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 چکيده

ای است که  اسطوره های  مایهترین بنگی یکی از بنیادیسویهبینش دووجهی/ تفکر دو

روایت  و  ادبیات  داستانیدر  بازتولید می های  و  اسطورهبازآفرینی  آگاهی  در  ای  شود. 

رود، عناصر ناهمگون و متضاد و  میی زمانی و مکانی امور، اشیاء و پدیدار ازبینفاصله

تقابلهمه و  تمایزات  بهی  درون فضاگونهها  اسطوره  -ای  زمان  و  مقدس  مکان  و  ای 

شوند. جستار حاضر با تکیه بر بینش دووجهی/ دوتایی به بندی و معنا می، مفصلتوزیع

ماهی سنجابای در رمان  های اسطورهمایهها و بنبندی مفاهیم، پدیده صلتحلیل و مف
میعزیز   دیندار  فریبا  همهاز  در  دووجهی  زیرساخت  پدیدهپردازد.  و  مفاهیم  های  ی 

های  رود. نینا دختر نوجوانی است که با دشواریمی شتنیده و موازی پیداستان، درهم

تجربه است:  درگیر  بلوغ  بزرگسالی،  سن  جهان  به  ورود  و  کودکی  جهان  توأمان  ی 

ی مرگ آیینی/ فرایند آیین گذار و تولد دوباره و پیوستگی معنای زندگی خویش تجربه 

ی)تقویمی و واقعی( و ی دو زمان خطالیهها در الیهگیی این دوسویهبا مرگ پدر؛ همه

ی  کران( و مکان ملموس زندگی نینا و مکان مانداالگونه ای و بی )اسطوره  زمان حلقوی

نگاری به شخصی  دهد که چگونه نینا در فرایند نامهرود. این پژوهش نشان می او پیش می

تناقض تضادها،  از  ماهی  آقای  درگیریناشناس/  و  درونیها  می های  در  اش  و  گذرد 

رسد و هم با پذیرش مرگ پدر،  رسیدن به فردیت و وحدت، هم به بلوغ جسمانی می
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كليدیواژه آیینهای  اسطوره:  تفکر  دووجهی،  بینش  نوجوان،  گذار،  رمان  ای، 

 ماهی عزیز.سنجاب

 

 . مقدمه 1

های زندگی بشر  ی الیهژرفی با همه  جهان ملموس و باورپذیر اسطوره ارتباط معنادار و

کرد و به شکلی جادویی وارد زمان بزرگ و  دیروز داشت و »او را از زمان فانی دور می

می  مقدس  )الیاده،زمان  بن24:  1384کرد«  اسطورهمایه(.  تفکر  و  بینش  ادوار  ها،  در  ای 

آفرینی و بازسازی  طرق گوناگون، بازتولید، بازهای مختلف به تاریخی و نزد اقوام و ملت

شده است. به باور جوزف کمبل »گزاف نیست اگر بگوییم اسطوره، روزنی مخفی است،  

(. 349:  1389ریزد« )بیرلین،ناپذیر کیهان را به قالب فرهنگ انسانی میهای پایانکه انرژی

شمول بودن و نیاز درونی و روانشناختی بشر به این  دلیل جهانبینش و تفکر اساطیری به

زا و  الیه زندگی او گره خورده است. کوپ، انسان را موجودی »اسطورهاحت، با الیه س

بینش اسطورهمی  زی«اسطوره با  به مدد تعقل  باور او، آدمی زمانی که  به  ای ستیز  داند. 

کند و  هایی را نابود میکند، در حقیقت اسطورهزدایی میکند و به اصطالح، اسطورهمی

 (.131  -130: 1390)رک.کوپ،  نشاندها میبه جای آنهای دیگر را اسطوره

ینی و بازسازی بینش،  های داستانی امکان بازتولید، بازآفرقالب هنر، ادبیات و روایت

های موفق  نمایند. این جنس بازآفرینی در نمونهای را فراهم می اسطورههای  مایهتفکر و بن

ی  و.. بیانگر قابلیت گستردههای عجیب  ی قدرتی هری پاتر، مجموعه مجموعهغربی:  

رفت  های برونهای نوجوان امروزی و بیان راهجهان اساطیر برای انتقال مفاهیم و دغدغه

های اساطیری به خوانش،  مایه الگوها و بنبرای اوست. جستار حاضر با تکیه بر بینش، کهن

ها  ها را برای ماهیشنبهها و چهارخدا یکشنبه  /ماهی عزیزسنجاب واکاوی و تحلیل رمان 
دووجهی، چالش    یمایه بنپردازد. این رمان در بازآفرینی  است، از فریبا دیندار می  نیافریده

تنش بلوغ و چگونگی روبهههای دورو پذیرش مرگ یک عزیز و  رو شدن دختری  ی 

ن  های معنایی س کشد. مفهوم مرگ و همبستهنوجوان با این دو امر مهم را به تصویر می
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ی زیستن در آن، آگاهی به درک شرایط و چگونگی پذیرش و آمادگی ردشدن  بلوغ، تجربه

ی درست با شرایط بلوغ و  ترین اتفاق زندگی یک نوجوان است. مواجههها، از مهم از آن

ویژه برای دختران  های عرفی و اخالقی و... بهآگاهی مناسب یافتن با توجه به محدودیت

است.   دشوارتر  اطالعبهبسیار  کمبود  در  خوب  داستان  آموزشی،  یقین  سیستم  رسانی 

تواند، بستر مناسبی برای شکستن این تابو باشد و برای آشنایی  خانواده و صداوسیما می 

ها  شان نقش ایفا کند. این پژوهش موازی با تحلیل پدیدهدختران با این امر مهم در زندگی

چون:   اساطیری  مفاهیم  مو  زمان،  آب،  آیيندرخت،  آیينی،  مرگ  و   آشناسازی  کان، 

کند که چگونه خط روایی داستان، چون جهان اساطیر در ساحت  تبیین می  خویشکاری نام

ی زمانی و ای فاصله رود. در آگاهی اسطورهمیدووجهی و بر بنیاد توأمان دوگانگی پیش

ی تمایزات و  رود، عناصر ناهمگون و متضاد و همهمیمکانی امور، اشیاء و پدیدار ازبین

بندی و  ای و مقدس توزیع، مفصلمکان و زمان اسطوره   -ای درون فضاگونه ها بهتقابل

تنیدگی و تردد  شوند. جستار حاضر زیست توأمانِ امورِ متباین و متضاد و درهممعنا می

ای، مکان طبیعی و مکان مقدس، زندگی و  در خیال و واقعیت، زمان خطی و زمان دایره

 کند.  بندی و تحلیل می و آب و... را در جهان دووجهی داستان مفصل مرگ، خشکی

دوساحتی این  نمود  میبهترین  را  شخصیت بودن  نام  که  داستان  عنوان  در    توان 

(Character  )  در جهان بنیادی  مفاهیم  از  یکی  نمود.  نیز هست، مشاهده  داستان  اصلی 

خویشکاری اوست. این رابطه در  شخصیت داستان با نقش و   اساطیر پیوند معنادار نام

گر نقش، کنش، منش،  سانی، تضاد، هماهنگی آوایی و... بیانهمانی، شباهت، همالگوی این

قدرتی،  و  است)رک.حسینی  داستان  موقعیتی شخصیت  بافت  و  ؛  112:  1390سرنوشت 

  ی گزینی در ساحت اساطیر و رابطهگذاری و نام( با توجه به اهمیت نام52:  1388  قویمی،

گی نام شخصیت  سویهدلیل همویژه بهخویشکاری نام در شناخت  شخصیت داستان و به

با جهت گیری رمان)بینش دووجهی در جهان اساطیر(، جستار حاضر در اصلی داستان 

بندی آن با نقش  ماهی و مفصلای به تحلیل نام سنجابهای اسطورهکنار تحلیل پدیده

پردازد. دختر نوجوان داستان در مراحل گذشتن از  ی نینا می دوساحتی و زیست دوگانه
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شدن با تغییرات و تحوالت فرایند بلوغ است؛ این تجربه و کودکی به بزرگسالی و مواجه

با زمان بی پیوند  در  تقویمی  نام سنجاب زمان  در  را  ماهی که زیست دوگانهکران  او  ی 

ای که  ت و هم ماهی دریاچهشود؛ او هم سنجابِ خشکی اس کند، نشان داده میترسیم می

ی  ی زندگی باید بگذرد؛ هم تجربه زمان از دو مفهوم/ آستانهمکان مقدس اوست. او هم

پذیرش مرگ پدر و رسیدن به بلوغ فکری و اجتماعی. مرگِ آیینی  بلوغ جسمانی و هم  

شخصیت داستان را از جهان کودکی جداساخته و هم او  ای است که هم  داستان، آستانه

 سازد. برای پذیرش و کنارآمدن با مرگ طبیعی پدر آماده می را

یابی  ها در جهان اساطیر، زنده، پویا و معناساز هستند. فرایند فردیت و خویشتنپدیده

شدن از مادر و در پیوند با درختی که نامش را چِرنی گذاشته، در فضایی دور نینا در کنده

کردن  افتد. نوآموز برای سپریاتفاق می ها  آب و ماهیاز خانه، در کنار دریاچه و در پیوند با  

ها و رسیدن به فردیت، نیازمند پیر دانایی است که از او دستگیری کند. پیر دانای  آستانه

شود. دستگیری پیر دانا برای  رمان معاصر متناسب با شرایط و بافت داستان بازآفرینی می

هایی است که توسط شخصی به نام »آقای  گذراندن فرایند آیین رازآموزی، در قالب نامه

ماهی از  های دوطرفه، سنجابنگاریرسد و در مسیر این نامهماهی میماهی« به سنجاب

رسد؛ هم سنجاب وجود تکه به وحدت و آرامش میزندگی دوساحتی، متناقض و تکه

می  خاک  را  ماهی خویش  رؤیای  از  هم  و  میکند  فراتر  یگانه  شدن  وجودی  به  و  رود 

آید و هم پس از بیماری که  ی، خود کنار میرسد. هم با بلوغ جسمانی، عادت ماهیانه می

ورشدن در آب اتفاق افتاده، جانش پذیرای مرگ پدر شده و به بلوغ  ی غوطهواسطه به

داستان رافکری و اجتماعی رسیده است. جستار حاضر مفاهیم و مؤلفه بستر    های  در 

اس مکان  و  زمان  دووجهی  مفصلبینش  میاطیری  اتفاقبندی  از  بسیاری  و  نماید.  ها 

ای(  زمانی)در مفهوم اسطورهمکانی و بیماجراهای قهرمان داستان پیوند معناداری با بی

تواند باشد، هرجایی که اتصال به آب و درخت داشته دارد. مکان وقوع داستان هرکجا می

گیرد.  پایان میامروز، در این ساعت، امضای: های آقای ماهی با باشد و در هر زمانی. نامه

ها  ی لحظهناپذیر و به همه امروز و این ساعتی که چون زمان اساطیری مستمر است و پایان 
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زندگی سنجاب و ساعت معنا میهای  نامهماهی  نیست  معلوم  از کجا میدهد.  و ها  آید 

گونه  همانشود. مکان زندگی آقای ماهی مشخص نیست،  جواب نامه به کجا ارسال می

کند؛ پشت  ماهی، او در شهری زندگی می که خودش در هاله ابهام است؛ در تصور سنجاب 

-شوند. آرزویی که خود سنجابها، در شب ماهی میی انساندریاچه که در آنجا همه

 پروراند.ماهی، همیشه در سر می 

          

 ی پژوهش . پيشينه2

شناختی، تحلیل و واکاوی  بسیاری از منظر اسطوره های  در ادبیات بزرگسال، اشعار و رمان

ـ ی ادبیات کودک و نوجوان نیز، هم با رویکرد اسطورهاند. در حوزهشده   چندوجهی   ای 

الگوی سفر، بازآفرینی  های جهان اساطیر)آیین تشرف، کهنمایهـ و هم از منظر یکی از بن

عنوان انجام شده است. به   های بسیاری ای و...( پژوهش های نمادین و اسطورهشخصیت

الگوی  بررسی کهن(  1391)پورسارا حسین ینامهتوان به پایاننمونه در رمان نوجوان می 
پردازی در ادبیات  اسطوره (  1391ی فاطمه طارمی) نامهپایان،  گانه پارسیان و منسفر در سه

(   1397ی رضا یزدانی)نامه و پایاننوجوان دهه هشتاد از منظر لوی استروس و روالن بارت  

( »تحلیل  1397فاطمه زمانی)  ی و مقاله  تحلیل سازکارهای آیین تشرف در داستان نوجوان

  ی فهیمه باوی و همکاران « و مقاله شاهنامهبا    راز کوه پرندهمتنی رمان  روابط فرامتنی و بیش 

در ادبیات کودک   شاهنامهای های نمادین و اسطوره( »بررسی بازآفرینی شخصیت1396)

برده در های نامی پژوهش حاضر با پژوهشو نوجوان« اشاره نمود. تمایز و تفاوت عمده

های فوق، مستقل و متمرکز  ای پژوهشدو نکته است: یک، اینکه در رویکردهای اسطوره

دوسویه در جهان اساطیر پرداخته نشده است و دیگر اینکه،  مهم دووجهی/    یمایهبنبه  

صورت نگرفته است. جستار حاضر از منظری    ماهی عزیزسنجاب رمان  ی  پژوهشی درباره

ای  جدید، یک رمان خوب نوجوان را تحلیل و سازکار دووجهی را در ساختار اسطوره 

 کند. آن ردیابی می

 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/427617
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/427617
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/427617
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 ماهی عزیز سنجابی داستان . خالصه3

ی شخصی ناشناس به نام »آقای ماهی« به شخصیت اصلی داستان که دختر  داستان با نامه

شروع می نیناست  نام  به  با خطابِ سنجابنوجوانی  را  شود،  اسمش  نینا  عزیزم!  ماهی 

سنجاب  نام  ندارد.  و دوست  پدر  فقط  را  نام  این  کرده،  انتخاب  برای خودش  را  ماهی 

ماهی خطاب کرده است. داستان  ناس او را سنجاب دانند و حاال شخصی ناشمادرش می

البه و  نامه همراه  این  پیشنگاریالی  دوطرفه  نوجوانی  میهای  دختر  هر  مثل  نینا،  رود. 

شدت دلتنگ پدرش است  رفتن بیزار و بهکند؛ از مدرسهمشکالت دوران بلوغ را طی می

بلکه یک ماهی شده.    که در دریاچه غرق شده است؛ او باور دارد که پدر نمرده است،

هایش،  رود؛ به سوال ماهی جلو میحاال کسی در قالب آقای ماهی، قدم به قدم با سنجاب 

فرستد، تا او را آماده سازد کند؛ برایش هدیه می هایش را برطرف میدهد؛ نگرانیپاسخ می

به  تر پشت سر بگذارد و هم با مرگ پدر کنار بیاید و  اش را راحتکه هم بلوغ جسمانی 

 آرامش و بلوغ فکری و اجتماعی برسد. 

 

 . چارچوب نظری 4

نگرش دوقطبی در ساحت ذهن و زبان بشر و    /(binary opppstion)  های دوتاییتقابل

شناسی،  شناسی، روانهای مختلف: فلسفه، جامعهگیری علوم و دانشها و جهتدر گزاره

ترین  بسترسازی و نهادینه شده است. ابتداییشناسی، هنر، ادبیات و...  علوم سیاسی، زبان

مراتبی و با تفکر  ترین مفاهیم فلسفی در ساختار سلسلهی زندگی تا پیچیدهامور روزمره

  شوند. اعتبار شده و به حاشیه رانده مییابند یا بیشوند، ارزش میبندی می دوشقی مقوله

پی تقابلبرای  بریزی  در  کلیدی  اصطالح  دوگانه، هر  قرار میهای  متضادش  گیرد؛  رابر 

»ارزش  »اصلی«،  »مهم«،  »کم اصطالحِ نخست،  »فرعی«،  دوم،  و اصطالح  و مند«  ارزش« 

های دوگانه  اعتبار« است؛ همیشه جهت حرکت از قطب اول به قطب دوم است؛ تقابل»بی

متمدن/  زن؛  مرد/  شرق؛  غرب/  نسبیت؛  قطعیت/  غیاب؛  نوشتار؛ حضور/  گفتار/  چون 

ها  فه/ ادبیات؛ روح/ جسم؛ عقل یا علم/ اسطوره و... . درواقع اول این تقابلوحشی؛ فلس
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می آفریده  و  همبستهخلق  و  مفاهیم  بعد  و  آنشوند  معنایی  طبیعیهای  با  و  ها  سازی 

بهعینی واقعیتسازی  می  عنوان  فلسفه،  پذیرفته  این  در  پدیدههمهشوند.  نظام  ی  در  ها 

یرند؛ و چون دو قطبِ جریانِ الکتریسته، در تضاد و تقابل با  گهای دوگانه قرار میتقابل

- 19:  1381کنند. قطب دوم همواره طفیلیِ قطب اول است)رک.دریدا،  یکدیگر عمل می

ی این جریان فکری در غرب  (. البته شاکله106:  1380؛ هارلند،98:  1385؛ مکاریک،23

متزلزل    دریدا  ژاک Deconstruction   مارتین هیدگر و  Destructionی نیچه،  با اندیشه

جایی یا فروریزی اعتبار و ایجاد ها، با جابهاین فالسفه در چگونگی مواجهه با تقابل شد.

  باالنس و تعادل در دو قطب تالش کردند معنا و خروجی امور و مفاهیم را تغییر دهند 

 (.23: 1385؛ هارلند،183: 1380)رک.ایگلتون،

ها و معارف، مفاهیم  های زیسته بشر، دانشچون دیگر جهانای نیز در تفکر اسطوره 

متضاد و متقارن وجود دارد، اما با این تفاوت بنیادی که دو قطب مخالف جهان اساطیر  

ی  اساطیری، تقابلی اساسی و بنیادی و مرزی  در اندیشهاز یکدیگر منفک و مجزا نیستند.  

ها، مفاهیم و وجود ندارد. ساحت  ظاهر متمایز و منفک مشخص و شفاف در مفاهیمِ به

کنند. مفاهیم دوگانه یا دووجهی وسوی جداگانه، زندگی و عمل نمیامور در دو سمت

کنند. به تفکیک نیستند؛ بلکه در متن و بطن یکدیگر زیست میدر آگاهی اساطیری، قابل 

وجود   بیان کمبل »در آغاز اجداد ما به دو جنس مخالف تقسیم نشده بودند، نه والدتی

داشت و نه مرگی. سپس یک مراسم رقص عمومی بزرگ برگزار شد و در جریان این  

قطعه شد و قطعات بدنش  کنندگان تا سرحد مرگ لگدمال و قطعهرقص، یکی از شرکت

گرفت، دو جنس از یکدیگر جدا شدند  ای که این قتل صورت میرا دفن کردند. در لحظه 

(. این  75:  1396)کمبل،  دت با مرگ متوازن شدند«ترتیب مرگ با والدت و وال اینو به

اسطوره نمایش  تفکر  به  تعادل است  انعکاس و  نماد تضاد، درگیری،  با عدد دو که  ای 

نشانهگذاشته می  که  تمام دووجهیشود. عددی  دونیمهگریی  و  و  گیها  اولین  هاست. 

، ماده و روح،  ها چون مرگ و زندگی، خالق و مخلوق، سیاه و سفیدشدیدترین تقسیم

تقسیم تمامی  که  دارد  بطن خود  در  را  و...  مردانه  و  زنانه  ناشی  وجه  آن  از  دیگر  های 
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گیرد و سپس موجود دوم دیگری  ای که از خود نشئت میشود. موجود یکتا و یگانهمی

ی  (. »عدد، حلقه 232:  1396  ؛ کاسیرر،257:  3ج  ،1388  شوالیه و گربران،  شود)رک.می

کاررود  ترین محتویات بهترین و نامشابهتواند در مورد گوناگوناست که میی مهمی  رابطه

ها را به وحدت مفهومی برساند... اسطوره، تساوی عددی را چنین  و از این طریق، آن

ای دارند، هرچند ظاهر مشهود و محسوس اشیایی  کند که دو شیء سرشت یگانه تبیین می 

با است  ممکن  است،  مساوی  تعدادشان  دیدگاه    که  از  اما  باشند؛  داشته  فرق  یکدیگر 

های گوناگون پنهان  اند: فقط یک ذات است که خود را در شکلهمانها اینای آناسطوره

 (.  229و  226: 1396داشته است«)کاسیرر،

  توان در یک پیکره مشاهده کرد:زیست توأمان امور متباین را می در جهان اساطیر،  

اهیم، چون عدد، زمان)خطی و حلقوی(، مکان)طبیعی و مقدس(، ها و مفمایهبسیاری از بن

آیینی(، آیین گذار)تولد و مرگ  بانوان، مادران  -خدایان/ ایزد-مادر  یمایه بن  زیرساخت 

شدند، تصویر  ای که وجه زنانه و مردانه را توأمان داشتند و از خویشتن آبستن میباکره

هایی چون  الگوی خدای شهیدشونده و همچنین پدیدهی مادرِ مهربانِ مخوف، کهندوگانه

ی مردانگی،  مرگی است و هم نماد زنانگی است و هم نشانهدرخت، که هم دار مرگ و بی

مهلک  هم  که  مار  و  آب  دگردیسی  در  و  حیات  تجدید  بستر  هم  و  اند 

،  1388  ؛ شوالیه و گربران،74:  1396؛ کمبل، 64-62و    23  -9:  1376و...)رک.دوبوکور،

 (.  261- 257و  203-187: 3ج

ی زمان است. در  ناشدنی از مقوله مکان مفهومی تفکیک  - ای، فضادر بینش اسطوره     

اسطوره فاصلهتفکر  بینای  از  پدیدار  و  اشیاء  بین  مکانی  تعلیق  میی  حالت  به  و  رود 

زد. در  پرداها نمی بندی آنای به تفکیک امور از یکدیگر و الیهآید. آگاهی اسطورهدرمی

این ساحت، مرزی مشخص و شفاف بین زمین و آسمان، امر تجربی و متعالی، امر کلی  

 ؛ شوالیه و گربران،167  -140:  1396و جزیی، امر پایدار و متغیر وجود ندارد)رک.کاسیرر،

ی زمان است تا بینشی  اش بیشتر بینشی درباره(. اسطوره در معنای بنیادین393:  4ج  ، 1385

شود. اکنونِ  ای که فقط از طریق روابط مکانی محقق می . البته روابط زمانیی مکاندرباره
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جادویی/ اکنونِ ابدی، اکنونِ محض نیست؛ زمان حال، ساده و متمایز نیست؛ بلکه اکنونی  

: 1396ی آینده است)رک.کاسیرر،نیتس حامل گذشته و دربردارندهاست که به قول الیب 

179-189 .) 

 

 ها .تحليل داده5

 . عدد و بيناد دووجهی 1.5

مفاهیم و بن از  با  مایهعدد در کنار مکان و زمان  تفکر اساطیری است که  بنیادین  های 

کند و تضادها و  بندی می ای را مفصلبندی مفاهیم و مضامین، ساختار جهان اسطورهالیه

میدرگیری تعادل  و  وحدت  به  را  دوقطبیها  بینش  از رساند.  نمادی  دووجهی،  گری/ 

تنیدگی و زیست توأمان دو امر متضاد و متباین در بطن یکدیگر است. تصاویر و درهم

اند  ی موجود زندهشوند، بیانگر دو جنبههایی که جفت/ دوتایی ترسیم میهای حیواننقش

نشانه  ناساز و همچنین مکمل و گی است؛ دوسویهی رقابت و دوسویهکه  و  متقابل  ی 

شوند یا در یک واحد الهی متمرکز. این دوگانگی متحد می   پربار. این وجه اغلب با هم

کند، تا شخصیت را به وحدت  مسیری را در جذب و دفع و هستی و مرگ تعریف می

شود... دو، مولد حرکت دو نایکسان و  برساند. »پیشرفت فقط از طریق تضاد میسر می 

ی دیگر اگر تضاد  پیشرفت یکی از آن دو است. در این رابطه، دو، دیگری است. از سو 

و   )شوالیه  بود«  فرد خواهد  فردیت یک  در  اصلی  دو، مولد  باشد...  فرد  درون یک  در 

 (.  259: 3،ج1388 گربران،

ظاهر متضاد و متباین  گر زیست توأمان دوساحتِ بهنمایش  ماهی عزیزسنجابرمان  

اهی  مدر وجود نیناست.  نام شخصیت اصلی داستان نیناست؛ ولی او خودش را سنجاب 

داند و هم ماهی  نامد. او یک موجود دوزیست است؛ هم خود را سنجاب میداند و می می

ها، درختی دارد که که امکان زیست در خشکی و دریا را توأمان دارد. او چون سنجاب

ای که هم مکان امن و مقدس  برد. درختی به نام چِرنی و دریاچه همیشه به او پناه می
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،  23،  11،  10،  9:  1395  پدر در آنجا اتفاق افتاده)رک.دیندار،اوست، هم جایی که مرگ  

 خورد. ماهی، آنجا رقم می( و هم تولد دوباره/ مرگ آیینی سنجاب36،  24

های زندگی است. زمان مقدس و زمان  ای و واقعیت داستان، تلفیقی از آگاهی اسطوره

دنیای   کنار  در  جادویی  جهان  و  تخیل  ساحت  در  بازار  تقویمی  مدرسه،  واقعی)خانه، 

رود. شخصیت اصلی داستان یک دختر نوجوان است که در  ها و...( جلو میفروشماهی

کند. موهای او سنجابی است  تمام داستان با عنصر جادویی و حیوانی وجودش زندگی می

وخیز  گیرد با او جستزند، از او مشورت میکه نینا بسیار دوستش دارد، با او حرف می

(. در وجود نینا  94و    89،  53،  52،  42،  21،  20،  19،  11ترسد)همان: کند و از او می می

میقورباغه  نینا  هرگاه  که  دوزیست  موجودی  است.  میای  پایین  و  باال  و ترسد،  پرد 

(. بخش دووجهی دیگر زندگی نینا مرگ پدر است. پدر  223و    10کند)همان:قراری میبی

ینا بر این باور است که پدر نمرده؛ بلکه در دریاچه تبدیل  در دریاچه غرق شده است، اما ن 

گزیند؛ دو روز در هفته، به ماهی شده است)استحاله(. او برای رسیدن به پدر دو راه برمی

اش را در  شدهرود، تا پدرِ ماهیها میفروششنبه و چهارشنبه به بازار ماهی روزهای یک 

شود تا بتواند به پدر ملحق شود. »حاال حتم   های صیدشده بیابد یا خود ماهیجمع ماهی

ها  هایش غروبکند، همان سرزمینی که آدمدارم آقای ماهی آن سوی دریاچه زندگی می

می نیم ماهی  یک  اگر  بود  خیلی خوب  نیمماهی  شوند.  یک  بودم.  پاهای  شده  با  ماهی 

شدنم  یگر ماهیهای یک ماهی یا مثال یک پری دریایی. آن وقت دآدمیزاد و سر و باله

 (.109کشید)همان:خیلی طول نمی

 

 . مکان و زمان اساطيری 2.5

شود  ای باعث میتنیدگی و توازی مفاهیم، در ساحت اسطورهتمایز و انفکاک و درهم عدم

ی کلی فضا توزیع شوند و در ای در بدنهگونهها، اشیا و حوادث بهی اجزا، پدیدههمه

ها  ی تقابلعنا یابند و زندگی کنند؛ به بیان کاسیرر »همه ای، مبطن زمان و فضای اسطوره

ی مشترک،  و تمایزات کیفی دارای نوعی تناظر فضایی هستند... و از طریق همین رابطه
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ی اشیا از هر  نمایند. همهگویی عناصر ناهمگون با یکدیگر ارتباط و تماس حاصل می 

ه وساطتِ معنوی میانشان منجر  نوعی درجایی در فضا، خانه دارند... وساطتِ مکانی ب

ای از جهان  ها در یک کل بزرگ، در یک طرح بنیادی اسطورهی تفاوتشود؛ یعنی همهمی

می اسطوره157:  1396گردند«)کاسیرر، ترکیب  زمان  در (.  است  منفذی  و  شکاف  ای، 

اسطوره بدنه زمان  خطی.  و  تقویمی  زمان  مقدس،  ی  کیفی،  و  غیرخطی  زمانی  ای، 

، حلقوی و مینوی است که در آن توالی و نظمی بین رویدادها وجود ندارد.  پذیربرگشت

پذیر نیست و از شدت و ضعف برخوردار است. در تفکر  در این آگاهی، زمان محاسبه 

شود؛ روز سنجیده نمیاساطیری زمان بر حسب واحدهایی چون دقیقه، ساعت و شبانه

؛  207و  32: 1396 )رک.الیاده، شودبلکه بر حسب رویدادها و حوادث خطیر تعریف می

 (.226:  1392ضیمران،

ها نیافریده ها را برای ماهیها و چهارشنبهخدا یکشنبهداستان  (  Subtitle)  عنوان فرعی    

ای، مقید  ، با مفهوم زمان و عدد دو پیوند معناداری دارد. آفرینش در ساحت اسطورهاست

ماهی یک  شمارانه نیست. اما در جهانِ سنجابسنجش با معیار گاهبه زمان تقویمی و قابل

و    شود. دو روزِ هفته، یکشنبهای سنجیده می کران اسطورهامر طبیعی و روزمره با زمان بی

ها نیست؛ زیرا در این دو روز  صیادها به دریا  روز مقدس و خوب برای ماهی  چهارشنبه،

رود  ها میفروشبه سراغ بازار ماهی  کنند. نینا این دو روز،ها را صید میروند و ماهیمی

  ها بیابد زعم او ماهی شده، در جمع آنکند، شاید پدرش را که بهها را زیرورو میو ماهی

(، اما در سیر داستان، یافتن پدر در زمان اساطیری و در 23و    11:  1395دیندار،  )رک.

اتفاق می  آیینافتد؛ در مرحلهساحتی دیگر  پایانی  آستانهطی  گذار و درهای  با  کردن  ها 

 های آقای ماهی. نامه

شود: »امروز؛ در ای قید میکند، زمان ندارند. پایان هر نامههایی که نینا دریافت می نامه

رسد،  ها در زمان تقویمی و در مکان طبیعی به دست نینا میاین ساعت؛ آقای ماهی«. نامه 

شود  ای نه روزی از هفته قید مینامه  شوند؛ در هیچ اما در بستر زمان تقویمی نوشته نمی

سو زمان خطی  ها نیز مشخص نیست. در یکو نه ساعت و ماه و سالی. مبدأ و مقصد نامه
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آید و در سوی دیگر زمان  ساعت به نمایش درمی  های هفته و عقربهو کرانمند با روز

ین دو زمان، زمانی در جریان است. این تفاوت و تمایز بکران و حلقوی. یک نوع بیبی

ای ناشناس، از شخصی ناشناس  شود. شروع داستان، با نامهگاه با روز و شب نشان داده می 

ای در زمان خطی و در زمانی نامعلوم، شخصیت و مخاطب داستان را به شکاف و رخنه

کند و  خواند. شکافی که او را به زمان بزرگ، حلقوی و مقدس وارد میتقویمی فرامی

کنند؛ ماجراهای داستان، تنیده در ساحت داستان حرکت میموازی و درهم این دو زمان،  

های  ها در روزهای دختران در سرویس مدرسه، سرکشی به ماهیرفتن نینا، شیطنتمدرسه

ماهی به  بردنِ سنجاب ها و پناهکرانِ دریافت نامهیکشنبه و چهارشنبه و... در کنار زمان بی

رود. در جهانِ دووجهیِ نینا، زمان روزمره به زمان  می  پیش  اش مکان مقدس و مانداالگونه 

جهانی کمک گرفته  های اینخورد و در این پیوند از پدیدهای پیوند میمینوی و اسطوره

کنند؛ زیرا نوآموز  ها قبل از هرچیز، ابتدا فضایی مانداالگونه ایجاد میشود. این پدیدهمی

در باید  تقویمی  زمان  از  گذشتن  تفکر    برای  در  قرارگیرد.  مینوی  و  مقدس  موقعیتی 

ی  گیرد، ساحتی مانند مانداال دارد. واژهای که شکل میشناختی، نخستین اسطورهاسطوره

سنسکریتِ مانداال به معنی دایره و مرکز است. از نظر کمبل، جهان تماماً یک دایره است  

تواند در فضایی مقدس،  تنها میای، بازتاب روان هستند. انسان  های دایره ی انگارهو همه

ها را برقرار کند. آن  تواند اتصال در مرکز زندگی کند. قهرمان با واردشدن به مرکز، می 

نقطه  اتصال که در گذشته  به همان  بازگشتن  با  تنها  آن مکان شکسته شده،  ای دور در 

را با عالم خود و او  پذیر است؛ زیرا قداست و قدرتی دارد که فرد را از خود بیامکان 

زند. یک مرکز  کند، ناخودآگاه را فعال و به خودآگاه پیوند میماورا و مقدسات مرتبط می

عبارت دیگر مرکز جایی  ای آرمانی است که به فضای مقدس تعلق دارد. بهگر نقطهنمایان

میتناقض قطع  را  همدیگر  آن سطوح  در  که  است  نقطهگونه  عالم کنند.  آن  در  که  ای 

زمان  رود و به آرامش و حال بیتواند تعالی یابد، انسان از زمان فراتر میمحسوس هم می 

می دست  الیاده،84:  1393یابد.)رک.الیاده،ابدی  شایگان، 59:  1396؛  کمبل،52:  1382؛   ؛ 

(. مکان مقدس نینا هم، جایی است که پدر را در آنجا از دست داده است و  314:  1396
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آورد  میدست  چرخشی در همان مکان، پدر را از جنس دیگری بهپریشان گشته و هم در  

 رسد. و به آرامش می

ای که پدر در آن غرق شده،  ای را که برای پدر نوشته به دریاچهماهی نامه سنجاب

ماهی پدرِ  دست  به  تا  است،  برسد)رک.دیندار،شدهانداخته  از  11:  1395اش  پس  او   .)

م آقای ماهی، دلخور، نگران و هراسناک به دریاچه و دریافت اولین نامه از شخصی به نا

ای که دستم رسیده بود فکر کردم و نامه  برد. »تمام آن روز به نامهاش پناه میمکان مقدس 

بار    42جا ماندم،  را تو لباسم گذاشتم و کنار دریاچه رفتم و تا غروب و تاریکی هوا همان

)همان:گریه گرفت«  مانداالگ12- 11ام  مکان  سنجابونه(.  در ی  شهر،  از  خارج  ماهی 

ای آرام و پر  ای خلوت است؛ درختی بزرگ و انبوه، به نام چِرنی در کنار دریاچه حاشیه 

کشم... چرنی اسم درخت پرشاخ و چرنی دراز می  یها، زیر سایهاز ماهی. »روی چمن

دراز کشیده برگی است که کنار دریاچه رشد کرده و قدش تا آسمان رسیده. کنار دریاچه  

کنم. من  هایم را تیز میتوانم صدای دنیا را بشنوم. گوشبودم... کنار دریاچه است که می

های ریز  ها و حشرهها، پشهها، صدای گلها و برگشنوم، صدای شاخهصدای آب را می 

های بسیاری از  ها و لحظه(. ساعت 104،  100،  97،  95  -94،  16- 15شنوم«)همان:را می

سن  می جابزندگی  سپری  رودخانه  جوار  در  و  چرنی  درخت  کنار  درختی  ماهی  شود. 

گاهی که همچون ستونی، مرکز و اتصال زمین و آسمان است و مکانی که  استوار و تکیه

کند. این  بار روزمره جدا و به دل طبیعت پرتاپ می ها و ماجراهای ماللتاو را از ترس

 افتد.  رایند آیین گذار نینا آنجا اتفاق میمکان مقدس و مانداالگونه، مکانی است که ف

 

 خویشکاری دووجهی نام   .3.5

ها  ی نزدیک نامگذاری است. رابطهگزینی و نامیکی از مفاهیم بنیادی در جهان اساطیر نام

دو، مکمل،    دهد که در جهان اساطیر اینها، نشان میهمانی مستتر در آنها و اینو ذات

یکدیگرند. معرف  و  اسطوره  مؤید  شکل  هر  می »ذات  را  یکای  آن  توان  نام  از  راست 

ای ضروری و درونی با همدیگر دارند و نام  فراگرفت. این برداشت که نام و ذات رابطه 
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ی یک چیز  کند، بلکه درواقع ذات آن موضوع است و قوهتنها بر یک موضوع داللت می نه

فرض از  یکی  است،  عجین  آن  نام  در  بنیادی  واقعی  اسطورههای  است«آگاهی    ساز 

این17- 11:  1389؛ رک.بیرلین،39:  1396)کاسیرر،  -(. نام شخصیت داستان، در الگوی 

شباهت،  ه نقش،  مانی،  کارکرد،  رفتار،  تصویرگر  و...  آوایی  هماهنگی  همسانی،  تضاد، 

  )رک.الج و همکاران، خویشکاری، بافت موقعیتی و مفاهیم ضمنی، استعاری و کنایی است

 (.52: 1388 ؛ قویمی،80و   30:  1393

ای  ، مکمل و مؤید بینش دووجهی در ساحت اسطورهماهی عزیزسنجابنام کتاب،  

ماهی، نام شخصیت اصلی داستان نیز هست. نینا اسدی، شخصیت  رمان است. سنجاب 

ماهی را بیشتر از اسم هرحال من اسم سنجاباصلی داستان، نامش را دوست ندارد. »به

دانم  ترها من از اسمم بیزار بودم و نمیدوست دارم. راستش باید بگویم که قبلام  واقعی

ی یک حرف پشت  اند نینا، دو تا نون به فاصلهبه چه دلیل مامان و بابا اسمم را گذاشته 

های شخصيت یک انسان  ترین بخشكنم اسم یکی از مهممن فکر میسرهم، مسخره است...  

:  1395)دیندار،اند برای انتخاب یک اسم خوب برای من«دهها هيچ  تالشی نکراست و آن

برمی37- 36 برای خود  را  نامی  نینا،  رابطه شباهت)(.  مبنای  بر  که  و    (Analogyگزیند 

  ( او نیز هست. دو Context of situation(، بیانگر بافت موقعیتیِ)Sameness)  همسانی

تخیل، کودکی و بزرگسالی،  ، حال و آینده، واقعیت و  اشساحت/ وجه متفاوت زندگی

می ترکیب  یک  در  را  آرزو  و  حقیقت  خشکی،  و  آب  زندگی،  و  گنجاند؛  مرگ 

ی نیناست. او با ماهی؛ نامی است که بیانگر زیست متباین و دووجهی در اندیشه سنجاب

 آب.   خشکی و ماهیِ گزیند؛ سنجابِانتخاب این نام، زیستی توأمان را برمی

کنم من باالخره یک روز  ماهی!« چون همیشه فکر می »سنجاب  کند:»مامان صدایم می

شوم. یک روز هم بهش گفتم: من یک روزهایی سنجاب بودم. مامان... گفت. ماهی می 

سنجاب یک  تو  هستی!«)همان:خیلی خب،  و 36ماهی  دیروز  کودکی/  وجه  سنجاب   .)

ی بلوغ او ترکیب  انهدوران قبل از بلوغ نیناست که با ماهی، وجه نوجوانی/ امروز و آست

 شوند. شود؛ در فرایند آیین گذار این دو وجه در وجود نینا استحاله و تبدیل میمی
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ی داستان چون  ای که در همهسنجاب، همان موهای نیناست. موهای نارنجی یا قهوه

ی  های سفر رازآموزانه کند. تمام مرحلهکنان با اوست و خودنمایی میوخیزسنجابی جست

زند و... .  رود، با او حرف میمیاش پیش گونه ترین دوستش، زلفِ سنجابا صمیمینینا ب

نشیند و آن دورها را نگاه ام، روی دمش می آید روی سینه»سنجابه آرام از زیر گردنم می

رود و با افتادن برگ کوچکی آرام  کند. بعد هم روی شکمم این طرف و آن طرف میمی

وابست 19گیرد«)همان: می  تنهایی (.  و  کودکی  جهان  به  او  با شدت  گی  بلوغ،  دوران  در  اش 

آید. از شما هم،  رفتن بدم می شود. »از مدرسه اش به سنجابش/ موهایش ترسیم می دلبستگی 

(. در کالس هم  42کدامتان دوست من نیستید. من سنجابم را دارم«)همان: مهم نیست که هیچ 

گفت  در  سنجابش  توبی با  را  او  معلم  که  می وگوست  روی  خ  و  میز  زیر  »خزیدم  کند. 

نشسته موزاییک  میز  با سنجابم حرف زدم... زیر  و  بازی  های خنک نشستم  با موهایت  ای 

کنی؟ بیرون... از صدای خانم بهرامی،... سنجابه از ترس پریده بود توی موهایم و...«)همان:  می 

ماهی  های خصوصی و شخصی سنجاب (. تمام لحظه 94،  89،   64،  63،  53و رک.    53- 52

، همراه و همسو با  های آقای ماهی که کنار دریاچه و درخت است یا در حال خواندن نامه 

شدن  کردن موها و کنده کند، شخصًا با کوتاه سنجابش است و زمانی که دوران گذار را طی می 

سنجاب  جها کودکی   از  به  می اش،  وارد  بزرگسالی  واژه ن  ترکیب  شود.  در  ماهی  ی 

ای  شود( و هم مقدمه ماهی، هم بیانگر آرزوی نیناست)او باور دارد روزی ماهی می سنجاب 

توانند به شهری  زعم او ماهی شده و نمرده است و با هم می است برای رسیدن به پدری که به 

 (. 100  و   97)همان:   شوند بروند که مردمانش هر غروب ماهی می 

 

 . آیين رازآموزی 4.5

ها در اساطیر، آیین گذار، تشرف، آشناسازی، رازآموزی یا پاگشایی  ترین آیینیکی از مهم

سازی گذر از دوران بلوغ و  ساختن نوجوانان برای آساناست. این آیین با هدف آماده

تر و پسر  گرفته است. در فرآیند آشناسازی، نوجوان دخی بدوی انجام میورود به جامعه

شوند. وجه تمایز رازآموزی دختران این مهم رو میهای سخت جسمانی روبهبا آزمون

شود و  كه مراحل آشناسازی دختران معموالً با اولين عادت ماهيانه/ دشتان شروع میاست  
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ویژه مادر،  آیین گذار دختران شامل جداشدن از خانواده به  گيرد.هميشه انفرادی انجام می 

ها، مالیدن گزنه/ ای تاریک، لمس زمین، سرودهای آیینی، رقصرهاشدن در جنگل و کلبه 

شدن توسط خوردن در آب و بلعیدههای گزنده و گیاهان سمی به بدن نوآموز، غوطهبرگ

هیوال/ ماهی/ نهنگ و... است؛ البته آیین آشناسازی دختران در برخی موارد با مناسک  

 ؛ الیاده،94- 93:  1368؛ الیاده،213-187:  1396ارد)رک.الیاده،آشناسازی پسران اشتراک د

نفسه و بالذاته آیینی دووجهی (. آیین گذار فی721-707:  1386؛ فریزر،96-  82:  1395

ی  شدن از پوستههایی برای کندهظاهر متضاد و متباین؛ آزار و شکنجهاست؛ تلفیق دو امر به

ای  ای و تولد در قالب و پیکرهر قالب و پیکرهکودکی و ورود به جهان بزرگسالی؛ مردن د

تناقض و پریشانیزمان در یک کالبد اتفاق میدیگر که هم از مرگِ  افتد.  هایی که پس 

 انجامد.آیینی به وحدانیت و فردانیت نوآموز می 

شود. گی بیان میی قاعدهی او با پدیدهماهی در مواجهههای بلوغ سنجاب اولین نشانه

ها  های داخل دستشوییهای مدرسه و فضای سطل آشغال روی دیوار دستشویی   هاینوشته

کنند. او با حالت تهوع شدید به  قدم برای گذراندن آیین آشناسازی آماده میبه او را قدم

رسانم. دوم و خودم را به دستشویی میدود: »تمام سالن و حیاط را میطرف دستشویی می

کشد به پوست شکمم  هایش را میزند. سنجاب پنجهن میگرداب توی دلم، از دهانم بیرو 

آید. از بوی بدی که  ها هم بدم میرود. از دستشوییطرف میطرف و آنو توی لباسم این

ها نوشته شده  هایی كه روی در و دیوار دستشوییها و كلمهجملهکند و حالم را خراب می 

سطل گوشهو  كه  رهایی  شدنمان  بزرگ  دستشویی،  هر  میی  یادآوری  بهمان   «كنند ا 

ماهی از دستشویی گریزان است. از تحوالت و تغییرات  (. سنجاب65- 64: 1395)دیندار،

کند  رو شود. دستشویی مدرسه او را وادار میها روبهخواهد با آنترسد و نمیاش میبدنی

شویی  وقت دستهمه وحشی نبود، هیچبا این چالش مواجه شود. »اگر گرداب توی دلم این

ها  ترسم. جملهشان میها و فکرکردن به معنیرفتن و خواندن جملهآمدم. از دستشویینمی

 (. 65)همان: شود«جوری میخوانم و دلم یکرا می
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تواند بپذیرد؛  ها را نمیبرد و آناش رنج میزمان از دو اتفاق زندگیماهی همسنجاب   

دیگری مرگ پدر. این دو رنج و الم، هم، وجود  یکی تغییرهای فیزیولوژیک بدن است و  

بردن مقدس  ای، رنجدهد. در تفکر اسطورهبرد و هم جان او را صیقل میاو را تحلیل می

آید که  صورت چیزی درمیو محترم است و در چرخش و تغییر و استحاله، درنهایت به

که رنج، چیزی یاوه و دانست  تحمل باشد؛ چون بشر ابتدایی میدرک و درنتیجه قابلقابل

عبارتی مصیبت  ی بحرانی در تحملِ رنج در اول، ابتالء به آن است؛ بهرایگان نیست. لحظه

تا زمانی که علتش کشف و پذیرفته نشده، موجب تشویش و نگرانی است؛ وقتی به دالیل  

روبهمختلف مصیبت درد،  و  رنج  با  لحظه رو میدیده  تحملشود،  رنج شروع ی  پذیری 

توان سامان داد  ود؛ زیرا هر رنجی، علتی و حکمتی دارد و آن را در نظامی معقول میشمی

ها و  ماهی در ابتدا برای گریز از ترس(. سنجاب 108-106:  1384و توجیه کرد)رک.الیاده،

ها به مکان مقدس و شدن با آنروتدریج برای مواجهه و روبهاش و بههای زندگیرنج

، مکانی دنج، درختی بزرگ در  برد: مکانی دور از محیط زندگیمیاش پناه  گونه   مانداال 

ای: »چرنی اسم درخت بزرگ و پرشاخ و برگی است که کنار دریاچه رشد  کنار دریاچه

آرام است و زیر خورشید می تا آسمان رسیده... دریاچه  درخشد... کنار  کرده و قدش 

کنم، من صدای آب  ایم را تیز میه توانم صدای دنیا را بشنوم. گوشدریاچه است که می 

را، صدای مگس ها و برگشنوم، صدای شاخهرا می  را  ها و حشرهها، پشهها  های ریز 

شنوم... صدای زمین را، صدای دنیا را و صدای دریاچه را که با زبان آب با من حرف  می

یعت  اش به مرکز هستی/ طبماهی در مکان مقدس(. سنجاب18:  1395)دیندار،  زند«می

توانم با خیال راحت  کند: »کنار دریاچه میشود و احساس امنیت و آرامش مینزدیک می 

به هرچه دوست دارم فکر کنم... دنیا کنار دریاچه آرام است«)همان(. در جهان اساطیر  

تواند یک درخت سبز باشد که نمادی از احیاء و نوشدن است. مکانی با  مکان مقدس می

م به عالیحدومرزهایی دقیق و  تنظیم شده است؛  شخص که  ترین شکل سازماندهی و 

تواند یک معبر، شکاف یا گذار باشد که با فرایندهایی روحی ـ روانی قهرمان ارتباط  می

هایش را با تکیه به درخت که ستونی  (. نینا دلتنگی199  -198:  1376دوبوکور،  )رک.  دارد
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کند.  یف و جادویی، برطرف میمحکم و رابط زمینِ سخت و واقعی است با آسمان لط

مرگی؛ هم ماهی، دووجهی است: هم دار مرگ است و هم بیدرختی که چون سنجاب

ای بودم و به جنگل  گوید: »وقتی پسربچهوجه زنانه دارد و هم وجه مردانه. کمبل می

کردم، درخت من، پرستیدم و با خود فکر می رفتم، یک درخت عظیم و کهنسال را می می

ای... در آنجا همه چیزهایی که در اطراف  ای و چه چیزها را داشتهدرخت من، تو چه بوده

به نمایش میحضور دارند، نیروها، قدرت گذارند که  ها و امکانات جادویی زندگی را 

های زندگی را به روی شما  متعلق به شما نیستند، اما بخشی از زندگی هستند و دریچه

 (. 146:  1396گشایند«)کمبل، می

نوآموز برای گذراندن مراحل آیین گذار، به دستگیری و راهنمایی پیر دانا/ خردمند      

شیوه به  که  دارد،  مینیاز  نشان  را  راه  مختلف  حکمتی  های   از  پیر  مرد  »تصویر  دهد: 

ای طوالنی و دردآور ناشی شده است. او در رؤیای افراد ممکن است،  نفوذناپذیر و تجربه

یامبر، پاپ، دانشمند، فیلسوف یا یک زایر درآید. دیدن یک حکیم پیر،  صورت یک پبه

گربران،  و  پنهان است)شوالیه  تحقق خرد  یا  قدیم  با حکمت  تکمیل خود  به  نیاز    نماد 

های آقای ماهی  قدم با نامهبه آیین گذار را قدم  هایآستانه  ماهی(. سنجاب 91:  1ج 1378

 خردمند را دارند.  هایی که خویشکاری پیرکند، نامهطی می

 ماهی ها: معبری برای گذار سنجاب. نامه 1.4.5

شود. این  ی آیین گذار است. او در مسیر تشرف نوآموز ظاهر میپیر دانا/ منجی، الزمه 

دهد که آرامشِ بهشتی را که از آغاز  شخصیت قدرتمند و محافظ به نوآموز اطمینان می

های  امکان رسیدن به آن وجود دارد. در مرحله  در رحم مادر شناخته، از بین نرفته است، و

سخت و دشوار زندگی نوآموز، نیروی حمایتگر در حرم دل همیشه حاضر است و درون 

را  یا پشت هیأت او  باید  پنهان شده است. فقط  ماندگار،  باقی و  ناشناسِ زندگی،  های 

گر  ود حمایت(. این موج78- 77و    66- 65:  1396شناخت و به او اطمینان کرد )رک.کمبل،

قالب در  است  شود)همان:ممکن  ظاهر  مختلف  رمان    .(96های  در  دانا  پیر  شخصیت 

شود. پیر دانای نینا، آقای  های او بازآفرینی میمعاصر، متناسب با زندگی نوجوان و دغدغه
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جهت راهنمایی،  که  است  آگاهماهی  و  قدمیابی  را  نوآموزش  قالب  به  سازی  در  قدم 

ها واسطه و مدیومی هستند که به کمک  دهد. نامهنویسد، انجام مینینا میهایی که به نامه

ها و  ها، سؤال کند. هر نامه، بخشی از ابهامماهی فرایند تشرف را طی میها  سنجابآن

بخشند و نگاه او را دگرگون  اش معنا میدهند، به رؤیاها و زندگیهای او را پاسخ میترس

 کنند. می

با جوابِ  نامه داستان  به سنجاب  ماهی  آقای  »سنجابماهی شروع میی  ماهی  شود: 

ات را خواندم و تکه لواشکی را که فرستاده بودی خوردم... بامزه نیست که  عزیزم! نامه 

این بدترین حادثهپدرت ماهی شده است؟ واقعا فکر می ی  ای است که روی کره کنی 

د داشته باشد؟ راستی، ما به چه چیزی  تواند وجوزمین اتفاق افتاده و بدتر از این نمی

(؛  6-5: 1395گوییم؟... امروز، در این ساعت، امضا: آقای ماهی«)دیندار،بدترین اتفاق می

ی تشرف، برای  ماهی در جادهاین نامه، اولین ندا/ دعوتی است برای قرارگرفتن سنجاب

تواند سرزمینی دور،  ها که میشده و حرکت به سمت ناشناختهشدن از قلمرو شناخته کنده

زده است؛  ی واقعی شگفتماهی از دریافت یک نامه ها و... باشد. سنجابجنگل، زیرآب

زده است و همچنین بسیار نگران پرد، ذوقکشد، باال و پایین میدود، جیغ میدور خانه می

ماهی عزیزم! یکی از  (. »دستخطی روی کاغذ خطابم کرده بود: سنجاب8و هراسان)همان:

ها این است که کسی تو را با نامی که دوست داری، آن هم با پسوند  ترین اتفاقشنگق

عزیزم خطاب کند. جالب نیست؟ چرا، تا اینجا خیلی جالب است. اما وحشتناک است  

ات را خورده باشد و بدتر از همه  و هدیه  ای خواندهای را که برای پدرت نوشتهکسی نامه

ماهی  ( سنجاب9-8نیست که پدرت ماهی شده است؟)همان:  ات کرده باشد: بامزهمسخره 

که چقدر حماقت کرده  کند و اینهم ترسیده و هم نگران است، به حال خودش گریه می

، انداخته توی دریاچه و حاال کسی دیگر آن را خوانده است. ای را که برای پدر نوشتهنامه 

 )همان:  کند می   ش را پیش خود تکرارخواند و بارها مطالب ماهی، بارها نامه را میسنجاب

ها و کلنجارهای بسیار، تقریباً در اواسط داستان تصمیم  ( و پس از خوددرگیری 77- 76

بنویسد. چندینمی نامه  آقای ماهی  به  با مطالب مختلف و لحن پرخاشگرانه    نامه گیرد 
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شخص ناشناس    باألخره جواب پانزده نامه،  کند و بعد از  زند، مچاله مینویسد، خط میمی

 (.  84- 79)همان: دهدرا می

هایش اعتماد کرده است و او  ماهی به آقای ماهی و حرفروز سنجاب پس از چندین  

می کاغذی خود  اولین دوست  ترسرا  مربا درستداند.  ماجرای مدرسه،  های  کردنها، 

او سوال    کند و از شدن، تنفرش از مدرسه و... را برای آقای ماهی تعریف می مادر، مریض 

های  ها، بهترین و قدرتمندین و نادرترین اتفاقماهی معتقد است که »نامهکند. سنجاب می

(  143تواند معجزه کند«)همان:افتند... و یک نامه می اندکه برای کمتر کسی اتفاق میجهان

ان  ها و مسئوليتشی آدمدربارهکنند. آقای ماهی  ماهی، معجزه میها در زندگی سنجابو نامه

تواند بسياری از های دنيا، از نيروی جادویی نوشتن كه میهایشان از اتفاق نسبت به انتخاب

بودن  ی معيار تشخيص درست یا اشتباههای كوچک و بزرگ را تسکين دهد؛ دربارهاندوه

درباره رفتار،  كار/  مییک  حرف  خيال  و  واقعيت  بين  مرز  جهنم،  و  بهشت  به  زند  ی  و 

هایی است که  ید: »دلتنگی برای کسی یا چیزی یکی از بهترین حس گوماهی میسنجاب

گیرد  دانستی؟ خوشحال باش که گاهی دلت میتواند در دلش تجربه کند، هیچ میکسی می 

شود، دری از بهشت باز شده  شود. وقتی دلت برای کسی تنگ مییا برای پدرت تنگ می 

از روزها و لحظه نسیم مالیمی  به دلت رو  ، 143و رک.  189)همان:  سیده«های خوب 

145-146 .) 

گذاشتن به آخرین آستانه و گذراندن آیین  ی ماقبلِ آخرِ آقای ماهی نینا را برای قدمنامه 

کند: »من از پدرت  رو میدهد. این نامه او را مستقیم با مرگ پدرش روبهتشرف سوق می

. گاهی مرز باریکی بین  توانم خبری داشته باشمماهی. چون نمیهیچ خبری ندارم سنجاب

آوریم و جایی که دلمان وجود میگیرد. مرزی که خودمان آن را بهواقعیت و خیال قرارمی

پاافتاده، اتفاقات بزرگی را در دنیا  دهیم... گاهی اتفاقات کوچک و پیشخواهد قرارمیمی

در  هایی  شوند... واقعیت این است که پدرت غرق شده است، نه ماهی. لحظهسبب می 

نمی  که  دارد  وجود  قبل  زندگی  حالت  به  را  وضعیت  و  بدهی  تغییر  را  شرایط  توانی 

پردازی  گونه که هستند، بپذیری. با خیال برگردانی، پس مجبوری اتفاقات و شرایط را آن
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توانی درک درستی از دنیای واقعی اطرافت داشته باشی... رویاهایت را نقاشی کن... نمی

رو تمام  که  نکن  سنجاب فراموش  دارند،  حقیقت  (.  215-214)همان:  ماهی«یاها 

ایستد. تصویر  رود و زیر سایه چرنی میماهی به سمت دریاچه/ مکان مقدس میسنجاب

برد. کنار  کند. بعد به درخت پناه میباری که با پدر کنار دریاچه آمده بود را مرور می اولین

کند و کامال برای  کی حفر میهایش گودال کوچهای قطور و بزرگ درخت با دستریشه

من حالم به  گوید: »بیند، میهای کوچکی که در خاک میمرگِ آیینی آماده است. به کرم 

توانم ی كافی خوب است. یک خبر خوب هم برایتان دارم. اما اصرار نکنيد. االن نمیاندازه

  رسند«رم میکنم، موهایم تا کمهای خاکی بافت موهایم را باز می. با همان دستبگویم

ماهی  ی آیین گذار سنجاب لحظه های او در لحظه(. تصویر پدر و مرور خاطره220)همان:

افتد. آیین رازآموزی  کند. یاد نوازش پدر و بودن او میحضور دارد. موهایش را که باز می

ماهی با تغییرات فیزیولوژیک/ عادت ماهیانه و مرگ پدر آغاز  شدن سنجابکه با مواجه

قدم در فرایند  بهماهی را قدمها، سنجابشده بود، با دستگیری آقای ماهی در قالب نامه

آیین گذار جلو برده و حاال او باید به دور از مادر، تنها/ انفرادی در مکانی مقدس، از  

های صوری کودکی نیز کنده شود. یکی از مناسک گذار، کشیدن یا کندن موی سر  نشانه

بیشه تاریک و دنج است)رک.الیاده، زاردر جنگل،  ؛  96،  52،  32،  28:  1395، در فضایی 

مرور جمله(. سنجاب211،  193:  1396  الیاده، با  برمیماهی  قدم  ماهی  آقای  دارد:  های 

وجود گیرد، مرزی که خودمان آن را به»گاهی مرز باریکی بین واقعیت و خیال قرارمی

ای  خندم و دسته های خر میهیم... به کرمدخواهد قرارمیآوریم و جایی که دلمان میمی

توانیم واقعیت را کشف کنیم که  زنم و تنها وقتی می کنم و قیچی میاز موهایم را جدا می

ساختگی  ببریم«)دیندار،مرز  بین  از  را  سنجاب221  :1395مان  و  تکرار (  خود  با    ماهی 

ای دیگر را  ایم. دستهردهکنیم که تازه آغاز به درک آن ککند: »ما در جهانی زندگی میمی

قیچی میجدا می  و  دستهکنم  دستهزنم.  دیگر...  دستهای  دیگر...  دستهای  دیگر...  ای  ای 

بلندی شده که  دیگر...دسته تار موهای  ای دیگر و آخرین دسته... گودال کوچک پر از 

قهوه نیست  نارنجی«)همان:ایمعلوم  یا  سنجاب222اند  قدم(.  با  بهماهی  كردن  اهكوتقدم 

با کوتاه ی تولد دوباره میآماده  ها در گودال،ای از موهایش و دفن كردن آندسته  شود. 
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گردد، زیر درخت چرنی بیش از  شود و او متوجه میشدن موها، سنجاب از او دور می

بیست، سی، چهل، پنجاه و بیشتر و بیشتر سنجاب وجود دارد که بیانگر دختران زیادی  

ماهی روی موهایش خاک  اند. وقتی سنجاب کان از کودکی کنده شدهاست که در این م

ها  ی سنجاببیند، همهکند، دیگر سنجابی نمیها را در دل خاک مدفون میریزد و آنمی

ماهی باید آخرین آستانه را بگذراند. در آیین (. سنجاب 223- 222  )همان:  اندفرار کرده

 وروسط یک ماهی بزرگ/ هیوال و نفس غوطهشدن ت تشرف، مرگِ آیینی در الگوی بلعیده

تاریکی محقق می بسته/ آب/  گودال/ غار/ یک فضای  در  فرورفتن  و  در شدن  و  شود 

زدن، مالیدن گزنه گونه و تاریک، با اعمالی مثل شالقبسیاری موارد در این فضای جوف

برگ نیش حشرات/ مورچو  توسط  یا  نوآموز،  بدن  به  گیاهان سمی  و  گزنده  ها،  ههای 

ترکاندن، در پوست و  نوعی مفهوم پوست شوند که بهباعث خارش و خاراندن پوست می 

زنده دیگر  کالبدی  و  پوست  در  و  مردن  قبلی  پیقالب  را  میشدن    کند ریزی 

 (. 213و  198: 1396؛ الیاده، 85 -82: 1395)رک.الیاده،

کوتاهسنجاب از  پس  دفنماهی  و  میکردن  تنش  تمام  موها،  »خاکردن  تنم  رد:  تمام 

ها را دیدم... هایم، کف پاهایم، دیشب خواب ماهیموهایم، شکمم، سرم، دست خارد،می

خنکی آب  روم،توی آب فرو میام  شده آورم... دیشب خواب دیدم ماهی  دارم پولک درمی

اند.  تر شدههایم سبک آید، بعد شکمم، قدم کند. آب تا زانوهایم باال میحالم را بهتر می

بینم...  ها را زیر آب میرفتن در آب شاید شباهت زیادی با پرواز داشته باشد... ماهیراه

وقت وجود داشته باشند. بابا وسط دریاچه  هایی که وجود نداشتند و قرار نبود هیچماهی

(. نینا با موفقیت آیین تشرف را از سر  226-225:  1395زند«)دیندار، ایستاده و لبخند می

های مادر که از  کند. در برابر سوال های پیرامونش را درک می ه است. حاال اتفاقگذراند

ای روی تنم گویم. انگار مورچه گوید: »چیزی نمیپرسد، هیچ نمیحالش و موهایش می 

خارد. دستم درد  نقطه میگیرد. تمام تنم نقطهبار گازم میرود و هر چندقدم یکراه می

بندد، هایم را میدود و چشممطمئنم به این حسی که زیر پوستم میکند. درد؟ نه... حاال  می

گویند. درد باید چیزی فراتر از فرورفتن یک سوزن کوچک در دست و کبودی  درد نمی
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کردن تر از کوتاهتر از خارش تمام پوست بدن و غمگینپوست باشد، چیزی آزاردهنده

گیرند از  ها، مادر و نینا تصمیم میفاق(. چند روز پس از این ات228ی موهایم«)همان:همه

شان بروند. گویی آن منطقه/ مکان مقدس نقش و خویشکاری  منطقه/ محل زندگی فعلی

شود. پس از ماجرای آن روز کنار خوبی انجام داده است. وسایل بسته میخویش را به

رود میدی میماهی در کمال ناا ای از آقای ماهی نداشته است. سنجاب رودخانه، نینا نامه

ایستم، دلم برای سنجابه ی چرنی میکه از دریاچه و درختش خداحافظی کند: »زیر سایه

سنجاب برای  دلش  نباید  آدم  اما  است.  شده  درختم تنگ  و  دریاچه  با  شود...  تنگ  ها 

می بیخداحافظی  خداحافظی  دستکنم.  بدون  هایتکانکلمه،  یا  گریهدادن  کردن.  های 

(. در برگشت از مکان  250«)همان:بيه هيچ خداحافظی دیگری نيستای كه شخداحافظی

بیند. نقش آقای ماهی  ی پست میی آقای ماهی را در جعبهدر اوج ناباوری نامه   مقدس

کند که  ها نیز به پایان رسیده است و آقای ماهی تاکید میعبارتی خویشکاری نامهیا به

کنم، بعد از این خودت از ، چون فکر می نویسمای است که برایت می»این آخرین نامه 

آیی... این گردنبندِ کوچکِ ماهی،  های کوچک و بزرگ برمیپس تمام مشکالت و مسئله

ها پیش از  مان. من و تو تا ابد دوست هم هستیم؛ چون سال ای برای دوستی منم، نشانه

نینا با ساحت    .(252-251ایم که با هم باشیم...«)همان: این، پیش آغاز زمان، انتخاب کرده

دستگیری با  و  کرده  خداحافظی  حمایتکودکی  و  جواب  ها  دنبال  به  ماهی  آقای  های 

هایش غلبه کرده است. او هم با جسم و بدن جدیدش)پس  هایش رفته و بر ترسسوال 

از بلوغ( کنار آمده، هم مرگ پدر را پذیرفته و دیگر در دریاچه و بازارچه به دنبال پدرِ  

ای  )وحدانیت و فرایند فردیت( و هم با داشتن گردنبند ماهی که نشانه  گرددیشده نمماهی 

تبدیل اوست، خود را خوشبخت ماهی روی  ترین سنجاب از جهان کودکی و استحاله/ 

 (. 253)همان: داندزمین می
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 گيری نتيجه .5

شخصیتپدیده بنها،  و  داستان  مایهها  عزیزسنجاب ی  دووجهی/   ماهی  ساحت  در 

که دو امر متضاد و متباین چون مرگ/    رود. بینش دووجهیمی جهان اساطیری پیش دوقطبی

کودکی/  بی طبیعی،  مقدس/  مکان  تقویمی،  مینوی/  زمان  مردانه،  زنانه/  وجه  مرگی، 

کند. آگاهی و اندیشه  بزرگسالی، آب/ خشکی و... را در یک ساختار و قالب پیکربندی می 

نامهدوساحتی   داستان،  شخصیت  نام  آیینی  در  مرگ  و  مکان  و  زمان  مفهوم  نگاری، 

هایی از آقای  یابد. خویشکاری راهنما/ پیر خردمند در قالب نامهماهی نمود میسنجاب

سنجاب  قدمماهی،  را  آمادهبه ماهی  ترسقدم  با  مواجهه  رنجی  تلخ  ها،  نامالیمات  و  ها 

کند. آخرین  دنی و عادت ماهیانه/ دشتان( میاش)مرگ پدر و پذیرش تغییرات بزندگی

رسد، که او فرایند آیین رازآموزی را  ماهی میی آقای ماهی زمانی به دست سنجاب نامه 

مقدس  مکان  کوتاهدر  با  دریاچه(،  و  درخت  سنجاباش)کنار  موهای  و  گونه کردن  اش 

ماهی  د، سنجاب شوای که در آن قید میشدن از جهان کودکی، گذرانده است. نامه کنده

های کوچک و بزرگش  تواند بعد از این، از پس تمام مشکالت و مسئلهبزرگ شده و می 

سنجاب بر گذار  آید.  آیین  گذراندن  از  پس  تناقض ماهی  تضادها،  درگیریاز  و  های  ها 

رسد و گذرد و در رسیدن به فردیت و وحدت، هم به بلوغ جسمانی میاش میدرونی

 یابد. ، به آرامش و بلوغ روحی و اجتماعی دست میهم با پذیرش مرگ پدر
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Introduction 

Two-dimensional insight or two-way thinking is one of the most 

fundamental mythical motifs that is recreated and reproduced in literature 

and fiction. Relying on two-dimensional/dual insights, the present essay 

analyzes and articulates the mythical concepts, phenomena and motifs in 

Fariba Dindar's novel Dear Squirrelfish. The two-dimensional 

infrastructure is intertwined in all the concepts and phenomena of the story. 

Nina is a teenage girl struggling with difficulties of puberty, experiencing 

both the world of childhood and the world of adulthood. Several dualities, 

including the experience of the ritual death / the process of transition and 

rebirth, and the connection between the meaning of her life and the death 

of her father; take place in layers of linear time (calendar and real) and 

circular time (mythical and infinite), as well as the tangible space of Nina's 

life and her mandala-like space. This study shows how Nina goes through 

her internal contradictions and conflicts in the process of writing letters to 

an unknown person, “Mr. fish”; and in achieving individuality and unity, 



2     Journal of Children's Literature Studies  

 

she achieves both physical maturity and, by accepting the death of his 

father, peace and spiritual and social maturity. 

 

The Research Methodology, Background and Purpose of the Study 

The present essay, by presenting the hierarchical structure and 

dichotomous / binary thinking, states that in mythical thinking, like other 

human lived worlds, there are opposite and symmetrical concepts, but with 

the fundamental difference that the two opposite poles of the mythical 

world are not separated and distinct. In the world of mythology, different 

things can be seen as coexisting in one figure; for instance many themes 

such as numbers, time, space, infrastructure of the ritual of transition, the 

motif of the mother-gods (virgin mothers), the dual image of the dreadful 

kind mother and also in phenomena such as tree, water and snake. 

Many works of children and adolescent literature have been 

analyzed from a mythological point of view; examples in the adolescent 

fiction are Sara Hosseinpour's dissertation, "A Study of the Archetype of 

Journey in the Trilogy Persians and I"; Fatemeh Taremi's dissertation, 

"Mythology in Adolescent Literature of the Decade 2000-2010 from the 

Perspective of Levi-Strauss and Roland Barthes"; Reza Yazdani's Thesis, 

"The Analysis of the Mechanisms of the Ritual of Initiation in Young Adult 

Fiction"; and Fatemeh Zamani's article, "The Analysis of Meta-Textual and 

Hyper-Textual Relations in the novel Mystery of the Bird Mountain and 

Shahnameh”. The present study is different from the mentioned researches 

in two ways: firstly, in the mythological approaches of the researches 
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mentioned above, the important two-dimensional motifs in the world of 

mythology have not been addressed independently; secondly, no research 

has been done on the novel Dear Squirrelfish. 

 

Discussion 

Two-dimensional insight is a symbol of the entanglement and coexistence 

of two opposite things in each other; the lack of distinction and separation 

and the entanglement and parallelism of concepts in the mythological realm 

results in the distribution of all components, phenomena and events in the 

general body of the space, so that they find meaning in the heart of the 

mythical time and space. According to Cassirer, “all contrasts and 

qualitative distinctions have a kind of spatial correspondence, and through 

this common relationship, it is as if heterogeneous elements communicate 

with each other” (Cassirer, 2017: 157). Mythical time is a non-linear and 

qualitative time, sacred and reversible, in which there is no sequence or 

order between events.  

The novel Dear Squirrelfish pictures the coexistence of two 

seemingly contradictory domains inside Nina. Nina is the name of the main 

character, but she calls herself a squirrelfish since she considers herself 

both a squirrel and a fish, a creature which can live both on land and at sea 

simultaneously. There are no dates on the letters that Nina receives, each 

of which is ended with the words: "Today; at this hour; Mr. Fish." The 

letters reach Nina in calendar time and in a natural space, but they are not 

written in the context of calendar time. In Nina's two-dimensional world, 
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everyday time is linked to Minoan and mythical times, and in this 

connection, the phenomena of this world are used. These phenomena first 

of all create a mandala-like space. The sacred space of Nina is both a place 

where she has lost her father and is disturbed, and in a rotation in the same 

place, she acquires the father of another kind and finds peace (see Dindar, 

2016: 15- 16, 94-95, 97, 100, 104). 

One of the most important rituals in mythology is the rite of 

transition / initiation. In the process of initiation, adolescent girls and boys 

face severe physical tests. The distinguishing feature of this rite for girls is 

that the initiation process for them usually begins with their first menstrual 

period and is always done individually (see Eliade, 2017: 187-213 and 

Eliade, 1989: 93-94). The rite of transition is in itself a two-dimensional 

rite, a combination of two seemingly contradictory and different things: 

death in one form and birth in another form, which occur simultaneously 

in one body. The first signs of maturity in squirrelfish are expressed in her 

encounter with the phenomenon of menstruation. "I run through the hall 

and the yard and get to the bathroom. The vortex in my stomach is coming 

out of my mouth. I hate toilets, too; the stench that makes me sick, and the 

sentences and words that are written on the doors and walls of the toilets, 

and the buckets at the corner of every bathroom which remind us that we 

are growing up” (Dindar, 2017: 64- 65).  

To get through the rituals of transition, the novice needs the help 

and guidance of a wise old man who shows the path in different ways. The 

squirrelfish goes through the thresholds of the ritual of transition step by 
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step with the help of the letters by Mr. Fish; letters that have the wisdom of 

an old wise man.  

 

Conclusion 

The wisdom of the guide / the wise old man in the form of letters from Mr. 

Fish prepares the squirrelfish step by step to face the fears, sufferings and 

bitter misfortunes of life (the death of her father and the acceptance of her 

physical changes and menstruation). Mr. Fish’s last letter reaches the 

squirrelfish when she has undergone a process of secrecy at the sacred 

place (near a tree and a lake) by cutting the squirrel-like hair and getting 

separated from the world of childhood. The letter states that the squirrelfish 

has grown up now and can deal with all her problems and issues, big or 

small. After passing the ritual of transition, the squirrelfish goes through 

her internal contradictions and conflicts, and on her quest for individuality 

and unity, she reaches physical maturity and, by accepting the death of the 

father, she achieves peace and spiritual and social maturity. 

 

Keywords: mythical thinking, two-dimensional insight, ritual of transition, 

Dear Squirrelfish, Adolescent Novel 

 

Sources: 

Beaucorps, M. D. (1997). Les symboles vivants (J. Sattari, Trans.). Markaz. 

Bierlein. J. N. (2010). Parallel myths (A. Mokhber, Trans.). Markaz. 

Campbell, J. (2017). The power of myth (A. Mokhber, Trans.). Markaz. 



6     Journal of Children's Literature Studies  

 

Cassirer, E. (2017). Philosophy of symbolic forms (Y. Moghan, Trans.). 

Hermes. 

Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (2006). The Penguin dictionary of symbols 

(Vol. 4) (S. Fazaili, Trans.). Jeyhun. 

Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (2009). The Penguin Dictionary of Symbols 

(Vol. 3) (S. Fazaili, Trans.). Jeyhun. 

Coupe, L. (2011). Myth (M. Dehghani, Trans.). Elmi va Farhangi. 

Dindar, F. (2016). Dear squirrelfish: God has not created Sundays and 

Wednesdays for the fish. Hoopa. 

Eagleton, T. (2001). An introduction to literary theory (A. Mokhber, 

Trans.). Markaz. 

Eliade, M. (1989). Rites and symbols of initiation: The mysteries of birth 

and rebirth. (N. Zangoui, Trans.). Agah. 

Eliade, M. (2004). The myth of eternal return (B. Sarkarati, Trans.). 

Tahoori. 

Eliade, M. (2014). Images and symbols (M. K. Mohajeri, Trans.). Ameh. 

Eliade, M. (2017). Rites and symbols of initiation: The mysteries of birth 

and rebirth (M. K. Mohajeri, Trans.). Parseh. 

Eliade, M. (2017). Myth and reality (M. Salehi Allameh, Trans.) Parseh. 

Frazer, J. G. (2007). The golden bough: A study in magic and religion (K. 

Firoozmand, Trans.). Agah. 

Ghavimi, M. (2009). Descriptive value of characters' names in one 

thousand and one nights. in The world of one thousand and one 

nights (J. Sattari, Trans.) (pp. 51-69). Markaz. 



7     Journal of Children's Literature Studies  

 

Harland, R. (2001). Derrida and the concept of writing. in Structuralism, 

post-structuralism and literary studies (F. Sojoudi, Trans.). 

Houzeh Honari. 

Harland, R. (2006). Literary theory from Plato to Barthes: An introductory 

history (S. Jorkesh, Trans.). Cheshmeh. 

Makaryk, I. R. (2006). Encyclopedia of contemporary literary theory (M. 

Mohajer & M. Nabavi, Trans.). Agah. 

Payandeh, H. (Ed.). (2014). Theories of novel. Nazar. 

Shayegan, D. (2003). The range of myth: Mohammad Reza Ershad's 

interviews with Dariush Shayegan and others. Hermes. 

Zimran, M. (2013). Transition from the world of myth to philosophy (4th 

ed.). Hermes. 


