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 مقدمه   

مورد توجه بوده است اما  شناسی در ایران بسیارهای اخیر اسطورههرچند در سال

شماری )که ی انگشتهاها بر روان فردی و اجتماعی ما جز پژوهشتأثیر اسطوره دربارة

ژوهشی صورت نگرفته است. از آنجا که اند( پای بودهاساطیر شاهنامه اغلب در حیطة

های داستانی هستند و با توجه به این الگوها و اساطیر، روایتگاه کهنترین جلوهمهم

ا مخاطب و که رمان به دلیل ساختار جذاب و ارتباط طو نی در حین خواندن ب

تخیل قابلیت ایجاد همذات پنداری بیشتری دارد، از  جانبةکارگیری همهبه

ها به گیری هویت و نگاه آندارترین انواع داستان نزد نوجوانان است و در شکلپرطرف

توان به اهمیت آگاهی ما از تأثیر بازتولید اساطیر در جهان تأثیری قابل توجه دارد، می

این نوع ادبی، پی برد. این مقاله بر آن است تا با نگاهی به ساز و کار اعمال قدرت 

الگوی تقابل گیری کهنو جمعی انسان، چگونگی شکلالگوها بر کنش فردی کهن

های ذهنِ ایرانی است و سیر الگوترین کهنرسد از بنیانیکه به نظر می -خیر و شر 

سه رمان در  تغییر آن را هر چند مختصر، بررسی کند؛ سپس چگونگی بازتولید آن

های تألیفی رمان ترینانتشار خود پرتیراژترین و پرمخاطب که هر یک در دهة-نوجوان

سنجی ژِیلبر دوران، نشان دهد. این اسطوره را به کمک شیوة -اندایران بودهنوجوان 

الگو، همه کوششی است برای پاسخ به این پرسش بسیار مهم که: بازتولید این کهن

افتد و چه نوعی از درک و مواجهه با جهان را به مخاطبان نوجوان و چگونه اتفاق می

های فردی و اجتماعی، چه کند و حاصل این نگاه در کنش، القاء میتأثیر پذیرش

 خواهد بود؟
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 پیشینه  

شناسی این موضوع در ادبیات های اخیر با درک اهمیت اسطورههر چند در سال

نگارنده جستجو کرده  کودک و نوجوان نیز مورد توجه قرار گرفته اما تا جایی که

 شده است و دربارةدر نظر گرفته عنوان یک کلبه این مطالعات، اسطوره است در همة

-قل و تأثیر آن در شکلالگو به شکل مستچگونگی تولید و تأثیر یک اسطوره یا کهن

موردی مستقلی  ب، در ادبیات نوجوان هیچ مطالعةتفکر و تحلیل مخاط گیری شیوة

 .نیافته است

جوانان و گیری هویت در نو( نقش اسطوره در شکل77-11: 6191حمیدی )

یک راه تداوم هویت ایرانی و »ها را بررسی کرده و معتقد است: پذیری آنجامعه

ی ذهن جمعی ها فرآوردهاست چرا که آن های زندگی بومی؛ تقویت اسطورهویژگی

 «ایرانی است.

های داند اما به جنبهها را  زم میحمیدی در این مقاله، روزآمد ساختن اسطوره

 کند.نمی های اساطیری توجهانگیزشمنفی محتمل در 

-های برگرفته از اساطیر در درمان ناهنجاریبه تأثیر داستان( 79-91: 6191مِخلُف )

نجا کارکرد افسانه رسد ایهای رفتاری کودکان و نوجوانان توجه کرده است. به نظر می

-توجه به تفاوتهای اساطیر، بی( با کارکرد روایت6166 بتلهایم )بتلهایم، بر طبق نظریة

 های مورد اشاره از سوی بتلهایم، یکی دانسته شده است.

المللی فلوریدا ( در پژوهش مفصلی که با حمایت دانشگاه بین1-81: 8568یوورا )

های اساطیری را انجام و نتایجش در قالب یک کتاب منتشر شد، تأثیر باز تولید روایت

 کرده و اثرات آن را علیرغم همة رسیدر نوجوانان بر« تجاوز»گیری تفکر بر شکل

رمان بر  های فراگیر دیگر، قابل توجه دانسته است. او با تأکید بر چگونگی تأثیررسانه

 رمان را عمیق و طو نی مدت ارزیابی کرده است. ذهن نوجوان اثر مطالعة
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 پژوهش شیوۀ

 ای انجام گرفته است.این پژوهش تحلیلی توصیفی و به روش کتابخانه

 هاتخاب نمونهان

وان تألیفی منتشر شده های نوجهای مورد بررسی در این پژوهش از میان رمانکتاب

چهل، شصت و هفتاد خورشیدی، توسط کانون پرورش فکری کودکان و  در سه دهة

شد( خواهدنام برده« کانون»عنوان پس در این مقاله از آن به نوجوانان )که از این

 اند.انتخاب شده

کودک شهری، روستایی و سیار در سرتاسر کشور  با بیش از هزار کتابخانة کانون 

خوانی با کمک کتابداران و مربیان آموزش دیده و تیراژ با ی های منظم کتابو برنامه

ترین نهادی است که از بدو تشکیل خود در ترین و قدیمیترین، بزرگکتاب، مهم

دکان و نوجوانان کتاب و محصو ت تا امروز به شکل تخصصی برای کو 6122سال 

خود موظف شده تا محصو تی  یج کرده است. کانون در اساسنامةفرهنگی تولید و ترو

ترین نویسندگانی رو آثاری از مهمتولید کند که جریان ساز و الهام دهنده باشند از این

ی، محمود اند، کسانی مانند بهرام بیضایکه در پنجاه سال اخیر برای کودکان قلم زده

دولت آبادی، نیما یوشیج، غالمحسین ساعدی، سیروس طاهباز، احمد رضا احمدی، 

محمد علی سپانلو، مهرداد بهار و... در کانون به چاپ رسیده است. در حال حاضر نیز 

رساند از ترین نویسندگان کودک و نوجوان ایران را به چاپ میکانون برترین آثار مهم

آثار منتشره از  ا در آینةادبی کودک و نوجوان ر توان جامعة توان برآیندن رو میای

 سوی این نهاد فرهنگی دید.

( سه 6176ها )راهزن( و 6116دلیران قلعه آخولقه ) (،6127طلسم شهر تاریکی )

-شده برای این پژوهش، پرتیراژترین رمان نوجوان کانون در هر دهه بودهرمان انتخاب
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یقین، نه تنها در احتمال قریب بههای انتخاب شده، بهاناند.  زم به ذکر است که رم

نخست اند زیرا های نوجوان آن دهه بودهکانون، بلکه در کل ایران پرتیراژترین رمان

اند؛ های تألیفی برای نوجوانان فعالیت داشتهچاپ رمان که ناشران کمی در زمینةآن

-تر از دیگر ناشران بوده است. بناکه شمارگان چاپ کتاب در کانون بسیار بیشدوم این

های انتخاب شده بیشترین تعداد مخاطب و بیشترین گستره و روایی را در براین کتاب

اند و های کانون در سراسر ایران داشتهخانههر دهه و در میان نوجوانان عضو کتاب

ر شده های منتشگذشته از این به دلیل ماهیت جریان ساز کانون، سرمشق و الگوی رمان

های بعد نیز تجدید ها در دههاند. از سوی دیگر، این کتابتوسط ناشران دیگر هم بوده

های کودک موجود هستند، به امانت گرفته و خانهچاپ شده و هنوز هم در کتاب

 ها محدود به زمان انتشارشان نیست.شوند بنابراین تأثیر و روایی آنخوانده می

مبانی نظری .1  

سطوره. قدرت ا1-1   

اند و الگوها هستند که در ناخودآگاه جمعی ما نهفتهها روایتی برمبنای کهناسطوره

توان توضی  داد و ظاهراً شکلوجودشان را به هیچ یک از اشکال زندگی فردی نمی»

وید دهند فرهایی ابتدایی، موروثی و ذاتی هستند که اساس ذهن بشر را تشکیل می

 «لیبیدو»این بقایای کهن بر اساس  .(656: 6198 )یونگ، «یدنام« بقایای کهن»ها را آن

(Libidoتعریف می )،فروید بعدها این نظر را تغییر داد. او روان  .(6: 6121 شد )فروید

از نظر او به خودآگاهی جمعی اشاره ( super-ego) «من برتر»( نامید؛ اما Idغریزی را )

 ن آگاه و تا حدی بدان ناآگاه استکند که چون سرکوب شده فرد تا حدی از آمی

 (.66: 6165 )یونگ،

-اما یونگ معنای ناخودآگاهِ فرویدی را از تعریف شخصی که به درمان روان

را « ناخودآگاه جمعی»تر کرد. او مفهوم شد بسیار گستردهرنجوری بیماران محدود می
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ر تکیه دارد تعمیق ناخودآگاه شخصی بر یک  یة»شت: مطرح کرد و در تعریف آن نو

تر را ناخودآگاه عمیق بلکه ذاتی و فطری است. این  یةکه اکتسابی و شخصی نیست؛ 

ام که بخشی از ناخودآگاه نامم. از این رو نام جمعی برای آن انتخاب کردهجمعی می

 .(Jung, 1960 :3-4) «کندجهانی است که باروح شخصی فرق می

از روان که میراث روانی مشترک نوع یونگ ضمیر ناخودآگاه جمعی را آن قسمت 

های مثالی یا اشکال اولیه کند و جایی برای نگهداری صورتبشر را حفظ و منتقل می

ها در نامم، زیرا عمل و کار آنتایپ میمن این تصاویر اولیه را آرکی»دانست: می

ها وند آنشمیها دیده ها و مکانزمان رفتار به هم مانند است و در همةالگوی غریزی 

های شخصی و در ها، در توهمها، مکاشفههای اولیه، در خوابنسل در فرهنگ عامیانة

 .(Jung, 1960 :254) دافتهای اتفاق افتاده و میسنت همة

های عمیق ناخودآگاه جمعی بشری یا تباری قرار الگوها در  یهاز نگاه او کهن

اند که بازشناسی آن از رفتارهای ل پنهانها چنان عمیق، پایدار و در عین حادارند. آن

های الگوها در روایتشدت دشوار است، کهنآگاهانه و انتخاب شده توسط انسان به

بدیلی اند و از این روست که قدرت بیشوند که بدیهی سازی شدهای ظاهر مییکپارچه

پردازد ها نمینبندی آای به تفکیک امور از یکدیگر و  یهآگاهی اسطوره»دارند زیرا: 

واسطه حسی به ای در تأثر بیو اصو ً با چنین کارهایی آشنایی ندارد. آگاهی اسطوره

پذیرد؛ زیرا برای آگاهی آنکه آن را با چیز دیگری بسنجد، میبرد و بیسر می

(. 65: 6179 )کاسیرر، «صرفاً نسبی نیست بلکه مطلق است ای تأثر حسی امریاسطوره

 کنند.ناپذیر بر آگاهی انسان اعمال میها نیرویی مقاومتطورهچنین است که اس

گذارند و بخش مهمی از ها بر فهم ما از جهان اثر میاز این روست که اسطوره

های معین گوید چگونه در مقابل بحراناسطوره به من می»سازند: ماهیت ما را می

گویند ها به من میطورهنومیدی یا شادی یا شکست یا موفقیت واکنش نشان بدهم. اس
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اعنال قدرت  شیوة همانندی . یونگ دربارة(62: 6177 )کمبل، «امدر کجا قرار گرفته

الگوها کافی برای درک نیروی خاص کهن»گوید: الگوها بر فرد و جامعه میکهن

سازند. چنین کیفیت ها تا چه اندازه ما را مجذوب خود میاست توجه کنیم که آن

های شخصی طور که عقدهنشود و هماهای شخصی نیز دیده میعجیبی در عقده

-های اجتماعی نیز که از کهنخاص خود را دارند، به همان ترتیب نیز عقده تاریخاة

 (.667-669: 6198، )یونگ «ای دارندگیرند، تاریخاهمایه میالگوها 

دلیل  تواند ناخودآگاه جمعی ما را شکل و جهت دهد. شاید به همیناسطوره می

به را ها بتوان گفت: سرنوشت هر ملت به اساطیر آن ملت بستگی دارد؛ زیرا اساطیر، آن

رساند که در به همان نتیجه و پایانی می هادهند که آنای مشخصی سوق میهواکنش

 بود.اصل روایت اساطیری اتفاق افتاده

اسطوره اثبات  میان اسطوره و تاریخ، کند: در رابطةرو کاسیرر تأکید میاز این 

کرده است که عامل نخست است و تاریخ عامل دوم و تبعی. اساطیر یک قوم را تاریخ 

آفریند. از این با تر، کند، بلکه بر عکس اساطیر، تاریخ هر قوم را میآن قوم معین نمی

کنند بلکه اساطیر، سرنوشت آن قوم را رقم نه تنها تاریخِ یک قوم را اساطیرش معین می

با توجه به این  .(6: 6179، کنند )کاسیررند و از همان آغاز مقصدش را معین میزنمی

ها و چگونگی بازتولید آن در تأثیر قدرتمند است که ما نیازمند شناخت اسطوره

تواند از اسطوره انسان مدرن نه می»های متنی، بصری یا اجرایی و... هستیم، زیرا: روایت

اش بپذیرد. اسطوره همواره با ما ا در شکل ظاهریتواند آن رخالص شود و نه می

 (.656: 6168 )ریکور،« دان برخوردی انتقادی داشته باشیمخواهد بود؛ اما باید همیشه ب

الگوی غالب، تقابل ابدی خیر و شر. کهن2-1  

نیستند. شاید بتوان گفت  های اساطیری از قدرتی یکسان برخوردارروایتاما همة 

جمعی  الگوهایی است که در خاطرةن کهنوم، صورت روایی هماغالب هر ق اسطورة
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بینی فردی تفکر و جهان لگوها وجود دارد و نه تنها شیوةاها قدرتمندتر از دیگر کهنآن

ممکن  دهد.کنند و شکل میهای جمعی یک ملت را نیز متأثر میکه باورها و کنش

( در یک 6168 )نامور مطلق، «سر اسطوره»یا به تعبیری دیگر  الگواست چندین کهن

-باشند و در کنار هم زیرساختزمانی در ساخت هویت یک جامعه نقش داشتهدورة 

ها در فرهنگ ترین آنمهم ل دهند؛ اما اگر بخواهیم دربارةهای یک فرهنگ را تشکی

های ما برجسته ها و باورروایت الگویی که از میان همةولین کهنایرانی سخن بگوییم، ا

الگوی است که سرانجام به کهن« دو بنی»الگوی هاست کهناغلب آن مایةد و بنشومی

« ما بوده است ترین باور در اندیشةهمواره مهم»انجامد که می« تقابل ابدی خیر و شر»

آئین مهری که در آن مهر (. از ادیان پیشازردشتی چون 15. ش 6176)آموزگار، 

تا منی او را زند گاو نخستین را نبش می یضةنمایندة نور و خیر است و عقربی که ب

تا  (21: 6191 اهریمن و منشأ پیدایش موجودات زیانکار )کومن، آلوده کند نمایندة

شده است، از تقابل تفصیل شرح دادهاین تقابل در آن به باورهای زردشتی که اندیشة

های متضاد .. این دوگانهاهورا و اهریمن، سپنته مینو و انگره مینو، امشاسپندان و دیوان و.

: 6116 در بند ششم بندهشن بانام بردنِ برابر نهاد هر یک، ذکر شده است )بندهشن،

91-99.) 

گیرد اما ت میة اشکال شر از اهریمن نشأکه اگرچه موجودیت هممهم آن نکتة 

این هرگز به معنای دوگانه پرستی نیست زیرا اساس دین زرتشتی بر امر به پرستش 

است. گذشته از این، الیاده معتقد است که اهریمن و دشمنی با اهریمن استوار اهورا 

ورامزدا را توان اهخود آزادانه و آگاهانه شر را انتخاب کرده است، بنابراین نمی

شر و تباهی دانست؛ بنابراین تحلیل، شر ذاتی اهریمن نیست بلکه انتخاب  پدیدآورندة

 (.215: 6162 اوست )الیاده،
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اند اما هریک ساطیر زروانی نیز اهورا و اهریمن اگر چه هر دو فرزند زرواندر ا 

منشأ آفرینش موجودات خیر و شر هستند. در آئین مهری، فرمانروای جهان روشنایی 

)قدیم، ازلی( در برابر اهریمن که فرمانروای عالم تاریکی است، قرار  «پدر هیسینگ»

اهریمنی و روح، از نور خداوند است و این دو دارد. در وجود انسان نیز جسم، مادی و 

الگوها نه تنها در روایات اساطیری . این کهن(11: 6179 وامقی،باهم در تضادند )

ها هم حضوری پر ها و مذاهب، که در اساطیر ملی، پهلوانی و حماسهآفرینش و آئین

ر برابر سلم و تور رنگ دارند: ایران در برابر توران، سیاوش در برابر افراسیاب، ایرج د

های حماسی پیکر گردانی ایزادان باستانِی در واقع این پهلوانان در داستان»و... زیرا 

های دیگر با حفظ همان خصوصیات اساطیر آفرینش بودند و پس از آن نیز در قالب

 (.22: 6191 )رستگار فسایی، «یابندتجلی می

الگو در اساس تغییر کرد اما این کهن هرچند با ورود اسالم به ایران مبانی اعتقاد از

های متفاوت باقی ماند. در این نظام معنایی، شیطان اگرچه حکم ها و روایتبازنمایی

فاعلیت نداشت و منشأ خلق شر نبود اما همانان در سوی دیگر این دوگانگی در برابر 

ت کرد. در مناسباخداوند که خیر مطلق است، حضور شر مطلق را نمایندگی می

اجتماعی اسالم نیز تقابل مسلمان و کافر، مؤمن و مشرک در واقع به همان اندازه به 

شدند. در نظام گفتمانی تشیع، عالوه معنای تقابل دو سوی نیک و بد جهان، تعریف می

ناپذیر خیر و های متضاد اسالمی، دوستی یا دشمنی با اهل بیت نیز تقابل آشتیبر دوتایی

تقابلی تضادی که منشأ ساخت صدها استعارة کرد. تعریف می شر را در سطحی دیگر

-امروز هم نقش مؤثر و آشکاری دارند، استعاره اند و در جامعةکه همانان زنده بود

ها و... این تضاد اگرچه ها و یزیدیو پیروان معاویه، حسینی ()عهایی از قبیل پیروان علی 

های گوناگون در نظام کالمی، فلسفی، انهنه به معنای دوبنی کیهانی، بلکه به شکل دوگ
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شد؛ از تقابل بنیادی زاهد با عارف و طریقت و شریعت گرفته عرفانی و... باز نمایی می

 تا تضاد عقل و عشق و واعظ و رند و بسیاری نظایر از این دست.

های اجتماعی و های عمیقی، قدرت و تأثیرگذاری دو قطبیبا توجه به چنین ریشه 

انقالبی، ایرانیان  -هایی مانند طاغوتییگر قابل درک خواهند بود. استعارهسیاسی د

سپاه ظلمت،  -یزیدیان، سپاه نور  -قابیلیان، حسینیان -دشمن مزدور، هابیلیان  -آزاده

غیر خودی، با -اسالم آمریکایی، خودی -مستکبرین، اسالم ناب محمدی -مستضعفین

که ها بیش از آنصفوی و...)که بسیاری از آنتشیع  -بصیرت، تشیع علویبی -بصیرت

اند( و در تمام طول تاریخ ما، به شکل دائم بر های سیاسیای مذهبی باشند استعارهمسئله

ها تنها ابزارهای اند. آشکار است که این استعارههمین مبنا باز تولید شده و مؤثر نیز بوده

فانی نیستند بلکه گفتمانی کالن و زبانی در ادبیات اجتماعی، سیاسی یا مذهبی و عر

کنند که بر اساس تفکر تضاد میان دو قطب و آشتی ناپذیری دار را نمایندگی میریشه

 ها شکل گرفته است.ابدی آن -ازلی

نوجوانان از رمان تأثیرپذیری. 3-1  

های ادبیات است که دستگاه فکری و جهان بینی خود ترین شکلرمان یکی از مهم

های نوجوانی به آدمی گیری تفکر در انسان، یعنی سالهای شکلن سالرا در اولی

الگویی توان دریافت که باز نمایی مفاهیم اساطیری و کهنکند، بنابراین میعرضه می

گیری هویت نوجوان و نگاه او به جهان مؤثر باشد: تواند بر شکلدر رمان چه اندازه می

توان به چگونگی ها خالصه کنیم، آنگاه میآناگر ادبیات کودکان را در دانش ادبی »

احساس،  شناختی، فیزیکی و... بر سه حوزةهای کیهان تأثیر اسطوره در قالب برداشت

 (.17 :6191 )حمیدی، «پی بردها تفکر و عمل آن

رسد کتاب در کنار بعضی عوامل مثل خانواده و دوستان، مدرسه، هرچند به نظر می 

ها بخصوص کودکان پذیری انسانترین عوامل جامعهکی از مهمها یو رسانه باشگاه
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دهد که ادبیات تا چه حد های فلیپ مریو نشان میپژوهش»است اما از سوی دیگر، 

ها از نسلی به نسل غیرقابل جایگزینی است زیرا با عناصر نامتغیر انسانیت و آناه آدم

مخلف، ) «ر است نه تأثیر آنیکند سر و کار دارد و طالب اثر پایدادیگر مرتبط می

6191 :79.) 

های دیگر در تخیل مخاطب از طرفی از آنجا که داستان بر خالف فیلم یا رسانه

ها، فضاها، ها دارد. مخاطب قهرمانشود، تأثیری پایدارتر از تمامی آندوباره آفریده می

ترسد یا میکند، میچشد، لمس میکند، میها و بوها را در خیال خود تجسم میرنگ

بلموند کارکرد قصه » آفریندکه گویی داستان را یک بار دیگر در خود میجنگد چنان

که مهم ایننکتة  .(79همان: ) «قائل بودداند که فروید برای رؤیا را مانند کارکردی می

شود و به وارد زندگی می داستان روایتی محدود نیست. داستان به اشکال گوناگون

ادبیات کودک  که جک زاپیس متخصص برجستةچنان دهدشکل می آهستگی آن را

 «گردندها وارد نوشتار، تاریخ و تمدن میهای آنمایهها و درونداستان»کند: تأکید می

 .(889: 6197 )خسرونژاد،

 مطالعه و پیوند عمیق به خوانندةداستان، بخصوص رمان به دلیل ایجاد شرایط »
هایی که از نظر سن، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، شخصیتدهد تا بانوجوان امکان می

نژاد، مذهب، جنسیت، موقعیت جغرافیایی با او فرق دارند، حس همزادپنداری داشته 

تواند به نوجوان کمک کند تا هم خود و هم درک خود از باشد. این تجربیات می
دهد که آموزان نشان مینشتأثیر آثار ادبی بر دا مطالعةمورد بازبینی قرار دهد.  دیگران را

توانند قبول عموم مردم هستند، می هایی که در فرهنگ یک جامعه موردچگونه ایدئال
 .(Juvera, 2012: 7) «صورت ناخواسته و ناخودآگاه در یک فرد، درونی شوندبه

تواند منفی و در جهت بازتولید خشونت، هرچند نویسنده تأکید دارد که این اثر می

 (.Juvera, 2012: 7) ژادپرستی هم باشدتجاوز و ن
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تأثیر داستان بر کودکان و  ند آناه از تحقیقات میدانی دربارةهرحال برآیبه

آمده را شاید بتوان به این شکل خالصه کرد: داستان آغازگر فرهنگ دستنوجوانان به

ی رو شدن با حقایق اساسی و دشوار یاب جهان، تسلو هویت فردی و راهی برای روبه

 دهنده و شفابخش و نیز سرمشق و الگوست و تأثیر آن بسیار عمیق و طو نی است.

ژیلبر دوران . سنجش نظام دوقطبی به شیوۀ4-1  

شناسی و تخیل یکی از مشهورترین پژوهشگران حوزة (6686ژیلبر دوران )متولد 

هنای بر کشناسی تخیل، مقدمهساختارهای انسانشناسی است. او در کتاب اسطوره

توصیفی، معنایی از تصاویر،  –صورت ساختاریکوشد تا بهمی الگوشناسی عمومی

دی بنتوان گرفت، طبقهای که از این کتاب میها به دست دهد. نتیجهنمادها و اسطوره

این دو منظومه  از رابطة»تمام تصاویر هنری به دو منظومة روزانه و منظومة شبانه است. 

این گونه  وسیلةتاب چگونگی تولید معنا بهشود. این کمی با یکدیگر نحو تخیل حاصل

 (.9: 6165 )عباسی، «دهداز نحو را نشان می

ها در یک اثر دو قطبی رسد روش او برای نشان دادناز این جهت، به نظر می 

او بسیار کاربردی و  ی دسته بندی شده در نظام منظومة روزانه و شبانةنمادها وسیلةبه

معنایی اسطوره را در  حوضاة»ویی او با مطرح کردن مفهوم بود. از سدقیق خواهد 

کند و آن را امری بافتار جامعه، تاریخ و هر آناه به انسان مربوط است ارزیابی می

ر این پژوهش که گرانیگاه و چنین نگاهی د .(172: 6168 )نامور مطلق، «داندنمیمنتزع 

در طول زمان و در شرایط متفاوت تاریخی  الگومورد توجهش بازتولید این کهن نقطة

 یابد.اجتماعی و تأثیر آن بر ذهن نوجوانان است، اهمیت دو چندان می
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بندی نمادهای تخیل. طبقه1-4-1  

بندی تخیالت را از روانشناسی رشد کودک الهام گرفت. با توجه دوران اصل طبقه

 کند:بندی اولیه لحاظ میالعمل اصلی را در طبقهبه روانشناسی رشد، او سه عکس

ای ی انسان در مقابل جهان و فاصله و زاویهالعمل موقعیتی )وضعیت اولیهعکس  .6

 کند.(که به بیرون از خودش نگاه می

ای )مکیدن و چشیدن که با حواسی مثل  مسه و بویایی و العمل تغذیهعکس .8

 (.چشایی همراه است

که در پیوند با فعالیت جنسی  ایهای چرخهالعملالعمل مقاربتی )عکسعکس .1

 (.است

کلی روزانه و شبانه، نظام سنجش تخیالت را  العمل در منظومةاین سه عکس

 دهند.تشکیل می

العمل تسلط شبانه در برابر عکس ای و مقاربتی در منظومةالعمل تغذیهدو عکس

در نظام  کند وهای موقعیتی انسان را تعریف میالعملگیرد که عکسرفتاری قرار می

 شود.تخیالت روزانه تقسیم بندی می

روزانه . منظومۀ2-4-1  

دو قطب تخیل که هرگز باهم به »روزانه اساساً حاوی عناصر متضاد است.  منظومة

د، نور در برابر ظلمت و عروج نقطة مقابل سقوط. رابطة عناصر تخیل در رسنتعامل نمی

 )عباسی، «ای قهرمانانه و قهرآمیز استهروزانه منظوم آن، رابطة نفی و رد است. منظومة

6165 :98). 

توضی   ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران که علی عباسی در کتابچنان

بینیم که خود به پریشی یا قهرمانی را میروزانه ساختارهای ریخت دهد در منظومةمی

 شوند:تر تقسیم میچهار ساختار کوچک
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 از واقعیت و قطع رابطه با آن( سازی )دور شدنآلایده-

 بریده به جهان(جداسازی )نگاه بریده-

 نماییسازی و بزرگاغراق شده، قرینه هندسة-

 تضاد )تکیه بر تفکر متضاد(- 

نمادهای »عنوان در این منظومه نمادهای ریخت حیوانی، تاریکی و سقوطی به

و عروج  دا کننده، روشناییدر برابر نمادهای ج« گذاری منفیروزانه با ارزش منظومة

عناصر در  گیرند و همةقرار می« گذاری مثبتروزانه با ارزش نمادهای منظومة»عنوان به

 جهت رد و نفی یکدیگرند.

شبانه . منظومۀ3-4-1  

روزانه وجود دارند اما به شکل  در منظومة شبانه اغلب نمادهای متضاد منظومة

ناپذیر که بر اساس ر اساس تضاد و تقابلی آشتیها نه بآن شوند. رابطةدیگری ظاهر می

 تر است.تر و نرمای نزدیکتعامل و رابطه

دو ساختار اصلی ترکیبی یا دراماتیک و اسرارآمیز یا تناقضی )آنتی فرازیک( که با 

گیرند. ای و مقاربتی مربوط هستند در این منظومه قرار میهای تغذیهالعملعکس

شوند. در این منظومه جدا به چند ساختار کوچک تقسیم می هرکدام از این ساختارها

ها و تکه شدن به داخل یکدیگر وارد شدن، اشکال هندسی به رنگشدن به پیوند، تکه

شوند. سقوط به تصاویر بزرگ مرعوب کننده به تصاویر کوچک مینیاتوری تبدیل می

لهام شبانه جایگزین مییابد و تاریکی با شب روشن و نیایش یا افرودی نرم تغییر می

 شود.

های گوناگون در خدمت ایجاد یک معنا قرار دارند: نزاع، هدف این نماد اما همة

 ساس نفی و تضاد نیست بلکه نمایندةشبانه بر ا جهان نیست. ساختار تخیل در منظومة

 تعامل و پیوند و رابطه است.
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هاه، راهزنآخولق : طلسم شهر تاریکی، دلیران قلعۀهاتحلیل رمان .2   

1341. طلسم شهر تاریکی 1-2  

 9555نخستین رمان تألیفی نوجوان است که در کانون با تیراژ  طلسم شهر تاریکی

شدت ضد غربی را در قالب نسخه به چاپ رسید. این رمان که مضمونی سیاسی و به

که  جهت اهمیت دارد که نخستین رمان تألیفی است کند از آنداستانی تمثیلی ارائه می

مخاطب نوجوان منتشر  و ویژةسال های بزرگدر هیئت و شکلی کامالً متفاوت با کتاب

هایی با رو اهمیت زیادی دارد که رمان نوجوان را اساساً از کتابشد. کتاب سازی ازآن

که به دلیل داشتن  هاییکند؛ داستانمخاطب عام یا مخاطب چندگانه جدا می

( یا به دلیل ساختار استعاری آن مانند تیمان)سرگذشت یهای کودک مثل شخصیت

باوجود محتوایی کامالً عام و بزرگ سا نه، نوجوانان را نیز  کندوها()سرگذشت 

دادند چنان که های خوانندگان )و نه تنها گروه( مخاطب قرار میعنوان یکی از گروهبه

های نوجوان به انرم ها را در ردةدک ایران این کتابنویسندگان تاریخ ادبیات کو

 (.299: 6195 قائینی، و )محمدی اندشمار آورده

داستان . خالصۀ1-1-2  

های ای سر  و اسبزرین گیسو، پری موطالیی بسیار زیبایی است که با گردونه 

پر آب به شهر زیبا و پر نعمتی که جوانان شجاع و پیران دانا دارد  یال از رودخانةزرین

شود، از جام الماسش به مردم شراب و به طال تبدیل میهای اآید. جای پای اسبمی

دزدد. کند و کلید سعادت شهر را میخود می ها را شیفتةدهد و جوانخوشگوار می

آهنگر تاریخ شهر را  کند. کاوةشود و خورشید دیگر طلوع نمیشهر تاریک و سرد می

خواند. بهرام و میبرای پسرش بهرام  -که روزی با تابش خورشید گرم و روشن بوده-

کنند و برای شکستن طلسم راهی سفر دوستانش آزاده و بهروز جوانان شهر را جمع می

مانند و سرانجام سه دوست راه باز می ای از جوانان از ادامةمرحله، عدهشوند. در هر می
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کنند و آفتاب های اصلی داستان هستند، زنجیر اصلی طلسم را پاره میکه شخصیت

 گردد.میشود و نور خورشید دوباره به شهر بازآزاد می

. تحلیل2-1-2  

 بازنمایی تقابل خیر و شر در نمادپردازی
 پریشیساختارهای ریخت

پریشی و تمامی ساختار ریختهای متضاد بنا شده بهداستان که بر اساس دوگانه

های کند. خورشیدِ روشن/ شبِ تاریک. شمشیرها و نیزهقهرمانی را بازنمایی می

جادویی/ طلسم کوه سیاه، قهرمانان روشنایی/ پیر مرد شیطانی، با  رفتن از کوه سیاه/ 

 های بزرگ از کوه.های تاریک و سنگفروریختن آب

 ساختارهای قهرمانی

نویسنده، برای زرین گیسو نوعی قدرت مطلقه در فریب دادن مردم قائل است. 

ترین چیزی است که العادهباترین و خارقبخشد زیارابه و جواهراتی که او به مردم می

شود و جواهرات به اند، از سوی دیگر با رفتن او طلسم فریبش باطل میمردم دیده

آید. کاوه نیز در دانایی زند و سیاهی به شهر میشوند، رودخانه یخ میسنگ تبدیل می

داستان است.  نةسفرانی دارد اما باز قهرمان یگاو امید خویش تنهاست. بهرام هرچند هم

 در ساختار قهرمانی است. "سازیآلایده"ها همه بازنمایی این

 اغراق شده و جداسازی ساختارهای هندسۀ

اغراق شده نیز در وجود اژدها و مار غول پیکر، دیوار سیاه، دیو  ساختار هندسة

جلوه  ها بسیار کوچک و ناچیزآن سیار بلند که قهرمان در برابر همةهای بسنگی یا موج

شوند هایی که در آن چیزها بسیار کوچک یا بسیار بزرگ دیده میکند و آینهمی
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های آینه که هرکدام بخشی از شهر و راه را به قهرمانان نشان میشود. قطعهبازنمایی می

 ساختار جدا سازی در این داستان است. دهند نمایندة

 تاریکی/ روشنایی -ریخت تماشایی

ی گرفتار تاریکی است و تالش قهرمانان برای شکستن طلسمی شهر داستان دربارة 

که خورشید را در بند کشیده است. پس تاریکی و روشنی به شکل آسمان سیاه و 

های تاریک، نور کبود پیشانی پیرمرد شیطانی، توفان سیاه، برف کبود، نور تاریک، آب

 وند، آتشی که از نوک نیزةا راه برد ینتوانند آواز بخوانهایی که هوشمندند و میمشعل

توان راه و شهر را دید، همگی نمادهای روشنی که در آن میکشد، آینهبهرام شعله می

 های ریخت تماشایی هستند.

 ریخت سقوطی/ عروجی

خورشید با ی کوه سیاه زندانی است. قهرمانان برای رسیدن به آن باید از کوه با   

شوند. در آغاز های سقوطی باز نمایی میریختبروند. اغلب عوامل باز دارنده در 

قهرمانان که افتند. در راه رسیدن به کوه کبود هرکدام از ها از آسمان میطلسم، ستاره

افتند. آب سبز از کوه سرازیر شوند و میتکه میها تکهمیرند. درختبه زمین بیفتند می

ود. از کوه، خاکستر و گوگرد ششود؛ اما آب چشمه مثل فواره رو به آسمان بلند میمی

زده با  های یختوانند از سنگریزد و قهرمانان با پیروزی بر هر مانع میبه پایین می

ه فرو خواهند افتاد. اما اگر به پایین نگاه کنند به درّبروند و به خورشید نزدیک شوند 

سو و جادوی گیپیرمرد شیطانی نیز نماد نوعی سقوط معنوی و تسلیم شدن به پری زرین

 ی شده که زنان و مردان را با وعدةسیاه اوست. مردی که حا  خود بدل به جادوگر

دارد. شخصیتفریبد و از راه رسیدن به رهایی باز میهای روشن و گرم میغذا و خانه

ها پایین مانند نیز بازنمای ریخت سقوطی هستند. آنهای قصه که از طی مراحل باز می
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وی داستان در واقع ساخت معنمانند، در ژرفراه، از رسیدن به قله باز می کوه یا در میانة

 اند.قهرمان پیروز سقوط کرده و تسلیم شده ها از مرتبةآن

 ریخت حیوانی/ جدا کننده

ها و اغلب نمادها در این داستان نمادهای ریخت حیوانی هستند: مردم شکم برف 

شده که برای زنده ماندن باید  حیوانی دانسته( برف آشکارا 7ها را شکافته بودند )یخ

ی، اهریمنی اشکمش را پاره کرد. سوسمارهای یک چشم، اژدها و مار بزرگ افسانه

عنوان نماد ارزشمظاهر طبیعت جز آتش و خورشید اینجا به هستند اما تقریباً همة

ه در خدمت ها هماند. میمون، قاقم، مار و حتی پرندههای منفی به کار رفتهگذاری

ها را ها و جنگل نیز چون حیوانی ترسناک باهها، خزهتاریکی و اهریمن هستند. درخت

 ها شمشیر و نیزةاین برد. در برابر همةها را فرومیبلعند. دود و آب تیره نیز انسانمی

او که با آتشی که از نوک آن  کنند. نیزةبهرام در جایگاه نماد جدا کننده عمل می

ها را آب کند و شمشیر او که در نهایت زنجیر را ها و سنگتواند یخجهد میبیرون می

کند و در شکلی سقوطی عروجی موجب پایین افتادن دیو سنگی و رهایی پاره می

 .اندکامل عیار و کالسیک نماد جدا کننده شود، نمایندةخورشید و با  آمدن آن می

. جمع بندی3-1-2  

گرا درست ده سال پیش از وقوع و پیروزی ای آرمانهاین داستان توسط نویسند 

گرایی و نیز رونق طرح اج چپچهل اوج رو شده. دهة انقالب اسالمی نوشته

خواهانه و تشویق به ستیز با ظالم و رهایی از طلسم بیگانه در ادبیات، عدالت هایآرمان

ب آمده و کلید شعر و موسیقی ایران است. زرین گیسو، پری جادوگر موطالیی از غر

سعادت مردم شهر را دزدیده است. شهر در تاریکی فرو رفته و بهرام و دو دوستش 

روند. تمام نمادها در داستان در خدمت برای رهایی خورشید به سفری دشوار می
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الگوی تقابل خیر و شر است. هرگز هیچ راهی برای گفتگو یا آشتی با بازتولید کهن

نیست، عوامل خیر و شر چنان از هم دور و در ماهیت نیروی متضاد )زرین گیسو( 

دو  بنابراین نشانی از .متفاوت هستند که حتی احتمال کوچکی برای تعامل وجود ندارد

تری ارتباط مالیم شوند و نمایندةبندی میشبانه صورت ابر ساختار دیگر که در منظومة

ها باوجود هر دو ساختار به های متضاد هستند وجود ندارد. هر چند تعادل تنمیان قطب

ساختارهای آل باید این سه گونه نوشتار )در حالت ایده»وجود خواهد آمد زیرا 

شبانه( در یک ای از منظومة روزانه و ساختارهای اسرارآمیز و چرخه ةقهرمانی از منظوم

 متن حضور داشته باشند. از بعد روانشناسی هم انسانی کامل است که این سه ابر ساختار

را در خود داشته باشد؛ یعنی این که حرکتی رفت و آمدی را بین این دو منظومه انجام 

 (.886: 6165 )عباسی، «دهد

1361آخولقه  . دلیران قلعۀ2-2  

 انتشارات کانون پرورش فکری در دهةکه پرتیراژترین رمان این کتاب عالوه بر آن

راهنمایی  فارسی دورة بعنوان متن درسی در کتاشصت شمسی است، بخشی از آن به

عنوان آموزان بهنیز به چاپ رسیده بود و در تکالیف کتاب توصیه شده بود دانش

نسخه در  29555نامه هم اجرا کنند. از این رمان فعالیت کالسی آن را در قالب نمایش

بوده و هنوز در  6199سه نوبت به چاپ رسیده که آخرین چاپ آن در سال 

 موجود است.های کانون کتابخانه

داستان . خالصۀ1-2-2  

ن قفقاز در برابر مقاومت مردم داغستا دلیران قلعة آخولقه داستانی تاریخی دربارة

مشهور  امل )که تصویر جلد کتاب نیز پرترةتزاری است. شیخ ش سربازان روسیة

ترین قهرمانان جنگ علیه روسیه است. جنگی اوست(، از صوفیان نقشبندیه و از مهم
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 یه، الکساندر دوم، به پایان رسیداله که سرانجام با تسلیم وی و صل  با تزار روسبیست س

 (.6171 )سارلی،

ها قلعه را داستان، برشی کوتاه از تاریخ طو نی آن نهضت است؛ وقتی روس

فرستد تا ها میای پسر نوجوانش را به سمت روسکنند، شیخ شامل با نقشهمحاصره می

کار  که پدرش برای نجات جان او حاضر به تسلیم است و با این اسیر شود و تظاهر کند

نهضت  در این فاصله، مردان برای ادامةمحاصره زمان بخرد.  برای فرار مبارزان از حلقة

مانند تا از قلعه دفاع کنند و با سرگرم گریزند و زنان و کودکان باقی میاز قلعه می

ها زمان بخرند. سرانجام در جنگی نابرابر ها به جنگ، برای فرار پارتیزانکردن روس

شوند. تنها بازماندگان ساکنان قلعه، محمد پسر نوجوان شیخ است که همگی کشته می

با فریب دشمن از اسارت گریخته و مارال دختر نوجوان یکی از مبارزان که پدر و 

صل ساعات پس از مادرش را در جنگ از دست داده است. داستان پس از توصیف مف

که مارال  ایزنان و کودکان کشته شده، با صحنه ویران و انبوه نعش پایان جنگ، قلعة

ها و ده در خاک، برای یافتن مقر تازة پارتیزانهای پنهان شو محمد پس از یافتن دشنه

 رسد.افتند به پایان مینبرد به راه می ادامة

. تحلیل2-2-2  

شود و نویسنده بیشتر مایل به ده میندرت دیدر این رمان تخیل و نمادپردازی به

ها، ساده و کامالً سیاه و سفید هستند های صری  و آشناست. این صفتاستفاده از صفت

دهد و تقریباً هیچ شخصیت یا الگوی خیر و شر را نشان میوضوح باز تولید کهنو به

 موقعیت داستانی میانه یا خاکستری در داستان وجود ندارد.
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الگوی خیر و شر در کاربرد صفتزتولید کهن. با1-2-2-2  

های به کار رفته برای شیخ شامل و یارانش و ژنرال گراب و سربازان صفت مقایسة

 دهد.الگوی خیر و شر را نشان میخوبی بازتولید کهنروس به
های به کار رفته برای شیخ شامل: مهربان، باوقار، زیبا، نورانی، نحیب، دلصفت

دوست، سیاستمدار شجاع، نورافشان چون شمع، دلیر و مقاوم، مردم پاک، خدا ترس،

 توانا، صدای گرم و زیبا، صدای مهربان و آرام.

رحم، صفت برای ژنرال گراب: زشت، متظاهر و خودآرا، مست، شیطان صفت، بی

 انگیز.های نفرتگو با قهقههگزافه

آفرینان، شهادت، حماسههای به کار رفته برای یاران شامل: روشنگران دشت صفت 

سوار، سرسخت و مقاوم، های مهربان، چابکدلیران، متین و آرام چون کوه، صورت

ی پرپر، های قشنگ، معصوم و پاک،  لهجانباز، سربازان اسالم، زنان دلیر با روسری

 شود.اوج ملکوت می روح پاکشان روانة

رحم، کافران روسی، بیهای چاپلوس، صفت برای سربازان ژنرال گراب: اختاپوس

های های شیطانی، نا یق چپاولگر، نگاهی موذیانه، داغ ننگ بر پیشانی، خوننامرد، نعره

 ناپاک، سربازان ظلم و جور.

 بندی کرد.روزانه دسته توان در منظومةمعدود نمادهای تخیل را نیز کامالً می

زیالگوی تقابل خیر و شر در نمادپردا. بازتولید کهن2-2-2-2  

 نمادهای ریخت حیوانی/ جدا کننده

 «سربازان گراب جنب و جوشی دروغین و دغل کارانه و از هم گسیخته دارند»

 (.96: 6116 )گروگان،

ای وحشیانه دست سنگین و گوشتالویش را با  برد و بر صورت ژنرال با نعره»

 .(91: همان« )ستخوانی سا ر فرود آوردا
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اش مورد هجوم  شخورها قرار گرفته باشد، آشفته نهمارال مانند کبوتری که آشیا»

 (.662 همان:) «دویدو غمگین به این سو و آن سو می

 (.667 همان:) «کردتر میپیکار را آشفته زوزة تیرها و ضجة چند کودک ... صحنة»

 .(91 همان:) «محمد مثل کبوتری که در چنگ  شخور افتاده باشد»

 (.612: همان) «مانده از آشیان دل سا ر مثل پرستویی جدا» 

تواند نقش کنند میها و بخصوص خنجرهایی که مارال و محمد پیدا میتفنگ

 نمادهای جدا کننده را در برابر ریخت حیوانی در متن به عهده بگیرند.

 نمادهای ریخت تاریکی

 .(662: همان) «رنگخورشید خون»

 (.79: )همان «گراییدآفتاب مظلومانه به سرخی می»

 نمادهای ریخت سقوطی/عروجی

: )همان «سوی خدا پرواز کردمانده نیز در اوج شرف بهجان پنجاه پارتیزان باقی»

18.) 

بندی. جمع3-2-2  

ها و چه در نمادپردازی بازتولید کامل که دیدیم داستان چه در کاربرد صفتچنان

 الگوی تقابل خیر و شر است.عیار کهن

1311ها . راهزن3-2  

 هفتاد شمسی است راژترین رمان نوجوان کانون در دهةکه پرتیها عالوه بر آننراهز

نیز  6178کتاب سال جمهوری اسالمی در سال  کتاب تقدیر شده در یازدهمین دورة

به بازار  6199تا  6176نسخه در هفت نوبت چاپ از  99555بوده است. از این رمان 

 های عمومی کشور راه یافته است.خانههای کانون و کتابخانهکتاب و کتاب
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داستان . خالصۀ1-3-2  

بینند رضا و زینال، دو نوجوان روستایی در نزدیکی یزد سواری در حال مرگ را می

کنند. سوار که نامش میر محمد است پیک راهزنی به نام یک چشم و به او کمک می

. پیک آمده تا پیام است که گروگانش گریخته و به سا ر ساربان، پدر رضا، پناه آورده

که خطر یک چشم را برای بازگرداندن گروگان به سا ر ساربان برساند. سا ر با آن

داند و در شرف بردن کاروان به مشهد هم هست، حاضر نمیها را میدرافتادن با راهزن

افتد. ها به راه میشود کسی را که به او پناه آورده تحویل دهد. کاروان علیرغم تهدید

دزدند تا سا ر را مجبور به پس دادن گروگان کنند. میر ها رضا و زینال را میهزنرا

ها را خواهد حق نان و نمک آنها نجات یافته و میاز این توسط باه محمد که پیش

ها کشته پیوندد و در جنگ با راهزنکند و خود به سا ر میها را آزاد مینگه دارد، باه

خورند و کاروان راهش را برای زیارت مشهد ادامه میت میها شکسشود. راهزنمی

 دهد.

. تحلیل2-3-2  

تأثیر قرار داده مجال گرای داستان که لحن و بیان داستان را نیز تحتروایت واقع

پردازی و تخیل باقی نگذاشته است. در این داستان نیز برای معرفی چندانی برای نماد

گر سیاه و سفید وضوح نشاناستفاده شده که بههای صری  ها بیشتر از صفتشخصیت

 های داستان است.بودن شخصیت

بازتولید تقابل خیر و شر در کاربرد صفت .1-2-3-2  

 تواند روشنگر باشد:ها برای تبیین تقابل دو قطب متضاد در داستان میصفت مقایسة

رامش، مهمان های به کار رفته برای سا ر ساربان: جوانمرد، باوقار، پر از آصفت

 نواز، آرام، مهربان، شجاع، پهلوان.
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های به کار رفته برای یک چشم: نامرد، ناجوانمرد، باه دزد، قوی هیکل، صفت

 قوی پنجه.

 بندی هستند.روزانه قابل دسته تان اغلب در منظومةنمادهای مخیل در این داس 

. بازتولید تقابل خیر و شر در کاربرد نمادها2-2-3-2  

 اغراق شده هندسۀساختار  

 (.12: 6176 )فتاحی، «های بزرگ و سنگینش را به هم زدسا ر دست»

رباط کهنه به نگهبانی ایستاده  های قوی هیکلی در چهار گوشةها چون غولبرج»

 (.92: )همان «بودند

 ریخت حیوانی

 (.92: )همان «ها به گوش رسیدغرشی از طرف کوه»

ها رفت... سا ر در میان هیاهوی غرش تفنگباران گلوله از آن طرف باریدن گ»

 .(72: )همان «منتظر جواب تیمور و میر محمد بود

 .(71: همان) «مردهای یک چشم چون روباه جلو خزیدند»

 (.96: )همان «های قوی خود...یک چشم با پنجه»

بندی  . جمع3-3-2  

چه در فرم و  ، چه در محتوا ودهد که اثرها و نمادها نشان میکلی بررسی توصیف

تقریبًا کند. الگوی دو قطبی را در قالب داستانی واقعی باز تولید میروایت کهن شیوة

های داستانی نسبی نیستند و دو قطبی ها و کنشها یا موقعیتهیچ یکی از شخصیت

 رسند.پذیر به نظر نمیحاکم بر داستان به هیچ عنوان آشتی
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ی را برای مواجهه با جهان به مخاطب االگو چه شیوه. بازتولید این کهن3

 کند؟نوجوان القاء می

چه تأثیری بر اً تقابل خیر و شر، دقیق مایةهایی با بنپاسخ به این سؤال که داستان

دارد مسلماً محتاج تحقیق میدانی مفصلی است اما  بینی نوجوانانگیری جهانشکل

که برای ارتباط و مواجهه با جهان ارائه هایی را الگو شیوهبنا به ساختار این کهن توانمی

 اند از:ها عبارتترین آنروشنی دید. مهمکند بهمی

ساده سازی بیش از حد. 1-3    

سازی بیش از حد شاید آشکارترین وجه ترویج دیدگاه اساطیری دو قطبی، ساده

یا جهان و تقسیم آن به دو بخش مجزا و کامالً قابل تشخیص و تفکیک سیاه و سفید 

ای رو شناخت جهان است با الگوی ساده شده ی و بدی است. نوجوان که در آستانةنیک

های انسان و جهان شود که نه تنها واقعی نیست بلکه او را در برابر پیایدگیبه رو می

 کند.زمان در خود دارد، سرگردان میها را همها و بدیکه طیف وسیعی از خوبی

. قضاوت های نادرست2-3     

بندی بالدرنگ از حد جهان، ذهن را به سیاه و سفید دیدن و تقسیم سازی بیشساده

دهد. این امر به آشکار و سطحی(، عادت می نشانة ها به خوب یا بد )با دیدن چندپدیده

انجامد که ریشه در این باور دارد: در هر موقعیتی دو قطب گیری قاطعی میموضع

ها درست )حق( و یکی خطا )باطل( ع همواره یکی از آنطور قطمتضاد وجود دارد و به

 است.

. برانگیختگی و فقدان آگاهی3-3  

توان ترین کارکرد هر دو را میپیوند استعاره و اسطوره، ذاتی و بنیادی است و مهم

که در بخش قدرت اسطوره ذکر شد تفکر دو قطبی، دانست. چنان "سازیبدیهی"
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ه در هر مقطع تاریخی مورد همواره توان آن را دارد ک چه به چالش کشیده نشود،چنان

سازی مبتنی بر اسطوره، خود را به شکل های برتر قرار بگیرند و با استعارهقدرت استفادة

ذاتی و بدیهی نیروی خیر و مخالف خود را نیروی شر بداند و از این طریق بر ذهن توده 

اشکال گوناگون، ها و در قالب های متعدد دو بنیها توسط روایتکه در طول سال

ها را از آن چرای آنوچونپذیرش است، اثر بگذارد و حمایت بی شکل گرفته و آمادة

اره در جایگاهِ نماینده یا که حاکمان و قدرتمندان در طول تاریخ ما هموخود کند. چنان

اند گرفتهمینیکی قرار  بندی در سویةتقسیم اند و بدیهی است که در اینخدا بوده سایة

شر، پلیدی و  ایستاده، در سویةدر مقابلشان می و بنا بر آن دو قطبی کهن، هر کس

هایی که ها همواره با استفاده از استعارهشده است. این قدرتبندی میسیاهی صف

عنوان مثال کاربرد اند. بهکردهسازی میاند، این امر را بدیهیمتضمن این معنا بوده

سازی دهد که به دلیل بدیهیبندی آشکاری را ارائه میتقسیم "سپاه ظلمتسپاه نور / "

نگری، ادعای کلی به چالش کشیده که با جزئیچندان قابل رد و انکار نیست مگر آن

های افراطی بازتولید این دوقطبی در تفسیرهایشان از خود و دیگری شود. در تمام گروه

های ه همین دلیل اساس بسیاری از جنگآسانی قابل تشخیص است و ب)دشمن(، به

خونین بر مبنای همین شعار بوده است. نهادینه کردن این تفکر در ذهن نوجوانان با 

ها در واقع پرورش دادن نسلی است که توجه به کارکردهای ناخودآگاه اسطوره

ای، های اسطورهها و انگیزشراحتی و بدون تفکر انتقادی در برابر کاربرد استعارهبه

 های افراطی نشان دهند.آسانی برانگیخته شوند و واکنشتوانند بهمی

. افراط و تندروی4-3  

دهد که در آن تقابل میان دو نیروی بینی را پیشنهاد میالگو نوعی از جهاناین کهن 

خیر و شر، ازلی و ابدی و آشتی ناپذیر است، پس آشکار است که برای رسیدن به 

ر جنگید و آن را نابود ساخت. این نوع تفکر چنان بدیهی به نظر بایست با شنیکی می
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های نزدیکی، آشتی و رسد که در نگاه اول قابل نقد نیست و به همین دلیل راهمی

الگویی در دو قطب متضاد رو به های کهنسازیشناخت میان دو نیرویی که در استعاره

د شده است. هر قدمی در راه اند، از همان قدم نخست مسدوآرایی شدهروی هم صف

تواند موجب کشف نقاط مشترک و درنتیجه شناخت طرف متضاد )که بالقوه می

شود و از همان قدم اول نه تنها نزدیکی یا مصالحه گردد(، سازش با شر مطلق قلمداد می

محکوم و مطرود است بلکه اساساً ممکن نیست زیرا در این الگوی ازلی و غالب، راهی 

های جمعی شود. این تفکر نه تنها در کنشنابودی شر پیشنهاد و تأیید نمی جز جنگ و

 کند.فردی نیز همین الگو را تکرار می که در مواجهة

. تفاوت قوانین جهان اسطوره و امر واقع5-3  

ها و کهنبسیار مهم در این رابطه تفاوت مهم و ظریف میان باز تولید اسطوره نکتة

عنوان سرمشق و های جهان اساطیری بهها است. قانونای آنهالگوها و باز آفرینی

سرنمون جایگاه مهمی در فهم نیک و بد دارد، جایگاهی که برای آشنایی کودک با 

نهایت مفاهیمی مانند فداکاری، ایثار، تسلیم نشدن در برابر وسوسه و مبارزه با شر، بی

ا در همان ابعاد مطلق، در های جهان اساطیری رمهم هستند. خطر آنجاست که قانون

های امروزی باز تولید کنیم؛ زیرا دادن الگوهای هایی با آدمها و روایتفضای داستان

هایی خواهد شد که رفتارهای اساطیری در فضای امروز، موجب پدید آمدن آسیب

 ها اشاره کردیم.اجمال به آنپیش از این به

 گیرینتیجه

ها از طریق کاری از اساطیر متأثر است. اسطورهان ذهن و زبان به شکل غیرقابل

کنند و از طریق ایجاد الگوهای دهند، شبیه میناخودآگاه جمعی ما را به هم پیوند می

دارترین و دارند. یکی از ریشهمی رفتاری بر اساس روایات اساطیری به اعمال مشابه وا

الگویی دانست. کهن« خیر و شر تقابل»توان الگوها در ایران را میترین کهنالبته زنده
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ترین باورهای تاریخی ما تا روزگار معاصر همانان کارکردی نیرومند که در باستانی

دهد. از آنجا که های اجتماعی ما را شکل میدارد و بسیاری از رفتارهای فردی و کنش

 ریشهکند و اسطوره و زبان همزاد و همای تجلی میالگوها در روایت اسطورهکهن

ترین گاه اسطوره ادبیات است، رمان که مهمترین جلوههستند و نیز از آنجا که عالی

قالب ادبی دوران معاصر است، بستر خوبی برای باز تولید اساطیر در اشکال تازه فراهم 

گیری ساز نقش مهمی در شکلعنوان متنی هویتکند. در این بین رمان نوجوان بهمی

 نوجوان دارد. با استفاده از شیوة و اجتماع در ذهنهای مواجهه با فرد شیوه

 های ایرانی نوجوان در سه دهةترین رمانسنجی دوران سه رمان از پرمخاطباسطوره

های انتشارات کانون ها از میان کتابچهل، شصت و هفتاد را بررسی کردیم. این رمان

نگی که با تولیدات و ترین موسسة فرهعنوان مهمپرورش فکری کودکان و نوجوانان به

ها را به دست کودکان تواند کتابهای شهری و روستایی میخانهکتاب ةگسترد شبکة

لیل این سه کتاب مشخص شد که همة این سراسر ایران برساند، انتخاب شدند. با تح

ای که تفکر گیرند. منظومهسنجی دوران قرار میروزانه از نظام تخیل ها در منظومةرمان

-ها بیتوان نتیجه گرفت که این رمانکند؛ بنابراین میخیر و شر را نمایندگی می تقابلی

گرا، های واقعتوجه به تفاوت منطق در جهان اساطیری و جهان امروز، حتی در رمان

ای در قالب دو بخش سیاه و سفید به مخاطب عرضه میانگارانهجهان را به شکل ساده

های دنیای واقعی و انسان و تقسیم همه چیز پیایدگی سازی بیش از حدِ کنند و با ساده

ای برای مواجهه های ازلی ا ابدی و غیرقابل تغییر، شیوهدارای مرزبندی هایبه دو قطبی

های نادرست، تواند متضمن قضاوتکنند که میمیبا جهان به مخاطب نوجوانشان القاء 

 خشونت توجیه شده باشد.گری و عدم تحمل نظرات متفاوت و در نتیجه افراطی
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