بررسی تطبیقی جوجهاُردک شمس تبریزی و جوجهاُردک زشت
آندرسن با تکیه بر فرایندِ فردیت
رامین صادقینژاد

*

 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
دریافت1316/2/2 :

پذیرش1316/8/11 :

چکیده
هانس کریستیان آندرسن 1از نظر بازۀ زمانی ،با محمدبنملک داد ،معروف به شمس تبریزی ،فاصلۀ بسییار زییادی
دارد؛ اما پارهای خصوصیات و ویژگیهای رفتاری و اخالقی ایندو نویسنده و نیز شیوۀ بیان آنها ،بسییار بیه هی
حضور دارد .جوجه اُردکی که در راه شناختِ «خود» ،دچار «فرایند فردیت» 2میشود .سؤال اصلی این پژوهش آن
است که آیا میان جوجه اُردک شمس تبریزی با جوجه اُردکِ زشت آندرسن ،رابطیهای وجیود دارد ییا وجیود و
حضور این موضوع( ،جوجه اُردک فردیتیافته) ،در آثار دو نویسنده ،امری کامالً اتفاقی و از باب توارد و تصادف
است این نوشته به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و به روش کتابخانهای فراه آمده است .یافتههای این بررسی ،نشیان
میدهد اگرچه به صورت قطع و یقین نمیتوان دربارۀ دسترسی آندرسن به مقاالت شمس تبریزی ،حکی داد؛ امیا
پارهای از قرائن و شواهد شائبۀ توارد و تصادف از ایین مطالعیه را برفیرف و ایین بررسیی را در دائیرۀ مطالعیات
تطبیقی قرار میدهد و باوجود نزدیکیهای آشکار و مشابهتهای فکری که درونمایۀ ایندو داستان را شکل میی-
دهد ،تفاوتهای زیادی ه در مسیر پیمودن فرایند فردیت ،به چش میخورد .آنچه در این مطالعۀ تطبیقی ،بسییار
مه است ،آن است که بدانی حق تقدمِ فرح موضوع ایین قصیۀ مشیهور -کیه آوازۀ جهیانی دارد -از آنِ شیمس
تبریزی است و نه هانس کریستین آندرسن دانمارکی.
واژههای کلیدی :جوجه اُردک زشت ،شیمس تبرییزی ،فراینید فردییت ،مقیاالت شیمس ،هیانس کریسیتیان
آندرسن.

* نویسندۀ مسئول مقاله:

E-mail: Rsns1970@gmail.com
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 .مقدمه
برای وارد شدن به بحث حاضر ،ذکر سه موضیوع در مقدمیه ،ضیرورت دارد .نخسیتین میورد،
آشنایی با تعریف و حدود ادبیات تطبیقی است؛ زیرا در صورت خارج بیودن ایین موضیوع ،از
دایرۀ مطالعات ادبیات تطبیقی ،این بحث نیز بیفایده خواهد بود .دومین موردی که بایید بیدان
پرداخته شود ،یافتن موضوعاتی است که تأثیر و تأثّر یا تشابه دو اثیر را ثابیت کنید .درنهاییت،
سومین موضوع ،آشنایی با یک مفهوم روانشناسی ،به نام «فرایند فردیت» ،است که بحیث ایین
پژوهش ،با تکیه بر آن فراحی شده است.
ادبیات تطبیقی -چنانکه از عنوان آن بر میآید -تطبیق یا مقابلۀ ادبیات زبانهای مختلیف و
یافتن وجوه مشترک ،تأثیر و تأثّرپذیری دو یا چند اثر ادبیی از جهیات مختلیف فنیی ،مکاتیب
مختلف ادبی یا جریانهای فکری گوناگون است (ر.ک :حمیدی.)1 :1386 ،
ادبیات ایران و جهان در پارهای موارد و به فور غیرمستقی  ،شباهتها و همانندهایی با هی
دارند .چنانکه این تطابق و همانندی از فریق تأثیر و تأثّر ادبیات ایران با ملیل مختلیف ایدیاد
شده باشند ،در حوزۀ ادبیات تطبیقی قرار میگیرند .در صورتی که آثار ادبی از فریق توارد ،به-
وجود آمده باشند ،خارج از این حوزه خواهنید بیود( .ر.ک :همیان .)13-12 ،پیذیرش عرصیۀ
ارتبافات و تأثیرات ادبی بهعنوان یکی از حوزههیای مهی پژوهشیی ایین رشیته ،راه را بیرای
مطالعات تطبیقی در زمینۀ نهضتها ،انواع ادبی (ژانر) ،مضامین و بنمایههای ادبیی مییگشیاید
(ر.ک :انوشیروانی.)31-38 :1386 ،
وجه اشتراک این دو داستان ،حضور جوجه اُردکهایی اسیت کیه بیه صیورت سیمبولیک،
استعارهای از خالق اثر هستند و بهسبب ناهمسانی با گروه همساالن ،دچار فرایند فردییت میی-
شوند.
فرایند فردیت فرایندی است که شخص از فریق آن ،ییک واحید روانیی مییشیود؛ یعنیی
واحدی جدا و تقسی ناپذیر یا تمام (ر.ک :مری لوئیز فون .)181 :1383،یونگ 3بیرای توصییف
فرایند رشدِ دوری ،اصطالح فرایند فردیت را بهکار میبرد کیه بیا تمرکیز بیر روی آن ،انسیان،
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خویشتن خویش را درمییابد .البته آنچه یونگ از فرایند فردیت ،درنظر دارد بیا آنچیه مکاتیب
روانشناسی مُدرن بهعنوان یافتن هویت فردی ،مطرح میکنند ،متفاوت است .یونیگ اصیطالح
«خود» 4را کانون غیرقابلدرک درونی کل شخصیت ،تعریف میکند .امکان نزدیک شدن به این
مرکزِ درونی ،وجود دارد؛ ولی یکپارچهشدن با آن ،هرگز شدنی نیست (همان.)11 ،
 .2بیان مسئله
برخی معتقدند داستان «جوجه اُردک زشت» را به فور کامل ،خود آندرسن ،خلق کرده اسیت و
وامدار هیچ داستان بومی و داستان پریان نیست (ر.ک :مهرزاد .)55 :1312،اما قرائن و شواهدی
وجود دارد که نشان میدهد ،آندرسن با ادبیات و داستانهای شرقِ دور ،خاورمیانه ،و بیهوییژه

ایران ،آشنایی داشته است .این موضوع ،میتواند امکانِ دسترسی وی به مقاالت شمس تبریزی
را نیز محتمل گرداند .آندرسن در نامهای که در سال 1812م .به یکی از دوستانش نوشیته ،بیه
این نکته که پدرش کتابهای زیادی داشته و او با اشتیاق وصف ناپذیری آنها را مییخوانیده
است و یکی از این کتابها ،هزارویک شب ،بیوده (ر.ک :اخبیاری ،)12 :1383،تصیری کیرده
است .آندرسن ( )11 :1345در آغاز داستانِ «باغ بهشت» ،مینویسد:
شاهزادهپسری ،کتابهای خوب و زیبای بسیاری داشت که میتوانست با خواندن آنها و نگریسیتن
در تصویرهای رنگین و دلانگیز آنها ،شگفتیها و زیباییهای جهان را بشناسید و از آنچیه گذشیته
بود ،آگاه گردد .در آن کتابها دربارۀ هر چیز و هر قوم و ملتی سخن رفتیه و دربیارۀ هیر کشیور و
سرزمینی افالعات سودمند و جامعی ،گرد آمده بود.

وی در همین داستان ،به «سیمرغ» ،که از عناصر اسافیری شرق و بهوییژه ادبییات حماسیی
ایران است ،اشاره کرده است (همان .)21 ،آندرسن در کتابِ قصة زندگی من ،بیه مضیمون دو
بیت معروف سعدی ،اشاره میکند:
به

فضل

و

کرم

دیگری

خدای ار به حکمت ببندد دری

گشاید

نابرده رنج گنج میسّر نمیشود

مُزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

(سعدی)212 :1386 ،
(همان)644 ،
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و تأکید میکند که در جایی آن را خوانده است:
 ...غ عال به دل بار شد .کسی را نداشت که دلداریام بدهد یا نصیحت بکند .پیدا بود که
مُردن تنها چارۀ کار من و بهترین اتفاقی بود که میافتاد .اما در همان دَم ،افکارم متوجه پدر
آسمانی شد و با اعتماد بچهای به پدرش ،به خدا ،توسل جُست  .با گریه کردن دل باز شید
و بعد با خود گفت  :وقتی تمام درها بسته باشد ،او درِ دیگری میگشاید ،این نکته را جایی
خوانده بودم! و این که هر آینه تا رنج نبری ،گنج نداری! (آندرسن1382 ،الف.)33-32 :

اسپینک )58 :1382( 5نیز باور دارد:
داستانهای آندرسن ،بازنوشتههای قصههایی بود که در دوران کودکی ،در اتاقِ نخریسی و
موقع برداشت محصول ،شنیده بود یا خافراتی که از قصههای دیگر داشت ،ماننید داسیتان
عالءالدین در کتاب هزارویک شب که زمینۀ قصۀ «فندک» است.

این مطالب میتواند بیانگر این نکته باشد که وی به غیر از هزارویکک شکب ،مییتوانسیته
است به کتابهای دیگری ازجمله مقاالت شمس تبریزی ،دسترسی داشته باشد .مسئلۀ دیگری
که دسترسی آندرسن به مقاالت شمس را محتمل میسازد ،سفری اسیت کیه او بیه قسیطنطنیه
(ترکیۀ امروزی) و ازمیرینا ،داشته است (ر.ک :آندرسن.)11 :1345،
 .9پیشینة تحقیق
در ارتباط با داستان «جوجه اُردک زشتِ» آندرسن ،ک وبیش مقاالت مستقل یا مرتبطیی ،چیا
شده است ،از آن جمله میتوان به برخی موارد اشاره کرد .مینیا اخبیاری آزاد ( ،)1381در ییک
کار تحقیقی با عنوان« :بررسی تطبیقی آثار هانس کریستین آندرسن و صمد بهرنگی» ،داسیتان-
هایی را که جنبۀ افسانه داشته بررسی کرده است .رایکا بامیداد ( )1383در مقالیهای بیا عنیوان
«رُمانتیسیس و فردیت در آثار آندرسن» ،داسیتان «جوجیه اُردک زشیت» را از دییدگاه فراینید
فردیت ،مطالعه کرده و به این نتیده رسیده است که این داستان داستانی «خودشناسیانه» اسیت.
سداد صاحبان زند ( )1383در مقالۀ «بازگشت به خویشتن در قصههای آندرسن» با اشیاره بیه
داستان «جوجه اُردک زشت» ،حادثۀ تحول جوجه اُردک زشت را مصیداق رجیوع بیه اصیل و
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بازگشت به خویشتن ،قلمداد کرده است .سید محمد فلوعی برازنده ( )1383در مقالۀ «کشیف
فردیت در داستان جوجه اُردک زشت» بر این نکته تأکید کرده است که جوجه اُردک زشیت در
این داستان ،در پی شناخت خویشتن برمیخیزد و زشتی صوریاش را به زیبایی ،بییپنیاهیاش
را به آرامش و فردشدگیاش را به مقبولیت عام تبدیل میکند .فروغ مهرزاد ( )1312در مقالیه-
ای با نام« :جوجه اُردک زشت :صعودی پنهانی» مسیئلۀ تحیول جوجیه اُردک زشیت بیه قیویِ
زیبایِ رشکبرانگیز را یک جریان صعودیِ پنهان ،دانسته است.
دربارۀ جوجه اُردک یا حکایت «خایۀ بط» شمس تبریزی ،هیچ مقالۀ مُسیتقل ییا میرتبط بیا
موضوع بحث این مقاله ،یعنی فرایند فردیت ،چا

نشده است .بنابراین پژوهش حاضیر جنبیۀ

تازگی و نوآوری دارد.
 .4ضرورت و اهمیت تحقیق
ضرورت این تحقیق از آندا ناشی میشود که چند صد سال پیش از هانس کریسیتین آندرسین
دانمارکی ،شمس تبریزی به موضوع جذابِ فرایند فردیت جوجه اُردک اشاره کرده اسیت .ایین
در حالی است که متأسفانه نه در ایران و نه در جهان ،کمتر کسی از این مسئله آگاهی دارد.
 .5چارچوب نظری بحث
در این بخش ،ابتدا مشابهتهای فکری و رفتاری و خصوصیات فردی و موضوعاتی که بییانگر
نزدیکی افکار و رفتار آندرسن و شمس بوده ،تحلیل و بررسی شده و در بخش بعدی ،موضوع
فرایند فردیت در نوشتههای آن دو تحلیل شده است.
 .5مشابهتهای رفتاری آندرسن و شمس تبریزیآندرسن و شمس از جهات متعددی افکار ،رفتار و عادات مشابه و منحصربهفیردی داشیتهانید.
این روحیات مشترک در شکلگیری درون مایههای آثارشیان نییز تیأثیر گذاشیته و در نوشیته-
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هایشان بازتاب پیدا کرده است .بعضی از این رفتار و خصوصیات مشترک و همانند عبارتانید
از:
 .5- -اعتماد به نفس باال و ایمان به خود

آندرسن ،همانند شمس تبریزی از همان اوان کودکی ،بیه قیدرتِ آرزو و رسییدن بیه خواسیتۀ
خود ،افمینان داشت .هانس گفته است که در کودکی ،فرشتهای بر او ظاهر شده و بیه او گفتیه
است که راهت را برگُزین! من کمکت خواه کرد! وی از همان کودکی تیا آخیرین نف،یس ،بیه
نبوغ و استعداد خود ایمان داشت (ر.ک :آندرسن.)12 :1345،
فروزانفر معتقد است که شمس تبریزی به مقام و منزلت خویش ،چنیدان اعتمیاد و اعتقیاد
داشت که شنوندۀ دشنام خود را نیز سعادتمند میدانست (ر.ک :فروزانفیر .)11 :1333،افالکیی
( )611 :1161دربارۀ ارتباطِ شمس و مُراد وی ،مینویسد:
شمس تبریزی در شهر تبریز ،مُرید شیخ ابوبکر تبریزی سلّه و زنبیلباف بیود و آن بیزر
دین در والیت و کشفالقلب ،یگانۀ زمان خود بیود و حضیرت شیمسالیدین تبرییزی را
مقامات و مرتبت به جایی رسید که او را نمیپسندید و از آن مقام عالیتر میجُست.
.5- -2پیشبینی آینده و بزرگی و عظمت هر دو از اَوان کودکی

آندرسن (1382الف )1 :در قصة زندگی من ،مینویسد:
اگر در دوران بچگی که بیکس و یکالقبا ،پا به عرصۀ اجتماع مییگذاشیت  ،پَیریِ دانیا و
توانایی سر راه سبز نمیشد و نمیگفت که کار و هدفت را انتخاب کُن! آنوقت ،من ه
با رشد فکریت و متناسب با سیر منطقی عال  ،راهبر و نگاهدارت میشوم ،امکان نداشیت
که سرنوشت من ،سعادتآمیز و اثربخش و موفقتر از این کار دربیاید.

همچنین هانس روزی به مادرش گفته بود که خیال دارم صاحبِ نام و نشانی شوم و آنچیه
دربارۀ مردان استثنایی خوانده بود ،بیه میادرش گفتیه بیود .پییرزن معیروف بیه «فیالگییر» در
بیمارستان با ورق و فال قهوه سرنوشت هانس را برای مادرش اینگونه پییشبینیی کیرده بیود:
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«پسرت ،مَرد بزرگی از کار درمیآید و روزی اُودنسه به افتخار او چراغانی مییشیود» (همیان،
.)21
این مسائل ،ک وبیش ،برای شمس تبریزی نیز اتفاق افتاده است:
دیوانهای بود ،مغیبات گفتی .به امتحان ،در خانیهای کردنیدیش ،بیرونش یافتنیدی! پیدرم،
روزی روی از من گردانیده بود و با مردمان ،سخن میگفت .به خش به سر پیدرم آمید و
مُشیییییت کشییییییده ،گفیییییت :اگیییییر نیییییه جهیییییت ایییییین کیییییودک بیییییودی
 و با من اشارت میکرد -همچنین بُردمی و در این آب ،انداختمی .آب بیود کیه پییل رابگردانیدی ،در نمکستان میرفت .آنگاه رو به من کرد و مرا گفت :وقتت خوشیش بیاد .و
خدمت کرد و رفت (شمس تبریزی.)116 :1361،
 .5- -9تکبر و ادعای قابل فهم نبودن سخنان ایشان توسط دیگران

یکی دیگر از مشابهتهای فکری و رفتاری هانس و شمس ،آن است که هر دو ادعا مییکننید،
کمتر کسی سخنان ایشان را درک میکند .آندرسن آن هنگام که مردم ،در نظر داشتند بیهعنیوان
تدلیل از آثارش ،مدسمهای از وی بسازند که تعدادی کودک ،در حیال شینیدن داسیتانهیایش
هستند ،مُعترضانه گفته است ... « :من برای همیۀ آدمهیا میینویسی  ،نیه فقیط کودکیان! اتفاقیاً
کودکان ،کمتر قادر به درک داستانهای من هستند!» (ر.ک :هله برینگ .)63 :1311،شیمس نییز
بارها بر این موضوع تأکید و تکرار کرده است کیه کسیی را ییارایِ فهی ِ سیخنانِ وی نیسیت:
«سخن با خود توان گفتن! به هرکه خود را دییدم در او ،بیا او سیخن تیوان گفیتن!» (شیمس
تبریزی11 :1361 ،؛ ر.ک.)185 ، 168 :
.5- -4داشتن رفتارهای غیرعادی و مخالف عرف و عادت

از دیگر مشابهتهای رفتاری این دو نویسنده ،بروز رفتارهیایی غیرعیادی و مخیالف عیرف و
عادت است .آندرسن به این نکتۀ غیرعادی در رفتار خود ،اشاره کرده است که «مردم به رویی ،
لبخند میزدند ،اما من ،اشک میریخت  .فبیعت چنین بیود!» (آندرسین1382 ،الیف .)85 :میادر
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آندرسن معتقد بود که هانس عزیز من بچۀ عدیبی اسیت! (ر.ک :مکتیالبی .)21 :1361،شیمس
( )11 :1361نیز به غیرعادیبودن رفتارهایش اینگونه اعتراف کرده است:
از عهد خُردگی ،این داعی را واقعهای عَدَب ،افتاده بود .کس از حال داعی ،واقف نی! پدر
از من ،واقف نی! میگفت :تو اوالً دیوانه نیستی! نمیدان چه روش داری تربیتِ ریاضت
ه نیست و فالن نیست .گفت  :یک سخن از من بشنو ...اگر تو از منی یا من از تیوام! درآ
در این دریا و اگرنه ،برو بَرِ مرغان خانگی ...گفت :با دوست چنیین کنیی ،بیا دشیمن چیه
کنی
.5- -5تمایل به گوشهگیری و انزوا

هانس نیز همانند شمس تبریزی ،بچهای گوشهگیر ،ساکت و خیالبیاف بیوده اسیت .آندرسین،
مینویسد ... « :بچۀ فوقالعاده خیالبافی بودم و بیشتر وقتها با چش های بسیته ،میینشسیت .
چنانکه آخر سر ،با اینکه بیناییام ،بیاندازه قوی بود؛ مَردم گمان میبُردند که چش های ضعیفی
دارم» (آندرسن1382،الف .)15 :مکتالبی )28 :1361( 6نیز در این ارتباط مینویسد« :تا آندا کیه
آندرسن به یاد میآورد ،کودکی گوشهگیر بود و احساس تنهایی و غربت میکیرد» .شیمس نییز
میکوشد تا آندا که ممکن است خود را از دیگران ،دور نگه دارد و کمتر با آنهیا در تمیاس و
آمیزش باشد؛ تا کمتر آزار ببیند« :با خلق ،اندکاندک بیگانه شو! حق را با خلق ،هیچ صحبت و
تعّق نیست» (شمس تبریزی .)231 :1361،ادی در تحلیل روانشناختیِ شخصیتِ شیمس ،او را
انزوافلب ،معرفی کرده است (ن.ک :ادی و دیگران.)61 :1314،
 .5-1-6اهمیت سفر و گشتوگذار در نزد هر دو

سفر و گشتوگذار ،آنچنان در دیدگاه آندرسن ،مه بوده است که سفر را بهمنزلۀ «عروسیی»،
برای خود ،تصور میکند ...« :من به سفر میروم .سرزمینِ جنوب است که عروس مین اسیت»
(اسپینک .)52 :1382،در واقع ،سفر به خارج ،ه برای او مره بود و ه الهام بخش .آندرسن
برای دوستی ،نوشته است« :سفر کردن ،زندگی واقعی است و به زیستن ،غِنا میبخشد» (همان،
 .)52شمس نیز دربارۀ سفر با موالنا بحث میکند و در رابطه با ارزش سفر کردن به او گوشزد
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میکند« :من بر خود نه رنج سفر را ،جهت صالح کار شما! زیرا فِراق پزنده است .من جهیت
مصلحت تو ،سفر میکن و سفر من برآیدِ کار تُست» (شمس تبریزی.)164 :1361 ،
 .5- -1وجود یک درونمایة مشترک

هردو نویسنده ،خود را به جوجه اُردک مانند کردهاند .هانس به صراحت بیان کیرده اسیت کیه
داستان «جوجه اُردک زشت» ،بازتابی از زندگی خودش اسیت .وقتیی ،مُنتقیدی بیه نیام جیرج
براندس 1از او میپرسد که آیا میخواهد زندگینامهاش را بنویسد او پاسخ میدهد که قبالً آن
را نوشته است :جوجه اُردک زشت! (ر.ک :مهرزاد .)55 :1312 ،شمس نیز به صراحت ،خیود را
به جوجه اُردک ،مانند میکند .آندا که مینویسید ... « :ییک سیخن از مین بشینو :تیو بیا مین
چنانی،که خایۀ بط را زیر مرغ خانگی نهادند ،پرورد و بطبچگان برون آورد .بطبچگیان کیالن-
ترک شدند .با مادر ،به لب جو آمدند ،در آب درآمدند ( » ...شمس تبریزی.)11 :1361،
 .5- -1استفاده از شخصیت سمبولیک پرنده (اُردک)

نکتۀ قابل تامل دیگر ،در این دو داستان ،آن است که هردو نویسنده از شخصیتهای سمبولیکِ
واحدی ،برای پیشبُرد داستان خود ،استفاده کردهاند که از مشخصههای داسیتانهیای رُمانتییک
است (ر.ک. :سید حسینی .)118 :1384 ،بیتردید ،انتخابِ سمبولیستی پرنیده (جوجیه اُردک)-
که میتواند با درونمایۀ «مهاجرت» ،دگرگون شود و در ساختاری جدید ،به فرایند فردیت نائل
شود -نشان از بینش واالی هردو نویسنده دارد؛ زیرا پرنده تدربۀ شهودی ذهنی خداوند اسیت
و هدایتگر انسان به سوی تدربهای واقعی است .در متون فارسی ،این نظر وجود دارد که پرنده
نوعی شهود ابتدایی است که قهرمان را به سوی درکی از خداوند ،هدایت میکنید (ر.ک :میری
لوئیز فون.)183-182 :1383،
 .5-2بررسی فرایند فردیت در آثار دو نویسنده
یونگ فرایند فردیت را پدیدهای فردی میداند نه جمعی .ولی باوجود اینکه فراینید فردییت در
هرکس ،منحصر به فرد است ،اما ویژگیهای نمادینی دارد که این ویژگیها ،خودشان را تکیرار
میکنند و مشابهاند (ر.ک :همان .)184 ،برخی از این ویژگیهای مشترک عبارتاند از:
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 .5-2-1ناهمسانی در گروه همساالن

نخستین مورد مشترک ،اما متفاوت در فرایند فردیت جوجه اُردک شمس با جوجه اُردک زشت
آندرسن ،بحث «ناهمسانی در گروه همساالن» است .جوجه اُردک زشت آندرسین ،درحقیقیت،
جوجه قویی است که در زیر مُرغابی ،سر از تخ درآورده است .بعید از وارد شیدن بیه گیروه
همساالن ،اگرچه بهواسطۀ شنا کردن از عهدۀ همسانی با گروه برمییآیید؛ امیا بیه دلییل زشیتی
ظاهری از گروه همساالن ،فرد میشود:
روز بعد ،مادر جوجههایش را بیه کنیار دریاچیه بُیرد .جوجیههیا یکیی یکیی ،داخیل آب
پریدند .به زودی همۀ آنها ،حتی جوجه اُردک زشت ،روی آب شناور بودند .سپس ،مادر
جوجههایش را به حیاطِ فویله بُرد .سرش را در برابر اُردک پیر به نشانۀ احترام خ کرد و
گفت :نوارِ بین پاهای این جوجه ،نشان میدهد که یک جوجه بوقلمون نیست!  ...جوجیه
اُردکهای دیگر با او بازی نمیکردند و او را اذیت میکردند .مرغها به او نوک میزدنید و
همۀ حیوانات به او میخندیدند (آندرسن1382،ب.)21 :

در مورد جوجه اُردک شمس ،مسئله کامالً بیرعکس اسیت .جوجیه اُردک شیمس ،حقیقتیاً
جوجه اُردکی است که در کنار جوجهمرغها ،سر از تخ بیرون آورده است .نه مادر و نه گیروه
همساالن ،توانایی وارد شدن به آب را ندارند:
 ...چنانکه مرغ آبی است ،در دریا رفت ،مادر و برداران ،گِرد میگردند؛ امکان مُوافقت نیه!
زیرا خایۀ بط ،زیر مرغ بنهند ،بطبچگان ،برون آیند ،بطان ،میآیند به خشکی ،اینها با آنها
در میآمیزند؛ چیو بیه درییا رفتنید ایینهیا تیا لیب آب آمدنید کیه وای رفیت! (شیمس
تبریزی.)625-624 :1361،
 .5-2-2سرکوب فردیت از سوی گروه همساالن

در داستان «جوجه اُردک زشت» آندرسن ،گروه همساالن ،با بیه رُ کشییدن زشیتی ظیاهری و
تحقیر جوجه اُردک و سرکوب فردیت او ،دریچههای تنهایی یا به عبارتی ،چرخۀ آگاهی را بیه
روی او باز میکنند (ر.ک :آندرسن1382،ب)21 :؛ در حالیکه دربارۀ جوجه اُردک شمس ،ایین
احساسِ فردیت ،خودخواسته است که او را به تنهایی و وارد شدن به چرخۀ آگاهی میکشیاند:
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«  ...اگر تو از منی یا من از توام ،درآ در ایین درییا! و اگیر نیه ،بیرو بَیرِ مرغیان خیانگی ( » ...شیمس
تبریزی.)141 :1361،
 .5-2-9کشف الیههای فردیتی

زمانهایی در زندگی هرکس وجود دارد که احساس درکنشدن و بیارزش بودن میکند (ر.ک:
مهرزاد .)55 :1312،این حس بیارزش بودن را در داستان جوجه اُردک زشت ،در ایین سیطور
مییابی . ..« :جوجه اُردک بیچاره ،خیلی غمگین و تنها بود .و با گذشت زمیان ،بیشیتر ناراحیت
میشد .هرچند که مادرش ،سعی میکرد بیه او دلیداری بدهید .احسیاس مییکیرد کسیی او را
دوست ندارد و فکر میکرد چرا با بقیۀ برادرهیایش فیرق دارد!» (آندرسین1382،ب .)21 :امیا
جوجه اُردک شمس ،باوجود احساس تنهایی و غربت ،نهتنها احساسِ بیارزش بودن نمیکنید؛
بلکه دیگران را الیق و شایستۀ وارد شدن یا حتی نزدیک شدن به خلیوت و تنهیاییِ باشیکوه و
خودخواستۀ خویش ،نمیبیند ... « :اکنون ای پدر ،من دریا میبین مَرکیب مین شیده اسیت .و
وفن و حال من این است .اگر تو از منی یا من از توام! درآ در این دریا و اگر نه برو بَرِ مرغیان
خانگی ( » ...شمس تبریزی.)141 :1361،
 .5-2-4پدیدار شدن تعارض در ماهیتِ وجود

تمام انسانها در برخورد با خودشان ،دچار تعارض میشوند (ر.ک :صاحبان زنید.)115 :1383،
این تعارض با خویشتن را در داستان جوجه اُردک زشت آندرسن -که داسیتان خیود اوسیت-
بدینگونه مییابی :
«جوجه اُردکهای دیگر با او بازی نمیکردند و او را اذیت میکردند .مرغهیا بیه او نیوک
میزدند و همۀ حیوانات به او میخندیدند .جوجه اُردک بیچاره خیلی غمگین و تنها بیود.
و با گذشت زمان ،بیشتر ناراحت میشد .هرچند که مادرش ،سعی میکیرد بیه او دلیداری
بدهد .احساس میکرد کسی او را دوست ندارد و فکر میکرد چرا با بقیۀ برادرهایش فرق
دارد!» (ر.ک :آندرسن1382،ب.)21 :
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دربارۀ جوجه اُردک شمس تبریزی ،نیز این تعارض ،رُ میدهد؛ تعارضی که باعیث میی-
شود بعد از شناخت خود ،والدینش را دیگر از جنسِ خود نداند ... « :میگفت  :اگر معنیِ من از
از معنیِ او زایید ،پس بایستی که این نتیدۀ آن بودی! اُنس یافتی و مکمّل شدی :خایۀ بیط زییر
مُرغان خانگی ( » ...شمس تبریزی.)141 :1361،
 .5-2-5گذار از مرحلة فرایند فردیت و رسیدن به شکوفایی

جوجه اُردک زشت آندرسن ،به جای پذیرفتن نقشِ عملگرا در جامعهای که فقط نقشهیای از
پیش تعریفشده را میپذیرد ،به تنهایی و بیپناهی خودش ،برمیگردد! ایین موضیوع ،ارتبیاط
مستقیمی با «خودِ» جوجه اُردک زشت دارد .آندرسن ایین فراینید فردییت در زنیدگی جوجیه
اُردک زشت را اینگونه تصویر میکند« :زمستانِ خیلی سردی بود .اُردک برای اینکه ییخ نزنید،
مدبییور بییود بییه اییین فییرف و آن فییرف شیینا کنیید .امییا جییایی کییه در آن شیینا میییکییرد » ...
(آندرسن1382،ب .)21 :شنا کردن اُردک ،در محیط بسته و گرفتارشیدن در ییخهیا ،بخشیی از
چرخۀ فرایند فردیت است .در ظاهر ،او در مبارزۀ بیا فبیعیت ،گرفتیار شیده اسیت و قیدرت
برابری ندارد؛ اما در واقع ،او به سمتِ شناختِ «خود» ،میرود .در فول فرایند فردیت ،ممکین
است انسان بارها و بارها به پوچی برسد و احساس کند همۀ تدربههیایی کیه بیهدسیت آورده،
هیچ کمکی به او نمیکند .این شکل گرفتار شدن ،مسئلهای خودساخته ییا خودانتخیابی اسیت
(ر.ک :فلوعی برازنده .)111 :1383،از دیدگاه روانشناسیی ،هنگیام نزدییک شیدن بیه بخیش
ناخودآگاهِ شخصیت ،به هستۀ درونی خود ،حاالت همانندی آشکار میشود .به تعبییری دیگیر
ه زمان ،ترسِ شدید ،جاذبه ،تمایل برای رسیدن به «خود» ،و نیز عدم تمایل برای رسییدن بیه
«خود» ،تدربه میشود( .ر.ک :الیاده .)211 :1312،این کشمکش همان جایی اسیت کیه جوجیه
اُردک زشتِ سابق و قویِ جوان جدید ،با ترس و جاذبه بیه سیمت آن مییرود (ر.ک :فلیوعی
برازنده .)111 :1383،جوجه اُردک زشت آندرسن بعد از گذار از این غربت ،تنهایی ،تعارض و
کشمکش ،با دیدن قوهای زیبایِ بلندپرواز ،داعیۀ همانندی و همسانی در وجیودش ،پدییدار و
بیدار میشود .بدینترتیب ،جوجه اُردک زشت بخش تازه متولدشدۀ خویش را کشیف و خیود
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را کامل میکند .گفتنی است نزدیک شدن به «خود» و معنی زندگی ،بدون قرار گیرفتن بیر لبیۀ
تیغ و بدون رفتن به تاریکیها و جنبههای سایهوار شخصیت میسر نمیشود (ر.ک :مری لیوئیز
فون.)51 :1383،
دربارۀ جوجه اُردک شمس ،وارد شدن به این چرخیه و رسییدن بیه شیکوفایی بیا فردییت
جوجه اُردک زشتِ آندرسن ،متفاوت است .شمس تبریزی ،بارها چگیونگی ایین فراینید را در
قالب حکایت و تمثیلهای مختلف ،توضی داده است:
جماعتی رفتند که سرِ آب فرات را ببینند .دو سال ،راه کردند .دیدند که از سر کوهی بیرون
میآید .یکی بَر رفت .چر زد کیه خیوش اسیت و فیرو رفیت .دیگیری همیین .بعضیی
بازگشتند .خبر آوردند که تا آندا رسیدی و یاران فرو رفتند ،دگر نمیدانی ! آوازه آوردنید.
چنانکه مرغ آبی است؛ در دریا رفت! مادر و برداران گِرد میگردند؛ امکان موافقت نه! زیرا
خایۀ بط زیر مرغ بنهند ،بط بچگان برون آیند ،بطان میآیند به خشیکی ،ایینهیا بیا آنهیا
درمیآمیزند؛ چو به دریا رفتند اینها تا لبِ آب آمدنید کیه وای رفیت! (شیمس تبرییزی،
.)625-624 :1361

شمس همین موضوع را سهبار دیگر در قالب تمثیل ،بیان کرده است« :شخصیی بیه جیویی
رسید در راه ،تیز آبی نغول ،اگر در رود ،غرق است ،و اگر بدهد ،در میان آب افتد! آنچه سبب
گرانی اوست دفع باید کردن ،ف،اقتُلوُا ا،نفُسَکُ !» (همان .)112 ،این گفتیۀ شیمس اشیاره دارد بیه
مر

اضطراری ،یعنی مفارقت روح از بیدن (ر.ک :سیدادی .)141 :1311 ،آییۀ مبارکیهای کیه

شمس برای تأکید ،تعظی و تعلیل سخن خود ،بدان استناد جسته است ،بخشی از سورۀ مبارکیۀ
«بقره» ،است که خداوند سبحان ،در این آیه به موسی(ع) ،مییفرمایید ... « :ف،تُوبُیوا اِلییَ بیارِئِکُ
ف،أقتُلوُا أنفُسَکُ ذلِکُ خ،یرٌ ل،کُ ( »...بقره .)54/2/شمس در تمثیلی دیگر ،میگوید« :مثالً گردابیی
است در دریایی! گرداب مهیب و خاصّه در دریا! اکنون همه از آن میگریزنید ،ایین میرد خیود
نمیپرهیزد! میگوید :البته از آندا گذرم» (شمس تبریزی .)112-111 :1361،یا:
چون چنین گردابی است که ازین گرداب ،همه میگریزند؛ اال این یکی سَبّاح و نییز خیود
راضی نیست که ازین گرداب بگذرد ،اال دیگری را میگیرد که بگذری  .او گِیرد آب میی-
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گردد .آن یکی میپندارد که گردابش میگرداند .رَگی هست در دریا ،و گیرداب و رَهَکیی
باریک هست ،از میان میگذرد .زیرا البته مَمرّ بر این گرداب است (شمس تبرییزی:1361،
.)112

جوجه اُردک شمس به دنبال یافتن سرچشمۀ حقیقی است .بعد از باال رفیتن از کیوه (فییّ
سختیهای مسیر و مراحل فردیت) ،با دیدن مرغان آبی (گروه همساالن حقیقیی) ،واهمیهای از
فرو رفتن در آب ندارد .حس همسانی و همانندی با گروه همساالن حقیقی ،در وی بیدار میی-
شود .بال میگشاید و دل به دریای حقیقت میزند .شمس رمز رسیدن به «خودِ حقیقی» و پیای
گذاشتن به «دریای حقیقت» را ،گذار از مرحلۀ «مَن» ،میداند .منی که باید قربیانی شیود .زییرا
دریای حقیقت را تحملِ منیّت نیست:
چون در دریا افتاد ،اگر دست و پای زند ،دریا دره شکندش ،اگر خود شیر باشد .اال خود
را مُرده سازد .عادت دریا آن است که تا زنده است او را فرو میبَرد ،چندانکه غرقه شود و
بمیرد .چون غرقه شد و بمُرد؛ برگیردش و حمّال او شود .اکنون از اول ،خود را مُرده سازَد
و خوش ،بر روی آب میرود (شمس تبریزی.)148 :1361،

این حکایت ،دقیقاً روی دیگرِ آن سخن شمس است که به پیدر گفتیه بیود ... « :اکنیون ای
پدر ،من دریا میبین مَرکب من شده است .و وفن و حال من این است .اگر تو از منی ییا مین
از توام! درآ در این دریا و اگر نه برو بَرِ مرغان خانگی!» (همان .)11 ،این تعبییر شیمس دقیقیاً
تفسیرِ حدیث شریفِ «موتوا قبل ان تموتوا» - ،که البته مؤلف «اللؤلؤالمرصوع» ،آن را حیدیث
نمیشمارد (ر.ک :فروزانفر -)116 :1311،یا همان میوت اختییاری اسیت .میوت اختییاری آن
است که انسان در راه نیل به مطلوب و مقصود خود ،از تمام موانع گذر کند تا به محبوب خود
برسد( .ر.ک :سدادی .)141 :1311،بیتردید ،برای رسیدن به درییای حقیقیت ،بایید از از ایین
گذرگاه عبور کرد و آن گذرگاه ،مر

اختیاری و آگاهانه است:

چون آب از دهان و بینی گذشت و از سر ،اکنون ایمن شید .تیا دهیان و بینیی بیاالی آب
است ،هنوز به خود میرود و به خود میزید .چون در آب ،تمام غرق شد و دهان و بینی،
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فرو رفت؛ گویند که مُرد ،بعضی گویند زنیده شید ،و هیر دو راسیت اسیت .آن زنیدگانی
عاریتی برفت ،زندگی مُقی ِ باقی آمد (شمس تبریزی.)215 :1361،

 .1نتیجه
در این مطالعۀ تطبیقی ،تفاوتهایی -چه از نظر ماهیت شخصیت اصلی داستان و چه فیّ مسیر
فرایند فردیت -به چش میخورد .بدینصورت که شخصیت اصلی داستان آندرسن در اساس،
جوجهقویی است که کنار جوجههای مُرغابی سر از تخ درآورده است ،در حالی که شخصیت
اصلی داستان شمس حقیقتاً جوجهاُردکی است که در زیر میرغ خیانگی ،سیر از تخی درآورده
است .جوجه اُردک زشت آندرسن ،بعید از احسیاس ناهمسیانی در گیروه همسیاالن ،پذیرفتیه
نشدن ،تحقیر و فرد شدن از فرف ایشان ،ناخواسته به تنهایی و انزوا کشیده میشود و در ایین
تنهایی ،با شناختِ تفاوت های آشکار وجودی خیود بیا دیگیران ،دچیار تعیارض شیده و بیه-
ضرورت ،به سمت پندرۀ فردیت رانده میشود .تحمل تنهایی ،انزوا و گوشهگیری جوجهاُردک
زشت آندرسن ،کامالً از روی اجبار و تحمیل است .این موضیوع دربیارۀ جوجیهاُردک شیمس
تبریزی ،کامالً خودخواسته ،آگاهانه و توأم با اراده و معرفت است .جوجهاُردک شمس ،نیهتنهیا
از گروه همساالن ،فرد نمیشود ،بلکه خود ،داعیۀ ناهمسانی بیا گیروه را در سیر دارد! نیهتنهیا
وجودِ جوجهاُردک شمس ،از فرف گروه همساالن ،انکار نمیشود که او خود به انکیار ایشیان
برمیخیزد و آنان را از وارد شدن به خلوت خودخواسته و باشکوهش منیع مییکنید و از پیای
نهادن به دریای حقیقت برحذر میدارد! جوجهاُردک شمس اگرچه همانند جوجیهاُردک زشیت
آندرسن ،در مسیر شناخت الیههای فردیتی ،دچار تعارض و تناقض میشود؛ اما این مسئله نه-
تنها او را سردرگُ  ،عاجز و ناتوان نمیکند ،بلکه برعکس ،آن را مایۀ امتیاز و مُباهیات خیویش
میداند .جوجهاُردک زشت آندرسن ،بعد از دیدن همسانیهای خود با گروه همسیاالن واقعیی
(دستۀ قوهای مهاجر) ،به همراه ایشان به پرواز درمیآید و با ایشان به مکانی ناشناخته رهسیپار
میشود .جوجهاُردک شمس ،بعد از فی فرایند فردیت ،به صورت نمادین و رمیزی بیه عیارفی
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واصل ،تبدیل میشود و آگاهانه در دریای حقیقت فیرو مییرود .فراینید فردییت جوجیهاُردک
شمس ،تفسیری صوفیانه از رمزِ مر

اختیاری در عرفان است.
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