
 
 

  هاي شاه و پريان هستند؟آيا كودكان مخاطب افسانه

  
افسانه وارسته فردكتر                     
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  چكيده 

كاوانه از ايـن  ، تفسيري روان»هاي پريانروان كاوي افسانه«تاب برنو بتلهايم در ك
. اين كتاب به محض انتشار در غرب، مخاطباني بسـيار پيـدا كـرد   . دهدها ارايه ميافسانه

ها پرداخته، نشـان  كاوانة عناصر افسانهبتلهايم در اين اثر، با الهام از فرويد، به تحليل روان
ها به حل مشكالت كودكي و رشد شخصيت كودك كمك دهد كه چگونه اين داستانمي
  .كندمي

شناس، سعي دارد تا نشان دهد، در زماني كه در اين مقاله نويسنده از نگاه جامعه
توانسته براي كودك افسانه و داستان بسـرايد؛  جامعه دركي از كودكي نداشته است، نمي

كه ايـن  شود، حال آنمدرن مي كاوانة كودكي مربوط به جامعةنيز نشان دهد تفسير روان
  .ها در جوامع ماقبل مدرن پديد آمده استافسانه

  

  كليد واژه

  .كاوي، كودكي، شخصيت، جامعههاي شاه و پري، روانافسانه
  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهنكده علوم اجتماعي ـ دانشاستاديار دانش ∗
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  افسانة شاه و پري چيست؟

اي كـه پايـاني خـوش دارد، در آن شـاهد     قصه: ال اين استؤمعموالً پاسخ اين س
انگيز، عجيب و غريب هستيم و بويژه كادر زماني و مكـاني  گفتاتفاقات ماوراء طبيعي، ش

هــايي و شخصـيت ...) روزي روزگـاري، در جنگلـي انبــوه  (آن نامشـخص و خيـالي اســت   
  .كنندمتفاوت در قصه حول يك قهرمان نقش آفريني مي

ها معموالً ماجراهايي براي قهرمان داستان، كـه كـودك يـا نوجـواني     در اين قصه
آيد و در انتها با بدست آوردن ثروت، قدرت يـا ازدواج،  ديده است، پيش ميمغموم و ستم

قهرمان داستان آدمي ضعيف است كه سرانجام قـوي  . خوردپاياني خوش در قصه رقم مي
  .شودمند ميو ثروت

جـوهر اصـلي    happy endصدا با مارت روبرت اعتقـاد دارنـد كـه ايـن     برخي، هم
سانه، واقعاً پايان آن است و براي مخاطب هيچ لذتي باالتر به نظر او هدف اف. افسانه است

  1.از پايان خوب و خوش قصه و رهايي قهرمان از بند ستم و ظلم وجود ندارد
هـاي  در افسـانه . ها هم هسـتند كـه پايـاني خـوش نـدارد     البته بسياري از افسانه

  تكـه  ي تكـه گردآوري شده توسط برادران گريم، برخي كودكـان در انتهـا توسـط نامـادر    
رسد و قهرماني را كـه از فرمـاني   شوند، يا مرگ فرا ميشوند و به پدرشان خورانده ميمي

  .بردمقدس سرپيچي كرده، با خود مي
بندي افسانه، تأثير عناصر آن مثـل تخيـل، شـگفتي و رويـا     اما صرف نظر از پايان
  .ماندي ميهاي مديد در حافظة او باقكند و تا مدتذهن مخاطب را مشغول مي

هـا كودكـان   آيا مخاطب ايـن افسـانه  : شود اين است كهحال سؤالي كه مطرح مي
  اند؟بوده

هـاي  كاوي افسـانه روان«كاوان، به تبعيت از اثر بروتو بتلهايم به نام برخي از روان
هـاي پريـان در عـين سـرگرم كـردن كودكـان، باعـث رشـد         ، معتقدند كه افسانه»پريان

كنـد و در  ادبيات سنتي، تخيل كـودك را تغذيـه و تحريـك مـي    . شودشخصيت آنان مي
پرسـد  هايي مهم كـه كـودك از خـود مـي    ها به سوالجا كه اين داستانعين حال، از آن

  2.كندپذيري او عمل ميدهد، به مثابة عاملي اساسي در جامعهپاسخ مي
هـا بـراي   انهآيا اين افسـ : هايي طرح كردتوان سؤالشناسي ميحال، از ديد جامعه

قايـل  » كـودكي «كودكان نوشته شده است؟ آيا اهميتي كه امروزه جامعه بـراي مرحلـه   
ها پديـد آمـده در   هايي دور و دراز و نامعلوم كه اين افسانهاست، همان است كه در زمان
در جامعه، مفهومي نسبتاً جديد » كودكي«دانيم كه مقولة جامعه وجود داشته است؟ مي
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در جامعة قـرون وسـطا، دركـي از كـودك     «: گويدر كه فيليپ آريس ميطواست و همان

شد يا آنان رها وجود نداشته است؛ البته اين به آن معني نيست كه به كودكان توجه نمي
درك از كودكي به معنـاي در نظـر داشـتن عواطـف بـراي كـودك       . شدندو يا تحقير مي

  سـاالن بـوده اسـت و بنظـر     ميـان نيست، بلكه منظور آگاهي از وجود كودك متفـاوت از  
گونه دركـي از كـودكي وجـود    ه هيچجايي ك 3.رسد كه اين آگاهي وجود نداشته استمي

ها، كمك به رشد و پرورش شخصيت كودكان بوده نداشته است، چگونه هدف اين افسانه
  است؟

. در واقع تا قبل از قرن هجدهم تمايزي ميان كودكي و بلوغ وجود نداشـته اسـت  
آمدنـد و حتـي   سـاالن بشـمار مـي   ن معموالً از هفت سالگي جزئي از جامعة بزرگكودكا

  از طرفـي مجـازاتي كـه بـه كودكـان      . آوري براي خـانواده را نيـز داشـتند   مسؤوليت نان
كودكـان بـه جـرم دزدي بـه مـرگ      . سـاالن بـود  گرفت همانند بزرگكار تعلق ميخالف

  .شدندمحكوم مي
هاي كودكـان، فيليـپ آريـس    تعليم و تربيت و بازيپس از مطالعة دقيق تصاوير، 

سـاالن از كـودكي   گيرد كه حدوداً اوايل قرن هفـدهم، برداشـت و درك بـزرگ   نتيجه مي
البته اين توجه در قـرن هفـدهم، بـه    . نوع توجه به كودك نيز متفاوت شد. يابدتغيير مي

تعـدادي   1760-70هاي در سال. شود، نيستشكل توجهي كه در جوامع مدرن به او مي
هـايي بـه والـدين بـراي پـرورش      هاي تعليم و تربيت كه حاوي راهنمايي و توصـيه كتاب

بـه   1762ترين تأثير در برداشت جديد از كودكي، از اما بزرگ. فرزندان بود، بچاپ رسيد
  .گيردتوسط روسو صورت مي» اميل«بعد و با چاپ 

در رابطه با خانوادة مدرن و عشـق   گذار عقايد جديدتوان پايهدر واقع روسو را مي
يـا حتـي وي موجـودي    . شـد پيش از اين تاريخ، به كودك تـوجهي نمـي  . مادري دانست

  .رفتمنفور بشمار مي
طي قرون متمادي، االهيات مسيحيت تحت تأثير سنت آگوستين، بدترين تصوير 

هـر پـاكي و   كـودكي، مظ ) ع(كه در تعاليم حضـرت عيسـا  با اين. دادرا از كودك ارايه مي
كاري كـودك را تـرويج داد و كـودك محصـول     معصوميت بود، سنت آگوستين ايدة گناه

كنـد، نشـانه لـذت    كه كودك با گريه طلب شير مـي اين. گناه و فساد والدين شمرده شد
شـد،  ها، كه اغلب به صورت موعظه نزد مردم مطرح مياين برداشت. جويي محض اوست

  .شدگرانه و خشن با كودكان ميحتي برخوردهاي سركوب تفاوتي ونهايتاً منجر به بي
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  از طرفي ديگر چون كودك به توجـه و رسـيدگي احتيـاج داشـت، بـراي والـدين       

شـد، بـراي تربيـت او زمـان     شد؛ بايستي برايش پول خرج ميچون مزاحمي تلقي ميهم
  .آمدشد و اين به مذاق والديني كه خود گرفتار بودند خوش نميصرف مي

كردنـد و فرصـت   گر، همة افراد كـار مـي  اي دهقان و صنعتواحدهاي خانوادهدر 
رفتارهـايي چـون   . رسيدگي به طفلي كه نياز به مراقبت دايمي داشـت، بسـيار كـم بـود    

سـپردن نـوزادان بـه    . خـورد كودك كشي يا رها كردن عاطفي كودكان فراوان بچشم مي
گـران و  هـاي صـنعت  كم در طبقـه ـ كمدايه ـ كه سابقاً فقط در طبقة اشراف مرسوم بود   

مـيالدي اداره پلـيس پـاريس     1780كـه در سـال   آن چنان. متوسط شهري نيز رايج شد
اند، به زحمت هزار نفـر از آنـان   هزار طفلي كه در پاريس بدنيا آمده 21دارد، از اعالم مي

  .شوندتوسط شير مادرانشان تغذيه مي
كردند، يـا  رشد مي) تنها هزار نفر ديگر(د اين كودكان، يا توسط دايه در منزل خو

شدند؛ حتي تعداد مادراني كـه  به دايه در نقاطي دوردست به دهات و روستاها سپرده مي
با رجوع به منابع تاريخي و حتـي بـه ادبيـات     4.ديدند كم نبودهرگز كودكان خود را نمي

  5.شويمك ميتوجهي به كودمهري و بياروپا قبل از قرن هجدهم، متوجه اين بي
چگونه ممكن است زماني كه كـودك ايـن   : حال برگرديم به سؤال خود از بتلهايم

ها براي او پديد آمـده باشـد وباعـث    گرفته است، اين افسانهمهري قرار ميچنين مورد بي
دركـي از  «اي كه به قول فيليـپ آريـس   گيري شخصيت او شود؟ چگونه در جامعهشكل

  ها براي او پديد آمده است؟افسانهوجود نداشته است، » كودكي
هـاي شـاه و   از ابتدا تا قرن هفدهم، مخاطـب افسـانه  «: گويدماري لويز فون فرانتس مي

  هـاي روسـتايي،   مـثالً در محـيط  . انـد سـاالن هـم بـوده   پريان تنها كودكان نبودند، بلكـه بـزرگ  
يي بـا تفكـر عقالنـي و    تنها پس از آشـنا . گفتندها براي جمع قصه مياي، شبگوهاي حرفهقصه

هاي پيرزنان و جادوگران فقـط بـراي سـرگرمي    منطقي مردم، به اين آگاهي رسيدند كه داستان
  .ها ساخته شده استبچه

در » هـاي كهـن  هميشـه و از زمـان  «هـا  كند كه افسانهزماني كه بتلهايم ادعا مي
ودكي كـه  كـ : شـود اي مطرح مـي گيري شخصيت كودكان تأثير داشته است، مسألهشكل

كـودكي، هميشـه و   . شود، ساخته و پرداختة جوامع مدرن اسـت توسط فرويد تحليل مي
تـوان بـاور داشـت زمـاني كـه      نمـي . شده اسـت همه جا، همانند جوامع مدرن درك نمي

ساالن را داشت، تحت فشارهاي اوديپـي قـرار   سالگي وظايف بزرگ 8-7كودك از سنين 
ها گسـترده و متشـكل از پـدر، مـادر، پـدربزرگ،      انمخصوصاً كه در اين زم. گرفته باشد

كـرد  كودك در اين جمع زندگي مي. كاران و خانه شاگردها بوده استمادربزرگ، خدمت
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هـاي  توان باور داشـت در چنـين جمعـي تـنش    نمي. و روابطش تنها با پدر و مادر نيست

د نداشـته  از طرفي جايي كه به قول آريـس دركـي از كـودكي وجـو    . اوديپي شكل بگيرد
  شود وجود داشته است؟آن طور كه امروز مطرح مي» مسألة كودكان«است، چگونه 

هـا  از كودك را در تحليل افسـانه » جهاني«هايي بتلهايم با الهام از فرويد برداشت
  ها به مسايل انسـاني، جهـاني و مخصوصـاً بـه مسـايل كودكـان       اين افسانه«: بردبكار مي

هـاي آگـاه و ناخودآگـاه را    كند و تنشكمك مي» من«ا به رشد هاين داستان. پردازدمي
  كـودك . گيـرد شـكل مـي  » هـا گـره «رود و كه داستان پيش مـي چنانهم. نهدمرهم مي

كنـار  » فـرامن «و » مـن «ها مواجه شود و با درگيـري بـين   فهمد كه چگونه با تنشمي 
  6.بيايد

هـاي فـرامن بـراي كـودك     تههاي آگاه و ناخودآگاه و مخصوصاً خواساما، آيا تنش
قرن بيست و بيست و يكمي، همان است كه براي كودك قرن شانزدهمي وجـود داشـته   

هاي اجتمـاعي، هـيچ   است، بايد بپذيريم كه موقعيت سان بودهاست؟ اگر بگوييم كه يك
آيد ـ و اگـر بگـوييم كـه     گيري ناخودآگاه ندارد ـ امري كه بعيد بنظر مي نقشي در شكل

گيري شخصيت كودكان زيـر سـؤال   ها در شكلافسانه» جهاني«وده، پس نقش متفاوت ب
  .رودمي

هاي بتلهايم مربوط به كودك جامعة مدرن كه مورد مطالعـة فرويـد بـوده    تحليل
اي پدرسـاالر زنـدگي   شود، يعني كودك جامعه بورژوازي كه در خـانوادة هسـته  است مي

  .شودهاي بتلهايم نسبي ميپس تحليل. كندمي
 هـاي احتيـاج «و » مسايل كـودك «اي كه دركي از كودكي دارد بدون شك در جامعه

كودك امروزي در قلـب خـانواده ولـي تنهاسـت، امـا در جامعـة       . شودمطرح مي» كودك
  .ماقبل مدرن در شبكه روابط گسترده خانوادگي حل بوده است

كـه همگـي   .. .هاي سيندرال، سـفيدبرفي، زيبـاي خفتـه و   به گفته بتلهايم، افسانه
هـاي ثابـت   توسط اجتماع خلق شده است با سناريوهاي محدود و تكراري و با شخصـيت 

هايشـان  دهد كه هميشه پاياني خـوش بـراي گرفتـاري   خود، به دختران و پسران ياد مي
كند كـه مشـكالت بلـوغ را    مثالً افسانة سفيدبرفي به دختر نوجوان كمك مي .وجود دارد

نسي به پدر، با خشونت ناشي از حسادتش به مـادر مبـارزه   سپري كند، بوسيلة كشش ج
دهد كه تنهـا  داستان سفيد برفي به ما نشان مي«. اش فايق آيدكند و بر تمايالت جنسي

بـراي ايـن   . سالي شود و ازدواج كنـد تواند وارد دنياي بزرگبا بلوغ فيزيكي، نوجوان نمي
تـر شـود و تـا زمـاني كـه      ان بايد بزرگنوجو. كار احتياج به آمادگي رواني و عاطفي دارد

پـس از طـي   . شخصيتش پخته شود و بتواند تعارضات را حل كند، هنوز وقت الزم اسـت 
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سـال  اين مرحله است كه آمادگي رابطه با جنس مخالف كه باعث رشد شخصـيت بـزرگ  

  7.»كندشود را پيدا ميمي
سـالي  بـزرگ . دهـد ها به كودكان درس گذشت و اميد مـي به نظر بتلهايم، افسانه

اي رويـايي  زادهبراي نوجوان دختر، به معناي ازدواج كردن و بيدارشـدن در آغـوش شـاه   
اين، پاياني خوش و رهايي از غـم و غصـه و گرفتـاري    : برداست كه او را به قصر خود مي

  .است
هـا بطـور   كنيم، در جوامعي پويا كه هنجارهـا و ارزش در دنيايي كه ما زندگي مي

  توان چنين محتوايي را باور داشت؟ال دگرگوني است، چگونه ميدايم در ح
هاي پسـران  افزايش سطح تحصيالت دختران، افزايش سن ازدواج، تغيير خواسته

راه زنان يا مـردان طـالق گرفتـه هـم    (هاي تك والدي و دختران از ازدواج، وجود خانواده
هنجارهـايي جديـد   ... ك و ، افزايش سطح توقع دختر و پسر از زندگي مشتر)فرزند خود

ها، ديگر با شـرايط  هاي افسانهحلراه. ها بسيار متفاوت استاست كه با هنجارهاي افسانه
شود، ها همه با پايان خوش تمام ميكه افسانهتوان از اينحتي مي. زمانه هماهنگي ندارد

  .ودآيد، نگران بولي در زندگي كودكان امروزي، خوشي و گرفتاري از پي هم مي
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