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 مقدمه

نگاهی به دوران گذر انسان از زیستن در ادوار تاریز تا امروز بیانگر ایان اسات کاه از    
ای  یاژه وزیستی انسان با حیوان در کیفیت این گذر تاریخی نقش  عصر یخبندان تاکنون هم

هاای غارهاای عصار باساتان در میاان ملال متعادد،         واره است. نگاهی کوتاه باه نقاش   داشته
 یرها از ستارگان و بروج آسمانی مبین این مهم است.تصورات و تصو

به نفع خویش بهره جویاد، سارعت ایان تکامال     « حیوان»از زمانی که انسان توانست از 
 باردار از حیاوان،   اولاین انساان بهاره    اوساتا فزونی گرفت. از اولین استفادة انسان اولیاه ا در   

باه عناوان محاافظ در برابار     « پوست حیاوان »ز مندی انسان ا ید است ا می توان به بهره جمش
مخصوصااب در نظار ایرانیاان باه      سرما ،سرما اشاره کرد که همیشه از عصر یخبندان تا امروز

اسات.   اسات و یکای از مظااهر اهاریمن باوده      عنوان مظهر اهریمن و دیو خودنماایی کارده  
از حیاوان،   هاا  اساتفاده کناد. ساایر    یما خودنماایی   اوساتا باه عناوان دیاو سارما در     « زمک»

اقوام متعدد انسان آن را باال « توتم»که در حد   داده   عالقمندی انسان به آن را چنان افزایش 
اسات. در میاان    ماورد تقادیس و تعباد قارار داده    « ربّ الناوع »است و بعضاب باه عناوان    برده

و  تارین  اسات و شااید ایان تقادس باعاث شاده بار        هندوان، این تقدس تا امروز باقی مانده
و ابابیال   شتر ،کالغ ،هدهد ها از هندوستان به جهانیان عرضه شود. مورچه، ین فابلتر کامل
ة سالیمان و داود نبای، دانساتن زباان پرنادگان      معجاز حضور دارناد و بزرگتارین    قرآندر 
 (.61 )النمل  ...عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ... :است بوده

 حیوانااتی همانناد گرباه،    قارآن و  اوستا بودایی،یین جین، وداهای آ در ادبیات بودایی،
گیرناد و اصاول ایان     یما ، مورچه و سیمرغ رشتة سخن را به دست گاو ،پرندگان ،قورباغه
رسد که این تعالی بخشیدن به حیوان و تقدس  شود. به نظر می یمها نقل  ها از زبان آن آیین
 «آفارینش ادبای  »ان باه عناوان   ترین علل توجه انساان باه حیاو    یاصلتواند یکی از  یمها  آن
 باشد.
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 یشینة پژوهشپ

در ایان  « تولیاد محتاوا  »و « ادبیات کودکان»های اخیر با رشد نسبی پرداختن به  در سال
ادبیاات  »درموضاوع  « آفرینشاگری خاال   »زمینه، مراجعه به آثار صمد بهرنگی باه عناوان   

و خصوصااب  « ساخنگو الادوز و عروساک   »، «الادوز و کالغهاا  »است.  فزونی یافته« کودکان
است. البته در دهة چهال و   مندان این زمینه قرار گرفته مورد اقبال عالقه ماهی سیاه کوچولو

ی بعاد،  هاا  دههپنجاه، برداشت چپ و ضدّ امپریالیستی از این اثر باعث گردیده بود که در 
 ند.وسواسی غیرهنری در این زمینه به وجود آید که بعد از دهة هفتاد اثری از آن نما

 توان موارد زیر را ذکر کرد: یماز آثاری که در این زمینه درخور توجه هستند، 

اشرف درویشایان اسات    ا یادمان صمد بهرنگی اثری پربر  و تا حدودی پربار از علی
ی دربارة صمد بهرنگی، آثار و افکار اوست. البته گفتنی اسات  ا ارزندهمقاالت  همجموعکه 

ویژه مقالاة   ، بهماهی سیاه کوچولوندین مقاله و نوشته دربارة که در این مجموعه، حداقل چ
از اساداهلل  « به آگاهی سفر ماهی سیاه،»از احمد بیانی و« ماهی سیاه کوچولوتحلیل تطبیقی »

 عمادی شایستة توجه هستند.

ی ارزنااده از سااید علاای ا مقالااه« ماااهی ساایاه کوچولااوکیفیاات بیااداری قهرمااان در »ااا 
قهرماان  شناسی و نظریاات جاوزف کمپال در کتااب      ر اساس اسطورهزاده است که ب قاسم

 است. به بررسی قهرمان این داستان پرداخته هزار چهره

از شاااهرخ حکماات و سااارا  « باار اساااس نقااد امپرسیونیسااتی  ماااهی ساایاهبررساای »ااا 
 خانی از مقاالت ارزنده در این زمینه است. مهدی

، ادبیات کودکان و ترویج خوانادن به نام  ایاغ در کتاب ارزنده و جدید خود ا ثریا قزل
 است. زیبایی نقد کرده این قصه را به
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اشارف   ی را باه کوشاش علای   ا ارزناده مقااالت   مجموعاه  یادمان صمد بهرنگیا کتاب 
 است. درویشیان در این زمینه ارائه کرده

 هدف پژوهش

و  اناد  پرداختاه های زیادی به بررسای صامد بهرنگای و آثاار و افکاارش       هرچند تألیف
مااهی سایاه   ویاژه   شناسی و سیاسی به این آثاار، باه   از منظرهای ادبی، جامعه اند نمودهسعی 
 اناد  نپرداختههای آن  یشهربه تبارشناسی این قصه و  ها پژوهشبپردازند، اما در این  کوچولو

اثار جاین   « هاا از دروازة اژدهاا پریدناد    ماهی»این داستان را با  اند کردهو حتّی گاهی سعی 
اثار   جاتاان مارغ دریاایی   ( و 651: 6876جین نویسندة کودکاان چاین )ر.ک؛ درویشایان،    

یاابی نمایناد )ر.ک؛    ریشاه  ها آنریچارد باخ آمریکایی تطبیق دهند یا حتّی اثر صمد را در 
فکار   هاا  مادت (، درحالی که صمد به قول خودش، روی تماام نمادهاا   99: 6861پور،  ولی
 است. آفرینی مارمولک، چندین مدت معطل مانده نقشاست و مثالب برای نحوة  کرده

نویسای در ایاران    این اثر را به سنّت فااخر فابال   یشة ریم ا کردهدر این پژوهش، ما سعی 
ویاژه   پیوند دهیم، باه  کلیله و دمنهتراش  الطّیر و قهرمانان خوش متصل کرده، با هدهد منطق

را الگوری کامال معرفای    ی سیاه کوچولوماهاینکه فابل و الگوری را از هم متمایز کنیم و 
مااهی  و  ناماه  مرزباان  ،کلیلاه را در  «جنبش و مباارزه ( »Theme) مایة ین درونهمچن نماییم.

بررسای   مااهی سایاه کوچولاو   و نحوة تکامل این تبار و نمادها را در  تحلیل، سیاه کوچولو
 کنیم.

 اش . فابل و تاریخچه1

هاا و قهرماناان اصالی آن     ه معماوالب شخصایت  و حکایتی است ک ( داستانFableفابل )
عمادتاب  از فابال،   هادف  جاان نیاز در آن حضاور دارناد.     بای  حیوانات هستند و گاهی اشیاء

یااا همااان  «هااا فاباال» اساات. آمااوختن و تعلاایم یااک اصاال و حقیقاات اخالقاای و معنااوی  
شاوند و از   یما ی مختلاف عرضاه   هاا  شاکل از روزگااران قادیم در    «ی حیواناتها داستان»
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هاا محظاو     ودکان و عوام گرفتاه تاا بزرگسااالن و فرهیختگاان، هماواره از شانیدن آن      ک
شاوند و   یما شوند و قهرمانان داستان در این نوع ادبی، به شیوة معیّنی با یکدیگر مرتبط  یم

هاای   همانناد داساتان   کنناد.  یما با مقصد معینی که نویسنده دارد، در همان جهت حرکات  
برای رسیدن باه هادفی    ها آنو کشمکش بین  نیز نیروهای متضاد ها داستاندر این  انسانی،

جاان، پرنادگان،    یواناات، اشایاء بای   ح کناد.  یما همراه با تاوالی حاوادث کماابیش صاد      
هاا حضاور دارناد )ر.ک؛     در ایان داساتان   موجودات انسانی و یا حتی گااهی خادایان نیاز   

 (.65: 6869تقوی، 

 ازوپهاا باه وسایلة     یونان است و اولین فابل الباحتما( Gandre) یادبخاستگاه این نوع 
(Aesopآفریده شده ) ة بسایار  مجموعا  زیسات.  یما کاه در قارن ششام قبال از مایالد        است

دومین اثر تاریخی در این زمینه و ساومین آن،   بیدپایهای هندی با عنوان  مشهوری از فابل
: 6875دفتری،  زبر.ک؛ ع) زیست یمفرانسوی است که در قرن هفدهم  ی الفونتنها قصه
ی متعادد نشاان از    ها و هندوان برای حیوانات احترام خاصی قائل بودند و بررسی بودا .(76

در باین   وجاود ایان،   با تنوع و صدور این نوع ادبی از این سرزمین به اقصی نقاط دنیا دارد.
وب مای  النوع پرستش و یا توتم محس یوانات، حتّی به عنوان الهه و ربّح ملل متعدد قدیم،
، حیاوان حضاور باارز دارد و    گیلگمیشجا ماندة بشر، یعنی  ترین کتاب به شدند و در کهن
توجه انساان باه حیاوان باه عناوان       ترین علل یاصل تواند یکی از تنهایی می به نظر این امر به

هاا   ین داساتان ا های اساطیری، آفرینش ادبی باشد. باید توجه داشت که همانند تمام داستان
و باه شاکل داساتان کااملی      اناد  شدهشکل شفاهی سینه به سینه نقل  به مکتوب شدن قبل از
 .اند آمدهدر

کاه قصاد آن    اند پنداشتههای منظوم را ازنوع ادب غنایی و منثور را از نوع تعلیمی  فابل
یم اخاال  اسات و عنصار داساتانی فابال در بطان خاود        تعل به جای آفرینش ادبی و هنری،

های فارسی فاارغ از نظام و نثار     (. البته فابل68ر.ک؛ همان: ند )را دارو غزل  درام حماسه،
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. اناد  شاده خود پایبند هستند و در قالب نثار فنای و هناری عرضاه       یهنرشکل  ارائةبودن به 
 اند. یدهبرگزهای حیوانات  یتحکامحققان ایرانی اغلب نام فابل را برای 

اند و آفرینش  ب هنری و نثر فنی ارائه شدههای مشهور ایرانی عمدتاب در قال با اینکه فابل
 است، اماا اگار دقات کنایم، در کهال باه ایان دالیال         ها بوده هنری یکی از علل پیدایش آن

 :اند هبه زبان حیوانات نقل شد ها قصه

 (.599: 6878 ،ندوشنی )ر.ک؛ اسالمی رأا سیطرة زور و قدرت حاکمان خود

 فهم.یر آن در عمق تأثا اصل ابهام و ایهام و 

یرا شاهان وقتی عقال  ز ا پند و اندرز به اصحاب قدرت به زبانی که آنان را خوش آید؛
 دهند  یمآن را مردم  تاوان دهند، یمخود را از دست 

باه ادبیاات کودکاان و تارویج ادبیاات تعلیمای در قالاب و شاکل داسااتان          اا پارداختن  
   کارکرد تعلیمی ادبیات(.) یواناتح

وابطای چاون ضاعیف و قاوی و رعایات اخالقیاات زیبااتر بیاان         ا با تمثیل حیواناات، ر 
 سازی(.   تمثیلشود ) یم

کاه مفااهیم عمیقای نسابت باه ساایر       ماوش و گرباه   ، الطیر منطقهایی نظیر  ا در داستان
  اسات ) های حیاوانی مطارح اسات، مفااهیم نماادین و یاا حّتای سیاسای نمایاانگر           داستان

 رمزگونگی(.

 ر.ک؛) یممساتق ی بعادی باه وسایلة دریافتهاای غیر    هاا  نسال  ا انتقال میراث فرهنگی باه 
 (.655: 6865 یاغ،ا قزل

ی فابل ایرانی است و به دست گارفتن قادرت باا    ها مؤلفهترین  یاساسیکی از « قدرت»
تا زماانی کاه ضاعیف باشای،     »شدت مورد تاکید است؛ زیرا  ابزارهای نرم و بعضاب سخت به
 .«دلیل و سخنت نیز ضعیف است
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ترین مانیفست سیاسی است و علل  بر« شیر و گاو»های دمنه و کلیله در داستان  یالو د
ی این تقارب در آن موشاکافی   ها چالشکسب قدرت، نزدیک شدن به اصحاب قدرت و 

بیناای و خااردورزی و یااا حتّاای مکراندیشاای داده  ای بااه عاقبات  یااژهواساات و جایگاااه  شاده 
 است. شده

زند، از بااب   می و فیزیکی حرف اول را میی متعددی قدرت جسها داستان اگرچه در
مثال، در حکایت شیر و روباه و گر ، صاحب قدرت مجاز است هرچه خواست بکناد و  

ترین خدشه قارار گیارد. سالطان باه عناوان شاخص اول در        خواستة او نباید مورد کوچک
 راند  نوازد یا می یمها حضور دارد و هرکه را بخواهد،  بیشتر داستان

فضایلت در مقابال رذیلات،     بااوری،  و زیرکای در مقابال ساادگی و خاوش    گری  حیله
 کند. یمنمایی  های ایرانی خود در فابل «ثنویت تفکر ایرانی»همانند 

 (Allegoryالگوری ). تفاوت فابل و 2

عبید زاکانی تفااوت مااهوی    گربةموش و عطار و  الطیر منطقحکایات  ها، در میان فابل
. اولی در نگاه به نوع انسان و آغااز و انجاامش، دومای در تمثیال     های فارسی دارند با فابل

متعالی فابال اسات ا     گونةتعریف فابل و الگوری ا که   در سیاسی برجستگی خاصی دارند.
ماهی های ایرانی در  گنجند. اما اوج این گونه مفاهیم در فابل یمها در نوع دوم  این داستان
گانة این اثر هر یک نقاش   است که نمادهای سیزدهاثر صمد بهرنگی نمودار  سیاه کوچولو

مااهی،   دریا، ماهی ریزه، کفچاه  کنند و برکه، جویبار، یمایفا  نمادین خود را به طور کامل
 و... از ایان  ، ماهی سرخ کوچولاو ماهی سیاه کوچولومرغ ماهیخوار،  مارمولک، مرغ سقا،

 هستند. نمادها

هاا دو قطاب    در بیشاتر داساتان  « و ضدّ قهرمان قهرمان»بینیم که  یمحال، با این اوصاف 
هاا   مایه و هم اوج داستان، عوامل اصلی فابل فابل هستند و چالش و نزاع به عنوان هم دست



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن803

( کااه Action، اکشاان )امااروزرو و بااه قااول   در مبااارزة رو« تاامِ»هسااتند. در ایاان میااان،  
فابال اسات کاه باه      ثرمؤهای  یهما است. یکی از دست( Epic)حماسه  ین ویژگیتر جستهبر

یکاای از  حاال  اسات.  کاار گرفتاه شاده    عبیاد زاکاانی باه    ماوش و گرباه  شاکل برجساته در   
کنیم که در منابع بعادی باه صاورت متناوع منشااء       یمرا بررسی  کلیله و دمنههای  تیحکا
 است. های برجسته گردیده ینشآفر

ری شاود. از روی عجاز مکا    یممرغ ماهیخواری ناتوان شده، از شکار عاجز »
ابش را  یغمنااک نشایند. خرچنگای علّات     یما بندد و غمنااک کناار آب    کار می به
گذشاتند. قارار گذاشاتند کاه      یما گوید: دو صیاد از اینجا  یمپرسد. ماهیخوار  یم

برد و ماهیان  یمپشت خبر به ماهیان  ها را کالب صید نمایند. الک یماهبازگردند و 
دهد  یمها وعده  ی آرام و امنی را به آنآیند. او هم جا یمسراسیمه نزد ماهیخوار 

دهد هر روز تعدادی ماهی را به آنجا منتقل نماید. ماهیان را هر روز باه   یمو قول 
رسد و او سوار بار   یمخورد. سرانجام، نوبت به خرچنگ  یمبرد و  یموعده آنجا 

بیناد و موضاوع بارایش     یما هاا را   یمااه های  پشت ماهیخوار باالی کوه استخوان
فشااارد و  یمااشااود. از فرصاات اسااتفاده کاارده، گلااوی ماااهیخوار را   یماان روشاا

ماناده   کند. خرچنگ راه آب پیش گرفته، خبر را باه ماهیاان بااقی    یمسرنگونش 
« شامرند  دهد و ماهیان باا شانیدن خبار، وفاات مااهیخوار را عمار دوبااره مای         یم
 (.35: 6878 منشی،)

خواهد شرّ مار را باا مکار دفاع     یمکه  شود یماین حکایت از زبان شاال به زاغی گفته 
ی  مکاری  ها شاوند. پاس    یما کند. بسیار کس به مکر خویش همچاون مااهیخوار هاالک    

عاقبت خوشی ندارد، مگر مکری که غلبه بر دشمن با اساتفاده از دیگاری باشاد. برداشاتی     
 شود. یمتوان از این داستان داشت، در موارد زیر خالصه  یمکه 

ی ا برکاه »دانساتند   یما اگر ماهیان  که چنان ؛اطراف و محیط خودا شناخت هر فرد از 6
 خوردند. ینمدر آن اطراف وجود ندارد، فریب ماهیخوار « نزه

او )مااهیخوار دشامن    دلساوزانة ظااهر   ا عدم اعتماد به فریب دشمن ذاتی و سخنان باه 5
 ذاتی ماهی است(.
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 له با ماهیخوار انجام داد.که خرچنگ در مقاب ا اغتنام فرصت و اقدام به موقع؛ چنان8

تواند جبران مضرت نماید )خرچنگ هم عامل نفوذ هام   یما عامل نفوذ در عین حال 5
 عامل پیروزی است(.

بارد باه دسات     ینما ای بارای کوتااهی در کاار نداشات و گماان       یناه قرماهیخوار های   
رانجام سا »و  «عواقب اعتماد به دشامن »خرچنگ که راهنمای او بود، گرفتار آید. مضمون 

 کنند. یمخودنمایی  ها داستاندر این « وخیم ستم و ستمگری

 است: آمده تر فربهبه شکلی دیگر و  نامه مرزباناین داستان در 

یشاان  ها بچاه و  هاا  تخمهای سال  چهر و ویرا دو کبوتری هستند که سالآزاد»
شاود. داساتان از زباان     یمدر سرزمین آذربایجان به دست عقابی ستمکار خورده 

شود؛ آنجایی که او پیشنهاد پناه بردن به مکرمت عقاب  یمویرا به آزادچهر گفته 
 (.178: 6878وراوینی، )« نماید یمبرای استرحام 

است و بیش از کلیلاه، فکار و    تر مبسوط کلیله و دمنهدر مقایسه با  نامه مرزبانحکایات 
لاه مارغ مااهیخوار کاه     ، از جمهاا  داساتان ذو  ایرانی در تاراش آن نقاش دارد و در تماام    

آشاکار   کلیلاه و دمناه  برداشت آزادی از مرغ ماهیخوار و خرچنگ کلیلاه اسات، ردّ پاای    
 موارد زیر برجستگی دارد: نامه مرزباناست. در داستان 

 ا عدم اعتماد به دشمن ذاتی )عقاب که دشمن ذاتی کبوتر است(.6

 برد. یمام توان بهره ماهیخوار( به هنگام ضعف از مکر با تمداستان )ا قهرمان 5

هاسات، شخصایت    یگرفتاار که سخن از زیرکی در مقابله باا   نامه مرزباندر باب ششم 
ماهی حضور دارد. ماهی در مقابل زغن ماهیخوار که نماد نادانی است، برای فرار از دست 

ماهی برای خاوردن تاو باه اینجاا بیااورم. تاو کاه باا          هدَ مرا رها کن تا روزی»گوید:  یماو 
در متاون فارسای، مااهی چنادان حضاور نادارد و باه قاول         «. شاوی  ینما ردن مان سایر   خو

 .(885همان: )« آبزیان به جهل موصوفند و در ایشان کیاستی نبود: »نامه مرزبان
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 مباارزة عنصار   وجود« های ایران شناسی فابل شکل»توان در  یماز مطالبی که گفته شد، 
باه   مااهی سایاه  های ایرانی بار   ا دانست و فابله ین ویژگی آنتر برجستهافزاری را از  سخت

 .اند گذاشتهیر شگرفی تأثترین فابل ایرانی در این زمینه  عنوان آخرین و کامل

های کوتاه و متوسط گذشاته و باه شاکل یاک رماان کامال، در        تیحکااز  ماهی سیاه
باا   اسات.  را بساط داده « زیستن و مار  آگاهاناه  »است و موضوع  قالب الگوری ارائه شده

باشاد. هام طاوالنی اسات و هام حیواناات باا         وجود فابل بودن، این داستان الگوری نیز می
هاای فابال، کوتااهی حکایات      یژگیویکی از  های شخصیتی در آن حاضر هستند. یژگیو

گنجند. اگر فابل داساتان   یماست و بیشتر حکایات حیوانات در زبان فارسی در قالب فابل 
 شاود  یما تبادیل  « الگاوری »باه  یق و رمزی در آن پنهان باشد، مستقل و کامل، و معنای عم

تمثیل ناام دیگار    و یف استعاری، استعارة گستردهتوص .(655: 6879ر.ک؛ پورنامداریان، )
بااه تصااویر   یکشااتالگااوری اساات. هااوراس، شاااعر روماای، آن کشااور را در قالااب یااک 

ر.ک؛ ) کوباد  یما ( ش )صال  و ساازش  هاا  بندرگاه( به ها جنگ) ها طوفاناست که  کشیده
خااود را از خطاار  کشااور (. در ایاان تمثیاال سیاساای، او بااه وساایلة عاماال تاییاار،658 :همااان

، «یی کاه از بساتن زنگولاه باه گرباه هاراس دارناد       هاا  ماوش »کناد. در تمثیال    یممحافظت 
ی جاان گانات انگلیسای باه     هاا  غارتنمایندگان ناموفق مجلس عوام را برای جلوگیری از 

ی ا شاده  قلاب  فاضالة مدیناة  « پاوت  جزیرة لیلی». یا (659ر.ک؛ همان: است ) تصویر کشیده
ماردی کاه از   »است. داستان  به تصویر کشیده سفرهای گالیوراست که جاناتان سویفت در 

در باب برزویة طبیب، تمثیل کاملی از حیات انسان است کاه  « گریخت یمپیش شتر مست 
 (.657ر.ک؛ همان: ) تاس در آن، غفلت او از آخرت به تصویر کشیده شده

ی اسات کاه فکار یاا پیاام اخالقای،       داساتان  توان گفت الگاوری یاا تمثیال،    یمدر کهل، 
در آخار داساتان آورده   « فکار و پیاام  »کند. اگر این  یمسیاسی، اجتماعی و عرفانی را بیان 

ناام  « تمثیال رمازی  »نام دارد و اگر مستور بوده، نیازمند تخیل و تفکر باشاد،  « تمثیل»شود، 
از ایان ناوع    مااهی سایاه کوچولاو   زاکاانی و   گرباة  و ماوش  الطیرهای فارسای،  منطق دارد.

 گساترة هاای تمثیلای رمازی، فراتار از داساتان حیواناات،        شوند. البتاه داساتان   یممحسوب 
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اثر سوفوکل، روایت بدیع مهرورزی از زال و سایمرغ و کاوه    ادیپ شهریاربزرگی دارند. 
ی رمازی در  هاا  داساتان است کاه در کتااب ارجمناد     زیی بارها نمونه عقل سرخ قاف در

 ( با تمثیال Symbolاست. تفاوتی که رمز ) از دکتر پورنامداریان مشروحاب آمده ادب فارسی
(Allegory    ،دارد، این است که باه قاول یوناگ )« یری از مضامون خودآگااه   تفسا  «تمثیال

طبیعاتش فقاط قابال     است، در حالی که رمز بهترین بیان ممکن ازمضمون ناآگاه است کاه 
 (.587ر.ک؛ همان: ) حدس است

 باالجا قارا بالیغ( )بئر ماهی سیاه کوچولو. تحلیلی بر داستان 3

دانایم، باه قاول دکتار یااحقی،       هم که ما آن را الگوری کامال مای   ماهی سیاه کوچولو
 سنّت فاخر فابل و الگوری زباان فارسای اسات    ادامة وفاخرترین اثر ادبیات کودکان است 

 بدین شرح است که نویسانده داساتان را از زباان    اش خالصه (.557: 6875ر.ک؛ یاحقی، )
 نماید: یمبه دوازده هزار ماهی کوچولو بیان  ماهی پیری خطاب

هاای ریاز زنادگی     یماهی که همراه مادرش و ا برکهدر  ماهی سیاه کوچولو»
باه کجاا   کند، روح ناآرامش مدام پرسشگر این نکتاه اسات کاه ایان جویباار       یم
ابش  یجاوان را به حسااب هیجاان    ها پرسشآید  مادرش این  یمرود و از کجا  یم
گوید: جویبار همین است که هست. اول و آخر ندارد. سرانجام،  یمگذارد و  یم

ی، ماهی سیاه ا اسطورهشود. همانند قهرمانان  یمآغاز  سفر اولیسه مانند ماهی سیاه
ناوعی   گیلگمایش  حماساة کناد و همانناد    یما سفری دور و دراز و پویا را آغااز  

ریزهااا،  اساات. دیااالو  او بااا ماااهی جاااودانگی در پااس موضااوع داسااتان نهفتااه
دهناد.   یما مارمولک پیرنگ این داساتان را تشاکیل   ها( و  ها )قورباغه یماه کفچه

و پیشااروی داسااتان، او را از ماارغ سااقا و  مارمولااک بااه عنااوان شخصاایت آگاااه
بخشاد و مااهی سایاه     یمری برای فرار از کیسه به او دهد و خنج یماش بیم  یسهک

بیند، با پااره   یمو جهالت یارانش را  شود و مکر مرغ سقا یمکه در کیسه گرفتار 
رسد و عماق ناامعلومش را    یمیابد. سرانجام، وقتی به دریا  یمکردن کیسه نجات 
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یاا  رفیاق باه در  "شانود کاه    یم، "اینجا کجاست" سؤالشود، در جواب  یممتوجه 
 ....«."خوش آمدی

ترین عبارت داستان در گفتگوی او باا خاودش، بعاد از رسایدن باه دریاا بیاان         یمحور
توانم باید زندگی کنم و نباید به سراغ مار  باروم. اماا اگار مار        یممن تا »... شود:  یم

روزی به سراغ من بیاید، باکی نیست. مهم این است که مر  من چاه تاأثیری در زنادگی    
گیارد،   یما ، وقتی که مرغ ماهیخوار او را باه منقاار   «اوج داستان» درنقطة و« رد...دیگران دا

... ناگهاان شالپی مااهیخوار از    »دهد:  یمریزه به زندگی ماهیخوار پایان  با نجات یک ماهی
«. اسات  حاال نیاز خباری نشاده     آسمان به آب افتاد. اما از خودِ ماهی سیاه خبری نشد و تا به

یاازده   بخیر گفتناد.  کوچولو با شنیدن این داستان به مادربزر  پیر شبدوازده هزار ماهی 
اصاالب  « مااهی سارخ کوچولاو   »هزار و نهصدو نهودو نهه ماهی کوچولو به خواب رفتناد، اماا   

در این داستان باه جاذابیت   « دانای کهل»به فکر دریا بود. شیوة نقل  اش همهخوابش نبرد. او 
 است. آن افزوده

 توان در این موارد بیان کرد: یمنظیر را  های این داستان کم ژگییواما بارزترین 

در  هاا  لثبا مَزبان، عبارات پیچیاده، فنای و    وسیلة یک غیرفارسی رغم خلق داستان به  ا به
 پیرایه دارد. است و نثری ساده و بی آن نیامده

فهام  ا کودکان به عنوان مخاطبان اصالی ایان داساتان، کاامالب ایان داساتان را هضام و        
 کنند. یم

هاا ذکار    یژگیوی کهن، تمام ها داستانا داستان زمان و مکان مشخص دارد، برخالف 
 است. شده

فردیتی کاراکترهاای داساتان راکاامالب     های فاخر، عمق شخصیتی و یالو دها،  یلتمثا 
 دهند. یمنشان 

غ ی کاه باین دیاالو  مارغ ساقا و مار      تفااوت  ا به عنوان مثال، با وجود شاباهت بسایار،  
این داستان است. مارغ ساقا آگااهی و منباع آن را      برجستةماهیخوار وجود دارد، از نکات 
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افازار   شناساان کااری باه نارم     حالی که مرغ ماهیخوار به اصطالح جامعه در است، نشانه رفته
 کند. یمندارد و فقط از زبان زور استفاده 

 ی کهن وجود ندارد.ها قصها پایان خوش در این قصه شبیه 

انساجام   گنجد و در عاین حاال،   یماستان کامالب کوتاه است و در حوصلة هر قشری ا د
 درونی و منطقی دارد.

شاود و کاامالب غیرمساتقیم     ینما پیام داستان یا معنی دوم پنهان داستان، هی  کجا ظاهر 
های داستان چندین و چناد تأویال از    یتشخص متقنهای صری  و  یالو داست و البته که 
در ایان داساتان،    (Hermeneuticیال ) تأوین تار  غالاب دهاد کاه    یما ن به دسات  این داستا
 ( مبارزه است.Themeیة )ما درون

ها اهمیت زیادی دارد، در ایان داساتان نماودِ     یستفرمالا مفهوم شکل ادبی که در آثار 
ا ادبی از واژه تا سخن باید در پیوندی که ب نکتةهر ها،  یستفرمالای دارد. طبق نظر  برجسته
شاناخت سااختار و شاالودة    »و شناخته شود و باه ایان اعتباار،     یابد، بررسی یم ها نکتهسایر 

 باه  .(98: 6، ج 6879ر.ک؛ احمادی،  ) باید در آنالیز آن مورد دقت قرار گیرد «اصلی متن
هاا   شود که طاراح داساتان آن   یم متن ارائه گسترةیلة کدهایی در وسقول یاکوبسن، پیام به 

( در داساتان کوتااه و رماان    Plotطرح ) مفهوم .(11ر.ک؛ همان:) است د دادهرا به هم پیون
پای کاه از سار     در باید خود را کامل نشان دهاد و قهرماان داساتان در جریاان حاوادث پای      

 ر.ک؛ هماان: ) یابد و این حوادث به دالیل گوناگون به هم بپیوندند یمگذراند، تکامل  یم
قاوّت داساتان ایان     نکاات  از است. ر خود نمایان کردهها را د ( و ماهی سیاه این ویژگی99

توان آن را پشات میاز شاام و     یماست که به قول سامرست موآم در وصف داستان کوتاه، 
: 6878 ،ماوآم ر.ک؛ ) یا در یک نشست دوستانه نقل کرد و اختصاار و ایجااز کامال دارد   

اساان ا کاه سااختارش     گای دوموپ « بناد  گاردن »همانند  ماهی سیاه کوچولو(. بنابراین، 587
هاای متناوع و قابال     گونه به همراه پیاام  داستان کوتاه مفهومی است ا  فرم و ساختاری رمان 

 دارد: ی مطابق با ذو  شخصیا خوانندهتأویل برای هر 
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ایران را  کودکان صمد بهرنگی همانند هانس کریستین اندرسن در غرب،»... 
هاا   یشااد ریف که معتقد به انتقال به ادبیات وارد کرد و برخالف عباس یمینی ش

، دنیای آگاه و یا حتّی گاهی تلز بزرگسالی را به دنیای رنگاین  استبه کودکان 
دو اثر  ها الدوز و کالغ، الدوز و عروسک سخنگوخیالی کودکان وصل کرد.  بی

ا صامد را  اندا  ماناده  مااهی سایاه  دیگر او ا که با بار ادبی باال هستند و زیار ساایة    
، مااهی سایاه کوچولاو   ترین اثر او  یجنجالکنند، اما  یمنوگرایی مطرح نمادی از 

های درمانده گریه  یماهسمبل نسلی شد عاصی و در حال جوشش که به حال پیر
 .(663: 6865ایاغ،  قزل)« کرد یم

 دهاة است که نسل جوششی دهاة پنجااه، در    عاصی بودن این اثر باعث شده جنبةید شا
 این رمان دلنشین بروند بعد کمتر به سراغ خوانش 

ادبیاات کودکاان بایاد تلاز و شایرینی      »ادبیات کودکان در جهاان،   طبق استانداردهای
زندگی و جامعه را آن گونه که هست، به کودک نشان دهد تاا کاودک را در شاناخت و    

پنداری  ( و همذات658: 6878 ،نژاد شعاری) «زندگی توانگر سازد جادةیرهای کج مسطی 
دهااد و جااای  یااة روان ماایتخلهااا فرصاات  ی محااوری ایاان گونااه داسااتانهااا یتشخصاابااا 
 (.616ر.ک؛ همان: ) دهد ینمورزی به خواننده  تخیل

اسات و   ، ذهنیت فردی خود را در داستان نشان دادهماهی سیاه کوچولواز طرفی، خالق 
 عروساک ساخنگو   الادوز و ماثالب در   ر آثار او، همین ویژگای وجاود دارد؛  یا حتی در سای

تاوانی   گویند تو با نور نااچیز نمای   کرم شب تاب گفت:... جانوران جنگل می»... گوید: یم
جنگل را روشن کنی. خرگوش گفت: هر ناوری هار چقادر ضاعیف هام باشاد، بااز ناور         

با داستان نیز در همین نکته اسات و آن اینکاه    ها قصه. فر  («69: 6868)بهرنگی ،« هست...
ق مشخصی ندارد، در حالی که داستان آفرینشگری قصه محصول ذهنیت جمع است و خال

ایان باار در قالاب مااهی سایاه، یااران و       « الطیار  هدهاد منطاق  »خال  و فردی دارد؛ گاویی  
 خواند و از ماندنی که در حکم گندیدن است، بازشان داشته، یمنوعان را به حرکت فرا هم

و کوه قاف سیمرغ  رضوان روضةالحانان نیست،  زند که چنین قفس سزای خوش نهیب می
قطره و دریا هستند، در ایان داساتان نیاز هام      «سی مرغ و سیمرغ»خواند. اگر  یمشما را فرا
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دریا وجود دارد و هم به قول موالنا، ماهیان عشاق الهای، باا ایان تفااوت کاه اینجاا منطاق         
قرائات عارفاانگی    معاش دنیا مطرح است و عقل خودآگاه بر ناخودآگااه و عالماانگی بار   

باه   در هار دو،  است. در هر دو داستان، تعالی و تکامل خمیرمایاة داساتان اسات.    کرده غلبه
کند و همانند شیز صنعان خرقاه را   ینموجود دارد که فکر بدنامی  مرید راهی قول حافظ،
داند. در یکی، مستی و در دیگاری، مساتوری پیشاران حرکات اسات؛       یمخمار خانة رهن 

ها باا آن باه تضاارب     متکلمان و عرفای این سرزمین قرنهمان چالش پربرکتی که فالسفه، 
یاای انساانی   های خوشرنگ و بویی که از این دو چاالش باه دن   یوهمچه  و اند پرداختهافکار 

 .است عرضه نشده

اثگر ریچگارد بگاخ     جاناتگان مگرد دریگایی   بهرنگی با  ماهی سیاه. مقایسة 4
 آمریکایی

هاا را یااد    واهد پرواز و آزادی در آسامان خ یم، داستانی است که جاناتان مرغ دریایی
گویند منظور از پارواز، باه دسات آوردن طعماه از دریاسات، در       بگیرد. پدر و مادرش می

توان باالتر پریاد   یمکه آیا »اندیشید  یمحالی که جاناتان به فکر آزادی بود و مدام با خود 
م، موفاق شاد کاه بار     ها پرید. اما ترس مانع اصلی حرکات باود، ولای سارانجا     و دوردست
مرغان دریایی،   یژگیوی که بزرگترین حال در (،59: 6861ر.ک؛ باخ، کند )پرستش غلبه 

ان: ر.ک؛ هما راندناد ) عادت به رسوم و عادی بودن آنان بود و جاناتان را از برادری خود 
کاه مارغ   « چیاناگ »با رهبری باه ناام    ها دوردستو  ها اوجدر  (. جاناتان مدام پرواز کرد5
ر.ک؛ هماان:  اسات ) ریایی پیر و چابکی بود. او یاد داد که بهشت همان رسیدن به کمال د
(. چیانگ توانست عشق به سایر مرغان و دلبستگی بارای آزاد کاردن دیگاران را در او    15

 (.17ر.ک؛ همان: ) نهادینه سازد و آنگاه خودش آنجا را ترک کرد

یاناگ هماراه باود، خاداحافظی کارد و      بعد از مدتی، جاناتان از سالیوان که به جاای چ 
روز بار یااران    برای یاد دادن پرواز به میان مرغان سابق بازگشت و سرانجام، توانست روزبه
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ها یااد داد کاه پارواز و آزادی واالتار از هار قاانونی اسات         پروازگر خود بیفزاید. او به آن
گذاشت و نصایحت کارد   یاد داد و وا« فلچر»(. سرانجام، او رهبری را به 65)ر.ک؛ همان: 

ناد  یمن جلاوه ده اهار که مگذار مرغان از من و تو خدا بسازند تا مجبور نشوند روزی ما را 
(. او توانسته بود چیانگ و فلچر را به عشق پرواز و آزادی راهی ساازد.  688ر.ک؛ همان: )

یاه مااهی سا  هاایی باا    هاا و شاباهت   الطیر عطار است، تفاوت این داستان که بسیار شبیه منطق
 دارد. کوچولو

 ها شباهت. 1گ4

بیاداری قهرماان و   )د خواهد از عادت و دیرینگی بگذر یما در هر دو داستان، قهرمان 
 .(سفر قهرمانانه

 هستند.« تاییر»جنسان، حتّی پدر و مادر، مخالفان اصلی  ا نزدیکان و هم

 گردد. یمریزد و موجب گشودن جهان دیگری  یما حرکت و تاییر، ترس را 

 کنند. یمگشایی در بین راه پیدا  راهبر و چشما 

 نوعان، حتّی مخالفان در وجود هر دو قهرمان سرشار است. ا عشق به هم

دیگری را برای ادامة  شوند و هدهدهای یمنوعان  به حرکت دادن هم ا سرانجام، موفق
 سازند. یمراه 

 ها تفاوت. 2گ4

 اسات  دقیق توصایف و تصاویر شاده    از برکه و جویبار تا دریا ، حرکتماهی سیاها در 
 نظیر است. مایه کم است( و تناسب فضاسازی با درون تر مشخص« شدن»مراحل )

پرداخاات ) ، متنااوع، گویااا و متفاااوت از هاام هسااتند    ماااهی ساایاه ااا کاراکترهااای  
 .(های ماهی سیاه گویاتر است یتشخص
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 مااهی سایاه   در (مااهیخوار )و قادرت قااهر    (مارغ ساقا  )ا عنصر مبارزه با قدرت مکاار  
با دنیای ایستا در آن لبریز است، در حالی کاه   افزونتر است؛ به عبارتی مبارزة ایدئولوژیک

است و اصوالب مبارزه به معناای مرساوم   « آگاهی و آزادی»، جاناتان مرغ دریاییمایة   درون
 آن نیست.

، همااهی سایا  ا شیوة نقل داستان در هار دو، داناای کهال اسات، باا ایان تفااوت کاه در         
کناد کاه آن    یما ایپزودیک و نقل در نقل است و نویسنده داستان را از زبان ماهی پیر بیان 

 باشد. ماهی سیاه کوچولوای خود  تواند بازگشت اولیسه یمپیرماهی 

ویژه بعاد از رسایدن باه دریاا در های  داساتانی، از جملاه         ، بهماهی سیاههای  یالو دا 
م باید زنده بمانم، ولی اگر مار  باه ساراغ مان آیاد،      توان یممن تا »جاناتان وجود ندارد: 

)بهرنگای،  « باکی نیست. مهم این است که مر  من چه تأثیری در زنادگی دیگاران دارد  
6869 :83). 

حاوادث فرعای و اصالی    )و پیرفات   (نقل حوادث و رواباط علّای و معلاولی   )ا پیرنگ 
 است. کمک کرده تر واض بیشتر و  (Plot) به طرح داستان ماهی سیاهدر  (داستان

ابتدا معصوم و در پایان، تبادیل باه جنگجاو     پویاست و کامالبماهی سیاه الگو در  ا کهن
جساتجوگر   اثار کوئیلیاو،   کیمیااگر  شود، در حالی که در جاناتاان، همانناد ساانتیاگوی    یم

 است و پویایی کمتری دارد.

د که باا وجاود شاراکت در    راحتی بیان کر توان به یمبنابراین، با تأمل در هر دو داستان 
(، ساایر عناصار کاه ساازندگان یاک داساتان هساتند، باا         5: 6861مایه )ر.ک؛ بااخ،   درون

 مااهی سایاه کوچولاو   ، در جاناتاان مارغ دریاایی   یکدیگر متفاوت هستند و ردّ پای عناصر 
نمودار نیست، برعکس با توجه باه نفاوذ کلیلاه در فکار و ذکار ایرانای، خرچناگ و مارغ         

مایاه،   نظیری باا ایان داساتان دارناد. درون     ، همانندی کمها تفاوتلیله، با وجود ماهیخوار ک
مایاه و حاال و هاوای هار دو      فضاسازی، زاویة دید و مخصوصاب تناسب فضاسازی باا درون 
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داستان هماهنگی خاصی دارند. قهرمانان هر دو داستان نیز شباهت بیشاتری دارناد، باا ایان     
 ست و اشتباه خرچنگ را ندارد.ا تر آگاهتفاوت که ماهی سیاه 

مااهی  شباهت زیاادی باه    اثر ریچارد باخ آمریکایی جاتان مرغ دریایی»با وجود اینکه 
باه نظار    اماا  (،95: 6861 ،پاور  ولی) «است یراب نیز اشاراتی بدان شدهاخدارد و  سیاه کوچولو

و  یلاه و دمناه  کلو هدهاد آن باه    الطیار  منطاق نگااهی باه    رسد که تبار این شاهکار با نیم یم
و شاید پیرماهی، راوی داساتان صامد،    گردد یمآن بر« داستان خرچنگ و مرغ ماهیخوار»

همانناد تفکار تناساز در میاان     ) بازگشت ماهی سیاه بعد از مر  به میان ماهیاان دریاسات  
 هندوان باستان(.

پارداز و شخصایت    داساتان  ، عالوه بار ذهان خاال ،   های این داستان کامل یشهر بارةدر
بایاد توجاه داشات.    ی زنادگی او نیاز   باه محیطا   ص، پیچیده و ناشناس صامد بهرنگای،  اخ

ای را در دامان خاورد    نظامی گنجاه  ،سرای بزر  این سرزمین دستان ،سرزمین آذربایجان
را در ذهن صمد بهرنگی مانعکس  آن  ةو جوش و خروش مشروطیت و ادام است پرورانده
 است. کرده

خاستگاه  بارةنظرات متعددی در ادبیات نوپای کودکان، ویژه به ،ادبیات ةمحققان عرص
 این قصه و این تفکر دارند:

 :این قطعه شعر اخوان ثالث دارد ریشه درا 6
 من اینجا بس دلم تنگ است»
 بدآهنگ است ،بینم سازی که می وهر
 برداریمتوشه  بیا ره

 (.697 :6875 )رهگذر،« بگذاریم برگشت قدم در راه بی

ه ایاان قطعاه شاعر اخاوان اشاااره    با ، «تلخاون »ای اولاین داسااتانش باا ناام    ابتاد  صامد در اا  5
بزرگاانی چاون ماکسایم     باه وسایلة  ستمدیدگان  های چپ طرفداری از اندیشه: »است کرده
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ها این داستان را نوشته  ثیر آنصمد تحت تأ گورگی در اوایل قرن بیستم جهانی شده بود و
 .(56 :6838 عباسی،)محمدی و « است

ای  زسازی الگوهای اساطیری در اساطوره گیرد و با با سیاوش الگو می الگوی کهن ا او از8
عی ناو  ،حقیقات  در (.67ر.ک؛ هماان:  )رود  انارژی اهاورایی باه نبارد اهاریمن مای      با نو و 

از « شاده  ة آزادی قرباانی اساطور »سازد.صامد باا توصایف     جستجوی اتوپیایی را نمایان می
، دیگار  ساوی است و از « آهنگر ةو سیاوش وکاو آرش»ة حماس ةثیر اسطورسویی تحت تأ
 .(5ر.ک؛ همان: )است  بابک و ابومسلم مشابه های تاریخی مزدک، با اسطوره

ایان   ةترین و شاید ریش مریکا به عنوان نزدیکاثر ریچارد باخ از آ مرغ دریایی ،جاناتانا 5
 د.ش آن داستان ذکر ة( که خالص99: 6861 پور، ر.ک؛ ولی) داستان مطرح است

ین از کشاور  اثار جاین جِا   « اژدها پریدناد  ةها از درواز ماهی»معتقد است که  احمد بیانی ا9
منتشار   6856 ساال  هاای بسایار مشاابه ایان داساتان اسات کاه در        چین نیز یکای از داساتان  

 است: شده
ای از مااادربزر  درصاادد  یاه کوچولااویی بااه دنبااال شاانیدن قصااهماااهی ساا»
هاای شاانگهای    کاوه  ةای در دامن انش از رودخانهکه با گردآوری دوست آید برمی

افتند  ها خالف جریان آب راه می آن ای اژدها بگذرد. ة افسانهاز درواز راه افتاده،
باه پشات    با راهنمایی خرچنگ از آبشار سد پریده، ،و خطراتو با غلبه بر موانع 

« پراکنااد جااا ماای چلچلااه خباار پیااروزی را در همااه  ،رسااند و ساارانجام آن ماای
 .(659:  6876)درویشیان، 
 های ایرانی زیر جستجو نماید: تفکر را در فابل این داستان و ةکند ریش این مقاله سعی می

باه هماراه مرغاان در سافر     « هدهد آگاه و پیشرو»عطار با  الطیر منطقویژه  به ،الطیرها ا منطق
، مقصاد ایان حرکات   مبدأ و  انگیزه، افتند. قاف راه می مانندش به سوی سیمرغ کوه اولیسه
، باا ایان   هاای خاود   باه هماراه ویژگای    الطیار  منطاق مشکالت آن، همراهان قهرمان  موانع و

 داستان رمزی همخوانی دقیقی دارند.
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و  کلیلاه و دمناه   «مارغ مااهیخوار  »در داساتان  ة اهریمنی ورزی و روحی ا تفکر مقابله با ستم
باا دقات و ظرافات بیاان      اا   کتااب در ایان دو   و چندین داساتان مشاابه دیگار   ا  نامه مرزبان
 ماهی سیاه کوچولواصلی و داستان پایه برای  ةتوانند به عنوان هست راحتی می است و به شده

 مطرح شوند.
 ماهي سیاه کوچولوهای  جدول تطبیقي شخصیت

 عنوان داستان
مرغ ماهیخوار 
 کلیله و دمنه

 ماهی سیاه کوچولو الطیر منطق

 دریاو  برکه ،جویبار ان جهانمجمع مرغ آبگیر مکان داستان

 ها ة ماهیتود ها بازدارنده
 طاووس، بلبل،

 طوطی و...
ماهی 

 ماهی و... کفچهمادر،

 و سقا مرغ ماهیخوار های رعنایی عشق ماهیخوار قهرمان ضد

 اتوپیا
مصفا و  آبگیر

 عمیق
کوه قاف و محضر 
 سیمرغ

 دریا

بازگشت  آور، پیام
 قهرمان

 ماهی سرخ سی مرغ خرچنگ

قهرمان 
 بخش بیداری

 ماهی سیاه هدهد خرچنگ

را در اینجاا بررسای و    مااهی سایاه کوچولاو   به طور خالصه، برخی از نمادهای داستان 
 نماییم: تحلیل می

 گ ماهی مادر

گناده را   ی گناده هاا  حارف »نادارد:  « شادن »نشانگر طبقات سنّتی است که اعتقادی باه  
یشاترین مقااومتی کاه در مقابال     ب .«پندارناد...  یمپسندند و جویبار را اول و آخر جهان  ینم

و نسال گذشاته در    هاا  تاوده ماتن   مقاومات  ، مبین ذکر شده قرآنو  صلحا و انبیاء در تاریز
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و  اسات  است؛ چالشی که سنّت و مدرنیته در جواماع متعادد باه خاود دیاده     « نو شدن»برابر 
 بیند. یم

 (ها ها )قورباغه یماه گ کفچه

... مِثال دیگاران   »خوانناد و باه قاول خودشاان،      یما مااهی   کفچاه که خود را  ها قورباغه
، یااادآور «شااود ینماا تااوی دنیااا پیاادا تاار خوشااگلهااا  ریخاات و قیافااه نیسااتند و از آن باای
ی بارای  ا بهاناه الطیر عطار هستند کاه   هایی چون بلبل، طاووس و طوطی در منطق یتشخص

 دانناد  یم «پرور خود شاهان را سایهپاد»طلبند و یا همانند همای  یمماندن و عذری برای راه 
 .(96: 6876 ر.ک؛ گوهرین،)

ا کاه    تااریز  فلسافة ی بار  ا مقدمهشناس برجستة معاصر، در کتاب  میرچا الیاده، اسطوره
تماام  »اسات:   ا آورده اسات  زیبایی ترجمه و تحشایه کارده   یاد بهمن سرکاراتی آن را به زنده
دانناد و عبادتگااه و    یما لم و آدم و آفارینش  ها خود را مرکز توجاه عاا   یدئولوژیاادیان و 

 )الیاده،« دانند یمشهر مقدس خود را نقطة وسط کهرة خاکی و محل الصا  زمین و آسمان 
صهیون، سِرو در هندوستان و مکه در عربساتان   کوه ی بابل،ها برج(. البرز، سینا، 57: 6819

هاا اجارا    وت در همین مکانشوند و آیین قربانی و نزدیک شدن به ملک یمناف گیتی تلقی 
 (.89ا61شود )ر.ک؛ همان:  یم

های فارسی چندین و چند باار همچاون گار ،     معموالب نمادهای خودشیفتگی در فابل
الطیار دقات    ی مرغان در منطقها بهانهشوند. اگر به  یم شیر، ماهی و... باعث گرفتاری خود

بینایم؛ ماثالب دالیال     یما ویبار هام  تحرک ج را در ساکنان ماندگار و بی ها بهانهکنیم، همان 
الطیرکاامالب منطباق    جنسان آن در منطق های خودشیفته با دالیل بلبل، باز، کبک و هم کفچه
 است.
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باا ترکیبای از حماقات و تاوهّم خاود را چیاز دیگاری معرفای          هاا  قورباغاه در هر حال  
ا زدگاای در ایاان داسااتان، خرچنااگ اساات کااه خااود ر ة دیگااری از تااوهّمنموناا کننااد. یماا
عاقبات تاوهّم و   شاود )  یما داند، اما سرانجام زیر پای چوپان لاه   یمترین موجود عالم  قوی

 حماقت(.

 گ مرد سقا گ مرد ماهیخوار

کناد، اولای از قادرت و زباان نارم و دومای        یماولی در جویبار و دومی در دریا شکار 
ل دومای،  بخشای و در مقابا   کند. در مقابل اولای، آگااهی   یمفقط از قدرت سخت استفاده 
مرغ سقا در جویبار مرغ سقاست، به دریا که  بخش است. قدرت فیزیکی و فداکاری نتیجه

کناد. از   یما گیارد. آزادی دیگاران راحتای آناان را محادود       یما برسد، مرغ ماهیخوار نام 
دانناد.   یما آخوندزاده و آقاخان کرماانی تاا سایمین دانشاور، دیکتااتور را عامال انحطااط        

او از بین بردن عامال آگااهی )مااهی      یسعنرم و لحن مالیم دارد و  دیکتاتور گاهی کیسة
هاا   ساراب آزادی را باه آن   تاودة ماردم( اسات و در عاوض،    هاا )  یزهر به دست ماهی سیاه(
 ذاتش این است: اما دهد، یمبشارت 

 ندانساات خااود جااز بااد آمااوختن »
 

 «جز از کشاتن و غاارت و ساوختن    
 

یشاة شکساتنی اسات و    شدیاو ساتبر در درون   این افسانة شرقی جالاب اسات کاه جاان     
ی مرغ ماهیخوار هم درونی است و موریاناة  نابود شکند. یمی ا بچهسرانجام، به دست دختر

برای وارد کاردن ماهیاان باه     کلیلهیالو  مرغ ماهیخوار در د غلتاند. یمها را فرو نمرود آن
ر.ک؛ ) اسات  ی سایاه هاا در داساتان مااه    یازه ر کیسة خود، مانند دیالو  مرغ سقا و مااهی 

 (.35: 6878منشی، 
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 ها یزهر گ ماهی

خود « گندیدن»دهقانی با ماندن در یک محیط بسته، حکم به  تودةها همانند  یزهر ماهی
های جنگال، غیار از جنگال خاود،      است. همانند فابل . عادت برای آنان هنجار شدهاند داده

، هار نقال قاولی را    کلیلاه و دمناه  ن . همانند ماهیاا اند نپروردهجنگلی دیگر را در ذهن خود 
، نادای هدهاد   سارانجام چند به دشمنی او یقین دارناد، اماا   هر کنند. یمازماهیخوارها قبول 
نموده، راهی کمال ساازد.  « بیدار زندة»تواند جمعی را  یم ها خفتهاز همین  مانند ماهی سیاه

تارجی   « شادن »را باه   «باودن »ها همانند مااهی ماادر تقاابلی از نسال کهناه و ناو        یزهر ماهی
 .اند داده

 گ مارمولک

های ایرانای نادارد و بارعکس     ، هی  حضوری در فابلمیا جستهمارموک را تا آنجا که 
نماد تاریکی و پلیادی اسات و ایان شخصایت چناد ویژگای در        شاهنامهویژه در  او مار، به
هاایش   ا و فریاب سق مرغ دانا و آرام است، دارد؛ از جمله اینکه ماهی سیاه کوچولوداستان 
ة نهایی را در پاره کردن چار های او ندارد. یدیپلشناسد و تردیدی در تبیین  یمخوبی  را به

هاای حماسای ایاران     و جالب است که اره در داساتان ) داند یمکیسة نیرنگ مرغ سقا با اره 
ضحاک و جمشید، سابقه و معنای خاصی در تقابل باا نیروهاای اهریمنای دارد:     در داستان

و تا حدودی شخصایت کلیلاه    کلیله و دمنهره کردن و اره شدن(، تا حدودی به خرچنگ ا
 در باب شیر و گاو شباهت دارد.

 گ ماهی سرخ

سطری که در آخار داساتان حضاور دارد، اماا تأللاوی خاصای در اداماه و         با وجود نیم
ربزر  ی مااادهاا  قصااهپیاام اصاالی مااهی ساایاه را از خاالل     و داسااتان دارد نانوشاتة نتیجاة  
اساات. از دوازده هاازار ماااهی کوچولااو فقااط او پیااام داسااتان را بااه گااوش جااان    دریافتااه
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 اش آورناده دة پیام، خود پیاام و  فرستنداستان طوطی و بازرگان موالنا،  همانند است. شنیده
 داشته باشد تا ارماان آزادی را به دسات آورد. « بصیرت»اش  یرندهگیابند که  یموقتی معنا 

 خوابند، اما فکر دریا خواب را از سر او پرانده بود  یم گویند، شب بخیر می ة مخاطبانهم

( است. بارای  ها سرخ یش خطاب به کودکان )ماهیها نوشتهکلّ هستی صمد بهرنگی و 
ترین کتااب ادبیاات کودکاان     یجدهمین است که به قول محمدجعفر یاحقی، این کتاب 
خواهاد باه    یما پینوکیاو   قصاة ا همچاون  ایران است. صمد آفات زنادگی و انساان باودن ر   

همچون قصة پینوکیو از  وبسازد  کودک یاد دهد و از کودکان فقیر و روستا، ماهیان سرخ
« همزادپنداری قهرماان »تراشد. او کودک را با  یمآدم  ی و گندیدهتسنّ جان، بی های چوب

 دن ماهی سارخ، کند. قوّت پایانی داستان با اضافه ش یمشریک راه زندگی ساخته، کنشگر 
 عوامل برجستگی این اثر است. از

 گ جویبار گ برکه

 شاود، اماا شاباهت تاام و تماامی باا آن دارد.       برکه با یک آبشار به جویباار وصال مای   
افتااده   و وضع موجود جوامع عقب نماد جامعه دو هر جویبار تنوع زیادی دارند. موجودات
درجاة اول و حماقات و زود فریاب    هاا تاوهّم در    تارین ویژگای سااکنان آن    یاصل هستند.

چرخناد و باا هار کاس کاه برخاوردی        یما یشه دور هام  هم خوردن در درجة بعدی است.
شود که جامعاة   یمچنین  و کنند یممسئوالنه و فعال نسبت به زندگی اجتماعی دارد، مقابله 

 شود. یم سقاهاپرورش مرغ  بستر زده با دور شدن از کنش جمعی، خواب

آغاوش شاده،    اناد، باا ساکون هام     یدهکشا یبار حصااری دور خاود   ساکنان برکه و جو
نامناد.   یما های خود را آنارشیست، مالیخولیایی و...  سیاه ی به حرکت ندارند و ماهیا عالقه
)ر.ک؛ آشافتة تهرانای،    ها نمودار است در آنو درمانده های کلّی جهان سوم  یژگیوتمام 
، توصیف دقیقای از ایان تفکار    ار گودودر انتظ. ساموئول بکت در شاهکارش، (55: 6868
 دارد.
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قادم در راه سافر و کماال و بازگشات باه خویشاتن گذاشاتن،        »به قاول پورناماداریان،   
« الطیرهاای ایرانای موضاوع مشاترک اسات      رسدالةی فراتار از آگااهی اسات و در    ا مرحله
ین، سااااکنان برکاااه و جویباااار قااادم در ایااان وادی بناااابرا .(558: 6869پورناماااداریان، )

هاای خودشایفته باه     یمااه  نگااه کفچاه  »در . فار  سااکنان برکاه باا جویباار را      اناد  نگذاشته
 توان یافت. یم« ها یزهر ماهی

 گ دریا

هدهد مرغان را از وضع موجود به حد مطلوب که همان کاوه قااف و محضار سایمرغ     
شود. در این داستان نیاز مقصاد جویباار و ماهیاانش دریاا شادن اسات؛         یماست، رهنمون 

 «.ایی که عمق نداردج»

، افالطون تا امروز، ناکجاآباد )اتوپیا( مقصد تکاپوی ذهان بشار اسات تاا     گیلگمیشاز 
در این آرمانشهر، آب جاودانگی را سر بکشند. آری، به قول سهراب، پشت دریا این شهر 

خواهناد حرکات باه ساوی ایان       یما وجود دارد. تمام ادیان بزر  با بیدار ساختن انساان،  
در تفکاار حکمااا ترساایم ( Lost paradisرا تسااریع بخشااند. بهشاات گمشااده ) آرمانشااهر
 نماست. است و آرمان انسان، رفتن بدانجاست و دریا نمادی از مقصد ماهیان انسان شده

 ماهی سیاه کوچولو. 5

 است: ین شرح بازآفرینی شدهبد سیاه ماهی در  های پیشروان بشری ویژگی

پویاایی در مقابال   )کناد   یما زدگای را نقاد    وابا پرسشگری ناآرام است و عادت و خ
 ایستایی است(.

 (Pragmatistطلباد و عملگارا )   یما ا از راهنما و پیشوای مباازره )مارمولاک( داناایی    
 است.
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 ها در کیسة مرغ سقا(. یزهر اش با ماهی یرکانهزبخش و امیدوار است )برخورد  ا آگهی

توانم باید  یمتا »کند:  یمارت بیان ترین عب ییطالزندگی و حکمت مر  را با  فلسفةا 
ه ایان اسات کاه مارگم چا      مهام  زندگی کنم، اما اگر مر  به سراغم آمد، بااکی نیسات.  

 .(83: 6869)بهرنگی، « تأثیری در زندگی دیگران دارد

در واقع، خود صمد است که روستا باه روساتا و جویباار باه      ماهی سیاهبیت داستان  شاه
آورد و همانناد هدهاد، صابورانه دسات لارزان       یمبه ارماان جویبار برای کودکان آگاهی 

کودکاان باا قهرماان    « پناداری  هماذات »قاوّت داساتان    نکتاة گیرد.  یمجو را  پرندگان بهانه
 که دیدگاه صمد .(571: 6835ر.ک؛ پوالدی، ) داستان به علت غیرمستقیم بودن پیام است

اسات و   ه پنهاان و جااری کارده   ماهرانا  خود را در قالب داساتان   یاجتماعخاص سیاسی و 
 در 56ویاک سااالگی در شااهریور   ، ساارانجام خااود نیاز در ساای  الگاوری کاماال ارائاه داده  

تحلیاال کتاااب ارجمنااد   در شااود. یماارودخانااة ارس، همچااون ماااهی ساایاه دریااایی     
 :است آمده ، اثر علی رضاقلیشناختی ضحاک ماردوش جامعه

نظاام   کشاته شادند و   ناد و کشای از باین رفت   جمشید و ضحاک هر دو با اره»
ای ما در گذشته با ترویج روحیاة جبار و تسالیم، در مقابال سااختار       منفعل و قبیله
اساات و همااة نگونساااری را بااه گااردن روزگااار      کشاای کنااار آمااده   نظااام اره
 .(99ا81: 6877 )رضاقلی،« است انداخته

است تا مقهاور   ردهانگیزی با کاوة آهنگر دارد، سعی ک نیز که شباهت دل ماهی سیاه کوچولو
 ها نگردد. این نگونساری

 گیری نتیجه

اسات   و ذکر انسان حضور همیشگی داشته حیوان به عنوان یکی از موالید ثالث در فکر
زباانی باا انساان     اء آفرینش ادبی شاده، تاا جاایی کاه در متاون مقادس، لاب باه هام         منشو 

را فضل و نعمت بزرگی بارای  دانستن زبان حیوان و پرنده  بعضابو انبیای الهی  است گشوده
و  درخات آساوریک  یافتاة آن الگاوری در زباان فارسای از      و تکامل فابل .اند شمردهخود 
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اناد و تکامال    با طناب نامرئی طالیی به هم پیوند خورده ماهی سیاه کوچولوتا  کلیله و دمنه
در ایان   اند. یکی از موضوعات و اشتااالت ذهنای انساان، تقابال باا رقباا و دشامنانش       یافته
  مااهی تاا   نامه مرزبانو  کلیلهمایة تدبیر و مبارزه برای غلبه بر دشمن از  درون هاست. داستان
ایان   هماة اسات و در   گویی به دسات یاک تفکار بار روی یاک زنجیاره نقاش بساته         سیاه
 مایه حضوری خوشرنگ دارد. های کوتاه و بلند، این درون داستان

یافتة متاون ادب فارسای نیاز     عنوان نمادهای تکامل در این مقاله، نمادهای ماهی سیاه به
مانادن و  »توصایف حرکات از    مااهی سایاه کوچولاو   حکایات   .اناد  شاده  تحلیل و بررسی

زدگای   خاواب  از .هاست شدنو از کهنگی و پوسیدگی به نو « ها آرمان»به سوی « گندیدن
ویاژه مقابلاه باا     هبا  ی، از تاافل به شناخت و آگااهی و سوز ستمزدگی به  به بیداری، از ستم

 ارزناده ی ا جملاه ، یمیااگر ک پائولو کوئیلیو در شاهکارش، های غفلت است. یشهرعوامل و 
کسای  »گویاد:   یما چوپان و قهرمان داستان( ) یاگوسانتدارد که از زبان کیمیاگر خطاب به 

اش  شاود کاه او باه خواساته     برود، هماة هساتی در تکااپوی آن مای    که به دنبال رؤیاهایش 
 .(51: 6861کوئیلیو، « )برسد

شاود   یمیابد، موفق  ماهی کوچولوی صمد، عالوه بر اینکه توفیق رسیدن به دریا را می
و از زباان و باه   )باه آینادگان    ( خطااب پیام خود را در دریای بزر  )تمثیل جامعة جهانی

یلة ماهی سرخ کوچولو( به ارماان بیاورد، همان گونه که طوطیان هندوستان پیاام خاود   وس
هاای فارسای،    به طوطی دربند بازرگان به ارماان فرساتادند. نکتاه اینکاه در بیشاتر فابال      را

 ست.ها داستانهای  یتشخصهای  یالو دعمدة عوامل درخور توجه، 

گرایاناه و   هاای نااب و مانادگار، ناوعی تفکار عمال       در ماهی سیاه، عالوه بر دیاالو  
هی سیاه این تأثرش از گذشتگان را توان گفت که ما و می کند یمگری  پراگماتیستی جلوه
و  مثناوی با ماهیخوار، طوطی هندوستان در  کلیلهی که خرچنگ کار است؛ تکامل بخشیده
آناان در مااهی     ی خوشارنگ پاا  ردّ دهناد،  یما با همراهی هدهد انجام  الطیر منطقپرندگان 
اسات و   یرپذیری در هی  متن و مقالاه کنکااش و بررسای نشاده    تأثین ا شود. یم سیاه کامل
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یر تاأث اثار ریچاارد بااخ آمریکاایی      جاناتان مارغ دریاایی  شود این داستان از  یماینکه گفته 
تواناد درسات    ینما یام،  ا آوردهیی کاه در ماتن مقالاه    ها شباهتاست، بنا به تفاوت و  گرفته

اسات و نیااز نیسات کاه      یر قارار داده تاأث های کم نظیر ایرانی کلّ دنیاا را تحات    باشد. فابل
نویسی برجستة گذشته را رها کنیم وآن را به اقوام دیگار گاره بازنیم؛     ی سنّت فابلبازآفرین

 کنیم. یمی مهاجم را یاری ها فرهنگ« امپریالیسم معنوی»زیرا با این کار، 

ترین فابل ایرانای در دنیاای معاصار اسات کاه در جامعاة ایرانای و         ، معروفماهی سیاه
 قلعااةی عااالی آن از جملااه  هااا نااهنمو بااا ،گاار اساات  ادبیااات کودکااان جهااان جلااوه   

( اثار جااورج اورول، قابال قیااس اسات و صاامد باا اثار خااود،       Animal farms)یواناات ح
شادت ماورد تقلیاد و توجاه      تارین اثار را در ادبیاات کودکاان ایاران آفریاد کاه باه         یجد

باا تصاویرگری فرشاید مثقاالی      مااهی سایاه  اسات.   نویسندگان ادبیات کودکان قرار گرفته
در  (زة جهانی کریستین آندرسن را )که به منزلة نوبل ادبیات کودکاان اسات،  توانست جای

 ادبیات کودکان به دست آورد. درمیالدی  6675سال 

 منابع

 . تهران: انتشارات پیام نور.شناسي جهان سوم جامعه .(6868) یر.ام آشفته تهرانی،
 مرکز. . تهران:6. چ5و  6ج . یل متنتأوساختار و . (6878)احمدی، بابک. 

ایـران و   خویشاوندی فکـری  مقالة) بیني جام جهان(. 6878اسالمی ندوشن، محمدعلی. )

 انتشارت جام.تهران: . هند(

 دانشاگاه  . تهاران: انتشاارات  8چ .از سانسـکریت  تنترا؛ ترجمـه  پنجا. (6869) یندوشاکهیر. ا

 تهران.
. قام: انتشاارات   تباار  ترجماة مرتضای ساعیدی    .جانتان مرغ دریایي .(6861) ریچارد. باخ،

 پدیدة دانش.
 .. تهران: نشر نظرماهی سیاه کوچولو(. 6869بهرنگی، صمد. )

 . تهران: نشر نظر.اولدوز و عروسک سخنگو(. 6868ااااااااااااااااا. )
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. تهاران: انتشاارات   های رمزی در ادب فارسي رمز و داستان (6879)پورنامدراریان، تقی. 
 ی.فرهنگ علمی

. تهااران: کااانون پاارورش فکااری یادهــای ادبیــات کودکــانبن .(6835) .کمااالپااوالدی، 

 کودکان و نوجوانان.

. تهاران: انتشاارات   5. چ هـای حیوانـات در ادب فارسـي    یتحکا(. 6869) .محمدتقوی، 

 روزنه.

 تهران: زوار.. فن نثر(. 6811)خطیبی، حسین. 

. تهاران: نشار   ي(مقالـة احمـد بیـان   ) يبهرنگ صمدیادمان (. 6876اشرف. ) درویشیان، علی
 کتاب و فرهنگ.

 نی. نشرتهران:  .شناختي ضحاک ماردوش تحلیل جامعه(. 6877) ی.عل رضاقلی،

 . تهران: انتشارات بر.صمد آنگونه که بود(. 6875رهگذر، رضا. )
 . تهران: انتشارات امیرکبیر.5. چ سرایي در ایران حماسه(. 6818) .اهلل صفا، ذبی 

 نشریة دانشکدۀ ادبیات«. تحلیل فابل از دیدگاه ویگوتساکی (. »6875. )بهروز دفتری، عزب

 .685ا78. صص 656و  653. ش 81د  تبریز.
. تهاران: انتشاارات   ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خوانـدن . (6865)ایاغ، ثریا.  قزل

 سمت.

 .حسین نعیمی. تهران: نشر ثالث . برگردانکیمیاگر(. 6861کوئیلیو، پائولو. )

. تهاران: نشار   صمد سـاختار یـک اسـطوره   (. 6838، محمدهادی و علی عباسی. )محمدی
 .چیستا

. 6. تصاحی  و توضای  مجتبای میناوی. چ    ترجمـة کلیلـه و دمنـه   . (6878)منشی، نصراهلل. 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 ة کااوه دهقاان. تهاران:   ترجما  .ۀ رمـان و داسـتان کوتـاه   دربار .(6869) .ساموسات  موام،

 امیرکبیر. اراتانتش



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن381

. ترجمة بهمن سرکاراتی. تبریز: انتشاارات  ی بر فلسفة تاریخا مقدمه .(6819میرچا، الیاده. )
 نیما.

رهبر. تهران: انتشاارات   کوشش خلیل خطیب  . به نامه مرزبان(. 6878) ین.سعدالدّوراوینی، 
 علیشاه. صیفی

 مااهی سایاه  ی تطبیقای  بررسا  در جستجوی کمال؛» .(6861). و رقیه همتی عبداهلل پور، ولی
مطالعـات ادبیـات    .«ریچاارد بااخ   جاناتاان مارغ دریاایی   باا   صمد بهرنگای کوچولوی 

 .673ا616(. صص 61)پیاپی  5. ش 3د .کودک

 .انتشارات جامتهران: . چون سبوی تشنه. (6875) .جعفریاحقی، محمد


