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گرِگتنهانریجواناستکهمعموالًدرجستجویقلمرووجفتخویشاستودر
حاشیةقلمرودیگرانمیچرخد،بیآنکهزوزهایسردهد.2

شایدبهعلتهمینقرابتانسانوگرگبودهاستکهافسانههاوداستانهایمحلی
بسیاریراجعبهاینحیواننقلشدهودرادبیاتآمدهاست.کالریساپینکوالاِسِتس
دربارة قصههایی و افسانهها میدوند: گرگها با که زنانی در داستانها این مرور با
 Women Who Run with the Wolves: Myths and Stories of(کهنالگویزنوحشی
the Wild Woman Archetype(بهنزدیکیزنانوگرگهااشارهمیکندوبیانمیدارد
آن از که مشترکاند ویژهای روانی و روحی درخصوصیات سالم زنان و گرگها که
جملهانداحساساتقوی،سرزندگیوبازیگوشیوتواناییعظیمبرایایثار.3بهگفتةاو،
گرگهاوزنانذاتاًاجتماعیوکنجکاوندوازظرفیتتحملوقدرتباالییبرخوردارند،

قوةدرکوشمیقویدارندوبهشدتبهفرزند،همسر،وخانوادهشانعالقهمندند.

درتحقیقاتدیگربهاهمیتکهنالگوییگرگاشارهشدهاستکهازقرابتاینجاندار
باانسانناشیمیشود.اهمیتکهنالگوییگرگهمداللتبرجنبةشّرداردوهمبر
جنبةمثبتومعنوی.گرگهمچنیندرادبیاتوفرهنگنشاندهندةجمعتضادها
بودهاست.4اسطورههاوداستانهاینقاطمتفاوتجهاندربارةگرگتناقضهاییدارند:
دربعضیازآنهاتصویرگرگبهحیوانیوحشیوترسناکداللتداردکهممکناست
و )Artemis( آرتمیس االهة باشد.درعینحال،گرگهمراه نشانةمرگوشیطان
خدایاسکاندیناوی،اودین)Odin(،است.تناقضدرتصویرگرگدرتقابلبینماهیت
زنانهومردانههمنهفتهاست.ماهیتمردانةگرگدربسیاریفرهنگهابهصورترفتار
ستیزهجویانهنشاندادهشدهاست.ماهیتزنانةآنهمبهشکلاالههایدرقالبماده
نژاد و بزرگمیکند را )Romulus(دوقلو رومولوِس و )Remus( روموس گرگیکه
رومیهاراپدیدمیآوردیادراسطورةکورمک)Cormac(،شاهایرلندکهگرگهابه
اوشیردادندوهموارههمراهآنهابود،بهتصویرکشیدهشدهاست.حتیدرمنابعاولیة
کتابمقدستقابلبینگرگوحشی،کهنمادویرانگریاست،5بانمادگرگوبرهایکه

2J. P. Resnick, Wolves and Coyotes: Eyes on 
Nature (Chicago: Kidsbooks, Inc., 1995); M. 
W. Fox, The Soul of the Wolf: A Meditation on 
Wolves and Man (New York: Lyons & Burford, 
Publishers, 1980).

2کالریساپینکوالاِسِتس،زنانیکهباگرگهامیدوند:

وحشی، زن کهنالگوی دربارة قصههایی و افسانهها
ترجمةسیمینموحد)تهران:نشرپیکان،1389(.

4M. Griffith,  “The wolf in Sandplay,” Journal of 
Sandplay Therapy, 2 (1996), 113-129.
5Bible, Ezekiel, 22:27; Jeremiah, 5:6.
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باهمخوابیدهاند،کهنشانصلحوآمدنقانونمسیحاییاست،6بهتصویرکشیدهشده
است.قرآنهمسهباردرسورةیوسفبهگرگاشارهکردهوفقطتصویریدرندهخوو
وحشیازآنارائهدادهاستکهخطریبرایانسانمحسوبمیشود.7درقرونوسطا
همتقابلبینتصویرگرگبهمنزلةشیطانوچوناننمادیازقدیسفرانسیسآسیسی

)Saint Francis of Assisi(مشهوداستکهگرگرارامکرد.8

درمنظومههایحماسیایرانهمنهفقطمردمان،کهموجوداتوعناصرطبیعتهمنقش
مهمیایفامیکنند.ازمیانجانوران،گرگیکیازبازیگرانحماسههایایرانی،ازجمله
شاهنامهفردوسی،استکهمضامینوبنمایههایمتفاوتیرابهخوداختصاصدادهاست.
رضاییاّولوشامیانساروکالئیدرتحقیقیتحتعنوان“گرگدرمنظومههایحماسی
ایران”مضامینواشاراتمرتبطباباگرگرادرشاهنامهودهمنظومةحماسیپساز
آن)بانوگشپنامه،برزونامه،بهمننامه،جهانگیرنامه،سامنامه،شهریارنامه،فرامرزنامه،کک
کوهزاد،کوشنامه،وگرشاسپنامه(بررسیکردهومهمترینبنمایههایعرضهشدهدربارة
اینجانوررااستخراجکردهاندکهازآنمیانمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:“اهریمنی
بودن،سکونتدرغار)جهانزیرین(،مردارخواري،سخندانی،تیرگیپوست،سروداشتن،
سوارشدنپهلوانبرگرگ،توتمگرگ،پرورشکودکباشیرگرگ،گرگکشِییالن،

پیکرگردانیبهسیمايگرگ،گرگوگرگساران،وگرگوانجمنمردان.”9

برایمثال،یک اینخصوصیاتهمجنبههایمثبتوهممنفیدریافتمیشود. از
جنبةمنفیاهریمنیبودناینجانوراستکهدرمتوندورانباستانوازجملهاوستا
ومتونپهلویچونبندهشوارداویرافنامهبهآناشارهشدهاست.10درمنابعپهلوی
وپازندهمةموجودات،چونگیاهانوجانوران،یابهدستهرمزدآفریدهمیشوندیا
اهریمناند.11 آفریدههای جمله از گرگ( )گونههای گرگسردگان و گرگ و اهریمن

6Bible, Isaiah, 65:25.
]یعقوب[ :17 و 14 ،13 آیات یوسف، سورة 7قرآن،
میکند اندوهگین مرا ببریدسخت را او اینکه گفت:
بخورد را او گرگ و شوید غافل او از میترسم و
اینکه با اورابخورد )13(.]پسران[گفتند:اگرگرگ
قطعاً ما صورت آن در هستیم، نیرومند گروهی ما
]مردمی[بیمقدارخواهیمبود)14(...گفتند:ایپدر،
کاالیخود پیش را یوسف و دهیم مسابقه رفتیم ما
نهادیم،آنگاهگرگاوراخورد،ولیتوماراهرچند

راستگوباشیمباورنمیداری)17(.
8J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopedia of 

Traditional Symbols (London: Thames and 
Hudson Ltd., 1978).
“گرگ ساروکالئی، شامیان اکبر و اّول رضایی 9مریم
درمنظومههایحماسیایران،”نشریةدانشکدةادبیات
211 شمارة ،52 سال تبریز، دانشگاه انسانی علوم و

.134-105،)1388(
10منیژهعبداللهی،فرهنگنامةجانوراندرادبپارسی

)تهران:انتشاراتپژوهنده،1381(،909و911.
)تهران: میترایی رازآمیز آیین تاریخ رضی، 11هاشم

انتشاراتبهجت،1381(،130.
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ـحماسی“کودکوگرگ”استکهطبقآن، مثالیازجنبةمثبتبنمایةاسطورهایـ
و پرورشمییابد.هرچنددرشاهنامه او باشیر وگاهی گاهکودکیدرکنارگرگ
منظومههایحماسیپسازآنبهاینمورداشارةدقیقینشدهاستــجزتکبیتیدر
بهمننامهکهدرآن،بهمنشاهلؤلؤراچنینخطابقرارمیکندکهبابچةگرگپرورش
یافتهاست:هماناکهتوشیرسگخوردهای/چوبابّچةگرگپروردهایــ12ولیچنین
مضمونیدرتعدادیازروایاتملیبهچشممیخورد.13براینمونهدراینروایاتدربارة
تانشاندهندفّرهنشانهای تولدزرتشتچنینآمدهاستکهدیوانتالشمیکردند
اهریمنیاست.بنابراین،پدرزرتشتتالشمیکندکهنخستباسوزاندناووسپسبا
نهادنشجلویگاوانواسبانرمندهبهزندگیاوپایانبخشد.اماهربارکودکنجات
مییابد.حتیپدرزرتشترادربیابانرهامیکند،ولیمادهگرگیاورانجاتمیدهد.14

اعالیحیوانیغریزیمیدانند. رامثل فرهنگهاگرگ از بسیاری بهعالوه،مردمان
فیزیکی و روانی جنبههای ادغام برای روانیشان رشد از مرحلهای در افراد بیشتر
وجودشانتالشمیکنند.تصویرگرگدراینفرهنگهابراینشاندادنهردوجنبه
بهکاربردهشدهاست.15چینیهاگرگرانگهبانکاخآسمانیمیدانندودرژاپن،گرگ

بهسببدرندهخویی،سرسختیوحملةسریعشستایششدهاست.

نکتةدیگراینکهدرفرهنگهاواساطیرگوناگون،تصویرگرگبیشتربازنانپیوندخورده
)Feronia(یافرونیا)Lupa (است.براینمونه،ارتباطگرگبااالهههادرآییندینیلوپا
به )Sabine matriarchy( ازشهمادریسابین باستاندیدهمیشودکه بهروم مربوط
ارثرسیدهاست.16ایناالهه،کهبعضیاوقاتباعنوان“مادرگرگها”شناختهمیشود،
قابلهاییزدانیومادرارواحنیاییهمبودهاست.17بعدهابهتندیسباستانیغارلوپرکال
)Lupercal grotto،وابستهبهپَن)Pan(خدایشبانهاوگلهها(تصاویریازنوزادان،
این است. کرده نگهداری آنها از پَن االهة احتماالً که افزودهشد رومولوس و روموس
مادهْگرگدرجشنوارةپانزدهمفوریهپاسداشتهمیشد،جشنوارهایکههرسالدرروم

رحیم ویراستة بهمننامه، ابیالخیر، ابن 12ایرانشاه
،)1370 فرهنگی، و علمی انتشارات )تهران: عفیفی

170،بیت2172/141.
در “گرگ ساروکالئی، شامیان و اّول 13رضایی

منظومههایحماسیایران،”120.
:)1( ملل اسطورههای کرتیس، سرخوش 14وستا
2؛ )چاپ مخبر عباس ترجمة ایرانی، اسطورههای

تهران:انتشاراتمرکز،1384(،66.

15Griffith, “The wolf in Sandplay.”
16B. G. Walker, The Woman’s Encyclopedia of 
Myth and Secrets (San Franscisco: Harper San 
Francisco, 1983).
17O. Rank, The Myth of the Birth of the Hero 
(New York: Vintage Books, 1959).
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باستانبرپابود.دراینجشنواره،جوانانیکهپوستگرگبرسرمیکردنددرآیینی
عبادیقصبههایمجاورکوهپاالتین)Palatine Hill(دررمراتقدیسوپاکمیکردند.
اینمادهْگرگافسانهایودوقلوهایرهاشدهکمکمبهنمادرومتبدیلشدند.ارتباطمکرر
بینپیکرةاالهههاوتوتمهایگرگممکناستنشانهیدیگریازاینمسئلهدرنظرگرفته
شودکهازابتدازنانبودندکهارتباطاتیباگرگهابرقرارودرنهایتآنهارااهلیکردند.18

گرگامروزههمنشانةماهیتغریزیوحشیوطبیعیماست.19پینکوالاِسِتسمعتقد
استکهدرونهرزنیموجودیوحشیوطبیعیوجودداردکهسرشارازغرایزخوب،
شوروخالقیت،ودانشبیزماناست.20این“زنوحشِی”دروْنبهمثابهکهنالگوییدر
نظرگرفتهمیشودکهدربرگیرندةتصاویر،ایدههاورفتارهایخاصبشراست.اِسِتس
عقیدهداردکههدیةطبیعتوحشیهمزمانباتولددرزنانبهوجودمیآید،ولیجامعه
دربسیاریمواردسعیدارداینخصیصهرارامومتمدنکندوآنرابهشکلنقشهایی
ثابتدرآوردکهدرجامعةمردساالراززنانانتظارمیرود.اینسرکوبازطرفجامعه
باعثنابودیاینگنجدرونشدهوپیامهایعمیقوحیاتبخشروحراخفهمیکند.
درنتیجه،زنانبهداممیافتند،زیادهازحدراممیشوند،غیرخالقشدهواحساساتشان
باطبیعتغریزی باید ازبیممیشود.بهمنظورپیداکردنروحواقعیخود،زنان پر
ووحشیشانمواجهشوندتابهموجوداتیآزاد،خالقوبامحبتتبدیلشوند.اِسِتس
ایدههایخودرابابیانداستاناللوبا)La Loba(،گرْگزن،توضیحمیدهد.کاراللوبا
جمعکردناستخوانهایگرگوخواندنآواِززندگیدرآنهابود.اینداستانسمبلی
ازصدایروحاستوراستیقدرتزنونیازبهدمیدنروحدرچیزیرامیرساندکه
بیماراستیانیازبهاحیادارد.زنانمیتواننداینامرراباکنکاشدرعمیقترینحالت
عشقواحساسصورتدهندتازمانیکهاحساسآنهابرایرابطهباخودوحشیشان
سرریزشودوبعددرآنچارچوبروحشانرابیانکنند.زنوحشیکهنالگوییاست
کهتصاویر،انگارههاورفتارهایخاصبشریرادرخودداردوبهافرادکمکمیکندتا

روحشانراپیداکنند.

)individuation(برایتفّرد)intrapsychic(درروانشناسیهمگرگنماددرونروانی
درنظرگرفتهمیشود.21دراینحالت،صدایمنحصربهفردنفسبرهنجارهایجمعی

18E. Neumann, The Great Mother (New Jersey: 
Princeton University Press, 1955).
19A. De Vries, Dictionary of Symbols and Imagery 
(Amsterdam: North-Holland Publishing 

Company, 1984).
20اِسِتس،زنانیکهباگرگهامیدوند.

21Griffith, “The wolf in Sandplay.”
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جامعهغالباست.تفّردالزامبهرشدوبلوغدرونیرامیرساند.اِسِتسمراحلتفّردرا
حینتوصیفسفرزنبراییافتنروحشنگاشتهاست.22اوبراینباوراستکهنوزادبا
ماهیتیوحشی،غریزیوخالقبهدنیامیآید.حیِنرشد،مادروجامعهبهاومیآموزند
کهخودراباهنجارهایجامعهوفقدهد.ازاینرو،نفِسخالقوغریزیبهخاکسپرده
میشودومشکالتبهتدریجنمایانمیشوند.ازنظرگریفیث،مراحلاینفرایند)تفّرد(،

کهبرایزناندرسندپلی)Sandplay(تبلورمییابد،بهشکلزیراست:

1.خوِدشناختی)cognitive ego(:طیاینمرحله،شاهدنتیجةمتمدنکردنماهیت
وحشیوغریزیبچهبهدستجامعهومادربهشکلنقشیانعطافناپذیرهستیمکه
بچهبایددرآیندهدرونجامعهبهخودبگیرد.دراینحالتکهبچهارتباطشراباروح

وحشیازدستدادهاست،ترسووغیرخالقوگرفتاروزیادازحدراممیشود.

این :)initiation( پاگشایی قالب در )intuition( شهود بازیابی و آشفتگی .2
این اولیهوتشخیصقفسهاست.در ازرشد بقا،سوال از مرحلهشاملآگاهی
مرحله،افکارواحساسگمگشتگیودردامبودندیدهمیشودکهباسرگردانی،
بهتصویر ازتضادها نمادهایی یا تنها یاحیوانات،گرگ پرندگان سرسام،قفس

درمیآید.

3.پردهبرداریبیشترازاحساسات:دراینمرحله،شخصبهشکارچیتنهاتبدیل
میشود،باماهیتزندگی/مرگ/زندگِیعشقمواجهشدهوروابطیراپدیدمیآورد

کهاحساساتمردهایرااحیامیکندکهغرایزرازندهمیکنند.

4.خودمحوریوبازگشتبهخود:شخصآبپاکوروانراپیدامیکند،تغذیة
زندگیخالقراشروعوتمایالتجنسیمقدسیرابازیابیمیکند.

و جفت تنها، گرگ مانند شخص، خانه: به بازگشت و خود دستة یافتن .5
خانوادهاشرادوبارهپیدامیکندوزندگیخالقخودرادرمحیطوجهانخود

ازسرمیگیرد.23

درادامهاینمسئلهرابررسیمیکنیمکهمراحلفوقدردوداستانچهجلوهایپیدا
میکنند.

22اِسِتس،زنانیکهباگرگهامیدوند.
23Griffith, “The wolf in Sandplay.”
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گرگبهشکلنمادیننشاندهندةنهادغریزیماستکهماهیتیوحشیوطبیعیدارد.
گرگهمچنینممکناستنشانةتجمیعیازتناقضهاوتضادهاباشد.گرگتنهاممکن
استنمادیازقبولغرایزطبیعیباشدکهدرفرایندرشدوتفّردبهدستخانوادهو
جامعهازفردجداشدهاندوگرِگدرحاِلزوزهکشیدننشانةصدایدرونیروحاست

کهدوبارهبازیابیمیشود.24

هدف و روش تحقیق 
“گرگ” و لندن جک وحش آوای تطبیقی بررسی با که است آن بر حاضر مطالعة
هوشنگگلشیرینشاندهدکهبهچهجنبههایمثبتیامنفیازگرگدردوداستان
اشارهشد، بدان آنچه وکهنالگوییگرگ،مطابق نمادین اهمیت و است اشارهشده
ادبیات اینکهگرگدر به توجه با چگونهدردوداستانتصویرشدهاست.همچنین،
کالسیکفارسیبیشتردرنقشموجودیدرندهخوواهریمنیبهتصویرکشیدهشده
ـبرخالفادبیاتغربیکهدرآنهمبرجنبههایمثبتوهممنفیگرگاشاره استـ
ـمطالعةحاضربهدنبالکشفاینموضوعاستکهآیاهوشنگگلشیریدر شدهاستـ
مقامنویسندهایایرانیدرتصویرگرگوبرداشتهاوتلویحاتاوازاینموجودازادبیات
بومیوکهنخویشبهرهبردهاستیادرحکمنویسندهاینوگراازخصوصیاتگرگ
ادبیاتغربیبهآنپرداختهشدهاست.بههمینمنظور، چناناستفادهکردهکهدر
اینتحقیقکتابخانهای،بهشیوهایکیفیوتوصیفیداستانگلشیریرابارمانلندن
مطابقتدادهتادرصورتپیرویگلشیریازتصویرگرگدرادبیاتغرب،جنبههای

مشترکایندواثرراکشفکند.

بحث و بررسی
“گرگ”هوشنگگلشیریوآوایوحشجکلندنجنبههایمشترکبسیاریدارند.
کمترینآنهاشایداشارهبهکتابهایجکلندندرداستانگلشیریباشد،آنجاکه
او قول از است راخوانده لندن اختر،زندکتر،کتابهایجک اینکه باگمان راوی
نقلمیکندکه“منحاالدیگرگرگهاراخوبمیشناسم.”درواقع،فصلمشترک
اینداستانهاست. اصلی بهمنزلةمحورهای ایندوداستانوجودگرگوسگ بارز
درداستانگلشیری،گرگوسگنقشهاییمحوریدارند،بهقسمیکهاخترجذب
گرگیدرشتانداممیشود،گرگیکهدرنقاشیهایشبهصورتسگ،“آنهمسگهای

24اِسِتس،زنانیکهباگرگهامیدوند.
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معمولی،”ترسیمشدهاست.روایتلندنهمتماماًدربارة“باک،”سگــگرگقویو
عظیمالجثهایاستکهدرابتدابینصاحبانمتفاوتدستبهدستمیچرخد،ولیدر

نهایتبهخاستگاهاصلیخوددرمیاندستةگرگهابرمیگردد.

ازباکیادمیگیردکهبهدنبالطبیعتوحشیومنغریزیخویش درواقع،اختر
بگردد.نقطةشروعاینبازگشتهمدردوداستانمشابهاست.باکاولینقدمدرراه
بازگشتبهخاستگاهخودرازمانیبرمیداردکهکشتیناروالکهازسیاتلدرنواحی
گرمسیرجنوبیراهافتادهاستدرنواحیشمالیمتوقفمیشودوفرانسواسگهارااز
بندرهامیکندوبهعرشهمیبرد.توصیفمواجهشدنباکبابرفبرایاولینبارنشان
میدهدکهاوچقدرباماهیتغریزیومحیططبیعیخودفاصلهگرفتهاست،محیطی

کهدرپایانباآنالفتمیگیرد:

پایباکدرنخستینقدمیکهبرسطحسردنهادبهچیزیسفیدکهبسیاربه
ِگلشبیهبودفرورفت.باکغرشیکردوبهعقبجست.ازاینچیزسفیدباز
همازآسمانمیآمد،باکتمامبدنخودرالرزاندتاآنچیزبریزد،امابازهماز
باالآمدورویاونشست.باتعجبآنرابوکشید،سپساندکیازآنرابازبان
لیسید.مانندآتشزبانشراگزیدولحظهایبعد،اثریازآنبررویزبانشنبود.
ایننکتهباکرامبهوتکرد.بازآنراآزمودوهماننتیجهراگرفت.تماشاچیان
اینصحنهبهصدایبلندمیخندیدندوباکشرمسارشدهبود،امانمیدانستچرا

چنانشدهاست،زیراکهاولباربودکهبرفمیدید.25

رویاروییبابرفنخستینقدمباکدرراهبازگشتبهخوداست.درداستاندیگرهم
برفنخستینمحرکاختربرایبازگشتبهطبیعتوحشیوخویشتنغریزیاست.او
کهزنیالغراندامورنگپریدهاست“گاهگداریدمدربهداریپیداشمیشد”و“وقتی
هواآفتابیبود،ازکنارقبرستانمیآمددهوگشتیمیزد.”شوهراختربرایاینکهسر
زنشگرمشودپیشنهادمیکندکهدرسیبهعهدهاشبگذارندواوهم،بااینکهقبول
نمیکند،گاهیاوقاتمدرسهمیرودو“گاهیهممیرفتلبقنات،پهلویزنها.”با
اینهمه،وقتیکهبرفاولمیافتد،دیگرپیدایشنمیشود.زنهااورامیبینندکهکنار
بخاریمینشیندوچیزیمیخواند.درهمینزماناستکهصدیقه،یکیاززنهایده،
اورامیبیندکهکنارپنجرهمیایستدوبهصحرایسفیدوروشننگاهمیکند.ازقول

داریوش پرویز ترجمة وحش، آوای لندن، 25جک

)تهران:انتشاراتاساطیر،1368(،23-22.



ناگفتههایگرگ:مطالعةتطبیقیدوداستان“گرگ”وآوایوحش 56

او،“صدایزوزةگرگکهبلندمیشود،]اختر[میرودکنارپنجره.”برفدوموسومکه
میافتد،دکترپیشنهادمیکندکهزنشبهدورةهامانبرود.هرچندکهایندورهزنانه
نبود،اما“اگرزندکترمیآمد،میتوانستپهلویزنهابرود.”اخترپیشنهادشوهرشرا
ردمیکندواصرارداردکه“منتویخانهمیمانم.”علتدرخانهماندناخترایناست
کهاومحوگرگی“بزرگوتنها”شده،چراکه“صدیقهدوچشمبراقگرگرادیدهبود
ودیدهبودکهزندکترچطورخیرهبهچشمهایبراقگرگنگاهمیکند.وقتیهمکه

صدیقهصداشزدهنشنیدهاست.”

دیدنبرفاولزمستانیورویاروییباگرگخویشتِنغریزیووحشیاختررابیدار
میکند.26برایاوزوزةگرگنداییغریزیودرونیاست،چنانکهباشنیدنشکنار
اشارهشد،زوزةگرگ رامینگرد.چنانکه پربرفوروشن پنجرهمیرودوصحرای
بهسبکگرگ زوزهکشیدن بازیابیشده.27 استکه نشاندهندةصدایدرونیروح
غرایزخفتةباکراهمبیدارمیکند:“وآنگاهکهدرشبهایسردوآرامبینیرارو
بهستارههامیگرفتوزوزهایبلندوگرگمانندمیکشید،هماننیاکاناوبودندکه
زوزه و برمیداشتند قرونسر فاصلة از او واسطة به اکنون و بودند غبارشده و گرد
ـگرگهایاسکیمولذتمیبرد،زوزه میکشیدند.”28برایباککهازهمآوازیباسگـ
کشیدن“سرودیکهنبود،درقدمتهمزماننژادی...کهآنرامیسرود...این
شکواکهآنقدربرایباکهیجانآوربود،مملوازغمواندوهنسلهایبیشماربود.”29

نکتةدیگریکهازخواندنداستانبهذهنمیرسدماهیتگرگیاستکهاخترجذب
اوشدهاست.درنهایتمعلومنمیشودکهاینموجودگرگاستیاسگ.دکترگرگی
بزرگوتنهاراپشتنردههامیبیندکهروبهماهزوزهمیکشد،ولیوقتیزنشآنرا
توصیفمیکند،آنرا“درستمثلیکسگگله]که[بهدودستشتکیهمیدهد”
میبیند.طرحهایاخترهمازاینموجود،بهقولراوی،همشبیهگرگاستوهمسگ:
“نقاشیهایخانمتعریفیندارد.فقطهمانگرگراکشیدهبود.دوچشمسرخدرخشان
توییکصفحةسیاه،یکطرحسیاهقلمازگرگنشستهویکیهموقتیگرگدارد
روبهماهزوزهمیکشد...یکیدوتاهمطرحپوزةگرگاستکهبیشترشبیهپوزة

سگهاست،دندانهاشبهخصوص.”

26وحشیبهمعنایطبیعیوغریزی،نهبهمعنایمنفی
امروزیآن.

27اِسِتس،زنانیکهباگرگهامیدوند.

28لندن،آوایوحش،39.

29لندن،آوایوحش،54.
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عالوهبراین،زمانیکهاختروهمسرشدربرفشدیدوسِطتنگگیرمیکنند،دکتر
گرگراکنارجادهمیبیند،ولیاختراشارهمیکندکهاوخیلیبیآزاراستو“شایدهم
اصالگرگنباشد،سگگلهباشدیایکسگدیگر.”اینگرگ،کهشبیهسگهاست،
میتواندهمانباکدرداستانلندنباشد.البتهشباهتاینگرگباباکبههمینجا
“باهوش”است:وقتیکهتویقبرستان ختمنمیشود.گرِگداستانگلشیریبسیار
تلهمیگذارندویکشقةگوشتهمتویشقرارمیدهند،ازجایپاهامیفهمندکه
گرگ“تاپهلویتلهآمده،حتیکنارتلهنشسته،”اماشقةگوشتدستنخوردهباقی
میماند.درداستانلندنهمقبیلة“ییهت”از“شبحسگیمیگویدکهپیشاپیشدستة
ازاینشبحدرهراساند،زیراکهحیلةاینشبحازحیلة گرگهامیدود.اهلقبیله
ایشانبیشتراست،درزمستانهایسختازاردوگاهایشاندزدیمیکند،ازتلهایکه
میگذارندحیوانتلهافتادهرامیدزدد،سگهایشانرامیکشدودلدارترینشکارچیانشان

راریشخندمیکند.”30

گرگیکهاختررابهخودجذبکردهبسیارشبیهچیزیاستکهباکبعدهادرقالبآن
بهدرةقبیلةییهتسرمیزند.اینجانوردرواقع“یکگرگعظیماستکهپوششی
باشکوهداردودرضمنکهشبیهگرگهایدیگراست،شبیهایشاننیست.اینگرگدشت
پربیشهراتنهاطیمیکندوبهفضایخلوتیمیاندرختهامیرود”و“چونشبهایبلند
زمستانفرامیرسد...اینگرگدیدهمیشودکهزیرمهتابرنگپریده...میدود.”31

ـگرگازچهجنبههایدیگریدرداستان حالاینسوالپیشمیآیدکهاینسگـ
و است غریزی خویشتن نماد سگ که است معتقد اِسِتس دارد. اهمیت گلشیری
گرگهایسالموزنانسالمویژگیهایروحیمشابهیدارند.32اودرجایدیگربابیان
داستان“ماناوی”بهطبیعتدوگانةزناناشارهمیکندومعتقداستکهدردرونهرزنی
دونیرویقدرتمندزنانهسخنمیگوید.ازمجموعگفتههایاومیشودنتیجهگرفتکه
ـگرگاست.اِسِتساعتقادداردکه“هرچندهروجه هرزنیبهلحاظنمادینیکسگـ
طبیعتزنمعرفذاتْیجداگانههمراهباکارکردمتفاوتومعرفتمتمایزمیباشد،هر
دوطرفبایدهمچوندونیمةمغزازیکدیگرشناختداشتهیاترجمانیکدیگرباشند
ولذا،بهمثابهیککلعملکنند.”33زنیکهوجهیازطبیعتزنانهاشراپنهانکند

30هوشنگگلشیری،“گرگ،”درنمازخانةکوچکمن

)تهران:انتشاراتزمان،1354(،147.
31گلشیری،“گرگ،”148-147.

32اِسِتس،زنانیکهباگرگهامیدوند،157و4.
33اِسِتس،زنانیکهباگرگهامیدوند،158.
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یابیشازاندازهبهطرفدیگرمتمایلشود،زندگیاشبسیارنامتعادلشدهودسترسی
بهقدرتکاملخویشازاوسلبمیشود.زنانبایدهردووجهوجودخویشراباهم
پرورشدهند.پس،زنبایدبرایرسیدنبهتفّردایندونیرویدرونیخودرابشناسد.

وفاداری، مفاهیم میتوان جمله آن از و دارد ارتباط سگ با نیروها این از دستهای
این مظهر خودش لندن، داستان در باک برد.34 نام را ارتباط و حمایت مساعدت،
باک ثورنتون”کهجاِن به“جان نسبت بهعلتعالقةشدید است، دوگانگیطبیعت
رانجاتمیدهدواوراازشارلوهالومرسده،یعنیصاحبانقبلیاش،میگیرد،اثر
تمدنراازخودنشانمیدهد،درکنارآتشاومینشیند،ثورنتونراهنگامیکهدر
رودخانةخروشانرهامیشودودرخطرسقوطازآبشاراستازمرگنجاتمیدهدو
باازجاکندنوکشیدنسورتمةپانصدکیلوییباعثمیشودکهثورنتونشرطهزار

دالریراببرد.

هوش، به میتوان جمله آن از که دارد ارتباط گرگ با نیروها این از دیگری دستة
حیلهگری،35هشیاری،سرزندگی،بازیگوشی،وتواناییعظیمبرایایثاراشارهکرد.36در
آوایوحش،باککهخصوصیاتگرگراهمداردبسیارباهوشاست.اوبهسرعتیاد
میگیرد“مردیکهچماقدردستداشتهباشدمیتواندقانونوضعکند،سروریاست
کهاطاعتشواجباست،هرچنداطاعتازاولزوماًدرحکمآشتیبااونیست،”37حیلهگر
استوآشکاردزدینمیکند،بلکهدرنهانوباخدعهمیدزددتارعایتچماقودندان
راکردهباشد،38همیشهمراقباوضاعوجایگاهخوددرگروهسگهایسورتمهکشاست
وبراینجاتثورنتونباپریدندررودخانهجانخودرابهخطرمیاندازد.لندنهمبه
ـگرگبودنباکاشارهمیکندومینویسدکه“حیلةاوحیلةگرگیبودو ویژگیسگـ

حیلةوحش:هوشاوهوشسنتبرناردوسگچوپان.”39

به طبیعت قانون از آگاهی با و نهفتهاش استعدادهای همة کشف با نهایت در باک
جایگاهاصلیخود،یعنیهمانطبیعتوحشیمیاندستةگرگها،برمیگردد.اوفرایند
تفّرد،یعنیمراحلرسیدنبهخودغریزیرا،کهگریفیثبهآناشارهکرده،40یکییکی

34A. Venefica, “Dog Meaning and Symbolism,” 
at http://www.whats-your-sign.com/dog-
meaning-and-symbolism.html/.
35A. Venefica, “Wolf Meaning and Totem 
Symbolism of the Wolf,” at http://www.whats-
your-sign.com/totem-wolf-symbols.html/.

36اِسِتس،زنانیکهباگرگهامیدوند.
37لندن،آوایوحش،19.
38لندن،آوایوحش،37.

39لندن،آوایوحش،134.
40Griffith, “The wolf in Sandplay.”
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باکدر اول،یعنی“خوِدشناختی،”ماهیتوحشیوغریزی طیمیکند.درمرحلة
سرزمینهایجنوبیرامشدهاست.مرحلةبعدی،یعنی“آشفتگیوبازیابیشهوددر
قالبپاگشایی،”باسوارشدنباکبرعرشةکشتیناروالشروعمیشودکهبادیدن
اولینبرفزندگیاش،کهنشانهایازمحیطزندگیطبیعیاوست،احساسسردرگمی
میکندودرهمانحال،اولینقدمرابرایشناختغرایزشبرمیدارد.درمرحلةسوم،
درسرزمینهایشمالی بهجستجو باک است، احساسات” از بیشتر “پردهبرداری که
زنده را غرایزش که میشود احیا دوباره او وجود در مردهای احساسات و میپردازد
میکنند.مرحلة“خودمحوریوبازگشتبهخود”درطولداستانهموارهدرجریان
است،ولیاوجآنزمانیاستکهباکدرکنارآتشمینشیندوخوابمیبیندکهدر
مجاورتآتشدیگریدرازکشیدهاستکهازآِنمرِدپاکوتاهوپرموییاستکهگویی
آوازدعوتیکهدردلجنگلها با پُرمو اینمرد بعدهامرآی آمده.41 دنیاییدیگر از
هموارهدرحالپیچیدناستعجینمیشود،آوازیکه“باکرادچارناآسودگیشدید
وآوازهایعجیبمیکرد،موجبمیشدکهاحساسشادیخوشیدرباکراهیابدو
بهچه.”42 امانمیدانستنسبت دارد، التهابیشدید و اشتیاق توجهداشتکه باک
مرحلةآخر،یعنی“یافتندستةخودوبازگشتبهخانه،”زمانیرویمیدهدکهباک
عاقبتاینندارااجابتمیکند،برادرجنگلیخودرامیبیندوکناراوبهسویمحلیکه
بیگمانآوازازآنبرمیخاست)یعنیبهسمتدستةگرگها(میدود.دراینهنگام،

خاطراتکهنبهسرعتبهذهنشبازمیآمدواوچناندربرابرآنهابرانگیخته
میشدکهدرقدیمنسبتبهواقعیاتیکهاینخاطراتسایةآنهابودبرانگیخته
شدهبود.اینکارراقباًلنیزکردهبود،جاییدرآندنیایدیگرکهمبهمبایاد
برفهای آزاد،بر و آسوده میکرد، نو از اکنون و بود کرده را کار این میآورد

نافشردهوزیرآسمانبازمیدوید.43

اخترنیزکهدنبالهروباکاستبایدنیروهایدرونیخودرابازیابدوهمانندباکاین
مراحلراطیکندتاخودواقعیاشراپیداکندکهازنظراِسِتسهمان“زنوحشی”
است.اخترکهروحواقعیوطبیعتغریزیاشبراثرسرکوبهاوآموزشهایجامعهو
خانوادهرامشدهاستازخویشتنغریزیخوددورافتادهوتازمانیکهآنراپیدانکند
نگرانوآشفتهاست.اینآشفتگیدراوایلداستانخودرانشانمیدهد.برایمثال،

41لندن،آوایوحش،71-70.
42لندن،آوایوحش،128.

43لندن،آوایوحش،132-131.
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قیدمیشودکهاختر“بچههاراخیلیدوستداشت.برایهمینهمبیشترمیآمدسراغ
مدرسه.”اماوقتیکهبهاوپیشنهادمیشودکهاگربخواهدمیتواننددرسیبهعهدهاش
بگذارند،میگویدکه“حوصلةسروکلهزدنبابچههاراندارد.”باآمدنبرفاولودوم،
بعضیغرایزدراوبیدارشدهوبیشتردنبالخودغریزیاشمیگردد.برایاوصدای
زوزهیگرگ،کهباشنیدنشکنارپنجرهمیرود،درحکمهمانآواییاستکهباک
ازدلجنگلمیشنود.وقتیکهباکدنبالآنآوامیرود،گرگیمیبیند“بلندوالغر
کهبینیراروبهآسمانگرفتهوراستبررویکپلنشسته”است.44بههمینشیوه،
وقتیهمکهاختربهدنبالزوزهکنارپنجرهمیرود،گرگیمیبیندکه“درستآنطرف
نردههانشسته،تویتاریکروشنماهوگاهگداریروبهماهزوزهمیکشد.“گرگیکه
بهقولاختر“درستمثلیکسگگلهبهدودستشتکیهمیدهد”وبهپنجرةاتاق

آنهاخیرهمیماند.

ایندوگرگ)گرگهاییکهاختروباکمیبینند(درواقعنمادیازخویشتنغریزی
اختروباکاندوبرایپیداکردنخودواقعیشانایندوبایدروزیبهآنهاملحقشوند.
باکدرنهایتبهدنبالآنگرگبهدستةخودبرمیگرددوآخرینمرحلةتفّردراطی
میکند.اخترهمکهجذبخودنمادینیعنیسگــگرگشدهاستدستآخروسِط

تنِگبرفگرفتهدکتررارهامیکندومیرود.

نتیجه گیری
بررسیهایفوقنشانمیدهدکههوشنگگلشیریبرجنبههاییازگرگتأکیدکرده
کهدرادبیاتفارسیکمترسابقهداشتهاست.درمقامنویسندهاینوگرا،گرگرابه
منزلةنمادیازخویشتنغریزیبهکاربردهکهباتبعیتازآنشخصیتاصلیداستان
بهتفّردمیرسد.جایگاهاوازاینلحاظمشابهجایگاهجکلندندرآوایوحشاست،
چراکهلندننیزگرگوآوایآنراچوناننداییدرونیوماوراییبرایباکدرنظر
میگیردکهاورابهخاستگاهاصلیخودمیخواند؛خاستگاهیکهباکرابهریشةاصلی

خودنزدیککردهواورابهتفّردمیرساند.

گلشیریدرداستانخودگرگرانمادیازمِنوحشیوآزاداخترودرکلزناندرنظر
گرفتهوازاینطریقبهکهنالگوییاشارهمیکندکهبعدهااِسِتسآنرا“زنوحشی”
میخواند.اوبهاینطریقسنتحاکمبرجامعهرابهچالشکشیدهوخواستاررویارویی

44لندن،آوایوحش،130.
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زنانبااینسنتمیشود؛رویاروییایکهشایدآنگونهکهازپایانداستانبرمیآیدبه
نابودِیزنانبیانجامد.امادرآوایوحشچنیناتفاقیروینمیدهد.آواییکهباکرابه
بازگشتبهخویشتنفرامیخوانددرپایانباعثمیشودکهاوبهخاستگاهاصلیخود

میاندستةگرگهابرگرددوپیشاپیشآنهامسیرزندگیخودراپیگیرد.


