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 چکیده
هـاي صـمد بهرنگـی جایگـاهی خـاص        در میان نویسندگان قبل از انقالب، داستان

هـاي روایتگـري     هاي او در کنار ظرفیت  ماهیت تمثیلی و نمادین داستاندارند؛ زیرا 
سازي همسو با تفکر ایـدئولوژیکی اوسـت. تـالش بهرنگـی       ها، در خدمت تیپ  آن

هاي   سازي، به داستان  هایش با تمرکز بر قهرمان  براي ارائۀ آرمانشهر ایرانی در داستان
شناختی داده اسـت. ایـن     هاي تحلیل روان  هاي کودکانۀ او ظرفیت  او ازجمله داستان

بیـداري قهرمـان   «پژوهش به شیوة توصیفی ـ تحلیلی با تأکید بر چهارچوب نظري  
» سـفر قهرمـان  «مار و تلفیق آن بـا نظریـۀ    مورد نظر کارل پیرسون و هیو کی» درون

   آیـد کـه شخصـیت     به این مهم دست یابد. از نتایج تحقیق برمی  کمپبل تالش کرده
کــه مــاهی ســیاه کوچولــو در داســتان نمــاد آن اســت و از       -» جســتجوگر«

قهرمانی است که در مسیر سـفر   -الگوي شخصیتی بهرنگی  ترین کهن  داشتنی  دوست
بـه کمـک   » نـابودگر «و » جنگجـو «الگوهـاي    قهرمانانۀ خـود در مواجهـه بـا کهـن    

رهـایی درونـی؛    نهد و بـه آزادي و   قدم می» تشرف«به وادي » حامی«الگوهاي   کهن
یابـد. تکـرار و بـه تعبیـري حلـول        یعنی همان بیـداري قهرمـان درون، دسـت مـی    

قرمز کوچولوي پایان روایـت،     در ماهی» ماهی سیاه کوچولو«الگویی   خصایص کهن
دهـد؛ یعنـی     عالقۀ صمد را به نمایش استمرار این چرخه در میان جامعه نشان مـی 

در نهـاد آزادة کودکـان   » اعتراض«و » تجوگريحس جس«نگه داشتن   تقویت و زنده
  هم عصر خویش و نسل آینده.

-درون، ماهی سـیاه کوچولـو، پیرسـون   صمد بهرنگی، بیداري قهرمان  :ها واژهکلید
  مار، جوزف کمپبل. کی 
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  مقدمه. 1
نویسـی    ترین آثـار ادبـی حـوزة آذربایجـان و بـه تعبیـري سـبک داسـتان          یکی از قابل تأمل

هاي صمد بهرنگی است که براي مخاطـب امـروزي     زیست جهان روایی، داستانآذربایجان، 
هاي کودکانۀ منتخب صمد بهرنگی کـه در ایـن جسـتار      نیز جذاب و اثرگذار است. در قصه

زند و آن فرایندي اسـت کـه بهرنگـی در مسـیر       گردد، یک نکتۀ اساسی موج می  بررسی می
گزیند؛ فرایندي که باعـث    هاي خویش برمی  داستانبراي قهرمانان » تبدل و تکامل«و » شدن«

دارد. همراهـی    ها را به همذات پنداري وامـی   شود و آن  تحرك ذهنی و تحریک مخاطبان می
هاي او خاصیت   هاي پویا، به داستان  پردازي  ها و صحنه  با توصیف» سفر قهرمان«کهن الگوي 

خواننـدگان، خویشـتنِ خـویش را در مــاجراي    اي کـه    گونــه  تجسـمی بخشـیده اسـت؛ بـه    
  داستان ها در حال بازیافتن خویش است.  کنند. گویا منِ دوم آن  هاي او مشاهده می  داستان

کـه کیفیـت    سفر قهرمانانهدر این رده قرار دارد؛ داستانی با ماهیت » ماهی سیاه کوچولو
ی اشرف درویشیان در مقدمـۀ  گذارد و به تعبیر عل  بیداري قهرمان درون را به نمایش می

روایت یک سفر است؛ سفري تخیلی و شیرین از خود به فراخـود، از ناآگـاهی   «کتاب، 
  ).4: 1388(نک. بهرنگی،  ه آگاهی و از خردي به بزرگی و...ب

که هم با شـغل آموزگـاري    -هاي مردم روستاها و طبقات ضعیف  توجه به دردها و رنج
اقبـال بـه آثـارش را از همـان      -اي او همسویی دارد  مرام تودهبهرنگی در آذربایجان و هم با 

هـاي    سازي در داستان  روزگار انتشار بیشتر کرده است. افزون بر آن تالش بهرنگی براي تیپ
هاي او غالبا کودك  هاي اصلی داستان خویش موجب شده است که با وجود اینکه شخصیت

زندگی فکري و مبارزاتی خـود  » زیست جهان«یا در هیأت کودکانه هستند، اغلب برآمده از 
اي براي بازنمایی خود او است و در مرتبۀ بعـد الگوسـاز و سرمشـقی بـراي       بهرنگی و آینه

  نویسد:  آیند؛ چنانکه می  نوجوانان و بزرگساالن به شمار می
هـاي شـیرین     خبري رد رؤیا و خیـال   ادبیات کودك باید پلی باشد میان دنیاي رنگین بی

هـاي تلـخ و دردآور و سرسـخت      دکی و دنیـاي تاریـک و آگـاه غرقـه در واقعیـت     کو
ترها. کودك باید از این پل بگذرد و آگاهانه و مسلح و چراغ بـه دسـت     اجتماعی بزرگ

بینی علمی و دقیقی به بچه داد؛ معیاري به   ترها برسد... باید جهان  به دنیاي تاریک بزرگ
هـاي    ون اخالقـی و اجتمـاعی را در شـرایط و موقعیـت    او داد که بتواند مسائل گونـاگ 

  )123: 1348(بهرنگی،  و گوناگون اجتماعی ارزیابی کند. دگرگون شوندة دائمی
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هـاي داسـتانی     مایـه   بن ،یادگیري کورکورانه داشتن مخاطبان خویش از  وي براي دور نگه
ایجـاد سـبکی    بـا  کوشـد   کنـد و مـی    هاي اخالقی و انسانی همراه می  خویش را با درونمایه

  . آموزش دهددرك مفاهیم فلسفی، اجتماعی و اقتصادي را چگونگی  مخاطبانبه دیالکتیک، 
  

  . ضرورت و اهداف تحقیق2
که نمایندة مکتب نویسندگان حزبی و سوسیالیسـتی   -هاي کودکانۀ بهرنگی  بازخوانی روایت

توانـد بـه رمزگشـایی اهـداف       مـی  -برخی از جریان روشنفکري ایران قبل از انقالب است
هاي چهل و پنجاه ایران معاصـر، در گـرایش     پیشه دهه  مرامی یا مسلکی نویسندگان سیاست

هـاي    هاي فکري و فلسفی به نسـل   به پرداخت داستانی براي انتقال تجارب سیاسی و انگاره
کننـده،    یابی به چنین هـدفی، بهتـرین عنصـر بازنمـایی      جدید و آینده کمک کند. براي دست

  هاي داستانی هستند که درحقیقت بازنمودي پسند و ناپسند نویسندگان هستند.  شخصیت
هاي داستانی صمد بهرنگی غالبا فرازمـانی هسـتند و در قالـب زمـان و مکـان        شخصیت

هایی ایستا، مقطعی و سـطحی    ها شخصیت  شوند. از این رو، نبایست آن  خاص محصور نمی
هاي حـوزة کـودك و     هاي او، مانند اغلب داستان پردازي داستان شخصیتبه شمار آورد. در 
هـاي پیچیـده کـه در     هایی ساده و فاقـد انگیـزه    اي وجود ندارد؛ شخصیت نوجوان، گذ شته

گردنـد.    مانندي دنیاي ذهنـی کودکـان سـاخته و پرداختـه مـی       راستاي باورپذیري و حقیقت
زرگساالنه است؛ زیرا آفرینندة دنیاي کودکانـه،  شخصیت در ادبیات کودك، تبلور آرزوهاي ب

شـنو بـودن کـودك      ). گرچه نقش روایت262-261: 1387خود کودك نیست(ر.ك: زایپس، 
سازد، کودکان در مواجهه با دنیاي فانتزي ساخته شدة نویسندگان   ذهن نویسنده را درگیر می

ـ   بزرگسال، بیش از آنکه کودکی کنند، گاه تمرین بزرگی مـی  هـاي    د؛ چنانکـه در داسـتان  کنن
کودکانۀ صمد بهرنگی شاهد چنـین رویکـرد پارادوکسـیکال هسـتیم: از یـک سـو داسـتان        

بنـدي خـالف     ساختاري ساده دارد و براي کودك آموزنده و جذاب؛ اما از دیگر سو با پایان
راکـه  آور و تأمل برانگیز؛ چ  هاي داستانی، شگفت  انتظار و باورشکن بویژه سرانجام شخصیت

اي مهیـا گـردد کـه      گردد تا زمینـه   قهرمان، رها می» شدنِ«غالبا خوانندة کودك در اوج فرایند 
مخاطب کودك بتواند تالشی مشابه از خود بروز دهد و بـراي ورود بـه دنیـاي بزرگسـاالن     

سـبب موقعیـت     ) بـه Nikolajeva Maria( ماریـا نیکوالیـوا  دنیایی کـه بـه گمـان     آمده گردد؛
ناپذیري براي تشرف کودك به جهان بزرگسـاالن مهیـا     خویش؛ فضایی بازگشت پساهبوطی

  ).537-536: 1387سازد (ر.ك: نیکوالیوا،  می
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هاي بهرنگی، نماد و نمایندة افکار مکتبی او هسـتند و بـه تبعیـت از      هاي رمان  شخصیت
با دردها  مرام سوسیالیستی او و هم عصرانش، مسئولیت همراهی با صداي مردم و همسرایی

ها را به عهده دارند. از این رو، در مسیر دادخواهی براي مـردم متـأثر از مـرام      هاي آن  و رنج
هـاي او برآمـده از     پردازند، لذا دنیاي داستان  ایدئولوژیک خویش به مبارزه با دنیاي ایستا می

از ایـن منظـر،    شاید نگاه بـه افکـار او   جهان ذهنی او دائما در تکامل و پویایی است.  زیست
  ا برخی اینگونه وي را بستایند که:موجب شده ت

کند دنیاي  هایش بشناسند و تغییر کنند. او سعی می هاي داستان خواست شخصیت او می
هاي سرسخت اجتماعی پیوند بزند و مخاطبان خود را آگاه  خیالی کودکان را به واقعیت

که بتواند در آن اظهار عقیده کنـد؛   تپید  میصمد دلش براي زندگی آزاد و فضایی  سازد.
هاي صمد  دانست که استعدادها فقط در محیط آزاد شکوفا خواهند شد. در داستان زیرا می

گذارند تا دیگران پیشـرفت   مردم زیر پا میراي هایی هستند که منافع خود را ب شخصیت
  .)240:1379 اش بود (درویشیان، شاهکار صمد، زندگی« دکتر ساعدي: تۀبه گف ...کنند

مـاهی سـیاه   «در این پژوهش با تکیه بر مشهورترین قصۀ کودکانۀ صمد بهرنگی؛ یعنـی  
مار و تلفیق آن با اندیشۀ  کی -پیرسون » بیداري قهرمان درونی«و با استفاده از نظریۀ » کوچولو
هاي کودکانه و نقش آن در   شود موقعیت داستان  جوزف کمپبل تالش می» سفر قهرمان«نظري 

هاي بهرنگی بازخوانی گردد. تلفیق این دو رویکرد نظري خود   ازنمایی شخصیت و اندیشهب
اي بویژه  اي، داستانی و افسانه هاي اسطوره تواند، به نتایجی جدید در زمینۀ تحلیل شخصیت  می

اي  در متون ادبی کودکانه منجر گردد. بر اساس این نظریۀ تلفیقی، هر شخصیتی در هر مرحله
الگوي شخصـیتی   کهن -چه شخصی و چه اجتماعی -حل سفر انفسی و آفاقی خویشاز مرا
دارد که بنابر مقتضیات فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و اخالقی جوهرة وجودي خویش   ویژه
کوشد با استناد به   گذارد. این جستار می  به نمایش می -که در حال تغییر و دگرگونی است–را 

اجتمـاعی مـورد نظـر صـمد بهرنگـی را       -شـناختی   نظام روانها،   کیفیت پرداخت شخصیت
  نماید. واکاوي
  

  . پیشینۀ پژوهش3
پژوهش درباب آثار صمد بهرنگی و بازخوانی آثار او به سبب شـهرت خـاص بهرنگـی در    

صمد، ساختار یک «یکی دو دهۀ اخیر رو به فزونی نهاده است، از جمله این آثار یکی کتاب 
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اسـت کـه در بازشناسـی     ، نشر سخن)1381سی و محمد محمدي(نوشتۀ علی عبا» اسطوره
ی نیـز  نویس  هاي صمد بهرنگی بسیار مؤثر است؛ همانگونه که در حوزة مقاله  عقاید و اندیشه

شویم. از آنجا بخشـی    با مقاالت متعدد در زمینۀ شناخت شخصیت و آثار بهرنگی موجه می
اسـت، تحقیـق در ایـن حـوزه؛ یعنـی      اعظم از آثار بهرنگی به حـوزة ادب کـودك مربـوط    

(سـید  » هاي سیاسی صمد بهرنگـی   کودکانه«هاي صمد نیز کم نیست؛ مانند مقالـۀ    کودکانه
رة دوم، ، پژوهشـنامۀ علـوم سیاسـی، سـال نهـم، شـما      1393جواد طباطبایی و نگین نوریان،

شناختی دو داستان کودکانه بهرنگی اسـت؛      ) که ناظر بر تحلیل تحلیل نشانه130-101صص
اما با وجود این، پیدا کردن مقاالتی که بتواند اندك هم پوشانی با مقالۀ حاضر داشـته باشـد،   

بررسی قصه ماهی سیاه کوچولـوي  «اندك و نادر است؛ چنانکه در برخی از مقاالت مانند 
، 1388(حکمت شاهرخ و سارا مهدي خـانی،  » تیصمد بهرنگی بر اساس نقد امپرسیونیس

عقـده اُدیـپ در   «) یا مقالۀ 56-47صص -17مجله زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اراك، شمارة 
ــار صــمد بهرنگــی ــاز دوران، » آث ــاب مــاه کــودك و نوجــوان، شــمارة  ، 1382(بهن  -72کت

ود تمایل به رویکـرد روان شـناختی در آن، کـامال بـا مقالـۀ حاضـر       ) با وج205-203صص
متفاوت هستند. اساسا با توجه بـه رویکـرد تلفیقـی در پـیش گرفتـه در جسـتار حاضـر و        

شناختی پیرسون و تلفیق آن با فرایند سفر قهرمـان کمپبـل،     بارة روش روان  کاربست نخستین
هـاي    هـاي داسـتان    شناختی تیـپ   در تحلیل روانهاي جدي   باید این مقاله را از نخستین گام

  کودکانه از جمله آثار بهرنگی دانست.
 
  . چارچوب نظري تحقیق4

در بشـر ایجـاد   » تمایل بـه جـاودانگی  «الگوي   الگوهاي نخستین که همزاد کهن  یکی از کهن
 بهتـرین زمینـه بـراي ظهـور    » سـفر «اسـت.  » سـفر «الگوي   شود و همواره با اوست، کهن  می

مـار در    شـک پیرسـون و کـی     است. بی» بیداري قهرمان درون«استعدادها و به تعبیر پیرسون 
جوزف کمپبل است. از این رو، بازخوانی » سفر قهرمان«اي ناظر بر تئوري   ارائۀ چنین نظریه

کی مار بدون درنظر گرفتن سـاختار سـفر قهرمـان کمپبـل نـاقص       -و کاربرد آراي پیرسون
داراي سـه مرحلـۀ    -مشـهور اسـت  » اسـطورة یگانـه  «که با نـام  -ۀ کمپبل نظری خواهد بود.

توان این سـه مرحلـه را هسـتۀ     ) که می1389:40(کمپبل، است» جدایی، تشرّف و بازگشت«
  هایی نیز هستند: مرکزي این نظریه دانست که البته هر یک از این مراحل داراي زیر مجموعه
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رحلت) نـام دارد، خـود شـامل پـنج زیـر      مرحلۀ اول که جدایی و یا عزیمت(حرکت، «
  مجموعه است:

 اي خاص؛  هاي دعوت براي انجام وظیفه دعوت به آغاز سفر یا آشکارشدن نشانه. 1
 بار از دست خدایان؛ رد دعوت یا فرار حماقت. 2
 امدادهاي غیبی؛ یعنی یاري و امدادي غیبتی؛. 3
 عبور از نخستین آستان؛. 4
 لمرو شب.. شکم نهنگ یا عبور از ق5

در بخـش دوم بـه شـش    » یافتگی و حصول پیـروزي   هاي تشرف عبور از آزمون«مرحلۀ 
  شود:  زیرمجموعه تقسیم می

 ها یا صورت خطرناك خدایان.  جادة آزمون. 1
 گرفتن نشاط دوران کودکی؛  مالقات با خدابانو مادر زمین یا بازپس. 2
 ادیپ؛گر؛ یعنی درك و تجربۀ عذاب  زن به عنوان وسوسه.3
 آشتی با پدر؛. 4
 خداگون شدن؛ . 5
  )1389:45برکت نهایی. (کمپبل،. 6

  شود: شامل شش زیرمجموعه می» بازگشت«سومین بخش 
 امتناع از بازگشت و یا انکار جهان؛. 1
 ایی؛ فرار جاودیی یا فرار پرومته. 2
 رسیدن کمک از خارج؛ . 3
 عادي؛عبور از آستان بازگشت و یا بازگشت به دنیاي . 4
 ارباب دو جهان؛. 5
  ).46کرد برکت نهایی (همان: یابی به آزادي در زندگی یا ماهیت و عمل دست. 6
 عنوان به الگو کهن دوازده از »من برازندة زندگی« کتاب در مار کی .هیو و پیرسون ارولک

 ایـن  پـذیري  آزمـون  و بـودن  عینـی  سبب به و کند می یاد درون قهرمان بیداري راهکارهاي
 قالب در ها انسان شناختی روان تحلیل هاي روش کارآمدترین و ترین جذاب از یکی بندي طبقه
 تکـوین  چگـونگی  بازنمـایی  هـدفش  که اي نظریه است؛ تربیتی و اجتماعی فرهنگی، زمینۀ
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ـ ت بنـدي  طبقـه  کـه  آنجـا  از. است »قهرمان سفر« الگوي کهن رهگذر از شخصیت  هـاي  پی
 عنوان به اي اسطوره هاي شخصیت از متأثر ناآگاهانه یا آگاهانه صورت به او نگاه در شخصیتی

 و سیال ها اسطوره ماهیت مانند اي اسطوره هاي شخصیت و است ازلی نمونۀ یا »پروتوتایپ«
 ها شخصیت بهتر شناخت به او اي مطابقه الگوسازي کمک به توان می هستند، مکان و زمان بی

 به یستبا یتیشخص يالگوها کهن نیا باب در البته .)6: 1392 سرباز، و زاده قاسم( پرداخت
ـ ی باشـد؛  الگـو  کهـن  چنـد  ادآوری است، ممکن یتیشخص هر که داشت توجه نکته نیا  یعن

 اسـت  ممکـن  متفـاوت  اوضاعی ای گرید یتیشخص با برخورد در یتیشخص هر که همانطور
 را خاص ییالگو کهن لحظه همان در دهد، بروز خود از یخاص يرفتار و یاخالق يها یژگیو
 اما باشد؛ »میتی« يالگو کهن ش،یزندگ یاصل يالگو کهن يفرد دیشا مثال شود؛ یم ادآوری زین

 چنانکـه . شود ادآوری را... ای و »یحام« ای »جستجوگر« يالگوها کهن يها یژگیو یمراحل در
 به گرید يسو از و دیدار عالقه يزیچ به سو کی از دیکن یم احساس اگر: «دیگو یم رسونیپ

 »شماسـت  در متفاوت يالگو کهن دو وجود لیدل به یدوگانگ نیا د،یکن یم فکر يگرید زیچ
  : از عبارتند یتیشخص يالگوها کهن نیا .)27همان: (

اسـت در   1»دافنـه «اي  معصوم: این تیپ شخصیتی که برساخته از شخصیت اسـطوره  .1
یابد؛ شخصیتی که مظهر اعتماد بـه   بروز میالگویی است که ظهور و   غالب اوقات اولین کهن

دیگران و جهان است؛ زیرا چونان کودکی براي انجام کارهاي خود محتاج دیگران اسـت و  
الگـو غالبـا    ). این کهن36:  افزاید(همان شود، برتالش خود می  رو می  زمانی که با مشکل روبه

راکه غالبـا نـابودگران مهـاجم،    گردد؛ چ الگوهاي یتیم و حامی با خود می باعث همراهی کهن
  ).37کنند (همان:  تراشی می هاي شیاد براي او مانع  گر یا دلقک عاشقان وسوسه

نمایـد. گرچـه    یتیم: شخصیتی سرخورده است که غالبا احساس کهتري و ناتوانی می .2
دانـد وقـایع خـوب و بـد ممکـن اسـت در زنـدگی هرفـردي اتفـاق            شخصیت یتیم مـی «

 ).44همان:»(بیفتد

کنـد، بزرگسـالی اسـت کـه در       او کودکی است که هیچکس به نیازهایش رسیدگی نمی
هـاي جسـمی     هاي درونی، وقایع اسفناك، اشخاص سـتمگر یـا بیمـاري     چنگال ضعف

کند   دیدگی خود را توجیه می  شوند و ستم  گرفتار شده است. این افراد اغلب بدگمان می
 ).  44(همان:کنند   استفاده می  یا از اطرافیان خود سوء
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کننـده   تواند جبـران  ها می  در برابر مشکالت و بحران» یتیم«هاي طبیعی شخصیت   واکنش
هـا برآیـد و     تواند از پس سـختی  باشد، گرچه غالبا با وجود آگاهی با راه و رسم مبارزه، نمی

  ).45خورد (نک. همان:  شکست می
الگـو    نامـه ایـن کهـن     کند. نظام  یهدفمند است و حدومرز تعیین مجنگجو «جنگجو: . 3

شود. جنگجو بـه رقابـت و     مهاري، قاعده و قانون و دلیري می  اغلب شامل اصول نظم، خود
تواند به اهداف خویش دست یابد و از حدود شخصـی   ). او می52(همان:» پیکار عالقه دارد

تمایل به مبارزه براي کش است و  دفاع کند. این کهن الگو، منضبط، مسؤولیت پذیر، ریاضت
). البته بزرگوارترین جنگجوهـا نیـز از   55دفاع از مذهب و دستورهاي خداوند دارد (همان: 

انگیزگـی و نـاتوانی در    برنـد؛ ماننـد بـی    هـاي خـاص خـود رنـج مـی       مشکالت و ضـعف 
  ).53شدن حتی در قبال نزدیکانش(نک. همان:  صمیمی

در اسـاطیر   2»دیمیتـر «اي  شخصـیت اسـطوره  گرفته از  حامی: این تیپ شخصیتی الهام .4
  یونان است.

برند. حامی   اصوال مردم دوست و مهربان هستند و از کمک به دیگران لذت می ها  حامی
). ایـن  60:  (همـان » کنـد   انگیزه و شاد مـی   تکامل یافته با محبت و صفاي خود دنیا را پر

بدون دلیل کنترل کند یـا  ممکن است به اسم کمک و خیرخواهی، دیگران را «شخصیت 
ها اغلب در مطرح کردن نیازهاي خود ضعیف هستند...   زیر سلطۀ خود قرار دهد. حامی

هـاي منفـی     ها و وابستگی  تواند به جاي یاري دیگران، به ضعف حامی ناآگاه و خام می
  ).64(همان: ها بیفزاید   آن

 آید. حرکت و عمل درمیوي در برابر ناتوانی، بینوایی و خشونت علیه دیگران به 

  پائولو کوئیلو است.» کیمیاگر«در داستان » سانتیاگو«جستجوگر: ملهم از شخصیت . 5
اش   هاي عمیقش و برطرف کـردن نیـاز درونـی     براي یافتن پاسخ کنجکاويجستجوگر 

خواهد همرنگ جماعت باشـد و از سـوي دیگـر      کند. او از یک سو می  ماجراجویی می
پاسخگویی به نیازهاي درونی و فردي خویشتن است. جسـتجوگر   خواستار رسیدگی و

کند و راهی نـوعی سـفر درونـی یـا بیرونـی       کننده را ترك می  وضعیتی محدود و خسته
  ).68شود (همان:   می

  :گرام اینیابه قول 
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هاي اخالقی متضاد هستند؛ هم قوي و هم   افرادي که در این تیپ هستند داراي خصلت
کننـد و شـک دارنـد. خالصـه       جاع و هم ترسو هستند، اعتماد مـی گاهی ضعیف، هم ش

  ).201  :1386(دقیقیان، ها زیاد است  هاي درونی در آن  اینکه هیجانات و اضطراب

شود که چیزي از او گرفته شده، یا حس  ماجراجویی معمول قهرمان با شخصی آغاز می
اش چیزي کم است، این   هکند در تجارب معمول موجود یا مجاز براي اعضاي جامع  می

زنـد تـا آنچـه از دسـت داده،       العاده دست می  شخص به یک سلسله ماجراجویی خارق
  ).190: 1377(کمپبل، د یا نوعی اکسیر حیات را کشف کندبازگردان

  عاشق:. 6
اي قابل توجه هسـتند کـه از تیـپ و شخصـیت      معموال داراي گیرایی و جاذبه ها  عاشق

خواهد وجـود خـود را بـا      کند. عاشق می  گیرد و دیگران را جلب می  ها سرچشمه می  آن
دیگري درهم آمیزد، ولی چنین عملی خطر گم کردن هویت او را به همراه دارد. چالش 

ــد از    ــظ تعه ــق حف ــره عاش ــت    روزم ــر اس ــوي دیگ ــود از س ــت خ ــویی و هوی س
  ).76: 1391مار،  کی و  (پیرسون

اجتماعی تهدید کننده است. وي تکامل خود بندو باري  براي عاشق هم تعصب و هم بی
را از طریق یاري مردم و براي شناخت انواع عشق، از زناشویی و خانوادگی گرفته تا شغلی و 

هـا راهنمـایی     آورد. او مـردم را در احیـا و ابـراز مناسـب ایـن عشـق       فرهنگی به دست مـی 
 ).78-77کند(همان:  می

  نابودگر:. 7
ها شده و خواهـان بازسـازي     ها و شکست  شد که قربانی حادثهتواند فردي با  می نابودگر

هایی جدیـد    تواند کسی باشد که راه و تجربه  زندگی خویش است. از سوي دیگر او می
  ).68(همان:کند   اش انتخاب می  را در زندگی

الگوي شخصیتی غالبا با نوعی نابسامانی، اختالل یـا تخریـب غیرمنتظـره     ظهور این کهن
هاي مثبت نـابودگر، نشـان     کند. روایت همراهی می» یتیم«الگوي  است و ظاهرا با کهنهمراه 

یابی به نتایج بهترند؛ اما در هنگام شکسـت و   دهندة موفقیت در بکارگیري تغییر براي دست
تواند به دیگران آسیب برساند و با کنار زدن اخالق و قانون با شـعار از هـر    حالت منفی، می

  ).88-87باشد به اهداف خود دست یابد (همان: راهی که الزم 
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  آفرینشگر: وي بنیانگذار نوآوري و خالقیت است. . 8
توانـد    آوردن آثار ادبی و هنرهاي زیبا باشد. در عین حال می  ممکن است پدید آفرینشگر

گیـرد. آفرینشـگر     یک کارآفرین یا مخترع باشد که فعاالنه قوة تخیل خـود را بکـار مـی   
گذارنـد و بـه آن     کند که به خالقیـت احتـرام نمـی     یک یا چند نفر برخورد میاغلب با 

دهنـد و    فشار قرار می  کنند یا تحت  اعتقاد ندارند. این اشخاص آفرینشگر را نصیحت می
رو   تر زندگی کند. درنتیجـه آفرینشـگر بـا ایـن چـالش روبـه        خواهند که عادي  از او می

  ).92(همان: ود را بکار گیردخالقیت ختواند   شود که چگونه می  می

  حاکم:. 9
شـود کـه مـدیریت را     اختیـار و کسـانی دیـده مـی      در افراد صـاحب  حاکمالگوي   کهن
الگوي حـاکم فرصـتی اسـت بـراي اعـالم ریاسـت و شـکل دادن بـه           پذیرند. کهن  می

  ).100(همان: مطابقت دارد  هاي فردي  اي که با ارزش  زندگی

، هنگام نیاز و سختی در پی خودنمایی و کنترل امـور اسـت و در اثـر    حاکم تکامل یافته
 گردد. شکست در مدیریت، به خودکامگی و فخرفروشی متمایل می

  جادوگر:. 10
تـر را بـراي     هایی متفـاوت و عمیـق    رود و شیوه  هاي روزمره و عادي فراتر می  از آگاهی

پنـدار و برداشـت خـود و     گیرد. جـادوگر بـا عـوض کـردن     عملی کردن امور بکار می
کنـد. کـار     کاري می  شناسیم دست  دیگران، جهان و آنچه را به عنوان حقیقت موجود می

هاي قلبی از راه تغییـر و      کردن خواسته  آوردن و عملی  دست  الگوي جادوگر به  اصلی کهن
  ).109 -108(همان: اندن افکار، احساسات و نگرش ماستبه اوج رس

  فرزانه:. 11
مکن است انسانی فاضل، استاد معنویات، یا فرد فهمیده و اغلب سالمندي باشد که بـه  م

تواند از زنـدگی انتظـار داشـته باشـد. دغدغـۀ        تجربه آموخته است چه چیزهایی را می
اصلی او ارزشی است که براي حقیقت قائل است. انگیزة اصلی فرزانه یافتن حقیقت یا 

  ).116(همان:  ی استو عطش ذهن نزدیک شدن به آن و رفع کنجکاوي

  دلقک:. 12
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طبعـی    هـاي شـوخ    هـا و انسـان    هـا، طنزنـویس    ها، دلقک  شامل کمدین دلقک شخصیت
خواهـد مـزة زنـدگی را      برد. دلقک مـی   جا با خود می شود که شادي و خنده را همه  می

هـا بـه     آنبچشد. او معموال راهی براي لذت بردن از کارهاي ناخوشایند یا محول کردن 
دهنـد یـا دیگـران      کند. آنها معموال کارهاي ابلهانه و فکـاهی انجـام مـی     دیگران پیدا می

  ).124(همان :کنند  وص اشخاص معروف را مسخره میبخص
  

  . تحلیل کهن الگویی شخصیت ماهی سیاه کوچولو در فرایند سفر قهرمان5
  اهی سیاه کوچولومداستان  ۀخالص 1.5

. کرد زندگی می جویباري هاي بسیاري در انتهاي  و ماهیمادر  در کنارماهی سیاه کوچولویی 
اي ماهی سیاه کوچولو او را به فکر افکنده و دائما به فکر رهایی از   زندگی تکراري و کلیشه

دعـوت  سفر  محیط کوچک و زندگی پرتکرار خویش بود. رهایی از تنگناي جویبار او را به
 بـه زودي  او را مردد کرده بود. با این حال، ها مادر و همسایه ها و هراس  مخالفت ماکرد؛ ا  می

و کسب تجارب جدید و غلبۀ بر تـرس   براي شناخت هستی کند تا  عزم خویش را جزم می
دهد   خودساخته اطرافیان به کشف رازهاي نگو و مبهم بپردازد. لذا سفر را بر قرار ترجیح می

گذارد و از نظرهـا غایـب     ترها، قدم در مسیر می  لی رغم مخالفت بزرگروزي به ناگهان ع و
که ادعاي شناخت کل دنیـا را داشـتند.    شود  میآشنا  يها ماهی در مسیر راه با کفچهشود.   می

. مارمولک مهربان او را با مرغ سقا آشـنا  شود  فریبکار آشنا میبا قورباغه و خرچنگ در ادامه 
؛ خـود را  دادهکه اگر گرفتار مرغ سقا شد با خنجري که به او  دهد  میر و به او هشدا کند  می

هـاي    مـاهی سـیاه کوچولـو بـا مـاهی      . گردد  میآشنا زخمی نجات دهد. در مسیر با آهویی 
که بـا او بـراي شـناخت دنیـا      کند  میها پیشنهاد  و به آن شود  میروبرو  تر از خویش  کوچک

در مسـیر مسـافرت بـا     کردنـد.   یدند و هیچ همراهی نمیترس یاز مرغ سقا م ها آن ؛ امابروند
. شـود   مـی گرفتار مرغ سـقا   ؛ اماافتد  میراه به ها  و با آنشود   مواجه میهاي ریز دوباره  ماهی
ولـی مـاهی سـیاه    رفتند؛   هراسان و گریان و مضطرب به این سو و آن سو میهاي ریز  ماهی

مـاهی  پیشنهاد خفـه کـردن   به مرغ سقا کند؛ اما آنان   میها را آرام  آنۀ خود کوچولو، با نقشه
بـه  هـا را   مـرغ سـقا آن  زنـد،    وقتی ماهی سیاه خود را به مردن می دهند؛  میسیاه کوچولو را 

را  مـرغ سـقا   ۀکیسـ  ةدیـوار  ماهی سیاه کوچولو بـا خنجـر   دهد.  همراه ماهی سیاه قورت می
  . رسد  که به دریا میکند تا این  درد و فرار می  می
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ماهی سیاه کوچولو در سطح آب، گرمـی نـور خورشـید را بـر پشـت خـود احسـاس        
خـوار   در حـین شـناکردن گرفتـار مـرغ مـاهی      ؛ اما در یک لحظه دوباره غـافلگیر و نمود  می
کنـد و بـا     براي رهایی از چنگال مرغ ماهی خوار خود را ماهی سـمی معرفـی مـی   شود.  می

خوار به دنبال ماهی سیاه  . مرغ ماهیجهد  میخوار بیرون  دهان مرغ ماهی ازتمارض به مردن 
خـوار بـا یـک مـاهی      د. در دل مرغ ماهیکن  میاو را شکار  باردیگر افتاد و  می کوچولو به راه

؛ مـاهی  شود  میباز  خوار  مرغ ماهی وقتی دهن کشد.  میخوار را  مرغ ماهی قلقلک ۀریزه نقش
خـوار را   مـرغ مـاهی   خـود  با خنجـر جهد؛ اما ماهی سیاه کوچولو   میریزه از دهانش بیرون 

تا اینکه یـک مـاهی سـرخ     د.وش  میاز ماهی سیاه کوچولو خبري نپس از آن دیگر کشد؛   می
شود؛ زیرا   کوچولو پس از شنیدن ماجراي ماهی سیاه کوچولو خواب از چشمانش ربوده می

  ماهی سیاه کوچولو به دریا برود. دوست دارد چون
  
  »ماهی سیاه کوچولو«مناسبات فرامتنی  2.5

تـوان    نمـی » ماهی سـیاه کوچولـو  «براي بازخوانی چگونگی بیداري قهرمان درون در داستان 
هاي   هایی که مبتنی بر افق  هاي مخاطب منتقد را در تفسیر آن نادیده گرفت؛ داده  پیش ذهنیت

تر مطابق آراي ژرار ژنـت بـه بازگشـایی      هاي بینامتنی یا به تعبیر دقیق  لیلانتظار منتقد به تح
پیشتر ژنـت   گردد؛ چنانکه  ) در بازخوانی متن داستان منجر میMetatextualiteروابط فرامتنی(

  آورده است:
اي اسـت کـه اغلـب بـه آن      نامم، رابطه سومین گونۀ استعالي متنی که من فرامتنیت می

شـود کـه بـدون اینکـه الزم      و موجب پیوند یک متن با متنی دیگر مـی  گویند تفسیر می
(به نقل از نـامور مطلـق،   گوید  اش سخن  از آن ببرد، دربارهباشد از آن نقل کند یا نامی 

1386 :92-93  .(  

هـا    به تعبیري، هرگاه متن نخست به تفسیر و نقد و تشریح متن دوم بپـردازد، رابطـه آن  
). بدین 93شود (همان:  ن نخست فرامتنی براي متن دوم محسوب میفرامتنی است؛ یعنی مت

  فرامتنیت طریق
اي که این مـتن مفـروض بـدون     کند؛ بگونه یک متن مفروض را با متنی دیگر متحد می

ـ     ردن، از آن مـتن دیگـر سـخن    اجباري به نقل کردن و در واقع گاه حتـی بـدون نـام ب
  ).  149: 1385(آلن، گوید  می
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گردد این اسـت کـه مـاجراي      فرامتنی این داستان که به ذهن منتقد تداعی مییکی از روابط 
آور در پیوندي آشکار با داستان معروف سرخ پوستی   به طرزي شگفت» ماهی سیاه کوچولو«
) قرار دارد. ماجراي مـوش  john steptoeنوشتۀ جان ستپتو (» موش پرنده«یا » موش کوچولو«

ها نسبت به صداي غـرش مرمـوز و هولنـاك      ترس موشکوچکی که براي غلبۀ بر احساس 
شـان و هــراس از آگـاهی و تغییــر سـبک زنــدگی مـألوف، بــه       همیشـگی اطـراف زنــدگی  

هـاي تفـرد     اي که پس از فداکاري و رسیدن به آگاهی، مایه  زند؛ بگونه  ماجراجویی دست می
: 1391مـار،    و کی گردد (نک. پیرسون  هویتی او آشکار می -شخصیتی و رشد و بلوغ فکري

و مقایسۀ ساختاري و روایی آن با داسـتان بهرنگـی   » موش پرنده«). بازخوانی داستان 4-13
حکایت » ماهی پرنده«با » ماهی سیاه کوچولو«به خوبی از گفت و گو و پیوستگاري بینامتنی 

و سـازي    کند. شباهت متناظر و یک به یک عناصر روایی دو داستان بـویژه در شخصـیت    می
، داشـتن  »سـفر «قرار دادن هر یک در مسیر بیداري قهرمان درون طی ساختار کهـن الگـویی   

، آغاز و پایان مشـابه در روایتگـري و... ایـن دو    »جستجو و رشد فردي«درون مایۀ مشترك 
مـاهی سـیاه   «اي کـه خـوانش بینـامتنی      گونـه   داستان را با یکدیگر همگون ساخته است؛ بـه 

توانـد از دو منظـر قابـل تأمـل       می» موش پرنده«زمینه و ساختار روایی با توجه به » کوچولو
باشد: نخست از نظر مناسبات تطبیقی، بینافرهنگی و بینامتنی در ادبیات کودك ایران با سایر 

کوشد با نفوذ به سطوح   هاي بهرنگی که می  شناختی داستان  ساخت روان  ها و دیگر ژرف  ملت
ها را مهیا سـازد. البتـه فـارغ از      هاي تعلیم و بیداري درونی آن  زمینهزیرین یا روانی کودکان 

معروف یادشده، بایست توجـه داشـت داسـتان       تأثر مستقیم یا غیرمستقیم بهرنگی از داستان
شناسی کودك و نوجوان،   که بیشتر در راستاي روان-» موش پرنده«بهرنگی برخالف داستان 

مند است؛ زیـرا در مسـیر     از کُنه و ماهیتی سیاسی بهره -داردماهیتی تعلیمی و روان شناختی 
کـان ایرانـی زمانـۀ خـویش نوشـته      اهداف مسلکی یا مرامی بهرنگـی و در مخاطبـه بـا کود   

  است. شده
مناسبت فرامتنی دیگر این است که سفر ماهی سیاه کوچولو براي ارضاي حس کنجکاوي 

هاي بومی؛ مانند قیام فریدون و کاوه و   ر اسطورهیابی به آگاهی، با الگوگیري از ساختا  و دست
 3»پرومتئـوس «هاي غیربومی، از جملـه اسـطورة     یا رستم در اساطیر حماسی ایران و اسطوره

دهد.   هاي تمثیلی نشان می  توانایی بهرنگی را در بازآفرینی روایات اساطیري را در قالب داستان
اي چیره دست در بین نویسـندگان ادب کـودك و     از این منظر، صمد بهرنگی خود نویسنده

نوجوان است. وي با بازنمایی مراحل سفر ماهی سیاه کوچولو و نمایش چگـونگی بیـداري   
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قصۀ خود؛ یعنی مـاهی قرمـز    4شنوهاي  قهرمان درون در ماهی سیاه کوچولو، یکی از روایت
(خوانندة کودك زمانۀ 5تترسازد تا بدین طریق مخاطب یا خوانندة مس  کوچولو را نیز بیدار می

اي و   (خوانندگان هر عصر) را به گریز و اعتـراض پرومتـه   6خویش) و سپس خوانندة واقعی
  درنتیجه بیداري قهرمان درون فراخواند.

  
  در فرایند سفر قهرمان» ماهی سیاه کوچولو«کیفیت بیداري قهرمان درون در  3.5

  مرحلۀ آغازین سفر(جدایی و حرکت) 1.3.5
. به میل و ارادة خود به سـفر  1قهرمان حکایت مسافري است که «توجه داشته باشیم که اگر 
شود. بر همین اساس   . به سفر برده می3شود؛   . براي دیگري به سفر فراخوانده می2رود؛   می

(سـیف  » نـامیم   سفر اول را سفر آرزو، سفر دوم را سفر پیکار و سفر سوم را سفر اسارت می
هاي سفر آرزوست. ایـن سـفر، سـفري      ، از گونه). سفر ماهی سیاه کوچولو31 :1388الدینی،

الگـویی    هاست؛ چنانکه از خصایص کهـن   گویی به پرسش  است براي ارضاي نیازها و پاسخ
هاي عمیقش و برطرف کردن نیـاز    براي یافتن پاسخ کنجکاوي«همین است که » جستجوگر«

). در سـفر آرزو، دعـوت بـه    68: 1391مـار،    و کـی  (پیرسون» کند  ش ماجراجویی می  درونی
سـیاه کوچولـو بـر اسـاس همـین نـداي         عزیمت ندایی درونی و احساس نیاز است و ماهی

وگوي ماهی سیاه کوچولو با مادرش در آغاز داستان   شود. گفت  درونی به عزیمت مصمم می
  الگویی است:   گویاي همین خصیصۀ کهن

هاست تو این فکرم کـه    دانم مادر! من ماه  جویبار کجاست. می خواهد بروم ببینم آخر  می
ام چیزي سر در بیاورم. از دیشب تا   آخر جویبار کجاست و هنوز که هنوزست، نتوانسته

ام؛ آخرش هم تصـمیم گـرفتم خـودم      اش فکر کرده  ام و همه  حاال، چشم به هم نگذاشته
دانم جاهاي دیگر، چه خبرهـایی هسـت   ب خواهد  بروم، آخر جویبار را پیدا کنم. دلم می

  ).  10: 1388(بهرنگی،

براي جستجوگر وضعیت مالل آور و محدود آزاردهنده است؛ لذا با وجود آنکه برخـی  
شـود (نـک.     شوند، به نوعی به سفري آفاقی یا انفسـی دعـوت مـی     مانع و مخالف راه او می

سیاه کوچولو) از اقـدام انفـرادي   ). اگرچه جستجوگر(ماهی 69-68: 1391مار،  پیرسون و کی
هـاي بنیـادین زنـدگی و رفـع       براي رسیدن به فردیت هراس دارد؛ اما جستجو براي پرسش

وار زنـدگی سـوق     نیازهاي درونی و فردي، او را به گریز از احساس پوچی یا تکرار کلیشـه 
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ـ   68دهد(همان:   می ه را در ز از چنـین فضـایی، چـار   ). لذا ماهی سیاه کوچولو بـه سـبب گری
  یابد:   می سفر

خـواهم راه بیفـتم و بـروم ببیـنم       ام، مـی   ها خسته شـده   نه مادر، من دیگر از این گردش
خواهم بدانم که راستی راستی، زندگی یعنی   جاهاي دیگر چه خبرهایی هست... من می

جا، هی بروي و برگردي تا پیر بشوي و دیگـر هـیچ، یـا اینکـه طـور        اینکه تو یک تکه
  )11: 1388(بهرنگی،  شود زندگی کرد؟  دیگري هم توي دنیا می

معموال رد دعوت نه از جانب قهرمان که بیشتر از جانب مخالفان اسـت؛  » سفر آرزو«در 
منـد هسـتند، دسـت بکشـند (نـک.        خواهنـد از چیزهـایی کـه بـدان عالقـه       کسانی که نمی

ر و هم اطرافیان در مقابـل دعـوت   ). در داستان ماهی سیاه کوچولو هم ماد68: 1389کمپبل،
  ماهی سیاه کوچولو مقاومت کردند: 

جان! مگر به سرت زده؟ دنیا!... دنیا! دنیا دیگر یعنی چه؟ دنیا همین جاست کـه مـا     بچه«
  ).11: 1389(کمپبل، » هستیم، زندگی هم همین است که ما داریم...

پیونـدد کـه بـا چهـار       وقوع مـی مان به   هایی در زندگی  دگرگونی«در مرحلۀ آغازین سفر 
شـوند. اغلـب     هـدایت مـی  » آفرینشـگر «و » نـابودگر «، »عاشـق «، »جسـتجوگر «الگـوي    کهن

حوصلگی، پـوچی و    هاي بی  کنجکاوي جستجوگر دربارة دنیاي درون یا بیرون و یا احساس
شـود و یـا ممکـن اسـت آغازکننـدة سـفر آن احسـاس          نارضایتی، باعث شـروع سـفر مـی   

کنـد    مان را به ما یادآوري مـی   هاي قلبی  اي باشد که دور بودن از آرزوها و خواسته  هآزاردهند
). نخستین آستانی که ماهی سیاه کوچولو در ایـن  144: 1391مار،   (پیرسون و کی» (نابودگر)

اي بود که به رودخانه و   سفر طی می کند، عبور از آبشاري بود که حد فاصل جویبار و برکه
رسید؛ آبشار نمادي براي حرکت و تمایل به خطر کردن است. مواجهـه بـا     دریا میسرانجام 

قورباغه و خرچنگ، روبه رو شـدن بـا دردهـا و مشـکالتی اسـت(نابودگران) کـه موجـب        
» عاشـق «جسـتجوگر بـه کهـن الگـوي     شـوند و    چشاندن مزة عشق و دلنشین زنـدگی مـی  

  سازد.  می بدل
اسـت.  » حامی«(جستجوگر)، مارمولک کهن الگوي در مسیر حرکت ماهی سیاه کوچولو 

همـواره  «مردم دوست، مهربان و یاریگر است و با کمک خـویش در وجـود افـراد    » حامی«
: 1391مار،   (پیرسون و کی» دهد  فرصت انسان بودن و شرافتمندي راستین را در اختیار قرار می

ازمنـد توجـه و حمایـت، یـاري     نی» معصوم«یا » یتیم«غالبا به کهن الگوي » حامی). «60-61
). مارمولک به ماهی سیاه کوچولو که در آستانۀ رهایی از مرحلۀ تاریکی 61رساند (همان:   می
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و ناآگاهی و رهایی از جویبار و برکه (عبور از قلمرو شب) بود و در جایگـاه کهـن الگـویی    
امداد غیبـی خـویش را   کند و   نیازمند اعتماد و یاري دیگران قرار داشت، کمک می» معصوم«

ها و ابهامات پیش روي ماهی سیاه کوچولو است و سپس اهداي   ابتدا با پاسخ دادن به پرسش
  کند:  خنجر کوچک جادویی براي مقابله با مرغ سقا (نابودگر) نصیب ماهی سیاه کوچولو می

ا شـود مخصوصـ    ها پیداشان نمـی   مارمولک گفت: اره ماهی و پرندة ماهیخوار این طرف
ها هم ممکن است باشد؛   کند؛ اما سقائک، همین پایین  اره ماهی که توي دریا زندگی می

اش بروي... ماهی سیاه کوچولو گفـت: حـاال اگـر      مبادا فریبش را بخوري و توي کیسه
  ماهی وارد کیسه شد، دیگر راه بیرون آمدن ندارد؟

نـد. مـن خنجـري بـه تـو      مارمولک گفت: هیچ راهی نیست، مگر اینکه کیسه را پـاره ک 
  ).25-24: 1388(بهرنگی،  ر را بکنیدهم که اگر گرفتار مرغ سقا شدي، این کا  می

  مرحلۀ تشرف 2.3.5
هـایش    کهن الگوي جستجوگر که به سبب نیازمندي» یاریگر«یا » حامی«هاي   پس از هدایت
 شـود.   بدل مـی » جستجوگر«تبدیل شده بود، باردیگر به » یتیم«و یا » معصوم«به کهن الگوي 

مرغ سقا مرحلۀ آزمون بزرگ ماهی سیاه کوچولـو بـود. در ایـن مرحلـه،      گرفتاري در کیسۀ
شـود. پیرسـون معتقـد      در ماهی سیاه کوچولو انگیختـه مـی  » جنگجو«الگوي   خصایص کهن

هـا را دشـمن     تر از کسـانی کـه آن    پیشرفت و رشد جنگجو با شناخت و درك عمیق«است: 
)؛ چنانکه در طی سـفر قهرمـان در   52: 1391مار،   (پیرسون و کی» آید  به دست میپندارد،   می

داستان مورد نظر، اطالعات ماهی سیاه کوچولو دربارة مرغ سـقا بـه او توانـایی و شـجاعت     
دهـد؛    افراد ضعیف و وحشـت زده را تسـکین مـی   » جنگجو«مقابله داده بود. در این مرحله 
هاي گیرافتاده در کیسۀ مرغ سـقا را    کند ماهی  وچولو، تالش میچنانکه در قصه، ماهی سیاه ک

  شان را بیابد:  آرام کند و راه نجات
گـر، معـدن بخشـایش      اید این مرغ حیلـه   ماهی سیاه کوچولو گفت: ترسوها! خیال کرده

  کنید؟  است که این طوري التماس می

هـاي    م. من میـان مـاهی  ... ماهی سیاه کوچولو گفت: پس گوش کنید راهی نشانتان بده
 ا شما را رها خواهد کرد یا نـه... زنم؛ آن وقت ببینم مرغ سق  بیجان، خودم را به مردن می

  ).38: 1388(بهرنگی، 
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و گریـز از  » اره مـاهی «الگـوي نـابودگر دیگـر      روبه رو شدن با نیروي مخـرب و کهـن  
ود مـاهی سـیاه کوچولـو    در وج» جنگجو«هاي دیگر کهن الگوي   هاي تیزش از نشانه  دندان

بود. گذشتن از مراحل خطرناك مبارزه با مرغ سقا و اره ماهی، ماهی سـیاه کوچولـو را وارد   
وادي دریا کرد؛ یعنی رسیدن به آرزو و نیاز اولیه کـه سـائقۀ حرکـت و سـفر او شـده بـود.       

کنـد.    بدل مـی » عاشق«الگوي   احساس آرامش، شادي از رسیدن به دریا، او را به نیروي کهن
خواهد به یمن رسیدن به چنین آرزویی و کسـب هویـت بـه دسـتگیري و همراهـی بـا         می

یافته، ماجراجویی، استقالل و خودکفایی مثبـت و    جستجوگر تکامل«دیگران بپردازد؛ چراکه 
  ).71: 1391مار،   (پیرسون و کی» دهد  ارزشمندي را از خود نشان می

ریا رسیده است، گفت: بهتر است اول گشتی بـزنم،  ماهی سیاه کوچولو شاد بود که به د
خواهـد ایـن دفعـه کـه تـور مـرد مـاهیگیر را          بعد بیایم داخل دستۀ شما بشوم. دلم می

  ).41: 1388(بهرنگی،  برید، من همراه شما باشم  می

  مرحلۀ بازگشت 3.3.5
فرزانگـی و  مبارزة نهایی با شر و از بین بردن آن تجربۀ آخر جسـتجوگر بـراي رسـیدن بـه     

هـا و مصـایب آن نـابودگر،      رهبري است. کشتن مرغ ماهی خوار و رهـایی ماهیـان از رنـج   
  سازد:  مهیا می» حاکم«یا » فرزانه«الگوي   موجبات کمال جستجوگر و بدل شدن او را به کهن

ور رفـتن و    ور و آن  ماهی سیاه کوچولو این را گفت و شروع کرد به وول خوردن و این
خوار، حاضر ایسـتاده بـود.     ریزه دم در معدة ماهی  خوار را قلقلک دادن. ماهی  شکم ماهی

ریـزه از دهـان     خوار دهانش را باز کرد و شروع کرد به قاه قـاه خندیـدن، مـاهی     تا ماهی
خوار بیرون پرید و دررفت و کمی بعد در آب افتاد؛ اما هرچه منتظر ماند، از ماهی   ماهی

خـورد و    خوار همین طور پـیچ و تـاب مـی     . ناگهان دید ماهیسیاه کوچولو خبري نشد
کشد، تا اینکه شروع کرد به دست و پا زدن و پایین آمـدن و بعـد شـلّپی افتـاد       فریاد می

توي آب و باز دست و پا زد تا از جنب و جوش افتاد؛ اما از ماهی سیاه کوچولـو هـیچ   
  ).48-47: 1388گی، (بهرن تا به حال هم هیچ خبري نشده... خبري نشد و

آید.   اي ماهی سیاه کوچولو از دست دشمن نابودگر با کشتن او به دست می  گریز پرومته
و » حـاکمی «مار بـه    و از منظر پیرسون و کی» اربابی دو جهان«بدین طریق به تعبیر کمپبل به 

رسـد؛ چراکـه در مرحلـۀ بازگشـت هـدف اصـلی در میـان گذاشـتن           توأمان می» فرزانگی«
اي با دیگران اسـت. کسـی کـه معمـوال در       هاي سفر اسطوره  ها و ارزش  ستعدادها، آموختها
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شود کـه    بدل می» فرزانه«یا » حاکم«الگوي   گردد به کهن  انتهاي داستان به سرزمین خود برمی
گیـرد    اغلب رهبري جامعه و یا وظیفۀ انتقال تجـارب خـویش را بـه دیگـران برعهـده مـی      

انگیزة اصلی فرزانه یافتن حقیقت یا حداقل نزدیک شـدن  ). «145: 1391مار،   (پیرسون و کی
). جالـب اینجاسـت کـه    117:1391(پیرسـون، » به آن و رفع کنجکاوي و عطش ذهنی است

پیرماهی آغازین داستان همان ماهی سیاه کوچولو است که پس از بازگشت اکنون در مرحلۀ 
کند و عامل انتقال تجربه و باعث   ش را بازگو میهاي خود ماجراي خوی  براي نوه» فرزانگی«

گردد تا او را نیـز بـه چرخـۀ سـفر قهرمـان و اسـتمرار         می» ماهی قرمز کوچولو«بیداري در 
  بیداري قهرمان درون بکشاند:

گفتنـد و رفتنـد و   » شـب بـه خیـر   «یازده هزار و نهصد و نود و نه ماهی سیاه کوچولـو  
برد؛ اما مـاهی سـرخ کوچولـویی هرچـه قـدر کـرد       خوابیدند. مادر بزرگ هم خوابش 

  ).48: 1388(بهرنگی،  اش در فکر دریا بود...  خوابش نبرد، شب تا صبح همه
  

  گیري  . نتیجه6
سـفر آرزوي  «مایـۀ    است که در بـن » بیداري قهرمان درون«داستان ماهی سیاه کوچولو، قصۀ 

هاي پنهان مـتن و بـازخوانی بینـامتنی داسـتان،       شود. رمزگشایی از الیه  بازنمایی می» قهرمان
مـوش پرنـده یـا مـوش     «داستان معروف سرخ پوستی یا تفسیري آن را با ارتباطات فرامتنی 

حماسـی قیـام کـاوه و فریـدون و اسـطورة       -اي  هاي اسطوره  از یک سو، و داستان» کوچولو
ماهی سـیاه  «دهد.   شان میاز دیگر سو در راستاي تفرد و بیداري قهرمان درون ن» پرومتئوس«

ابتـدا از مرحلـۀ   » شـدن «الگوي جستجوگري اسـت کـه در فراینـد تکامـل و       کهن» کوچولو
کند و پس از کسـب تجربـه و اطالعـات الزم بـه مرحلـۀ دوم؛        عبور می» حرکت و جدایی«

و » جنگجـو «نهد، آزمون پذیري و خطر کردن در قالـب کهـن الگـوي      یعنی تشرف قدم می
سرانجام به پاداش واقعی خویش؛ یعنی برآورده شدن آرزوي دیـدار بـا   » نابودگران« مقابله با
رسد، با قدم نهادن در دنیـاي جدیـد و رسـیدن بـه تشـرف، وارد مرحلـۀ پایـانی و          دریا می

کهن الگوي شر و نابودگر، مـانع بازگشـت   » خوار  مرغ ماهی«شود؛ اما مبارزه با   بازگشت می
شـویم.    در او مواجه مـی » جنگجو«با استمرار خصایص کهن الگویی شود؛ در نتیجه   وي می

بـدل  » عاشـق «الگـوي    خوار و کشـتن وي، ابتـدا بـه کهـن      پس از رهایی از شکم مرغ ماهی
هـاي    شود؛ اما میل به بازگشت و انتقـال تجـارب خـویش بـه دیگـران از جملـه مـاهی         می

سـازد؛    بـدل مـی  » حاکم«و » فرزانه« الگوي  کوچولوي دیگر، شخصیت قهرمانی او را به کهن
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اي که با انتقال تجارب موجبات بیداري قهرمان درون را در ماهی سرخ کوچولو دیگر   بگونه
سازد. بدین طریق مرام سیاسی و تعلیمی صمد بهرنگی و آرزوي وي بـراي بیـداري     مهیا می

  .گردد  اجتماعی جامعۀ ایران بازنمایی می
  

    نوشت پی
 بـود؛  دافنه درپی آپولون. بود گایا راهبۀ پري و رود ایزد دختر یونان، اساطیر در )DAPHNE( دافنه. 1

: 1387 اسـمیت، . نـک ( شـد  بـدل  غـان  درخـت  به دافنه یافت، دست او به که لحظه همان در اما
207(. 

 آن رویـش  ضـامن  و گندم ایزدبانوي هرچیز از پیش و رئا و کرونوس دختر )DEMETER(دیمیتر. 2
 کشـت  بـر  عمـدتا  اقتصادشان که باستان یونان هاي  سرزمین از بخش آن در علت، همین به. است
 دسـت  پرسـفون  خویش دختر نجات براي وي. داشت رواج دیمیتر هاي افسانه بود، استوار گندم

 .)214-213: همان( داد نجات زیرین جهان در هادس دست از را او سرانجام و زد ایثار به
 و خـدا  نیمـه  موجـودي  نـام  یونـان،  اساطیر در پرومته به شبیه یا منسوب (Promthean) پرومتئوس .3

 انسـان  به را آن از استفاده و ربود آسمان از را آتش خدایان خواست برخالف که است انسان نیمه
 ).143-141: همان .نک( کرد عقاب را او زئوس دلیل همین به و داد تعلیم

 کسی است که خطاب راوي به اوست.» روایت شنو« .4
خوانندة مستتر کسی است که نویسنده در هنگام نگارش، تصویري از او در ذهن دارد. از خوانندة  .5

). در واقـع مخـاطبی کـه برسـاختۀ     190: 1392کنند (حرّي،   مستتر به خوانندة آرمانی نیز تعبیر می
). 27: 1386غایب که ممکن است به سراغ متن بیاید (لوتـه، ذهن نویسنده و تصور او از خواننده 

اي که نویسنده یـا مؤلـف بـه     نیز معتقد است، مخاطبِ روایت با خوانندگان بالقوه» جرالد پریس«
آل بصیري که هـر حرکـت مؤلـف را درك     هنگام گسترش روایت در ذهن داشته و خوانندة ایده

 ).71:  1384ون،نقل از سلدن و ویدوس کند، فرق دارد (به می
  پردازد.  اي که در جهان واقعی دورة خویش به خواندن آن متن می  خوانندة واقعی: ما یا هر خواننده. 6
 

  نامه کتاب
 ترجمۀ  پیام یزدانجو، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز. ،بینامتنیت). 1385آلن، گراهام (

ـ   فرهنگ اساطیر یونان و رم). 1387اسمیت، ژوئل ( رادران خسروشـاهی، چـاپ دوم،   ، ترجمـۀ شـهال ب
  تهران: نشر فرهنگ معاصر و روزبهان.
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 ، چاپ پنجم، تهران: نشر نخستین.ماهی سیاه کوچولو). 1388بهرنگی، صمد (
ـ تبر هـا،   مقالـه  مجموعـه  ،»نوگوالن يآوا کتاب دربارة یسخن کودکان اتیادب). «1348( بهرنگی، صمد : زی
 .شمس انتشارات

 و خویشـتن  تحلیل راهکارهاي مؤثرترین: من برازندة زندگی). 1391( مار کی هیو و اس.کارول پیرسون،
 .زندگی فرهنگ بنیاد: تهران ششم، چاپ نیري، کاوه ترجمۀ دیگران، با ارتباط سازي غنی

 خانـۀ : تهـران  اول، چاپ ،شناسی  تیروا و تیروا ۀینظر باب در ییجستارها). 1392( ابوالفضل ،يحر
 .کتاب

 ، تهران: انتشارات کتاب و فرهنگ.یادمان صمد بهرنگی). 1379درویشیان، علی اشرف (
 .کتاب انهیآش: تهران ،گانه نه هاي  پیت یشناس روان). 1386( نیپرو ان،یقیدق

 ،72 شـمارة  ،نوجـوان  و کـودك  مـاه  کتاب ،»یبهرنگ صمد آثار در پیاُد عقده). «1382( بهناز دوران،
 .205-203صص

: ریناگز هاي  یگرخوانید و،یـ پورگ دهیفر ترجمۀ ،»ندارد وجود کودك اتیادب چرا«). 1387( جک پس،یزا
 پـرورش  کـانون : تهـران  اول، چـاپ  خسـرونژاد،  یمرتض کودك، اتیادب ۀینظر و نقد يکردهایرو

 .نوجوانان و کودکان يفکر
 سـوم،  چـاپ  مخبر، عباس ترجمۀ، معاصر ادبی نظریۀ راهنماي ).1384( ویدوسون تریپ و رامان سلدن،

  .نو طرح: تهران
، چاپ اول، تهران: اي در شناخت قصه نویسی ایران  قصه مکان: مطالعه). 1388سیف الدینی، علیرضا (

  نشر افراز.
بررسی قصه ماهی سـیاه کوچولـوي صـمد بهرنگـی بـر      «). 1388شاهرخ، حکمت و سارا مهدي خانی (

  .56-47صص -17، شمارة مجلۀ زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اراك ،»اساس نقد امپرسیونیستی
 علـوم  پژوهشـنامۀ  ،»یبهرنگـ  صـمد  یاسیس هاي  کودکانه«). 1393( انینور نینگ و دجوادیس ،ییطباطبا

 .130-101صص دوم، شمارة نهم، سال ،یاسیس
 .سخن نشر: تهران اول، چاپ اسطوره، کی ساختار صمد،). 1381( يمحمد محمد و یعل ،یعباس
 ۀیـ نظر يبرمبنا وتن یب رمان یستیمدرن-یروانشناخت لیتحل«). 1392( سرباز فاطمه و یدعلیس زاده، قاسم
 .142-113 صص دوم، و چهل شمارة دهم، سال ادبی، هاي پژوهش ،»درون قهرمان يداریب

  ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز. ،قدرت اسطوره). 1377کمپبل، جوزف (
ترجمۀ شادي خسروپناه، چاپ چهـارم، مشـهد: انتشـارات     قهرمان هزار چهره،). 1389( کمپبل، جوزف
 گل آفتاب.

 اول، چـاپ . فرجـام  نیـک  امیـد  ترجمـۀ  سینما، و ادبیات در روایت بر اي مقدمه). 1386( یاکوب لوته،
 .خرد مینوي: تهران
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، پژوهشنامۀ علـوم انسـانی   ،»ها  ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با دیگرمتن). «1386نامور مطلق، بهمن(
 .98-83، 56شمارة 

ــا ( ــوا، ماری ــودك  «). 1387نیکوالی ــات ک ــی ادبی ــدن: دوراه ــزرگ ش ــر،   ،»ب ــزرگ مه ــزال ب ــۀ غ ترجم
به کوشش مرتضی خسرونژاد، چاپ اول، تهـران: کـانون پـرورش فکـري      هاي ناگزیر،  دیگرخوانی

 کودکان و نوجوانان.
  


