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 دانشگاه پیام نور

 چکیده
 ماهی» و نوشت داستان هابچه برای ایران در که است کسانی اولین جزء بهرنگی صمد
 این در. است ایران نوجوان و کودک ادبیات شاهکارهای از یکی او ی«کوچولو سیاه

 فکر خمود از و محدود محیطی در حاصلبی زندگی از کوچولو سیاه ماهی داستان،
 یعوس دنیاهای به است کرده جزم عزم بنابراین شده؛ خسته نوعانشهم عمر بطالت و

 هانتس شکستن با دلیل، همین به کند؛ کسب نو هایتجربه و آگاهی آنجا در و برود
 و مضمون نظر از «کوچولو سیاه ماهی». گذاردمی پرمخاطره راهی در قدم تابوها، و

 اب بسیار هایشباهت...( و نمادپردازی دید، یزاویه روایت، طرح،) ساختار و محتوا
 تا هشد تالش جستار این در. دارد آمریکایی باخ ریچارد دریایی مرغ جاناتان داستان

 اشتراک وجوه یانب با و بررسی تطبیقی شوند داستان دو این تحلیلیتوصیفی یشیوه به
 غیر ملت دو از نویسنده دو ...و ذوقی فرهنگی، فکری، اشتراکات دو، آن افتراق و

مایه و محتوا، داد که دو اثر، از نظر درون نشان بررسی ینتیجه .عرضه شود زبانهم
ی روایت، نمادپردازی، وجود کنشگرهای بازدارنده )منفی( و ی دید، شیوهزاویه
های بسیار با هم دارند، با وجود و... شباهتدهنده )مثبت(، طردشدن از گروه سوق

توان به شود که از آن میان میها دیده میهای جزئی نیز در میان آناین، گاهی تفاوت
ماهی سیاه »های آغازین، مرگ قهرمان در پایان داستان سازیی صحنهتفاوت در شیوه

 و اناتان مرغ دریاییجنوعان، در داستان ماندن و برگشتن به جمع همو زنده« کوچولو
 اشاره کرد.باخ همچنین، وجود دو راوی در داستان بهرنگی و یک راوی در داستان 

 ماهی» ،یبهرنگ صمد باخ، ریچارد ،دریایی مرغ جاناتان تطبیقی، ادبیات: گان کلیدیواژ
 .«کوچولو سیاه
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 مقدمه. ۱
 تراکاتاش کشف و بررسی به که است ادبیات قلمروی در نو رویکردی تطبیقی ادبیات

 ختلفم هایسرزمین و اقوام ادبی آثار پدیدآوردندگان عاطفی و ذوقی فرهنگی، اندیشگانی،
 ژوهشپ تطبیقی ادبیات یزمینه در که بودند کسانی اولین فرانسوی منتقدان. پردازدمی

 بار، اولین برای خود، درس هایکالس در 1۸۲۸ سال به 1ویلمان آبل فرانسوا. کردند
 و شرق ادبیات سنجش به ۲آمپر ژاک ژان او، از بعد و برد کار به را تطبیقی ادبیات اصطالح
 فرانسه، ادبیات استاد ۳برونتیر (. فردینان1۳-11: 1۹۹۹)نک: غنیمی هالل،  پرداخت غرب
 «بشناسیم را خودمان فقط اگر شناخت، نخواهیم را خودمان هرگز ما» که دارد نغزی یجمله

 عنوانبه تطبیقی ادبیات یفلسفه و شاکله بیانگر کوتاه، یجمله این(. ۷: 1۳۸۹ انوشیروانی،)
 مشخصی علمی متد ادبیات، نوع این آغاز، در. است ایرشتهمیان و دانشگاهی ایرشته

 لفمخت کشورهای نویسندگان و شاعران بین مقایسه ایگونه فقط درحقیقت، و نداشت
 رد و شد آراسته علمی هایروش به تدریجبه مزبور، اصطالح زمان، گذشت با بود. جهان
 همچون دوردست، هایسرزمین یروانه سپس و یافت گسترش اروپایی کشورهای اکثر
 دهش ارائه تطبیقی ادبیات از متفاوت هاییتعریف .(۹: 1۳۸۷ نک: ندا،) شد آمریکا، و ژاپن
: گویدیم موجز و ساده تعریفی در سوربن، دانشگاه تطبیقی ادبیات استاد ،4شورل ایو است؛

 ورل،ش) «متفاوتند فرهنگی هایزمینه از برخاسته که آثاری ایمقایسه بررسی و مطالعه»
1۳۸۶ :۲۵.) 
 ادبی، مکاتب از برخی در» است؛ مطرح متفاوت هاییدیدگاه تطبیقی، ادبیات یحوزه در
 دیگر، اعرش بر شاعری یا دیگر، ادبیات بر ادبیات تأثیر اصلی، شرط فرانسه، مکتب مثل

 زادهیتق و فرضی) «باشدمی مقایسه مورد ادبیات دو میان تاریخی روابط و زبان اختالف
 لفمخت ادبیات در متشابه هنرهای بررسی مکتب، این طرفداران نظر از(. ۷4: 1۳۹1 هریس،

: 1۳۸۲ کفافی، نک:)ندارد  ایفایده چندان است، نداده رخ تاریخی برخورد هاآن بین که
 شاعری تأثیر درنظرگرفتن بدون تطبیق و مقایسه این آمریکایی، تطبیقی ادبیات در ولی ؛(1۹
 زادهقیت و فرضی نک:)گیرد می صورت اندیشه وحدت نقاط بر تکیه با و دیگر شاعر بر

 از امعج تعریفی آمریکایی، و فرانسوی مکتب نظر دو ترکیب با پراور(. ۷4: 1۳۹1 هریس،
  اشتراک جوهو بررسی یعنی تطبیقی ادبی مطالعات»:نویسدمی و دهدمی ارائه تطبیقی ادبیات

                                                           
1. Fracois Abel Vilemain 
2. Jean Jacques Ampere 
3. Brunetiere 
4. Yves Chevrel 
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 باشند، شده تهنوش زبان یک از بیش به که... متون بین تأثّر و تأثیر یا الهام منبع افتراق، و
 مختلف هایزبان به که جامعه چند یا دو بین ادبی مراودات روابط بررسی و مطالعه یا

 (.1۶: 1۳۹۳ ،پراور) «کنندمی صحبت
 شناییبا آ ملی، یعرصه در ازآنجاکه جهانی، و ملی هایعرصه در ادبیات تطبیقی بررسی

 به سبتن موردبی تعصب کاهش به خویش، ادبیات با آن یمقایسه و بیگانگان ادبیات با
 نمیا نزدیکی و تفاهم افزایش موجب جهانی، یعرصه در و انجامدمی ملی ادبیات و زبان
 اهمیت شود،می... و ملی هایآرمان اندیشه، هایشیوه ها،آیین با آشنایی رهگذر از ملل

 ررسیب با جستار، این در کنندمی سعی نگارندگان رو،ازاین کند؛می را روشن حاضر پژوهش
 تانداس با بهرنگ صمد ی«کوچولو سیاه ماهی» داستان افتراقِ  و اشتراک وجوه تطبیقیِ
 ینویسنده دو این ذوقی و فرهنگی و فکری اشتراکات باخ، ریچارد دریایی مرغ جاناتان
 .بپردازند ودخ هاییافته تبیین به تحلیلیتوصیفی یشیوه به و کنند کشف را برجسته

 

 تحقیق یهپیشین. ۲
 به انتومی میان آن از که است شده انجام ارزشمندی تحقیقات بهرنگی صمد آثار یدرباره
 آثار محتوای تحلیل(، 1۳۵۷آرام ) عباس از ،بهرنگی صمد آثار در کندوکاوی هایکتاب
 رهگذر رضا از ،بود که گونهآن بهرنگی صمد (،1۳۸۹صفریان ) سلمان ، تألیفبهرنگی صمد

 بینیجهان» نظیر مقاالتی ( و1۳۹4درویشیان ) اشرفعلی کوششبه ،صمد یادمان( و 1۳۹4)
ʼکوچولو سیاه ماهیʻ» و صمد» (،1۳4۷هزارخانی ) منوچهر از ʼکوچولو سیاه ماهیʻ» از 

( 1۳۷۹) عمادی اسداهلل از «آگاهی به سفر ؛ʻکوچولو سیاه ماهیʼ»(، 1۳4۸مهربان ) کورش
 تاکنون پژوهش کرد؛ ولی ( اشاره1۳۹4طبری ) احسان از «خلق مجاهد یا منفرد قهرمان»و 

 یاهس ماهیʼ یقصه تطبیقی تحلیل» عنوان با موجز ایمقاله جز زمینه، این در تطبیقی
ه ب گذرا، بیانی، احمد مقاله، این در ( صورت نگرفته است.1۳۷۹) بیانی احمد از «ʻکوچولو
 عنوان با چینی داستانی و «کوچولو سیاه ماهی» داستان بین موجود هایتفاوت و هاشباهت

 جاناتانداستان  یدرباره. اشاره کرده است جین جین از «پریدند اژدها یدروازه از هاماهی»
 توسط نایرا در با اینکه ارزشمند کتاب این که است ذکر شایان نیز باخ ریچارد دریایی مرغ
 رسیبر و تحلیل مورد شاید و باید که چنانآن شده، ترجمه فارسی به مترجم ده از بیش

 این در هک وجوهاییجست به توجه با. است نگرفته قرار خود ایرانی همتای آثار با تطبیقی
 از» وینعنا با مقاله دو آمد، دست به زمینه این در که هایینوشته تنها گرفت، صورت زمینه
 و (1۳۸۹) کوپا و همکارانش قلم به «باخ ریچارد دریایی مرغ جاناتان تا عطار الطیر منطق
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 «دریایی غمر جاناتان و الطیر رساله حکمی عرفانی اثر دو در تعالی مسیر تطبیقی یمطالعه»
ی اول، نویسندگان، ضمن بررسی در مقاله .( است1۳۹۵) یوسفی سحر و مبارک وحید از

و اثر رسند که هر دباخ، به این نتیجه می جاناتان مرغ دریاییعطار و  منطق الطیرتطبیقی 
 وجویی عرفانی مشترک دارند؛ به این صورت که قهرمان هر دو داستان در جستمایهدرون

انندی ریشه در ناخودآگاه دو نویسنده دارد؛ ولی به لحاظ انسان آرمانی هستند و این هم
رسد )نک: کوپا و عطار نمی منطق الطیرعمق و پیچیدگی، داستان جاناتان به عظمت 

ی دوم نیز نویسندگان بر این باورند که هر دو داستان، (. در مقاله۶۷و4۹: 1۳۸۹همکاران، 
وجود در این دو اثر را نیز ناشی از کند و شباهت مسیر و سفر انسان کامل را توصیف می

ا هدانند که عبارت است از: آگاهی و سفر برای عروج. آنهای مشترک سالکان میویژگی
دانند )نک: های اعتقادی نویسندگان میها و اندیشهها را نیز برخاسته از تفاوت بینشتفاوت

 (.۷۵و۵۷: 1۳۹4مبارک و یوسفی، 
 

 پژوهش اصلی بحث. ۳
 دریایی مرغ جاناتان داستان و باخ ریچارد .۱ -۳

 پارک اوک در 1۹۳۶ سال در او. است آمریکایی خلبان و نویسنده 1باخ دیوید ریچارد
 تقریبا  . بود آلمانی مشهور آهنگساز ۳باخ سباستین یوهان نوادگان از باخ. شد متولد ۲ایلینویز
 شخصیتی او از پرواز، به باخ ریچارد عشق. دارد پرواز از نشانی باخ، هاینوشته تمام

 چهی به مقید را خود تواندمی که جایی تا او. است ساخته طلبرهایی و ناپذیرمحدودیت
. کند ایجاد محدودیت عقایدش و افکار و او برای کسی که دهدنمی اجازه و کندنمی قیدی

 بیاتتجر تقسیم و یادگرفتن برای ما. شودنمی محدود زمان و مکان با ما حقیقی طبیعت
: 1۳۸۹ نک: کوپا و همکاران،)آییم می دنیا به مسئولیم ایشان به نسبت که هاییآن با خود
 دست هب آن زدنرقم و سرنوشت و تقدیر بر غلبه برای انسان، توانایی به باخ اعتقاد» .(۵۲

 درهانمی مکان و زمان حصار از را او که ایبالقوه هایتوانایی رساندنفعلبه نیز و خویش،
 ست،ا بوده بشر اساطیری و همیشگی آرزوی که کندمی تبدیل ایافسانه موجود همان به و
 چشم به اوهام و دریایی مرغ جاناتان در برجسته و ویژهبه آثارش، یهمه در خوبی،به
 . اشدب شده ارزانی تو به نیز برآوردنش توانِ آنکه جز شکفد،نمی سر در آرزوییʼ: خوردمی

 .(۵4و۵۳: همان. )«ʻباید هاکوشش اما را آرزومند
                                                           

1. Richard David Bach 
2. Oak Park Illinois 
3. Johan Sebastian Bach 
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 دریایی یمرغ نام جاناتان: که است شکل این به دریایی مرغ جاناتان داستان یخالصه
 زندگی. کندمی زندگی دریایی پرندگان جمع در خود، مادر و پدر همراهبه که است
 کوچک هایماهی و نان هایخرده یافتن و کم ارتفاع در پرواز در دریایی، پرندگان یروزههمه
 یزندگ این به که نیست مرغی جاناتان ولی است؛ شده محدود هاقایق و هاسنگ الیالبه از
 تصمیم او .(1۳: 1۳۶۲ باخ،) «است بیهوده چقدر زندگی این»: گویدمی خود با و ببند دل
 بیهوده، یزندگ به بستندل جایبه و دهد تغییر دیگر ایگونهبه را خود زندگی مسیر گیردمی
 این در هک بیایید فرود باال سرعت با چگونه و بگیرد اوج هابلندی در چگونه که بگیرد یاد

 ندتوامی باال، سرعت در دارشیب یشیرجه» که گیردمی یاد پرواز، لذت بر عالوه صورت،
 برایش بودند، آمده گرد اقیانوس زیر متری سه عمق در که را کمیابی و خوشمزه هایماهی

 شوند،می باخبر او تصمیم از مادر جاناتان و پدر وقتی .(۳۷: 1۳۷۷ باخ،) «آورد ارمغان به
. کند زندگی نوعانشهم دیگر همانند که خواهندمی او از و کنندمی نصیحتش و سرزنش
 او. ودشمی طرد پرندگان جمع از گروه، قوانین از سرپیچی دلیلبه و کندنمی قبول جاناتان

 رد و کندمی کسب جدیدی تجربیات روز، هر و پردازدمی پرواز تمرین به خود تنهایی در
 اوج آسمان در آنقدر ،یروز اینکه تا کند؛می زیادی هایپیشرفت فرودآمدن و گرفتناوج
 بزرگ) 1«سالیوان» -نورانی و درخشان مرغ دو و شودمی ناپدید هاچشم از ناگهان که گیردمی
 به خود همراهبه را جاناتان مرغ، دو آن. بیندمی خود کنار در را ،(برناک) ۲«چیانگ» و( امید

 جاناتان که وقتی. دهندمی او به را الزم هایآموزش آنجا، در و برندمی دیگری دنیای
 خود دوستان از رسد،می ورزیعشق و کمال اوج به و کندمی کسب را الزم هایمهارت
 .بپردازد خود نوعانهم آموزش به و بازگردد دریایی مرغان جمع به که گیردمی اجازه
 

 «کوچولو سیاه ماهی» داستان و بهرنگی صمد. ۲- ۳
 به چشم تهیدست ایهخانواد در تبریز چرنداب یهمحل در 1۳1۸ سال در بهرنگی صمد
 مقدماتی دانشسرای به 1۳۳4 سال در دبیرستان، و ابتدایی تحصیالت از بعد. گشود جهان
 داشت، سال هیجده تنها که،درحالی و شد التحصیل فارغ 1۳۳۶ سال در و رفت تبریز

 الس در بهرنگی. کرد تدریس... و گوگان و ممقان و آذرشهر در عمر پایان تا و شد آموزگار
 دانشگاه یشبانه یدوره به انگلیسی، ادبیات و زبان یرشته در تحصیل یادامه برای 1۳۳۷
 در بهرنگی صمد. کرد دریافت را تحصیالتش ینامهگواهی 1۳41 سال در و رفت تبریز

                                                           
1. Sullivan  
2. Chiang  
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 هب و اخراج دبیرستان از حاکم، نظام مذاق به ناخوشایند سخنان بیان جرم به همان سال
 دادگاه به پایش فرهنگی، هایفعالیت افزایش پی در نیز، آن از بعد و یافت انتقال دبستان
 هاییتفعال از برخی به ساواک که بود دوران آن از بعد. شد تبرئه متعاقبا ، که شد کشیده
 جریمه و توبیخ مورد خود، زندگی طول در بار چندین و شد شروع تهدیدها و حساس وی
 در مرموزی طوربه سالگی۲۹ در و 1۳4۷ شهریور در نهایتا ، که این تا گرفت قرار تبعید و

 در و گرفتند آب از شهریور دوازده در بعد روز چند را جسدش و شد غرق ارس رود
 بهرنگی صمد .(۲۳۵و۲۳-1۹: 1۳۷۹ درویشیان، نک:) کردند دفن تبریز یامامیه گورستان

 او ی«کوچولو سیاه ماهی». نوشت داستان هابچه برای ایران در که بود کسانی اولین جزء
 ماه یک حدود شود،می محسوب ایران نوجوان و کودک ادبیات شاهکارهای از یکی که
 یجایزه ازجمله: المللیبین یجایزه چندین و شد چاپ 1۳4۷ سال در شدنشکشته از قبل

 را 1۹۶۹ سال در چکسلواکی ۳براتیسالوا ۲ینالبی و 1۹۶۹ سال در ایتالیا 1بولون نمایشگاه
 (.۹: 1۳۸۸ بهرنگی،) کرد خود ازآنِ 

 کوچولو، سیاه ماهی: که است شکل این به «کوچولو سیاه ماهی» داستان یخالصه
 قرار سیاهی سنگ پشت هاآن یخانه. کندمی زندگی کوچک جویباری در مادرش، همراهبه

 شکار و جاتکه یک در محدود هایبرگشت و رفت در هاآن یکنواخت زندگی. دارد
 واهدخمی و است شده خسته زندگی این از کوچولو سیاه ماهی. شودمی سپری ریز حشرات

 در مادر با را خود تصمیم یروز روی،ازاین هست؛ خبرهایی چه دیگر جاهای در بداند
 اینجا از باید کنم، گردش اینجا در توانمنمی دیگر من مادر،»: گویدمی و گذاردمی میان
 و مادر(. 1۰: همان) «هست خبرهایی چه دیگر جاهای بدانم خواهدمی دلم ،...بروم

. ندتواننمی کنند، منصرف تصمیمش از را کوچولوماهی تا کنندمی تالش هرچه هاهمسایه
 یاهس ماهی و شوندنمی موفق که بکشند پیچهپیچ حلزون همانند را او خواهندمی هاهمسایه

 ایعده با اول راه، بین در. کندمی آغاز را خود سفر و یابدمی نجات دوستانش کمک به
 واجهم قورباغه، مادرشان خشونت با ها،آن با گووگفت از بعد و کندمی برخورد ماهیکفچه
 انج قصد که خرچنگی با سپس، گذرد؛می سالمتی به خطر این از کوچولوماهی و شودمی
 نجات را او خرچنگ، کشتن با و رسدمی راه از ایپسربچه که کندمی برخورد دارد، را او
 مارمولک،. بیندمی را دانا و مهربان مارمولکی راه، یادامه در کوچولو سیاه ماهی. دهدمی
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 راهنمایی را او و دهدمی وی به خنجری و کندمی آگاه راه خطرات از را کوچولوماهی
 راه به و کندمی گذر رودخانه و برکه و جویبار از دهد،می ادامه خود راه به ماهی. کندمی
 او به مسیر در که هاییریزهماهی همراهبه را او سقایی مرغ اینکه تا دهد،می ادامه خود

 ار سیاهماهی که خواهدمی هاریزهماهی از سقا مرغ. کندمی اشکیسه وارد بودند، پیوسته
 اب کوچولو ماهی سیاه ولی بریزد؛ بیرون اشکیسه از را هاآن عوض، در او تا کنند خفه
 یهکیس خنجرش با و کندمی اثبات هاریزهماهی به را سقا مرغ سخنان بودندروغ ای،نقشه
 چنگ از دریا در. رسدمی دریا به نهایتا ، و دهدمی نجات را خود و کندمی پاره را سقا مرغ
 کشیدند،می دریا ته به را ماهیگیر تور روز هر که ماهیانی طرف به و گریزدمی ماهیاره
 که دهدمی جواب کوچولوماهی بپیوندد. جمعشان به که خواهندمی او از هاآن و رودمی
 گذار و گشت به سپس،. بشوم شما یدسته داخل بیام بعد بزنم، گشتی اول است بهتر
 تا من اما بیاید؛ من سراغ به االن تواندمی آسان خیلی مرگ»: گویدمی خود با و پردازدمی
 روروبه گمر با ناچار وقت یک اگر البته. بروم مرگ پیشواز به نباید کنم، زندگی توانممی
 زندگی در اثری چه من، مرگ یا زندگی که است این مهم نیست؛ مهم شوم،می که شوم

 که شودمی گرفتار خوارماهی چنگ به لحظه، این در .(۲۶: همان) «باشد داشته دیگران
 اول، ترفندهایی، با سیاه ماهی. است شده گرفتار او شکم در نیز دیگری یریزهماهی
 خوارماهی مرغ شکم خنجرش با سپس دهد،می نجات خوارماهی مرغ شکم از را ریزهماهی

 .شودمی کشته نیز خود و کشدمی را او و دردمی را
 

 داستان دو تطبیقی بررسی و تحلیل و نقد .۳-۳
 فضایی ،حال درعینِ و ندارند تودرتو هایروایت و اندساده معموال  ماندگار، هایداستان

 مرغ ناتانجا داستان. دهیم ارائه هاآن از را متفاوت ییتفسیرها بتوانیم که کنندمی فراهم را
. کرد پیدا آن در را مختلف تفکرات و خواند مختلف هایشکل به توانمی نیز را دریایی

 منطق اب را آن و تلقی عرفانی یاثر را داستان این ،همکارانش و کوپا که است منظر این از
 ناختیشروان اثری عنوان به را آن مقاله، این نویسندگان ولی اند؛کرده مقایسه عطار الطیر

 یهرد در گرفتنجای و مصوربودن، کم حجم به توجه با و گرفته نظر در آموزشی و
 واننوج و کودک داستان را آن ای،کتابخانه هایبندیتقسیم در نوجوان و کودک ادبیات

 از یکی هک بهرنگی صمد «کوچولو سیاه ماهی» با آن تطبیقی بررسی به و کرده محسوب
 .اندپرداخته است،این حوزه  در ماندگار آثار
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 و فرهنگ یزاییده ،دریایی مرغ جاناتان و «کوچولو سیاه ماهی» کوتاه هایداستان 
 با برجسته هاییشباهت مایه،درون و ساختژرف لحاظ به اما اند؛متفاوت هایاندیشه
. روندیم شمار به نویسندگانشان مانیفست از نمادین بیان اثر، دو هر چراکه دارند؛ یکدیگر

 فیتوصی در باخ ریچارد و بهرنگی صمد موفق کوشش ی داستانی،برجسته اثر دو این
 و «لوکوچو سیاه ماهی» قهرمانان کشمکش. هستند زمانشان رئالیستی فضای از سمبلیک
 رعص انسان جدال از نمادین بیانی اصل، در داستان، اشخاص دیگر با دریایی مرغ جاناتان
 ،یاییدر مرغ جاناتان و «کوچولو سیاه ماهی». است اشاجتماعی نامساعد وضعیت با نویسنده
 یأته و شکل در را بهرنگی سمبلیک، شکلیبه که است معاصر انسان عصیانگریِ همان

 تا کند،می عرضه دریایی مرغ جاناتان شمایل در را باخ ریچارد و «کوچولو سیاه ماهی»
 لوکوچو سیاه ماهی دیگر، سخن به جهالت؛ و اسارت و محدودیت هر سر بر باشد عصیانی

 خواهندمی و دارند اندیشه جرأت که روشنگرند و روشنفکر هاییانسان سمبل جاناتان و
 در کانت، امانوئل. دهند نجات دامنگیرشان شده است، که صِغَری و کوچکی از را خود

 ستا انسان در آمدن به همانا روشنگری»: نویسدمی دهد،می ارائه روشنفکری از که تعریفی
 تنکارگرفبه از ناتوانی یعنی کودکی. اوست خود گردن به گناهش که ایکودکی حالت از

 و عزم نبود که فهم، فقدان نه کودکی این علت اگر و دیگران، راهنمایی بدون خود، فهم
 نسانا خود گردن به آن گناه باشد، دیگران راهنمایی بدون خود، فهم کارگیریبه در شجاعت

 «یریگ کار به را خود فهم که یباش هداشت را آن جسارت که است این روشنگری شعار. است
 یا روشنگر انسان نماد جاناتان و کوچولو سیاه ماهی دیدگاه، این از .(4۹: 1۳۷۰ کانت،)

 رصغ از را خود تا کندمی تالش و دارد اندیشیدن جرأت و شهامت که هستند روشنفکری
 اب و کشد بیرون خود کوچکی از را خود که هر کس درواقع، کشد؛ بیرون خود کوچکی و

 روشنایی هب یعنی است؛ روشنگر بپردازد، پیرامونش وقایع و خود تحلیل به درست، بینش
 هک است ایجامعه از شفاف و واضح تصویری داستان، دو این نمادین فضای. است رسیده

 جاناتان، و «کوچولو سیاه ماهی» و. زندمی پا و دست... و محدودیت و جهالت اسارت در
 و هاتمحدودی که کشندمی تصویر به را روشنفکری و روشنگر انسان موقعیت دریایی مرغ

 یاست؛ ول گرفته وی از را هایشتوانایی و کرده اسیر را او بسته، را او پر و بال جهالت،
 ند،بندمی کار به فهمشان کارگیریبه در که جسارتی و قدرت با جاناتان و کوچولوماهی
 نیز را نوعانشانهم آن، دنبال به و دهندمی نجات جامعه بر حاکم جهالت اسارت از را خود
 .کنندمی راهنمایی و ترغیب محدودیت این از رهایی برای
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 هدف ست،ا آمریکایی مکتب تطبیقی ادبیات جستار، این رویکرد که این به توجه با
 همم این به ذیل در که است داستان دو افتراق و اشتراک وجوه سنجش صرفا ، نیز آن

 و تأثیر ونگیچگ روی بر بیشتر که فرانسوی تطبیقی ادبیات منظر از اما شود؛می پرداخته
 ی«کوچولو یاهس ماهی» داستان اینکه به توجه با گفت توانمی پردازد،می متشابه اثر دو تأثّر

 دریایی مرغ جاناتانو دو سال زودتر از  1۳4۷ سال در بار اولین برای بهرنگی صمد
 توجه اب ولی ؛است منتفی باخ ریچاد از بهرنگی صمد پذیریاثر پس ،چاپ شده(، 1۹۷۰)
 رنگیبه صمد ی«کوچولو سیاه ماهی» ،دریایی مرغ جاناتان چاپ از قبل سال یک اینکه به
 یبرنده -چکسلواکی براتیسالوا ینالبی و ایتالیا بولون نمایشگاه -اروپایی کشور دو در

 چاردری است ممکن که گیردمی قوت احتمال این است، یافته جهانی شهرت و شده جایزه
 را شتانداس آن، تأثیر زیر و کرده پیدا دسترسی «کوچولو سیاه ماهی» به سال این در باخ
 نبعم یک از نویسنده، دو که است ممکن باشد، منتفی نیز امر این اگر. باشد کرده خلق
 فردی ره ناخودآگاه فطری و ذاتی گرایش جویی،کمال اینکه به توجه با یا پذیرفته الهام
 در را بسیار هایهمانندی و شده هاآن میان در «توارد» سبب گرایش، و امر این است،
 .است شده سبب هاداستان خلق
 

 داستان دو اشتراک وجوه. ۴- ۳
 هایمینهز مورد در «داستان دو تطبیقی بررسی و تحلیل و نقد» قسمت در اینکه به توجه با

 هر که دش مشخص و کردیم بحث مفصل داستانی، یبرجسته اثر دو این سیاسی و اجتماعی
 با هرمانانق کشمکش و هستند خود زمان رئالیستی فضای از سمبلیک توصیفی داستان، دو

 امساعدن وضعیت با نویسنده عصر انسان جدال از نمادین بیانی اصل در داستان، اشخاص دیگر
 و کلش در را بهرنگی سمبلیک، شکلیبه که است معاصر انسان عصیانگری و اشاجتماعی
 ات کند،می عرضهدریایی  مرغ جاناتان شمایل در را باخ ریچارد و «کوچولو سیاه ماهی» هیأت

 خود خواهندمی اندیشه جرأت با و جهالت، و اسارت و محدودیت هر سر بر باشد عصیانی
 یاطاله از پرهیز برای روی،ازاین یابند؛ نجات هاست،آن دامنگیر که ِصغَری و کوچکی از را

 شود:بیان و تشریح می داستان دو افتراق و اشتراک وجوه موجز، قسمت، این در کالم،
. افتدمی اتفاق( جویبار و دریا) آب محیط در داستان دو هر ی حوادث.صحنه .۱ -۴- ۳

 اهر که است شاهیستم یهبست فضای نماد ،«کوچولو سیاه ماهی» داستان در جویبار
 تهاسسال همین در و است بسته ملی، هایسازمان برای حتی را تدریجی و آرام یهمبارز
 این در دریا،. زندمی جرقه روشنفکران از ایدسته ذهن در چریکی جنگ یهاندیش که
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 یههم آن، به رسیدن راه در صمد سیاه ماهی که است بهرنگی صمد شهرآرمان داستان،
 داستان در و( ۳۸۲: 1۳۷۹ عمادی، نک:) خردمی جان به را راه دشوارهای و مشکالت
صت ش و پنجاه هایدهه در آمریکا امپریالیستی یهجامع نماد دریا نیز، دریایی مرغ جاناتان
 و مردمان منابع و امکانات تصرف سر بر و هستند مادیات در غرق که است میالدی
 ینچن اسارتِ  از رهایی برای جاناتان و هستند کشمکش و ستیز در خود میان هاسرزمین
 .سپاردمی آسمان کرانبی پهنای به را خود جوی،

 کودکان برای که است آن بیانگر این و هستند مصور داستان دو هر . تصویرگری.۲ -۴- ۳
 ولی ؛ندارد اعراب از محلی ساالنبزرگ هایداستان در تصویر و نقش. اندشده نوشته

 مفاهیم مکمل عنوانبه و است کودکان هایداستان در مهم عناصر از یکی تصویرگری
 مفاهیم یهدهندانتقال عنوانبه ،زیباشناختی و تزیینی نقش بر عالوه و رودمی کار به داستان
 و هنری مختلف مطالعات» و دارد بسزایی نقش کودک، ذهن در عینی، صورت به ذهنی

 «اندداده نشان بیخوبه کودکان هایکتاب در را تصویر تربیتی و القایی نقش اهمیت تربیتی،
 .(4۸: 1۳۵۵ ،همکاران و ایمن)
 را مطلوب ووجو جست سفر، قهرمان، داستان، دو هر در . کشف حقیقت.۳ -۴- ۳

 در که است اراده و آگاهی تفکر، خصلت سه یهنتیج در هااین و. کندمی کشف
 از فقیر ایخانواده جاناتان، و سیاه ماهی یهخانواد. دارد وجود داستان دو هایقهرمان
 در هم مکرر، در مکرر عادات و آداب و منجمد هایسنت در که هستند اجتماع اعماق
 چنین دیدن با ،جاناتان و سیاه ماهی ولی ؛اندشده محاصره روزانه، عمل در هم و فکر

 دانایی و آگاهی و رسندمی نسبی آگاهی به آن یهنتیج در و پردازندمی تفکر به ،وضعی
 .تعالی تا فرودست از ،شودمی هجرت مبارک آغاز

 و کندمی شروع را خود سفر تنهاییبه قهرمان، داستان، دو هر در . سفر قهرمان.۴ -۴- ۳
 رد روشنفکری جوان نسل نمایندگان جاناتان، و کوچولوماهی. رساندمی پایان به را آن

 خواهندنمی حاکم، یهجامع آورخفقان و تنگ فضای از رفتنبیرون با که هستند خود عصر
 جهان تا بکنند اپید راهی خود محیط ییرغت برای تا روندمی بلکه ؛کنند پیشه مسئولیتیبی
 ار شدنبزرگ برای الزم یهتجرب و کنند درک را ترس خطرها با رو در رو بشناسند، را

 مقدم همراه، انتخابِ بر را حرکت کار، این برای و( 4۸1: 1۳۷۹ میرعابدینی، نک:) بیابند
 راه به تنها ،رویازاین ؛کنندمی توجه حرکت چگونگیِ به هایارگیری در و دارندمی
 .(1۲4: 1۳۷۹ بیانی، نک:) گزیندبرمی را خود همسفران سفر، جریان در و افتندمی
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 یههم که هاییمحدویت از خواهدمی قهرمان داستان، دو هر در . گریز از تنگنا.۵ -۴- ۳
 نشکست و هاسنت زیرپانهادن با و یابند رهایی اند،کرده درست خود برای نوعانشانهم

 وندش آزاد جهالت اسارت از و یابند دست نو هایتجربه و مجهول هایکیفیت به تابوها،
 .برسند مطلوب کمال به و
 هیما» در است؛ شده تشکیل بخش سه از داستان دو هر بندی داستان.. بخش۶ -۴- ۳

 جویباری در مادرش همراهبه کوچولو سیاه ماهی آغازین، وضعیت در ،«کوچولو سیاه
 و موجود وضع از کوچولوماهی نارضایتی شامل داستان میانی وضعیت. کندمی زندگی
 و ریاد به رسیدن ،پایانی وضعیت ،نهایتا  و. است جویبار انتهای سوی به وی عزیمت
 ناتانجا داستان در. است شده دریغ وا از که است وسیعی دنیای از تجربه و آگاهی کسب
 ست،ا ناراضی شنوعانهم یهشیو به زندگی از که جاناتان ،اول بخش در نیز، دریایی مرغ
 یاییدر پرندگان جمع از که شودمی باعث او کار این و کندمی تالش بلند پروازهای برای
 اب جاناتان ،سوم بخش در و. یابدمی دست آگاهی به جاناتان ،دوم بخش در. شود طرد

 .گرددمی باز زمین به یارانش از تعدادی
 ویا،پ متفکر، شخصیتی قهرمان، داستان، دو هر در . شخصت پویای داستان.۷ -۴- ۳

 .است پاسخ دنبال به و پرسشگر فعال،
 باهوش، شجاع، شخصی قهرمان، داستان، دو هر در . شخصیت فعال داستان.۸ -۴- ۳

 .کنیم آزاد جهالت اسارت از را خود قادریم ما»: گویدمی جاناتان مثال  ؛است مبارز و عامل
. اسیمبازشن مهارت دارای و فضیلت با و شعور با هاییآفریده عنوان به را خود توانیممی
 دیگر جای در یا( ۳4: 1۳۷۷ باخ،« )بیاموزیم را پرواز توانیممی! یابیم رهایی توانیممی
 با و اندمرغان عمر کوتاهی علل خشم و مالل ترس، که برد پی جاناتان» که است آمده
 تدام خود برای را بخشیمسرت و طوالنی زندگی تواندمی خود ذهن از هاآن کردنپاک

 خوارماهی مرغ و سقا مرغ گرفتار که بار هر نیز کوچولو سیاه ماهی و( ۳۸: همان) «بخشد
 را او خرچنگ که وقتی یا. یابدمی نجات خود کیاست و هوش با شود،می ماهیاره و

 هک را هرچه من. ترسو نه و بدبینم نه من»: دهدمی جواب کند،می خطاب بدبین و ترسو
 (.1۷و1۶: 1۳۸۸ بهرنگی،) «آورممی زبان به گویدمی عقلم و بیندمی چشمم

 پا زیر را قرمزها خط قهرمان، داستان، دو هر در ها.. هنجارگریزی شخصیت۹ -۴- ۳
 اولین و شودمی رانده خود جمع از هم خاطر این به و شکندمی را تابوها و گذاردمی

 . هستند( مادرها و پدر) خانواده هم قهرمان دو هر طردکنندگان
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 ماهی» در دارد؛ حامیانی و راهنمایان قهرمان، داستان، دو هر در . وجود راهنما.۱۰ -۴- ۳
 را ریاد به سفر هایجرقه و بوده کوچولوماهی دوست که پیچهپیچ حلزون ،«کوچولو سیاه
 با هم که دانا و مهربان مارمولک همچنین، کند؛می روشن سیاهماهی ذهن در او بار اولین
 وی به اینکه هم و کندمی آگاه راه خطرات از را کوچولو سیاه ماهی مفید، اطالعاتی دادن

 ار سقا مرغ یکیسه آن با یکبار)خورد می کوچولوماهی درد به بار دو که دهدمی خنجری
 را او شکم خوار،ماهی مرغ شکم درون از نیز دوم، بار دهد،می نجات را خود و دردمی
 ریایید مرغ جاناتان در(. شودمی کشته نیز خود ریزه،ماهی نجات با و کشدمی و کندمی پاره
 روازپ آسمان باالی به( چیانگ و سالیوان)= گون ستاره مرغ دو راهنمایی به جاناتان نیز،
 ندبیمی پرواز یزمینه در را الزم هایآموزش سالیوان خود، مربی نظر زیر آنجا در و کندمی
 .کندمی رهنمود هادانسته از جدید ایمرحله به را او سالخورده، مرغ چیانگ، بعد، و
 و هاسنت از کندندل و رهایی داستانِ و امید از سرشار داستان، دو هر . امیدواری.۱۱ -۴- ۳

 .برداشت شتال از دست و شد مأیوس نباید که هستند این بیانگر و هستند عادات تمام شکستن
 تیروای با و اندشده نوشته روان و ساده زبان به داستان دو هر . زبان داستان.۱۲ -۴- ۳

 دانای» دید یهزاوی و گرددبرنمی گذشته به گاههیچ که آفرینندمی را داستانی فضای خطی،
 یبرا داستان هایشخصیت زندگی زوایای یههم تا است کرده کمک نویسنده به «کل

 فرن یک راوی ،دریایی مرغ جاناتان در که تفاوت این با شود؛ بیان روشنیبه خواننده
 که است تخیلی راوی یک اول راوی ،نفر دو راوی ،«کوچولو سیاه ماهی» در ولی ؛است
 گفتنقصه حال در که کندمی نقل را پیری ماهی هاینوه و هابچه هزار دوازده شدنجمع
 ار داستان پایان، و آغاز سطر چند در و است کوتاه بسیار ویار این روایت .هاستآن به

 بیان او زبان از «کوچولو سیاه ماهی» داستان یهمؤخر و مقدمه ،درواقع و کندمی روایت
 دوم، راوی. هستند «کوچولو سیاه ماهی» داستان خوانندگان راوی، این مخاطب و شودمی

 داستان برایشان و کرده جمع خود دور را هایشنوه و هابچه که است پیری ماهی همان
 ،درواقع ،نیز او مخاطبان و کندمی روایت را داستان این غالب حجم پیر، ماهی گوید؛می
 .هستند هایشنوه و هابچه

  اتـحیوان را آن هایشخصیت تمام و هستند فابل داستان دو هر . ژانر داستان.۱۳ -۴- ۳
 یهسروکل ،ایصحنه در که «کوچولو سیاه ماهی» در کوچک مورد یک جز دهد؛می تشکیل
 .دهدیم نجات را کوچولو سیاه ماهی خرچنگ، کشتن با و شودمی پیدا چوپان ایپسربچه
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 و هاشخصیت داستان دو هر در های سیاه و سفید در داستان.. وجود شخصیت۱۴ -۴- ۳
 ثبت،م کنشگرهای ،«کوچولو سیاه ماهی» داستان در. دارند حضور منفی و مثبت کنشگرهای

 و معترض هایهمسایه دست از را وی جان که هستند کوچولوماهی حامیان و دوستان
 قهرمان به را خنجری و مفید اطالعات که مهربانی و دانا مارمولک دادند، نجات خشمگین
 ه باک چوپان یپسربچه رساند ومی یاری پرمخاطره راه یادامه در را او و بخشیدمی داستان
 عرف را کوچولو سیاه ماهی مسیر موانع از دیگر یکی خرچنگ، کشتن و موقعبه یمداخله

 ماییراهن او را که است کسی اولین سیاه، ماهی هایهمسایه اعتراف بنابه نیز حلزون. کندمی
 وهگر از. است کرده باز حقایق به را او چشم که است راهنمایی و پیر حقیقت، در و کرده

 رهاشا کوچولو سیاه ماهی مادر به توانمی اول، یدرجه در داستان،این  در منفی کنشگرهای
. بنددیم کار به کرده، اتخاذ که تصمیمی از فرزندش انصراف برای را خود تالش تمام که کرد

 بهتر ای او با تمام، سرسختی با که هستند کوچولوماهی هایهمسایه دیگر، منفی کنشگر
 ه،قورباغ سقا، مرغ. کردند اقدام وی فیزیکی حذف مرز تا و افکارش مخالفت با بگویم

 لیهع خود منفی رفتارهای با و هستند داستان منفی کنشگرهای از نیز ماهیاره و خرچنگ
 عملی مراحل تا برخی و خرچنگ، و قورباغه تهدیدات مانند کنند،می اقدام سیاه ماهی

 جاناتان مادر و پدر نیز دریایی مرغ جاناتان داستان در. رفتند پیش او بردنازبین و بازدارندگی
 هب پایبندی عدم خاطر به را وی چراکه شوند؛می محسوب منفی کنشگرهای ها،همسایه و

 به درخشان مرغ دو کنند.می طرد خود بین از هنجارها شکستن و گروه مقررات و قوانین
 هاانآسم به را جاناتان که اندداستان این مثبت کنشگرهای نیز چیانگ، و سالیوان هاینام
 هب جاناتان که کنندمی کمک و دهندمی ورزیعشق و پرواز تعلیم آنجا در را او برند ومی

 .(۳۸: ۲۰۰۳ ،نک: باخ)برسد  حقیقی کمال
 ،دریایی مرغ جاناتان داستان در. هستند نمادین داستان، دو هر . نمادپردازی.۱۵ -۴- ۳

 الکم به رسیدن پرواز، رهایی، برای لحظه هر که است بزرگی هایروح سمبل جاناتان،
 به دیگران جانب از که ندارند این از ترس و کنندمی قراریبی شهود و کشف و

 ندپر و بالبی یهایانسان نماد مرغان، گروه. گردند متهم نخوت و غرور و خودخواهی
 روزی چند تا آورندمی فراهم خود برای غذایی و اندیشندنمی سطح در پرواز به جز که
 یهسانندر و مرشد راهنما، نماد چیانگ، و سالیوان. کنند سپری برند،می سر به دنیا در که را

 فکر،ت به آن از توانمی که است مفهومی پرواز،. هستند حقیقی مطلوب سوی به طالب
 وانیج نماد کوچولو، سیاه ماهی نیز، بهرنگی داستان در. کرد یاد شهود و کشف و اندیشه
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 همانند سنگین یهایهزینه تا است حاضر راه این در و است تعالی و تغییر پی در کهاست 
 ار مختلفی خطرات حتی و جامعه سوی از طردشدن و حاکم جو با مبارزه خانواده، ترک
 هیخودآگا همین و است خودآگاه موجودی نماد یا برسد هایشخواسته به تا بخرد جان به

 مادر. کند پیدا را بیرونی دنیای و خودی از غیر شناخت شجاعتِ وی که است شده سبب
 خواهندمی و اندکرده عادت موجود وضعیت به که هاهمسایه و کوچولو سیاه ماهی

 یمتصم از را هایشانبچه تا کنندمی سعی و شود بزرگ وضعیت همان با هم فرزندشان
 عمر و اندشده فکر جمود و خمودی دچار که هستند هاییانسان نماد ،کنند منصرف خود
 و کنندمی صرف تکراری محیطی در حاصلبی گذارهای و گشت و بطالت به را خود
 و دانا و دلسوز هایانسان نماد حلزون، و مارمولک. بینندنمی خود زندگی از ایثمره

 در را او و آگاه راه خطرات از را داستان قهرمان کنندمی سعی که هستند آگاه راهنمایان
 خوارماهی مرغ و ماهیاره سقا، مرغ خرچنگ،. کنند یاری مطلوب کمال به رسیدن راه
 .هستند سودجو افراد و خطرات نماد

 مودارن قهرمان دو هر بینیواقع اوج داستان، پایان در . دستیابی به حقیقت.۱۶ -۴- ۳
 اغسر به اآلن تواندمی آسان خیلی مرگ»: گویدمی کوچولو سیاه ماهی که آنجا ؛شودمی
 وقت یک اگر البته؛ بروم مرگ پیشواز به نباید کنم، زندگی توانممی تا من اما بیاید؛ من

 ،من مرگ یا زندگی که است این مهم ؛نیست مهم شوم،می که شوم روهروب مرگ با ناچار
 هدف به نیز پایان در و .(۲۶: 1۳۸۸ ،یبهرنگ) «باشد داشته دیگران زندگی در اثری چه
 ؛دهدمی دست از نیز را خود جان و کشدمی را خوارماهی مرغ اینکه با و رسدمی خود
 این شنیدن با سرخ ماهی ،ثانیا  دهد،می نجات خوارماهی مرغ شکم از را ریزهماهی ،اوال 

 ،شکل این به و افتدمی دریا فکر به ،کوچولو سیاه ماهی همچون پیر، ماهی زبان از داستان
 ماهی یک حتی هدایت و شودمی شنوعانهم بیداری موجب عمل، این با کوچولوماهی

 نماد امر این و بود آن خواهان سیاه ماهی که است هدفی همان ماهی، هزار دوازده میان از
 اتانجان نیز، دریایی مرغ جاناتان داستان در. است شناخت و آگاهی و ستیزیظلم تداوم
 به و گرددبرمی زمین به الزم هایمهارت کسب و مطلوب حقیقت به رسیدن از بعد

 .پردازدمی طردشده مرغان آموزش
 

 داستان دو افتراق وجوه. ۵- ۳
 ،بسیار هایشباهت ، با وجوددریایی مرغ جاناتان و «کوچولو سیاه ماهی» هایداستان

  دارندبا هم  نیز جزئی هایتفاوت اندیشگانی، و فرهنگی زیستی، محیط هایتفاوت دلیلبه
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 :پردازیممی هاآن اهم تشریح به ذیل در که
 هم با نمادین یهایتفاوت داستان دو آغازین سازیصحنه ی آغازین.. صحنه۱ -۵- ۳

 ر،پی ماهی دریا، ته بود، چله شب»: که است شکل این به بهرنگی داستان آغاز. دارند
 «گفتمی قصه هاآن برای و بود کرده جمع خود دور را هایشنوه و بچه هزار دوازده

 ازهت آفتاب پرتوی و بود صبح»: شودمی شروع عبارت این باباخ  داستان و( ۹: همان)
 وجود با. (1۰: ۲۰۰۳باخ، ) «درخشیدمی دریا مالیم امواج روی طال، همچون دمیده،
 جهتو جالب و زیبا منظری، از کدام هر داستان، دو آغازین سازیصحنه در آشکار تفاوت
 ؛شوندیم محسوب «استهالل براعت» نوعیبه ،داستان پایانی یهصحن به توجه با و هستند

 اکمح خفقان هم ،«دریا ته و چله شب،» نمادهای از گیریبهره با بهرنگی که شکل این به
 اهیم)=  داستان قهرمان اینکه به توجه با هم و کشدمی تصویر به را ماهیان یهجامع بر

 ترینبه سازیصحنه یهشیو همین رسدمی نظر به شود،می کشته آخر در( کوچولو سیاه
 و الط آفتاب، پرتوی صبح،» هایواژه نیز دریایی مرغ جاناتان داستان در. باشد شیوه

 تانجانا که کتاب اول فصل به توجه ا. این آغاز، باست پیروزی و امید نماد «درخشیدن
 از ناشی بندهای و قید و محدودیت و بیهودگی در ،شنوعانهم جمع در را خود زندگی
 داستان سوم فصل به توجه با ولی؛ ندارد خوانیهم گذراند،می حاکم اجتماعی جهالت

 جمع به مطلوب، کمال به رسیدن از بعد جاناتان کوچولو، سیاه ماهی برعکس که
 جهالت، اسارت و هامحدودیت از رهایی راه در را هاآن و گرددبازمی شنوعانهم

 .شودمی برطرف ،محتمل ضعف آن و کندمی پیدا خوانیهم کند،می یاری و راهنمایی
 ماهی» داستان در که است این در داستان، دو دیگر افتراق وجه بندی.. پایان۲ -۵- ۳

 مطلوب کمال به که هرچند شود؛می کشته آن پایان در داستان، قهرمان «کوچولو سیاه
 گذاردمی مثبت یاثر دیگران زندگی در مرگش خودش، قول به بنا و کندمی پیدا دست

 پیر، ماهی زبان از «کوچولو سیاه ماهی» داستان نقل چراکه ؛(۲۶: 1۳۸۸ بهرنگی، نک:)
 سیاه ماهی همانند کندمی سعی هم او و شودمی کوچولویی سرخ ماهی بیداری سبب

 ماا. باشد دریا به رفتن فکر در و برهاند جهالت اسارت و محدودیت از را خود کوچولو،
 معج به مطلوب، کمال به رسیدن از بعد داستان، قهرمان ،دریایی مرغ جاناتان داستان در
 و حاکم هایمحدودیت از رهایی برای را هاآن خود، حضور با و گرددبازمی شنوعانهم

 .کندمی راهنمایی و تشویق جهالت اسارت
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 داستان دو هر شناسی،روایت منظر از روایت در داستان.ی ی دید و نحوه. زاویه۳-۵-۳
 رد که اینجاست در تفاوت ولی ؛شوندمی بیان کل دانای یا شخصسوم دید یهزاوی از

 تانداس در اما ؛کندمی روایت را داستان خطی شکل به و است نفر یک راوی باخ، داستان
 شدنجمع که است تخیلی راوی یک اول راوی است؛ نفر دو راوی «کوچولو سیاه ماهی»

 به گفتنقصه حال در که کندمی نقل را پیری ماهی هاینوه و هابچه از تا هزار دوازده
 ماهی» داستان یهمؤخر و مقدمه ،درواقع و است کوتاه بسیار راوی این روایت .هاستآن

 سیاه ماهی» داستان خوانندگان راوی، این مخاطب و شودمی محسوب «کوچولو سیاه
 خود دور را هایشنوه و هابچه که است پیر سیاه ماهی همان ،دوم راوی. هستند «کوچولو
 ایترو را داستان اینهای بخش بیشتر پیر ماهی. گویدمی قصه برایشان و کرده جمع
 .هستند هایشنوه و فرزندان ،درواقع ،او مخاطبان و کندمی
 در که است این در داستان دو دیگر تفاوت ی قهرمان داستان.. عزم و اراده۴ -۵- ۳

 بار هر با او و آیدمی وجود به هاییرخنه جاناتان هایتصمیم و عزم در ،سفر طول
 ودشمی منصرف سفر از مدتی و افتدمی شمادر و پدر اندرزهای و پند یاد به شکست،

 انمنوعهم با و کنم فراموش را دیوانگی باید گفت،می راست پدرم»: گویدمی خود با و
: ۲۰۰۳باخ، ) «باشم راضی هستم، بیچاره و محدود دریایی مرغ یک که این از و کنم پرواز
چنین  دخو با ببرد، جایی به راه تواندنمی و کندمی پرواز شب تاریکی در وقتی یا (.14
 این به و (1۶:همان) «کنندنمی پرواز تاریکی در هرگز دریایی مرغان! بیا پایین»: گویدمی

 شبارفالکت وضع از و باشد عادی دریایی مرغیک  که ندکمی عهد بار چندین ،شکل
 با اینکه با و کندمی جزم را خود عزم اول از بهرنگی کوچولوی سیاه ماهی اما خرسند؛
 اهیگ و افتدمی قورباغه و خرچنگ تور به گاهی، شودمی مواجه سفر در زیادی مشکالت
 مادر اندرزهای و پند یاد به هرگز ،شودمی ماهیاره و خوارماهی مرغ و سقا مرغ گرفتار
 .دهدنمی راه خود عزم در تردیدی کوچکترین و افتدنمی خود
 

 گیرینتیجه. ۴
  :که است این شد، حاصل بررسی این از آنچه

 ستا شده متأثر دیگری از یکی یا که شودمی دیده آثاری ها،ملت ادبی آثار میان در گاهی -
 و رتباطا بینشان و باشند داشته خبر یکدیگر اثر از نویسنده دو آنکه بدون و تصادفی یا

 .خوردیم چشم به آثارشان میان زیادی اشتراکات و تشابهات باشد، گرفته صورت انتقالی
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 راث دو باخ، دیوید ریچارد دریایی مرغ جاناتان و بهرنگی صمد ی«کوچولو سیاه ماهی» -
 حاکم عیاجتما وضعیت نمایانگر و یکدیگر با مشابه کامال  یمایهدرون با نمادین یبرجسته

 زندگی بر حاکم وضعیت از داستان قهرمان اثر، دو هر در. هستند خود زندگی محیط بر
 و صغر از را خود خواهدمی اشذاتی نبوغ و شهامت با و شده خسته اجتماعی، و فردی

 کندمی آغاز را سفر روی،ازاین کند؛ آزاد جهالت اسارت و غالب محدودیت از و کوچکی
 به وقوف با داستان قهرمان ولی شود؛می طرد خانواده از گروه، تابوهای شکستن خاطر به و

 و مجهول هایکیفیت کشف سوی به و کرده جزم را خود عزم هدف، به نیل مسیرِ موانع
 .کندمی حرکت دارد، او ذات و ناخودآگاه در ریشه که مطلوب کمال

 وجود نمادپردازی، روایت، یشیوه دید، یزاویه محتوا، و مایهدرون نظر از اثر دو -
 سیارب هایشباهت... و گروه از طردشدن ،(مثبت)دهنده سوق و( منفی)بازدارنده  کنشگرهای

 اوتتف که شودمیان این آثار دیده می نیز جزئی هایتفاوت گاهی وجود این، با دارند. با هم
 و بهرنگی داستان پایان در قهرمان مرگ داستان، دو آغازین هایسازیصحنه یشیوه در

 در راوی دو وجود همچنین، و باخ داستان در نوعان،هم جمع به برگشتن و ماندنزنده
 .اندجمله آن از دریایی مرغ جاناتان داستان در راوی یک و «کوچولو سیاه ماهی» داستان
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