
 

 

 

 

 

برادران گریم یهاداستانش در ایگناه و بخش  
 *سرتشنیزیزهرا طاهری 

 **اصغر رضاپوریان

 ***امیرحسین همتی

 چکیده

های برادران گریم است. در افسانه «شایبخش»و  «ناهگ»مضمون در پی بررسی این مقاله 

پس از بررسی  .متنی استدرون با ارجاع« خوانشی بینامتنیّت» مطالعهپژوهش، روش 

این در  که به دست آمداین نتیجه های حجم نمونه، در افسانه موضوعکامل این دو 

رو هستیم؛ نخست رویکردی که ش روبهایگناه و بخش بهها با دو رویکرد متفاوت افسانه

و دوم  ؛شودمی ای کامالً هواخواهانه و جانبدارانه دیدهگونه حیّت در آن بهیهای مسآموزه

دیان ابرخاسته از  و تروسیع نگرشیهای آموزگانی دین مسیح، رویکردی که فارغ از صبغه
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 مقدمه

استفاده کرده است. هر داستان بازتابی از  یپردازداستانانسان از دیرباز برای انتقال افکارش از 

جهان، چیستی انسان، دلیل زندگی و  أو منش خود دارد. مسائلی مانند مبدأذهنیت انسان را در 

و  هاافسانهآمیخته با  ییهاجوابمختلف  یهاتمدندر  ،مرگ و سرنوشت انسان پس از مرگ

. عنصر خیال در اندشدهو حکایات منتقل  هاقصهو اندرزها همه با  هاارزش. اندداشته هاقصه

 ،نگاریوت اثر داستانی با گزارش و تاریخیز تفاو حتی امروز ن استبسیار مهم  هاافسانهو  هاداستان

در آن است. انسان تصاویر ذهنی خود را از حقیقت با خیال  (حتی به مقدار کم)ورود تخیل 

 است. دادهیمرا شکل  هاافسانهو  ختهیآمیم

 تفسیر و هاقصه، هاقصهمختلف برای فهم متون و تفسیر  یهاروشبا ابداع  و به مرور زمان

آشکار شده است. بررسی موضوع  هاانسانزوایای پنهانی از زندگی  ،و از این طریقشده میتحلیل 

افکار گذشتگان و  انگریب (Grim Brothers) برادران گریم یهاداستانش در ایگناه و بخش

و تصور این افراد از قدیسان، بزرگان مذهبی،  ،شایموضوع گناه و بخش دربارهشان معاصران

 اساطیری و موجودات تخیلی است. یهاتیشخص

است؛  (intertextuality) «بینامتنیت»، روش هاقصهمتداول در تحلیل  یهاروشیکی از 

 productive) «بینامتنیت تولیدی». این روابط به دو نوع ستا هامتنروابط میان  مجموعه بینامتنیت

intertextuality)  خوانشیبینامتنیت »و» (reading intertextuality)  در  بینامتنیت .شودیمتقسیم

 (به عنوان متن غایب)و متون دیگر را  (متن حاضر عنوان به)روابط میان متون موجود  صدد است

مستمر ای در یک متنِ مشخّص هم مکالمه»مبتنی بر این اندیشه است که  بینامتنیتد. کنکشف 

میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند، جریان دارد. این متون ممکن است ادبی 

)مکاریک،  «باشند های پیشین تعلّق داشتهدهعصرِ همان متن باشند یا به سیا غیرادبی باشند، هم

8811 :47). 

 قطفاو بینامتنیت را . دکرمطرح را بینامتنیت  هینظر (Julia Kristeva) کریستواژولیا اولین بار 

 :یو. کردیمی بررسی نظراز جهت 

 پردازی در ایننظریه از آن برای مطالعه ادبیات و زبان و «بینامتنیت» واژهعالوه بر وضع 

به  (Mikhail Bakhtin) ثیرپذیری از باختینأت گرچه کریستوا با. زمینه نیز استفاده کرد
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 -باختین زمان به قول خود و دلیل تفاوت در پارادایم ، اما بهپردازدیمطرح بینامتنیت 

برخالف  ،برای مثال. گاهی اساسی میان این دو قابل مشاهده است یهاتفاوتمکان، 

و عوامل غیرمتنی همچون عوامل اجتماعی  کندیمانتقاد  هاستیفرمالباختین که گاه از 

دارد و در این مورد به بارت  یاژهیوکید أمتن ت ، کریستوا برداندیمرا بسیار مهم 

در این زمینه، حداقل سه عامل نزد کریستوا موجب ظهور بینامتنیت . است ترکینزد

نامور مطلق، ) یند شخصی، گروهی و اجتماعیآفر: ند ازااین سه عامل عبارت. گردید

8837 :801). 

ن گرفت و آن را به بینامت کار بهنقد متون  برایبینامتنیت را ( Roland Barthes)بارت  ،پس از او 

ه موضوع بارت توجه ب .او اعتقادی به یافتن منابع و بینامتنیت تولیدی نداشت. خوانشی نزدیک کرد

 یشناسنسبخویشاوندی و  اسطورهرا ناشی از  (در مطالعات بینامتنی ژهیوبه)ثر در علوم أثیر و تأت

ه آن مرتبط ب یهاسنتشناسی در ادبیات و هنر متعلق به نقد قدیم و معتقد است نسب و داندیم

 ،شودیماز روابط پدرساالرانه محسوب  یاگونهکه در اصل  ،روابط را گونهنیادیگر  جدیدعصر . است

 درباره ،اسبر این اس. نقد نو در پی روابط خویشاوندی متون با یکدیگر نیست ،بنابراین. تابدیبرنم

، یک ثر نیست؛ بیشتر به یک قطعه موسیقیأثیر و تأت حوزهالزاماً  بینامتن» :سدینویمبینامتنیت 

 .(871)همان:  «و نوعی دال شبیه به هشدار است ماندیماستعاره و تفکرواژه 

بینامتنیت را با یافتن منابع متن ربط داد و آن را به  (Laurent Jenny) ژنیلوران آن پس از 

 Michel) ریفاتر. تقسیم کرد (intertextual faible) «ضعیفبینامتنیت » و «بینامتنیت قوی»

Riffaterre)  یشناسنشانهنیز بحث (semiotics) را به بینامتنیت خوانشی وارد کرد. 

ر معنای د بینامتنیت ،سدینویمکریستوا  آنچهبرخالف ، گویدیم «راهبرد اشکال» مقالهژنی در 

ص مشخّ ن وثیرات معیّأبا جمع مبهم و مرموز ت بینامتنیت. با نقد منابع نیست ارتباطیبخاص خود 

این  مرکزی است که یمتن لهیوسه مطالعه ب متن موضوع یهاشباهتشود، بلکه با دگرگونی و نمی

زان و می هیپاباور دارد که بر  بینامتنیتژنی به مراتبی در  .شودیمدار متن رهبری معنایی را عهده

ر اساس ب صرفاً ،دو متن یادشده رابطه اینکهوی به دلیل . است چگونگی ارتباط دو متن استوار شده

است، آن را  حضور مشترک است و این حضور مشترک تا عمق مضامین گسترش پیدا نکرده

ارتباط بینامتنی در دو متن، در دو سطح صورت و مضمون انجام  اگر .نامدیم «ضعیف بینامتنیت»
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 بینامتنیتف شود متوقّ( الیه) ا اگر این روابط در یک سطحاست، امّ «قوی» بینامتنیتگیرد 

 .(838و  838: همان) گرددیمتلقی  «ضعیف»

دو گونه ارجاع را در خوانش متن از  . ویکندرا مطرح میخوانشی  ریفاتر نیز بینامتنیت

ارجاع فرامتنی ارجاعی است که به . ارجاع فرامتنی و ارجاع بینامتنی: کندیمیکدیگر متمایز 

جهان بیرونی و  واسطهبه  کوشدیمو خواننده یا مخاطب  شودیمجامعه و واقعیت برونی داده 

 اسطهودر ارجاع بینامتنی، خوانش متن به  ،در مقابل. و از آن رمزگشایی کند را بخواندمتن  ،عینی

 .(188-181)همان:  ردیگیمجهان متنی و روابط بینامتنی صورت 

 :شودو بینامتن قائل می بینامتنیتبه تمایز ظریفی میان ریفاتر 

شود و در هایی که در هنگام خوانش در ذهن تداعی میطبق نظر ریفاتر، مجموعه متن

شود و بر همین اساس گذارند، بینامتن محسوب میمی پردازی تأثیرچگونگی داللت

یند آبه فر بینامتنیتند، امّا اهای مختلف متفاوتها نزد افراد گوناگون در زمانبینامتن

 .(83: 8831آذر، ) شودمی ها در خوانش مخاطب گفتهکلّی ارجاع به بینامتن

و  (sin) «گناه»ریفاتر دو مفهوم انشی خو بینامتنیتِبا رویکرد  یمکوشمیپیش رو  مقالهدر 

با  ییهاداستان منظوربدین. یمبکاوهای برادران گریم در افسانه را (forgiveness) «شایبخش»

 اآنهبین  یهاتفاوتو  هاشباهتسپس . ش از متون مختلف انتخاب شدایمضمون گناه و بخش

سانه اف ، هراول در نگاه. روابط مشخص شود ضعفیا  قوتتا روابط بینامتنی متون و  شدمشخص 

و روابط بین دو متن، به شکل کامالً مستقل بررسی  دیآیمیا داستان متن مستقلی به حساب 

از آنجا که این . شودیمنیز مقایسه  هاگفتمانبا این روش، عالوه بر صورت و محتوا، . شودیم

توان ا میرحاضر  سهیمقا شودیممتنی، انجام نگاه برونبا و نه  ،منتخب یهامتنمقایسه فقط بین 

 .به شمار آورد یمتنانیم ایمطالعه

 برادران گریم

 و ویلهلم کارل گریم (1785-1863) (Jacob Ludwig Carl Grimm) یاکوب لودویک کارل گریم

(Wilhelm Carl Grimm )(1786-1859) ،دوم قرن هیجدهم  مهیندر  ،برادران فولکلورشناس آلمانی

حقوق  رشتهدر  هر دو برادر .زاده شدندآلمان  (Hessen) در ایالت هِسِن (Hanau) در هاناومیالدی 
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های عامیانه را گردآوری ای از افسانهمجموعه تصمیم گرفتند پس از چندی، امّا تحصیل کردند

 .کنند

 نیرتیمیقدکه تاکنون است عامیانه  یهاقصّهکالسیک از  یامجموعهبرادران گریم  یهاقصّه

نخست در دو جلد منتشر شد و در پی آن این اثر  .دیآیم عامیانه به شمار یهاقصّه مجموعه

این مجموعه  یهاقصّهمنتشر کردند.  8111یاکوب و ویلهلم تفسیر جامعی بر آن نوشتند و در 

 یهاسدهل و باورهای مردم روحیه، تخیّ مکتب رمانتیک، شاعرانهبافانه و خیال یهاقصّهکه به رغم 

سه یان اهل هیروستا ،اغلب از منابع شفاهی کنندیماعصار گذشته را به خواننده منتقل  پیش و

ریم، )گ است هگرفته شد دیرسیمشانزدهم  سدهبه  آنهااز منابع مکتوبی که قدمت شاید  گاهو 

8841 :81-81). 

 پیشینه تحقیق

 که شده نوشته اندکیها و مقاالت برادران گریم کتاب هایها و افسانهداستان دربارهتاکنون 

 :است از این قرارحاضر  مقالهبا موضوع  آنها نیترمرتبط

تحلیل عرفانی داستان هانسل و گرتل برادران گریم بر اساس »(. 8811احمدی، ویدا ). 8

تطبیقی میان  ایمطالعهمقاله در  سندهینو «.الدّین مولویهای قرآن کریم و مثنوی جاللآموزه

چند مؤلّفه و  ،های قرآن کریم و مثنوی مولویای از آموزهران گریم و پارهدهای برایکی از افسانه

 د.کنمیبررسی  را شخصیّت مهم

 نویسنده در این «.برفی دونالد بارتلمیترامتنیت در رمان سفید» .(8838بابایی، پروین ). 1

در  یدبرفیسف افسانهدونالد بارتلمی را با  نوشتهی ، رمان سفیدبرفبینامتنیتمقاله با رویکرد 

 است. مقایسه کرده ،برادران گریم، از جهت مضمون و گفتمان یهاداستان

نویسنده  «.دیگر مقالهنظامی گنجوی و برادران گریم و پنج »(. 8838اهلل )درودیان، ولی. 8

وشد کمی« برادران گریم قصهخیر و شرّ نظامی و  افسانه» ناماین کتاب با از  مقالهدر نخستین 

اط خیّ» افسانه بر «خیر و شر» افسانهدر نگارش  تقدم نظامی را فضل ،تطبیقی ایمطالعهدر 

 به اثبات برساند. «طینتخوش
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 در این مقاله نویسنده .(Happily Ever After) تا ابد سعادتمند و (.8831) نیکرک، آلیس. 7

ها، حفظ های جنسیّتی شخصیّتچون نقشهمموضوعاتی  چهیدرهای برادران گریم را از افسانه

های پریان بر های پریان بر جامعه و تأثیر افسانهمردساالر، زنان اغواگر، تأثیر افسانه جامعه

 .بررسی کرده استهای سینمایی و تلویزیونی برداشت

 قیبستر تحق

، داستان هبوط آدم از بهشت است. جهان، که در قرآن نیز آمده یهاداستان نیتریمیقدیکی از 

این گناه از بهشت رانده  به دنبالو  کندیمدر این داستان آدم از دستور پروردگار سرپیچی 

آیا در  :کهاست ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده  پرسشاین  .(81-81)بقره:  شودیم

 وجود دارد؟ «شایبخش»جز مجازات وجود دارد؟ آیا چیزی به نام برابر گناه واکنشی 

عامیانه است. این عنصر  یهاداستانمضامین در میان  نیپربسامدترترین و گناه یکی از مهم

در اثر معروفش  (Georges Polti) چون ژُرژ پولتیهمی رپررنگ و دیرینه است که پژوهشگ چنانآن

 بررسی هر  هنگامبه  ،(The Thirty-Six Dramatic Stuations) نمایشی گانهوششیسهای وضعیّت

فت. او توان ردّ پای این عنصر را بازیاها میها، معتقد است در بسیاری از وضعیّتیک از وضعیّت

 :معتقد است (Crime Pursued by Vengeance) «انتقام جنایت»ضمن بررسی وضعیّت سوم 

: 8841 ،)پولتی «ر استبسیار زیاد و خارج از تصوّ ،انتقام شوندتعداد گناهانی که ممکن است موجب »

ا ها یترین عناصر افسانهیکی از مهم در حکمنیز  «شایبخش»عنصر به . در کنار این مفهوم، (13

 اند.هردکبررسی  مفهوم رابینامتنی این دو  رابطهو نویسندگان  شدهها، توجّه قصّه

 ،شده است بر آنچه در قصه ذکر بنا .برادران گریم است یهاداستانمجموعه  موضوع این مقاله،

 هاقهرمانبرخی از  ،. پس از اینگذارندیمرا زیر پا  ییهاتیممنوع هاتیموقعدر برخی  اشخاصی

 هاداستانکه در  هستند مفهومیدو  «شایبخش»و  «گناه». شوندیمده ومجازات و برخی دیگر بخش

ز کتاب اتماماً ، اندشدهمتونی که برای بررسی در این مقاله انتخاب . شوندیمبا روش مذکور بررسی 

 :ذیل استشناسی ، با مشخّصات کتابجهان افسانه

کامل  مجموعهجهان افسانه: (. 8841)ویلهلم کارل  ،گریم ؛یاکوب لودویک کارل ،گریم

 هرمز ریاحی، بهزاد برکت و نسرین طباطبایی، تهران: فکر روز. :ترجمه، برادران گریم یهاافسانه
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برای پرهیز از  ما ودر بحث  «شایبخش» و« گناه»به دلیل موضوعیّت ها، در انتخاب افسانه

 در نظرهایی چند های فرهنگی و عناصری نظیر زمان، مکان، دین و مذهب، مؤلّفهمحدودیّت

ند. این اکردهبررسی  را های حجم نمونهقصّه ،بینامتنی روش نویسندگان بوده که بر اساس آن به

 :این قرارند ها ازمؤلّفه

 در مکانی فراطبیعی؛ دادنرخ. 8

 حضور شخصیتی به عنوان قادر مطلق؛. 1

 شایگناه یا اعمال بخش رتکابا ،جهینتدر  و ندیاناخوش یاحادثهدادن رخوجود مجازات یا . 8

 است. «گناهودن بخش»ش، به معنای خاص ایکه در این پژوهش منظور از بخش

با این  د؛اردهایی نمونه های برادران گریمافسانه بیشترش تقریباً در ایو بخش «گناه» مضامین

قاله . در این ماست را داشتهپیشین  گانهسههای که مؤلّفه است هایی بررسی شدهقصّه فقطحال 

. اندو سپس با هم مقایسه شده ،جدا هاتیاحکشامل این دو مضمون، از دیگر  یهاتیحکانخست 

برادر »، «جن کوتوله»، «سفیدبرفی»، «کودک مریم عذرا» ند از:اعبارت هاداستانعناوین این 

 .«هانس آهنین»و  «ابلیس سوختهاهیس

 اسرارآمیز یهامکانبهشت، جهنم و  .8

آدمیان دانسته شده است؛ ، بهشت و جهنم فرجام حیات هاقصههی و هم در در ادیان اال هم

ش با بهشت و جهنم ایرو، گناه و بخشاز این .بهشت جای نیکوکاران و جهنم جای گنهکاران است

ا ، جهنم یبه بهشت هاانسانبرادران گریم چند بار به ورود  یهاداستاندر . کندیمنسبت پیدا 

است. نخست در داستان اشاره شده  قهرمان داستان است، پناهگاه یگانهمکانی اسرارآمیز که 

 خوریم:به این اشاره برمی «کودک مریم عذرا»

شکن غمگین برای کار به جنگل رفت و مشغول شکستن هیزم بود که صبح روزی هیزم

بر سر داشت در برابرش ظاهر شد و به او گفت: من مریم  هاستارهزیبا که تاجی از  بانویی

عذرا، مادر مسیح خردسال هستم. تو درمانده و محتاجی، فرزندت را نزد من بیاور تا او 

اطاعت کرد، دخترش را  شکنزمیهرا با خود ببرم، برایش مادری کنم و مراقبش باشم. 

 .(83: 8841، و گریم )گریم ت بردمریم نیز دختر را با خود به بهش .نزد مریم عذرا آورد
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شکن از بابت فقری که اداره منزل و تربیت فرزند را غمگینی هیزم ،در این بخش از داستان

 و شودیمشخصیت بزرگی ظاهر  ،به نحوی اسرارآمیز ؛افتدیماست، کارگر  کردهبر وی دشوار 

 ه هرک شودش در معنایی عام منظور ایتا تربیت کند. اگر بخش بردیمشکن را با خود فرزند هیزم

شکن در برابر فرزند و ، احساس مسئولیت هیزماستگونه پاداش خیر و خیراندیشی را شامل 

 ، سبب این گشایش شده است.ل فقر، غمگینی او را در پی داشتهتربیت او که به دلی

خداوند برای  ،. در این داستانشودیمقدیمی نجات در داستان هاجر و اسماعیل دیده  نمونه

قدیمی نجات تفاوت دارد. اول  نمونهبا  حیثاز دو  گفتهپیش. داستان فرستدیممادر و فرزند، آب 

حالی که  در ،کندیمدک را از خانواده جدا کردن مشکل، کواینکه شخصیت بزرگ به جای حل

لیس اب سوختهسیاهبرادر که در داستان  طورهمان ؛مین خانواده مشکل را بگشایدأبا ت توانستیم

، در شودیمشخصیت داستان به مرکز برده  ،که در این داستانآنو دوم  .هستیم چنین چیزیشاهد 

 .شودیمتبدیل به مرکز  آنهاو مکان  مانندیمحالی که هاجر و اسماعیل در مکان پیشین باقی 

لیل به د هاخانوادهنوشته شده که بسیاری از  هنگامینیز باید توجه داشت که این داستان 

کلیسا  رانهیگسخت. این کودکان تحت قوانین اندبودهفقر مجبور به سپردن فرزندانشان به کلیساها 

 .شناختیمو جامعه نیز قدیسان را با خشونت کلیسا  شدندیمبزرگ 

ملکه به خدمتکارش دستور زمانی که  توان دید؛می «سفیدبرفی»در داستان را  دیگر نمونه

لش برای د تا او را بکشد بردیمسفیدبرفی را به جنگل  ،خدمتکار و دهدیمکشتن سفیدبرفی را 

 یاکلبهه و بگریزد میبرفی به جنگل سفید ؛این کار را انجام دهد تواندینمو  سوزدیمسفیدبرفی 

 .(188-181: همان .:کن) بردمیکوچک پناه 

اما با توجه به اینکه جنگل  ،نشدهاگرچه در این داستان مستقیماً به بهشت یا باغ عدن اشاره 

 زهیانگ زیرا باشد. من و ماوای نجات، مأاز بهشت یاهیکناو  نماد تواندیم استو سرسبز امن  یمکان

ن به جا خواهدیمکه  است و نجات از دست ستمکاری فرار از مرگ ،سفیدبرفی از ورود به این مکان

 از حیثاین کلبه که در مکانی خرم و سرسبز است و دست متجاوز به آن راه ندارد،  .او تعدی کند

دیگر اینکه، خدمتکار در این داستان بین توجه درخور  نکته. داردشباهت به بهشت  ،بودنپناهگاه

یکی قتل و دیگری سرپیچی از فرمان. در هر حال وجدان انسان او را برای  ؛ردیگیمدو گناه قرار 

 .داردیمآن باز دادنو انسان را حتی پیش از ارتکاب به گناه از انجام کندیمسرزنش  گناهش
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به  ورود ،«ابلیس سوختهبرادر سیاه»در داستان  ،«کودک مریم عذرا»داستان  مقابلِ نقطهدر 

 جهنم موضوع داستان است.

چه  ش را ازاکه زندگی دانستینمسربازی از خدمت مرخص شده بود، پولی نداشت و 

که  ،هنوز چندان نرفته بود که مردی ریزاندام .مین کند. روزی راهی جنگل شدأراهی ت

اگر به خدمت من دربیایی تا  است، سر راهش سبز شد. ابلیس گفتمعلوم شد ابلیس 

حرفی  دیگری نیست چارهحاال که  سرباز گفت. یشویم ازینیبآخر عمر از مال دنیا 

 .(703-701: همان) نم رفتو به جه بعد با ابلیس همراه شد ندارم.

سرباز به خواسته ابلیس تن دهد و با این عمل،  شودیم، فقر و جهل باعث در این داستان

ا آن و ب ندیبیم، فقر و نیاز را بالعیان یی؛ سرباز از سووارد قسمتی از دنیای ماورای حیات شود

 ل،جه این سرباز به دلیل ز سوی دیگر،و این واقعیتی انکارناپذیر است. ا کندیمدست و پنجه نرم 

رو، . از ایننداردکه جز همراهی ابلیس راه نجات دیگری  یاگونهبه  ؛میدی استس و نااگرفتار یأ

که در داستان نخست نیز مریم عذرا بر فقر و نیاز پدر کودک  گونههمان ،دشویموی تسلیم ابلیس 

 توجه کرد و فرزندش را از وی گرفت و به بهشت برد.

و  شودیمبه سوی آدمی گشوده  یاروزنهفقر نیز  رهگذرکه گاه از  شودیماز اینجا روشن 

ن تفاوت از . ایکندیم. گاهی نیز فقر آدمی را طعمه ابلیس خوردیمفرجام خوشی برایش رقم 

روانه  و با تبر ماندینماز عمل باز  ،با احساس مسئولیت ،که یکی در عین فقر شودیمآنجا ناشی 

که خود را نیازمند و فقیر دید در  اما دیگری همین ؛داردیبرمو امیدوارانه قدمی  شودیمجنگل 

لذا چنین پنداشت که راه دیگری جز همراهی  .س و نومیدی شدأهمین آغاز ایستاد و گرفتار ی

 د.شسرباز گرفتار گناه  و ،ش )به معنای عام(ایشکن مشمول بخشابلیس وجود ندارد. پس هیزم

نیز دارای  «جنگلی کلبه»و  «هانس آهنین» یهاداستانبه جز این سه داستان در این مجموعه، 

 اسرارآمیز هستند. یاکلبهمضمون ورود به جنگل و 

 کنش میان اشخاص داستان .4

در  .شودیمدر هر داستان شخصیت اصلی پس از ورود به مکان داستان با قانون یا ممنوعیتی مواجه 

آن برای این  داستان وجود دارد. یک نوع از یهاتیممنوعدوگانه به  نگاه ،برادران گریم یهاداستان

اصی اشخ .ستا که به مجازات منتهی شود و نوع دیگر برای حفظ کسی یا چیزی از خطر شودیموضع 



 8931پايیز و زمستان ، 24 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

232 

و افرادی  کنندیمافرادی که به هر حال مجازات  :اندنوعبر دو  ،کنندیمکه این قوانین را وضع 

 :خوریمبه این نمونه برمی «کودک مریم عذرا»ر داستان نخست، د .ندایبخشیمکه به هر حال 

سیزدهم، که با این کلید کوچک باز  داری دوازده در را باز کنی، اما بازکردن درِاجازه 

 شد. یخواه، برای تو ممنوع است. مراقب باش آن را باز نکنی، اگرنه پشیمان شودیم

 .(83: همان) بداند پشت آن در چیست خواستیمدخترک خیلی دلش 

چرا کلید وگرنه  است ممنوعیت برای مجازات وضع شده ، اینپیدا استدر بدو امر که چنان

آدمی در پرتو مقاومت و التزام به بایدها و  چوناما  سیزدهم باید در اختیار دختر قرار بگیرد؟ درِ

و  دهدیمرا پیش روی او قرار  ییهانهیزمآفرینش  یابدمیو توسعه وجودی  کندیمنبایدها رشد 

رو تفاوت است بین اینکه دختر چون کلید را ندارد در را از این .داردیمرا مقرر  ییهاتیممنوع

نمونه، ین . در اکندینمبرای التزام به ممنوعیت آن را باز  و اینکه با وجود کلید و صرفاً کندینمباز 

این ممنوعیت  ،این الزام به ممنوعیت نوعی خودخواهی با عقیده توجیه شده است. در واقع

 کلیسا است. لیدلیباز خشونت و احکام  یاندهینما

د رفتن از خانه بعممنوعیت بیرون که آنجا؛ شوده میدید «سفیدبرفی»داستان در دوم  نمونه

از دو بار مرگ سفیدبرفی برای حفظ او از مرگ سوم وضع شده است. به همین دلیل پس از مرگ 

 عنوان بهشخصیت اصلی داستان . کنندمیمحبت به او و  ندایبخشاو را می (Elf) هاکوتوله ،سوم

 .روشدفیمچه  پرسدیماز او  ندیبیماست که هر بار پیرزن را  شخصیت کنجکاو شکمو معرفی شده

و با  افکندیمدام را پیش روی او  8یاز و کنجکاوینو  شودیماو  دوبارههمین ضعف باعث فریب 

. کمربند، شانه و سیب در این دشویمکار ممنوع مرتکب اینکه دو بار طعم مرگ را چشیده است 

درخت ممنوع هستند و هم نماد  وهیمهم نماد عناصر داستان آدم، یعنی مار، طاوس و  ،داستان

 سه گناه کبیره غرور، طمع و شهوت.

 :شوددیده می «جن کوتوله»در داستان سوم  نمونه 

ا در باغش درخت سیبی بود مّزیادی داشت، ا عالقه هادرختپادشاه به انواع و اقسام 

دانه از آن  کیی که اگر کسی حتّ یطور به، دیورزیمکه بیش از همه به آن عشق 

 .(841: همان)روزگار محو شود و به زیر خاک برود  صفحهکه از  کردیمنفرینش  دیچیم

                                                             
 .البته نیازی کاذب که برخاسته از افراط است .1
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؛ در اینجا مبنای ممنوعیت شودیماندک شباهتی بین این داستان و شجره ممنوعه دیده 

شجره ممنوعه، هدف حفظ  بارهعشق و عالقه مفرط پادشاه به سیب و درخت سیب است. در صرفاً

 ،در این داستان. لذا است اشباع میل و حس خودخواهی پادشاههدف اما اینجا  ،و نجات آدم بود

ی، با بینو به جای قانون و واقع کندیمدیگران تحمیل  رهیچ دلیلی ب را بی اشخواستهپادشاه 

 . میل مفرطکندیمنفسانی و طبیعی خود را دنبال  یهاخواسته فقطتکیه بر اوهام و خیاالت، 

 یادانهچیدن  بررا  هاانسانپادشاه که نمودی از نیازهای مفرط و کاذب است، نابودی حیات دیگر 

 ین داستان، در انیبنابرا. دهدیمو چنین کسانی را در معرض نفرین قرار  دهدیمسیب ترجیح 

. ددهنینمتصویر روشنی از خودخواهی برخی صاحبان قدرت نمایان است که به جان دیگران بها 

دادن به امیال طبیعی در فرد است. هشداری بر لزوم مدیریت و تعادل در میدان موضوع،این 

 شدتبهست؛ پادشاه داستان ء اجمع موهوم دنیاگرایی با باور به ماورا ،مطلب دیگر در این ماجرا

اما در عین حال اهل نفرین است و حاصل دعا  ؛دنیوی دارد مواهبتعلق خاطر به  ،و در حد افراط

دنیاگرایی او را که مغایر با مقتضیات آفرینش است،  ،که آفرینش گرددیم و نفرین او به این باز

 است که آفرینش ظرف چنین تناقضی نیست.تحکیم بخشد و بدیهی 

د فر عنوان بهسرباز که  آنجا ،آمده است ابلیس سوختهداستان برادر سیاهچهارم در نمونه 

به او گفت حق ندارد داخل ابلیس »: دنشویم پدیدارپادشاه مطلق  در مقامکنجکاو و ابلیس 

زند، را دیدی ب هاگیدبرای اینکه داخل  بود زدهدلش لک  .ندیبیماگر نه بد  ،را نگاه کند هاگید

در تعبیر  .(703: همان)« گرفتیمجلو خود را  ،را از این کار منع کرده بود اما چون ابلیس او

حریص  شودیمآدمی به چیزی که از آن منع  ؛االنسان حریصٌ علی ما مُنِعَ»معروفی آمده است: 

. این کسان شکنندیمهمراهان ابلیس نیز گاه پنهانی منع او را  ،بر پایه این اصل .«است

 اندتهرفیپذخود را در برابر ابلیس قرار دهند؛ زیرا در عمل، والیت شیطان را  شانبا عمل خواهندینم

 .کنندیمو در مسیر او طی طریق 

که چند شخصیت دیکتاتور و کنجکاو را  است «هانس آهنین»داستان  ین داستان،پنجم

دستور داد او را در قفس آهنی که پس از دستگیری هانس آهنین پادشاه اول پوشش داده است؛ 

 ه پسربدوم هانس آهنی که  مرگ اعالم کرد. گشایدقفس را ب که درِرا بیندازند و جزای کسی 

دستور ز آشپدوم که به پادشاه  بعد که آلوده نشود. کندو مراقبت  بنشیندکنار چاه  دهدیمدستور 



 8931پايیز و زمستان ، 24 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

232 

به هر قیمتی موهای  خواهدیمه دختر پادشاه است ک ،در برابر این پسر را بیرون کند. دهدیم

 .(187-181: همان) پسر را ببیند

رش از پس شودیمپادشاه اول باعث  یریگسختاین سه نفر نتایج متفاوتی دارد.  یریگسخت

ه پادشا یریگسختو  شودیمهانس آهنین باعث رفتن پسرک از جنگل  یریگسختاو دور شود. 

. در مقابل، کنجکاوی دختر باعث کندیمباغبان منتقل  خانهپسرک را از آشپزخانه به  فقطدوم 

 خوردن سفیدبرفی.سیبپسر دل ببازد و بلغزد و این گناهی است شبیه  بهاو  شودیم

متفاوت بیان شده است. نخست در  یهاصورتبه  یبرادران گریم نافرمان یهاداستاندر 

 ،کنجکاوی، با وجود منع فرشتگاناز روی دخترک در این داستان . «کودک مریم عذرا»داستان 

 . کندیمممنوع را باز  درِ

ان نور تابناکی بر را دید که با شکوه و جالل در می حدر ناگهان باز شد و دخترک مسی

. مدتی آنجا ایستاد و به همه چیز نگاه کرد، بعد نور را لمس کرد و تخت نشسته است

 رنگ .کردینمیش اترس ره کردیمانگشتش طالیی شد. در را بست و گریخت اما هرچه 

 .(83: همان)طال هم به انگشتش مانده و هرچه دستش را شست پاک نشد 

باعث رستگاری دخترک و تشویق او به ایمان شود،  توانستیمدیدن مسیح در این داستان 

 .شودیماز معنویت  اشیدورگویی او و و مجازات مریم عذرا باعث دروغ یریگسختاما 

 :«ابلیس سوختهبرادر سیاه»دوم داستان 

نگاهی به داخلش انداخت  .د کردـاولین دیگ را کمی بلن درِ .طاق شد سرباز عاقبت طاقت

 انجیا سربازکهنهآهای، »بانگ زد:  .که سابقاً رئیسش بود میان دیگ یافت یاسرجوخهو 

. بعد فوری در دیگ «، اما حاال در چنگم اسیرییگفتیم؟ روزگاری به من زور یکنیمچه 

 .(703: همان) در آن انداخت یاتازهآتش را زیر و رو کرد و هیزم  .را گذاشت

د باش یاسرجوخه گرنظارهروزنه نجاتی پیش چشم سرباز گشوده شد و توانست  ،در ظلمت

 تتوانسیمدر کمین او گرفتار آمده است. چنین سرنخی  اینکو  گفتیمکه روزگاری به او زور 

وجدان او را بیدار کند و از چنگال ابلیسش برهاند و این مخالف خواست ابلیس بود. لذا او را از 

 منع کرد. هاگیدکشیدن در سرک

که در این مضمون داستان شاخص این مجموعه است. در این  «سفیدبرفی»سوم داستان 

مهربان به او  یهاکوتوله» .دهدیمسفیدبرفی سه بار خودش را در معرض خطر قرار  ،داستان
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هیچ کس را به خانه  ،فهمید که اینجایی زودی خواهدچون نامادری تو به د:تنار دادند و گفدهش

 .(187همان: ) «راه نده

نه برای تعذیب و گرفتاری او.  دشویماین ممنوعیت در واقع برای حفظ و نجات آدمی وضع 

 ی عام است.ش به معناایاز بخش یانمونهاین نگاه مثبت خود 

 در زد و .هفت کوتوله رسید خانهدرآورد. بعد به  گرددورهملکه خود را به شکل پیرزنی 

. سفیدبرفی از پنجره بیرون را نگاه «شموفریمچیزهای خوب دارم. ارزان » بانگ برآورد:

 .«کمربندهایی از همه رنگ»زن جواب داد:  «.؟یفروشیمروز به خیر، چه »کرد و گفت: 

را از بساطش بیرون آورد. سفیدبرفی در را باز کرد و  یرنگخوشبعد کمربند ابریشمی 

سرعت و سفت و محکم به کمر او به چند کمربند قشنگ خرید. پیرزن کمربند را چنان

 .(181 )همان: بست که نفسش بند آمد و مثل مرده نقش زمین شد

و نمادی از مرگ طبیعت  شودیمنوعی مرگ موقتی محسوب  یشناساسطورهاین مرگ از نظر 

 نمونه، «ایشتار و تموز»لی این اسطوره داستان بابِ نمونهدر زمستان و زندگی دوباره در بهار است. 

است.  «اوسیریس و ایسیس»مصری این مرگ داستان  نمونهو  «نیسوونوس و آد»یونانی آن 

 .دهدیم نماد زندگی مرد است و زن او را نجات ،البته برخالف این داستان

ل و مثل بار قبهفت کوتوله رسید،  خانهملکه خود را به شکل پیرزن دیگری درآورد و به 

برو؛ اجازه ندارم کسی را به خانه  نجایااز »سفیدبرفی گفت:  خودش را فروشنده جا زد.

 اشسهیکزهرآلود را از  شانهبعد  .«کردن که دارینگاه اجازه»پیرزن گفت:  .«راه بدهم

از شانه خوشش آمد که دوباره فریب خورد و  قدرآنبیرون آورد و باال گرفت. دخترک 

در را باز کرد، اما به محض آنکه شانه به موهایش خورد زهر اثر کرد و دخترک بیهوش 

 .(181)همان:  نقش زمین شد

اساطیری داستان است. سفیدبرفی به  جنبهییدی بر أمرگ دوم و نجات دوم سفیدبرفی ت

ا ب ،هاکوتولهعدد  ،هفت ،دیگر سویبرای همیشه خاموش بماند. از  تواندینموان نماد زندگی عن

 است و سفیدبرفی به عنوان نمادی از نور باید دوباره زنده شود. ایزد مهر در ارتباط

هفت کوتوله رسید و در زد.  خانهملکه خود را به شکل زنی روستایی درآورد؛ بعد به 

که  اندکردهرش اهفت کوتوله به من سف»سفیدبرفی سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: 

زیادی دارند.  یهایمشترمن  یهابیس ،عیبی ندارد» . زن گفت:«در را روی کسی باز نکنم

. «گیرمیزی باز کسی چ کنمینمت ئنه، جر». سفیدبرفی گفت: «دهمیمبیا، این یکی را به تو 
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، تو قسمت سرخ کنمیمسیب زهرآلود باشد؟ ببین آن را دو نیم  یترسیم»پیرزن گفت: 

ود که ب. زن مکار سیب را طوری ساخته «خورمیمسیب را بخور و من قسمت سفیدش را 

فقط قسمت سرخش زهرآلود بود. سفیدبرفی دهانش آب افتاده بود، چون دید که زن نیمی 

ب را یزهرآلود س مهینر نتوانست مقاومت کند، پس دستش را دراز کرد و از آن را خورد، دیگ

 .(184: همان) بر زمین افتاد جانیبگرفت، اما به محض آنکه گازش زد 

 غلبهتکرار گناه وجود ندارد و غفلت از دو مرگِ گذشته و  توجیهی برای ،داستانی حیثاز  

 حیثاز  ، امادهدیمیکدیگر داده و سفیدبرفی را به چنین فرجامی سوق دست دست به  ،یبارگشکم

خارج  شنماد زندگی باید از مکان امن عنوان بهزیرا سفیدبرفی  ؛اساطیری او ناگزیر از این گناه است

 فقطرو . از اینکندیمرا ممکن  هدفنماد عشق این  عنوان بهشود و زندگی را ادامه دهد. سیب 

 ،. در این داستانکندیمو با او ازدواج  رسدیمین گناه نمادین است که شاهزاده از راه ا رتکابپس از ا

 .شودیمو پیروز  ردیگیمباستانی در برابر نظام راهبی کلیسا و آیین مهر قرار  یگراعتیطبآیین 

 واکنش در برابر نافرمانی .9

 نیرتخشن .شودیمسرپیچی و گناه  بادر مواجهه مختلفی  رفتارهایبرادران گریم  یهاداستاندر 

قدرت و  دادننشانبرای  رفتاراین  .افتدیماتفاق  «کودک مریم عذرا»در داستان  رفتارهااین 

رد است. از نظر راوی داستان، مریم عذرا به عنوان قادر مطلق، حق دا گناهکارمبارزه با شخص 

پرسید: است  دختر در را باز کرده دانستیمبا اینکه  مریم عذرا. هر نوع مجازاتی را اعمال کند

مریم عذرا  ،با وجود این انکار «.نه!» جواب داد:از ترس  دختر «.سیزدهمین در را هم باز کردی؟»

دختر با  ،بعد از چند سال. کندیمو او را از بهشت بیرون  ردیگیمزدن را از دختر قدرت حرف

از او د و وشمیاو ظاهر  مریم عذرا برد، اما هر بار وشمیو صاحب سه پسر  ندکمیپادشاهی ازدواج 

کودک را از  دوشمیعتراف ناممنوع اعتراف کند. چون دختر حاضر به  درِگشودن به که  هدخوامی

 یخواردمآد ملکه به قتل فرزندانش، وشمیاین کار باعث  برد.میکشد و به ملکوت میآغوشش بیرون 

از خودش  پاسخی بدهد ود توانینمند و چون نکمیمحاکمه  پس ملکه را هم شود.تو جادوگری م

 .(22-33 همان:) د که زنده در آتش بسوزدوشمیدفاع کند محکوم 

که شدیدترین نوع مجازات در این  ،با نافرمانیدر مواجهه بار خشونت رفتاراین نوع از 

یش از آنکه مخاطب را بکودکان است،  یهاافسانهداستانی و  یهامجموعهو در میان  داستانمجموعه
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. خشونت مریم کندیممریم عذرا، مادر مسیح، را نزد او مخدوش  چهرهکردن تشویق کند به اعتراف

یگر د مهربانانهمالیم و  رفتارعزرا در این داستان نمادی از خشونت کلیسا است. این مطلب در کنار 

 ست.باستانی پیش از مسیح داشته ا یهانییآبه  نویسنده تمایل به بازگشت دهدیمنشان  هاتیشخص

 هانس آهنین سه بار» :سرپیچی از فرمان دارد بادر مواجهه  یترمیمال رفتارهانس آهنین 

ار انک ،عالوه بر این .کندیم، بعد او را از جنگل دور دهدیمبرای محافظت از چاه فرصت به پسرک 

مرتکب نافرمانی  بار سهزمانی که پسرک  سرانجام .(188 )همان: «کندینمحساب  ییگودروغپسر را 

پیش این کار با خشونت همراه نیست. در  نمونهاما مانند  ؛، ناچار به ترک جنگل استشودیم

به پسرک  یخوارآدمبچه و افترای جادوگری و  دزدیدن یجاه ببیرون جنگل نیز هانس آهنین 

با من بمانی. برو و زندگی را تجربه کن،  یتوانینمنیاوردی، پس  جا بهتو شرط را » :کندیمکمک 

 «ینهانس آهن» رو شدی، به جنگل بیا و فریاد بزن:ه؛ اگر با مشکلی روبدهمیماما فرصتی به تو 

 .(187-188)همان:  «کنمیمو کمکت  میآیمو من 

و اسکاندیناوی است. او به دلیل  (Celtic) شدت شبیه به خدایان سلتیهانس آهنین به

راندن پسر از جنگل است، اما در زندگی بیرون از جنگل او را حفاظت از چشمه ناچار به بیرون

 :بخشدیمو نمادهای دلیری، نجابت و سروری را به او  کندیمیاری و بارها آرزوهایش را برآورده 

 آنچه»مرد جنگلی گفت:  .از هانس صالح و اسب خواست ،زمانی که پسر درگیر جنگ شد

و زمانی که دختر پادشاه برای انتخاب  .«شد ، و بیش از آن، برآورده خواهدیخواهیم

هانس آهنین به پسر یک بار اسب  ،کردیمهمسر به سمت سواران سیب طالیی پرتاب 

کهری و زرهی سرخ داد. بار دوم او را به اسب سفید و ساز و برگ سفید مجهز کرد. و روز 

هر سه بار صاحب  سوم، پسر از هانس آهنین اسب سیاه و ساز و برگ سیاه هدیه گرفت و

 .(181-181)همان:  سیب شد

آن را به پسر  تواندینمچون سیب نماد عشق است هانس آهنین که نماد خدای جنگ است، 

 برسد. اشخواستهکه پسر به  کندیمرا فراهم  شبدهد. با این حال وسایل

است و سرباز بین ماندن و  ترمیمالاز این هم  رفتار ،«ابلیس سوختهبرادر سیاه»در داستان 

. ندکیمابلیس سرباز را در زندگی بیرون از دوزخ نیز یاری  ،ینا بر عالوه .شودیمرفتن مخیر 

بخشنده و دلسوز است نیز یادآور خدایان  ،شخصیت جذابی که در عین داشتن قدرت و علم

را هم دید زدی؛ شانس آوردی که  هاگیدابلیس گفت: ناگفته نماند که داخل » :باستان است
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خدمتت تمام شده است  دورهمام بود؛ حاال که را تندتر کردی اگرنه کارت ت آنهاآتش زیر 

 .(703 :)همان «برگردی؟ یخواهیم

. برای کندینمعجله  است، که مرتکب دزدی شدهنیز  خانهمهمانابلیس در مجازات صاحب 

ت بگو که پول دارخانهمهمانبرو و به » :از مجازات دزد است ترمهمابلیس رسیدن سرباز به پولش 

تا به جای تو آتش جهنم  آورد خواهم نجایارا پس بدهد، اگرنه به سراغش خواهم رفت و او را به 

 اندگفتهکه به دیگران زور  شوندیمدر این داستان افرادی مجازات  .(788 )همان: «را زیر و رو کند

و فرصتی برای جبران ندارند. مثل سرجوخه که مرده و دیگر ورودش به دوزخ  اندمردهو حاال 

 حتمی شده است.

ه وارد سمی است ک جهینت، بلکه نیستمرگ سفیدبرفی مجازات او  ،«سفیدبرفی»در داستان 

 ندکیمسرپیچی  آنهاو او هر بار از  دهندیمبا اینکه هر بار به او هشدار  هاکوتوله. شودیمبدنش 

آیین مهر  مرتبهنماد هفت  در حکمهفت کوتوله  با او دارند. آمیزیهم رفتار کامالً محبت باز

که نماد  ،یاز سفیدبرف شانباستانی فهیوظ با نظر بها هرفتاری جز این داشته باشند. آن توانندینم

تا زمانی که منجی پیدا شود و این وظیفه را به  کنندیمزندگی است، در هر حالتی محافظت 

د او را از جا بلن بار اول نند.هاسفیدبرفی را از مرگ بر دوشنکیمسه بار  هاکوتولهعهده بگیرد. 

 .پس کمربند را پاره کردند .کردند و متوجه شدند که کمربندش خیلی محکم بسته شده است

فی را سفیدبر هاکوتولهبار دوم،  دوباره گرفت. کم نفس سفیدبرفی جا آمد و اندکی بعد جانکم

زهرآلود را یافتند و به محض آنکه شانه را از موهایش بیرون  شانه و مثل مرده نقش زمین دیدند

سر تا پایش را وارسی کردند تا شاید چیز زهرآلودی را  بار سوم، .آوردند سفیدبرفی به هوش آمد

 ییتاهفتنداشت؛ کار از کار گذشته بود.  یادهیفابیابند، اما هیچ  ه استکه موجب مرگش شد

بعد خواستند او را به خاک بسپارند، اما  گریستند. شروز در سوگدورش جمع شدند و سه شبانه

ند: مرده است. پس گفتکه که هیچ پیدا نبود سرخ بود، چنان شیهاگونهسفیدبرفی هنوز زیبا و 

به همین دلیل تابوتی شفاف از شیشه  «.او را در دل خاک تیره مدفون کنیم دیآینمدلمان »

ساختند و او را در آن گذاشتند و نام و نسبش را با حروف طالیی روی تابوت نوشتند. بعد  شبرای

 .(184-181)همان:  کردیماز آن مراقبت  هاکوتولهذاشتند و هر روز یکی از گتابوت را روی کوه 
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سفیدبرفی را از مرگ نجات دهند. زیرا کمربند و شانه نماد  شوندیمبار موفق  دو هاکوتوله

، اما عشق نیازی فطری است شوندیمغرور و طمع هستند. این دو گناه باعث آسیب به زندگی 

ا و جادوگر ر کندیم. اینکه سیب سفیدبرفی را مسموم شودیمباعث تداوم زندگی  شکه وجود

اهزاده ش فقطپذیرش عشق است. پس  آمادهاز زندگی و  بخشیدبرفی برای این است که سفی ،نه

 تابوتی را که این همه مواظبش هاکوتولهکند. در این داستان  اسم سیب را خنث تواندیماست که 

به شاهزاده بخشیدند. این فقط به دلیل عشق شاهزاده  کردندینمبودند و با تمام ثروت دنیا عوض 

ل ماهیت و به دلی شودیمیی سفیدبرفی با خوردن سیب مرتکب عشق به سفیدبرفی است. از سو

به  ،ندارد. جنگل ،که مکانی ایستا است ،دیگر امکان حضور در جنگل کندیمپویایی که پیدا 

 ادامهمکانی بدون مرگ و بدون والدت است. عشق زمینی شاهزاده امکان  ،عنوان نماد بهشت

اید کنند این ترک را نب ترک را جنگلاگر این دو نفر . ددهیمرا  شدهینیزمحیات به سفیدبرفی 

زندگی  دییتأو  آنهاشناختن ماهیت انسانی و زمینی رسمیتبلکه به ،نگریستمجازات  به چشم

 طبیعی است.

، زیرا او سه بار یک نفر را کشته و این مجازات شودیمملکه مجازات  فقطدر این داستان 

 .شودیمبرای گناهی واقعی اعمال 

چه  دانستینمدرمانده شده بود که  نامادری سنگدل از سر حسد نفرین کرد و چنان

کند. اول تصمیم گرفت به جشن عروسی نرود، اما آرام و قرار نداشت. به مهمانی که 

وارد شد سفیدبرفی را شناخت و از شدت خشم و ترس در جایش میخکوب شد. پیش 

از ورود او به دستور شاهزاده یک جفت کفش آهنی را در آتش گداخته بودند و چون 

اجبار آوردند و جلو پایش گذاشتند و او به بدجنس از راه رسید آن را با انبر ملکه

 .(183همان: ) سرخ را پوشید گداخته یهاکفش

 نتیجه

 در میان مردم رواج داشته عامّه، به شکل کامالً شایعی در فرهنگبرادران گریم  یهاداستان بیشترِ

را آشکارتر  آنهاتفاوت  ،فشان بدون دخل و تصرّرگرفتناو کنار هم قر هاداستان. گردآوری است

 اندیشیدند.چه چیزهایی میواحد به  بفهمیم مردم یک روزگار در آنِ شودیمو باعث  کندیم
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و موضوعات از نگاه متفاوت ناقالن  هاداستانبرادران گریم در این  چندگانهنگاه دوگانه و 

کردن( )اعتراف دینی ایآموزه ،ت گرفته است. در داستان کودک مریم عذرائاصلی روایات نش

ضمن نگارش این داستان از قداست  خواستهیمنویسنده  گویی ،با این حالتبیین شده است. 

هانس آهنین بر تالش بکاهد.  بوده است، مذهبی عصر خودشخصیت  نیترمحبوب که ،مریم عذرا

ده یوشیس کلاب سوختهاهیسبرادر  .کید داردأت ،اندیباستان ییهاارزش، که و شجاعت قهرمانش

یل کند و تبد باستانی بیامیزد و به دوستی ثروتمند، دانا و مهربان ییایرؤبا  را مذهبیترس است 

 .ستا سفیدبرفی و هفت کوتوله با دیدگاه میترایی داستان پیروزی نور بر ظلمت را بیان کرده

غالب است که راوی یا  یاشهیاند هکه هر یک از این محتواها، ناظر ب افزوددر پایان باید 

ورت ص بگریزند و گفتمان و مفهوم مسلّط بر هر داستان نیز آنهااند از ها نتوانستهراویان داستان

 آن را تغییر دهد.است هم نتوانسته  یامالحظههیچ  کهاست، چنان آن را شکل داده
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