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 چکيده 

میکهن  فردی  و  جمعی  ناخودآگاه  طریق  از  و الگوها  فردی  کنش  و  تفکر  بر  توانند 

کهن  از  بعضی  اما  بگذارند،  اثر  انسان  نقشی  اجتماعی  ملت  یک  ذهن  در  الگوها 

ترین باورهای ایرانیان دانست  توان از کهن الگوی قربانی« را می تر دارند. »کهن کنندهتعیین

بی  پیوستاری  در  همواره  پژوهش  گسسکه  این  است.  داشته  ما حضور  فرهنگ  در  ت 

الگوی قربانی«  ها در داستان، چگونگی بازتولید »کهن کوشد با تحلیل نقش شخصیت می

رمان   چهار  قلعه در  آخولقه دلیران  بابور،  هاراهزن ،  ی  زیبای  هیول سایهو    قلب  را    ی 

ها، همچنان  اندهد تفسیر جهان در این داستبررسی کند. حاصل این واکاوی نشان می 

های جهان  و بدون درنظرگرفتن پیچیدگی  ی نگرش اساطیری استوار استبر پایه

کند که برای رسیدن به خیر یا دفع  های دیگر، به مخاطب القا میحلواقعی و راه

 دادن وجود ندارد.شدن یا قربانیای جز قربانیشر چاره
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 . مقدمه 1

های  الگوها ریشه در ناخودآگاه جمعی ما دارند، شناخت کارکرد و شیوهجاکه کهنازآن

تواند در فهم خاستگاه و  های روایت در جهان معاصر میبازتولیدشان در انواع صورت

اهمیت بسزایی داشته باشد. »قربانی« در پیوند با  های فردی و اجتماعی ما  چرایی کنش

الگوهای حاکم بر ذهن ایرانی است  ترین کهنالگوی تقابل خیر و شر« یکی از مهم»کهن

تعیینکه می داستانکنندهتوان حضور  تمام  در  را  آن  اولیهی  از  های  آفرینش  ایرانیِ  ی 

در یک   ن معاصرباورهای دورا ها و ادیان متأخر و حتی رسوم وهای بدوی تا آیینآیین

از طریق ناخودآگاه جمعی   جاکه این باور باستانی و عمیقآنگسست دید. ازپیوستار بی

کننده دارد، این پژوهش بر آن است  ی ما با جهان اثری تعیینی مواجههو فردی بر شیوه

یا درج   ی تیراژ بال انتشار خود به واسطهی  تا با بررسی چهار رمان که هرکدام در دهه

ی مخاطب برخوردار  در کتاب درسی مدارس یا ساخت سریال و... از بیشترین گستره

های کانون موجود و ها در بازار کتاب و کتابخانهآنهای متعدد  اند و هنوز هم چاپبوده 

این پرسش  در دسترس است، الف،به  این  این کهن  ها پاسخ دهد که  در  الگو چگونه 

این بازتولید تا چه    است؟ ب،ر است( بازتولید شدهها معاصآنها )فضای همگی  رمان

ت دنیای واقعی امروز آشتی دهد؟  اندازه توانسته است قوانین جهان اساطیری را با مناسبا 

ای  چه تفسیری از جهان دارند و چه شیوهالگوی قربانی  با بازتولید کهن  هااین رمان  ج،

 کنند؟ خود القاء میرا برای مواجهه با آن به مخاطب نوجوان 

 

 ی انتقادی . پيشينه2

  به   نوجوان  و  کودک  اتیادب  دری  شناساسطوره  تیاهم  درک  با  ر یاخ  یها هرچند درسال 

تاکنون به نقش    ،کرده  جستجو  نگارنده  که  ییجا  تا  اما   شده است،  توجه  زین   موضوع  نیا

 است.الگوی قربانی در ادبیات کودک و نوجوان پرداخته نشده کهن

  ک ی  ر یثأو ت   دی تول  یچگونگ  یدرباره  گرفته در این زمینه،صورت  مطالعات   یهمه  در

بهکهن  ای  اسطوره مستقلالگو  یا  شکل  نوجوان  و  کودک  ادبی  متون    در   آن  ریثأت   در 
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تحل  یوهی ش  ی ریگشکل و  همواره    یمورد   یطالعهم   مخاطب،  ل یتفکر  و  ندارد  وجود 

 .است  شده  گرفته نظر  در کل کی  عنوانبه اسطوره

در شکلنی  دیحم اسطوره  را    هاآن  یر یپذ جامعه  و  نوجوانان  در  تی هو  یریگقش 

تداوم هو  ک»ی   کرده و معتقد است  یبررس و  یرانی ا  تی راه    ی، بوم  یزندگ  یهایژگیو 

فرآوردهآن چراکه    ؛ماست  یاسطوره  تیتقو حمیدی،  )«  است  یرانیا  ی ذهن جمع  یها 

اما به    ،داندیها را لزم ماسطوره  کردنروزآمد  ،پژوهش خود  در  یدیحم.  (77- 66:1386

  اعمال  به  را  اجتماع  یا  فرد  تواندمی  ی کهری اساط  یهازشی انگ  محتمل در  یمنف  یهاجنبه

  های واکنش  کلی   طور بهشدن و  یقربان  یاکردن  یبه قربان  یلنژادپرستانه، تما  آمیز،خشونت

 . ندارد توجه کند، ترغیب  زاآسیب

  یرفتار   یهایناهنجار  درمان  در  ری برگرفته از اساط  یهاناداست  ریثأبه ت  (1386)  مِخلُف

رد  ک مِخلُف کاردر این پژوهش،  رسد  ینظر م  به  . است  کودکان و نوجوانان توجه کرده

  ی هاتوجه به تفاوتیب  ی،ر ی اساط  یها تیبا کارکرد روا  را  میبتلها  یهینظر  اساسافسانه بر

 است.   دانسته یکی ،میبتلها یاز سو  شدهاشاره

با بررس  یدانی( در پژوهش م 1386)ی  فارسان از    یتعداد  هک   ییهانامهپرسش  یخود 

کند  یم  یر یگجهی نت  ند،پاسخ دادبه آن  تهران    ی هانادبست  از  یکیچهارم   یهیآموزان پادانش

  یانچند  ریثأت   اما  ،دهدیشکل م  یتوجه  درخورکودکان را تا حد    یشناسیکه اسطوره، هست

  ها ندارد.آن یشناسبر معرفت

 داد  انجام  دایفلور  یالمللنیب  دانشگاه  تیکه با حما  ی( در پژوهش مفصل2012)  وورای

بر    یری اساط  یهاتیروا  دی بازتول  ری ثأت   ،هشد  منتشر  کتاب  کی   قالب  در  جشینتا  و را 

بررس  «تجاوز» تفکر    ی ریگشکل نوجوانان  و    یدر  عل  اثراتکرده  را  ی  همه  رغمیآن 

بر    رمان  ری ثأت   چگونگی  بر  دیک أت   با  او.  است  دانسته  توجه  شایان  گر،ید  ری فراگ  یهارسانه

 . است کرده یابی ارز مدتیطولن و قیرمان را عم یمطالعه  راث ،ذهن نوجوان

با موضوع  ی کارشناسینامه( در پایان1391فاطمه طارمی )  پردازی در  اسطورهارشد 

)ده نوجوان  به    هشتاد(   ی هادبیات  که  شعر  مجموعه  دوازده  و  رمان  هشت  بررسی  با 
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های  ی غالب در رماناند، نتیجه گرفته است که اندیشهبازتولید مفاهیم اساطیری پرداخته

ای است. نویسنده این رویکرد را مثبت و موفق ارزیابی کرده است. اسطورهی هشتاد،  دهه

ها و  مندی انتخاب رماننامه )جز اشکال در روشی این پایانی درخور توجه دربارهنکته

که  به هر روایتی است که رنگی از اساطیر دارد، چنان  ی تحقیق(، شیفتگی پژوهشگرشیوه

است. این شیفتگی بر نگاه    نی برای درستی و اصالت آنبودن متن، تضمیایگویی اسطوره

 ای دارد.کنندهی حاصل از تحقیق اثر تعیینو نتیجه پژوهشگر

( فولدوند  پایان1397مرجان  در  موضوع  نامه(  با  دکتری  دو  ی  بازتولید  و  تأثیر 

الگوی تقابل خیر و شر و قربانی در رمان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و کهن
بیشترین گستره  1347-1397جوان  نو پنجاه سال که  ی  با بررسی بیست رمان در طول 

اند، به این نتیجه رسیده که تفکر  ی چاپ داشتهنفوذ را به لحاظ شمارگان، نوبت و بازه 

های دنیای واقعی و تقسیم  سازی بیش از حدِ پیچیدگیسادهها با  ای در این رماناسطوره

سفید، متضمن این معنا است که تقابل خیر و شر، ذاتی و    چیز به دو قطب سیاه وهمه

ی چنین تفکری، نبرد ناگزیر و ابدی و تغییرناپذیر است. لزمههای ازلیدارای مرزبندی

می و  است  شر  نابودساختن  برای  قربانی  سادهتقدیم  تفکری  متضمن  انگارانه،  تواند 

افراطیقضاوت نادرست،  و  سریع  تحملهای  و  متفاوت،  نکردن  گری  صدای  یا  نقد 

شده  سازی و درنتیجه خشونت توجیهتوجهی به لزوم گفتگو و شناختِ دیگری، دشمنبی

 کردن باشد.شدن یا قربانیو تمایل به قربانی

 

 ها انتخاب نمونه. 3

از سوی  منتشرشده    یفیلأنوجوان ت   یهانارم  انی م  از  پژوهش  نیدر ا  شدهیبررس  یهاکتاب

به  نیپس در ا  ن یکودکان و نوجوانان )که از ا  یکانون پرورش فکر  از آن    عنوان مقاله 

  ، یدیخورش، هشتاد و نود  هفتاد    ،شصت  یدهه  چهار  در  شد(  خواهد  نام برده  «کانون»

 اند. انتخاب شده



 105                                    الگی قربانی در چهار رمان نوجوان.../ مرجان فوالدوندتولید کهنباز

    

 

بابور  ،  (1371)   هاراهزن  ، (1361)  آخولقه  یهقلع  رانیدل زیبای  و  1382)قلب  ی  سایه( 

  نوجوان   هایرمان  نیراژتری پرت   از  پژوهش  نیا  یشده برارمان انتخاب( چهار  1394)هیول  

مخاطبان آن را    ،هااز این داستان  های تلوزیونی یا ساخت سریال   اند کانون در هر دهه بوده

است. کرده  برابر  که    چندین  است  ذکر  به  انتخابرمانلزم  بههای    ب یقراحتماِلشده، 

  ، اندبودههای نوجوان آن دهه  رمان  نیراژتریپرت   رانی بلکه در کل ا  ،تنها در کانوننه  ن،یقیبه

  ت ی فعال  نوجوانان  یبرا  تألیفیهای  رمانچاپ    ینهیدر زم  یآنکه ناشران کم  نخست  رایز

 بوده  ناشران  گرید  از  شتری ب  اریبس  کانون  در  کتاب  چاپ  شمارگان  کهنیاند؛ دوم اداشته

بانتخاب  یهاکتابتوان گفت  می  نیبنابرا.  است   ن یشتریب  و  مخاطب  تعداد  نیشتریشده 

کانون    یخانهب کتابیش از هزار    عضو  نوجوانان  انیم  در  و  دهه   هر  در  را  ییروا  یگستره

  چاپ   دی تجد  زی بعد ن  ی هاها در دههکتاب  ن یا  گر،ید  یاند. از سوداشته  رانیدر سراسر ا

  ، شوندیکودک موجود هستند، به امانت گرفته و خوانده م   ی هاخانهکتاب  در  هم  هنوز  و  شده

 .ستیمحدود به زمان انتشارشان نها و  رواج  آن گذاریری ثأت  نیبنابرا

 

 ی نظر  یمبان.  4

 الگوها و ناخودآگاه جمعی . قدرت كهن1. 4

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

  است،   های مثالی یا اشکال اولیهجایی برای نگهداری صورتو    کندمنتقل میرا حفظ و  

ها در الگوی  آن نامم، زیرا عمل و کار تایپ میمن این تصاویر اولیه را آرکی» ست؛دانمی

ها در آن  .شوندها دیده میناها و مکنای زمغریزی رفتار به هم مانند است و در همه 

اولیه، در خوابنسل  یهفرهنگ عامیان توهمها، مکاشفههای  های شخصی و در  ها، در 

 (.Jung, 1960: 254) «افتدها اتفاق افتاده و میی سنتهمه

های عمیق ناخودآگاه جمعی بشری یا تباری قرار دارند. الگوها در لیهاز نگاه او کهن

پنهانها چنان عمیق، پایدار و درعینِآن  از  تواند آنسختی میاند که انسان بهحال  ها را 

انتخاب و  آگاهانه  بازشناسی کند. کهنرفتارهای  یکپارچهالگوها در روایتشده  ای  های 
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  زیرا   بدیلی دارند؛رو است که قدرت بیناند و ازایسازی شدهشوند که بدیهیظاهر می

از یکدیگر و لیه»آگاهی اسطوره به تفکیک امور  با  ها نمیآنبندی  ای  پردازد و اصوًل 

برد  حسی به سر می  یواسطهای در تأثر بیچنین کارهایی آشنایی ندارد. آگاهی اسطوره

ای، تأثر حسی پذیرد؛ زیرا برای آگاهی اسطورهآنکه آن را با چیز دیگری بسنجد، میو بی 

صرفاً   است«امری  مطلق  بلکه  نیست  نیرویی  اسطوره  .(10:1378)کاسیرر،   نسبی  ها 

 کنند )همان(.ناپذیر بر آگاهی انسان اعمال میمقاومت

گذارند و بخش مهمی از ماهیت  ها بر فهم ما از جهان اثر میرو است که اسطورهایناز

ومیدی یا شادی یا  های نانگوید چگونه در مقابل بحرسازند. »اسطوره به من میما را می

ام«  گویند در کجا قرار گرفتهها به من میشکست یا موفقیت واکنش نشان بدهم. اسطوره

 .(14:1377)کمبل، 

ها تا چه اندازه ما  آن الگوها کافی است، توجه کنیم که »برای درک نیروی خاص کهن

شود  میهای شخصی نیز دیده  سازند. چنین کیفیت عجیبی در عقدهرا مجذوب خود می

ی خاص خود را دارند، به همان ترتیب نیز  های شخصی، تاریخچهطور که عقدهو همان 

تاریخچهالگوها مایه میهای اجتماعی که از کهنعقده :  1352ای دارند« )یونگ،  گیرند، 

117-118). 

هد. شاید به همین دلیل بتوان  تواند به ناخودآگاه جمعی ما شکل و جهت داسطوره می

اساطیر،    گفت که  زیرا  دارد.  بستگی  آن ملت  به اساطیر  به  آنسرنوشت هر ملت  را  ها 

رساند که در اصل روایت  های مشخص سوق داده و به همان نتیجه و پایانی میواکنش

 بود.  اساطیری اتفاق افتاده

ی میان اسطوره و تاریخ، اسطوره اثبات کرده  »در رابطه  کند رو کاسیرر تأکید میازاین

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

را میمعین نمی تاریخ هر قوم  برعکس، اساطیر،  بلکه  نهکند،  بالتر،  این  از  تنها  آفریند. 

زنند  کنند، بلکه اساطیر، سرنوشت آن قوم را رقم میتاریخِ یک قوم را اساطیرش معین می

مقص  آغاز  همان  از  میو  معین  را  تأثیر  .  (9:1378)کاسیرر،   کنند«دش  این  به  توجه  با 
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های  ها و چگونگی بازتولید آن در روایتقدرتمند است که ما نیازمند شناخت اسطوره

تواند از اسطوره خالص شود  متنی، بصری یا اجرایی و... هستیم، زیرا »انسان مدرن نه می

یرد. اسطوره همواره با ما خواهد بود؛ اما باید  اش بپذ را در شکل ظاهری  تواند آنو نه می

 .(101:1392همیشه بدان برخوردی انتقادی داشته باشیم« )ریکور، 

 

 الگوهای تقابل خير و شر و قربانی آیی كهن. باهم 2. 4

آفرینش که نخستین روایتی روایتقربانی در همه از  ایرانی  اقوام  اساطیری  های  های 

دارد.   نمیهستند، حضور  آن  اما  »کهنتوان  به  توجه  بدون  و شر«  را  تقابل خیر  الگوی 

باهم اگرچه  زیرا  کرد،  میبررسی  را  آفرینش  اساطیر  که  است  دو  این  اما  آیی  سازد، 

بر  »کهن به لحاظ ذاتی مقدم  ترین دلیل  قربانی و اساسیالگوی  کهنالگوی خیر و شر« 

بر باور بسیار کهن دو بنی است »که    وجودآمدن آن است. تقابل خیر و شر خود مبتنیبه

مهم اندیشههمواره  در  باور  )آموزگار،  ترین  است«  بوده  ما  ادیان   .(52:  1371ی  از 

نماینده آن، مهر  آیین مهری که در  و خیر است و عقربی که  پیشازرتشتی چون  نور  ی 

نمایندهی گاو نخستین را نیش میبیضه آلوده کند،  او را  تا منی  و منشأ    ی اهریمنزند 

، تا باورهای زرتشتی و تقابل اهورا  (43:  1386  کومن،رک.  )پیدایش موجودات زیانکار  

اهریمن سپنتهو  انگره،  و  دوگانهمینومینو  و...  دیوان  و  امشاسپندان  که  ،  متضادی  های 

(،  56- 55 :1369)رک. بندهش،   است ها در بند ششم بندهش آمدهآنفهرست مفصلی از 

کنیم، مانند  هایی که امروزه از آن استفاده میانی و مانوی و حتی دوگانههای زرویا آیین

مستضعف و مستکبر، خودی و غیرخودی، انقالبی و ضدانقالب، سپاه اسالم و سپاه کفر  

 انجامد.جا تقابل خیر و شر به تقدیم قربانی میو...، در همه 
 

 الگوی قربانی . كهن3. 4

 . تعریف قربانی1. 3. 4

تعاریف مختلفی برای قربانی پیشنهاد شده که با هم اختالف چندانی ندارند و اغلب تنها  

 ترین شکل، قربانی را چنین تعریف  تفاوتشان تفصیل تعریف است. مهرداد بهار به خالصه
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یا انسانی است که برای جلب حمایت خدا یا خدایان  می کند: »قربانی، گیاه، حیوان و 

  ی مرحله  ،انتخاب  هتالب(.  307:  1381های شر انتخاب شده« )بهار،  آسمانی در برابر نیرو

  همراه   او  مرگ  با  معموًل  که  خاص  ینییآ  طبقشده،  بایست انتخابمی   آن  از  بعد  ،است  اول 

 . شودیم  اطالق  ی قربان  عنوان  او  به   که  است   صورت   نی ا  در   تنها.  شود  شکشیپ  است،

»قربانی یک    .(648:  1385  یاحقی،)  گنجاندیاحقی »تقرب« را نیز در اهداف قربانی می

  نیروی   با   بشر  ارتباط   کردنتازه  یا  کردنمنظور محکمآیین دینی است که در آن انسان به

 جان بی  یا  دارجان  موجودی(  دارد  ایمان  آن  به  گزارقربانی  که  ماوراءالطبیعه  قدرت  هر)  الهی

  ترین ابتدایی  از  که  است  پیچیده  ایپدیده  آیین  این.  کندمعینی پیشکش می  رسوم  طبق  را

  «است   داشته  وجود  جهان  نقاط  تمام  در  و  شودمی  محسوب  عبادی  یشدهشناخته  اشکال 

(Faherty, 1990: 837).  یک   قربانی»:  دانندمی  نیز  دینی  عمل  شکل  ترینکامل  را  قربانی  

  عمل   معنای  تواندمی  و  است  دینی  عمل  ترینعالی  یا  ترینکامل  معنای   به  دینی،  عمل

 (. Henninger, 1987: 544) «باشد داشته  را موجود یک  وقف یا مقدس

  وجودِ   که  قدرتی  در  شدنشریک  و  تاوان  پرداخت   توان بهترین وجوه قربانی میاز مهم

 پیشکش دارد، اشاره کرد.   یگیرنده الهیِ

  دارد(   نیاز   قدرت  آن  به  )که   گزارندهی قدرت روحانی و قربانیسرچشمه»قربانی، بین  

. کندمی زایل  را  او ضعف  یا  و  دهد می قدرتی  او به  که   شکل این به.  کندمی برقرار  ارتباط

  دوم،  شکل  در  .رسدمی مصرف به و است   اشتراکی  قربانی ( قدرت اعطای) اول  شکل در

کفاره  گرفت،می  انجام   ضعف  کردنمنظورخنثیبه  که  ای قربانی  یعنی   محسوب   قربانی 

 . (James, 1981: P1a) «است بوده استفاده غیرقابل و ناپاک کفاره و شدهمی

  خارج   که   مرگی  و  شودمی  معنا  آیین  یک  بستر  در  همواره  قربانی  شد،  گفته  چهبنابر آن

  خاص   مراسم  شده و انجامیادهای  هدف  بدون  یا  باشد  آیین  یک  مشخص  چارچوب  از

که    داشت  ادی  به   دیبا  البته  .باشد  دارا  را  قربانی   کامل  شمایل  تواند نمی  گیرد،  صورت

  »نمودها   ،دارد  گانهیاما معنا و کارکرد    است؛  متفاوتوقوع    صورتِ  و  شکل  درالگو  کهن
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متفاوت  فوق  ات،ی جزئ  لحاظ  از  خود،  ی اصل  یالگو  دادنازدست  بدون  توانندمی العاده 

 .(101:  1352 ونگ،ی) «باشند

 های قربانی. ویژگی2. 3. 4

  ا ی  انسان  شامل  که  یخون  یقربان .  باشد  یرخون یغ  ای  یخون  تواندیم  یقربان:  یقربان  انواع

 شود یم  کشته  مخصوص  و  مشخص   یها نییآ  یبرگزار   با  و  مختلف  اشکال   به  ،است  وانیح

  ی قربان  . ...(و  ایدر  به  افکندن  ای  کوه  از  کردنپرت  ای  کردنمثله  سوزاندن،  دن،یسربر)

  طبق   قربانگاه  در  قراردادن  ای  سوزاندن  شکل  به  است،  اهانیگ  شامل  اغلب  که  یرخونیغ

 . شودتقدیم می خاص نییآ

  باشد؛   متفاوت  دیگر  هایمرگ  با  هایی: مرگ قربانی باید از طریق اجرای آیینآیين  اجرای

را نخواهد داشت و   مشخصات  قربانی  صورت،  این  غیر  در آیینی  پیشکشی   کامل یک 

 شد.  نخواهد پذیرفته

.  دهدفرد یا گروهی خاص انجام می  را  هر مرحله از قربانی  :يانتوسط روحان  آیين  یاجرا

مذکور مراحل  میان  مرحله؛  مهم  ،از  به  , یانخدا  یفراخوان  یعنی ترین    ی هواسط معموًل 

وال، مانند کاهن اعظم،    یتوسط مقام   یداوراد با  »اینیرد و  گیخاص صورت م  یاوراد

بایست  در اوراد و اذکار آیینی می  .(30:  1387،  الیاده) «اجرا شود  یلهقب  یسو رئ  1شمن

 نیت عمل قربانی معلوم و مشخص باشد. 

ازجمله    ,کردنها، اجرای مقدمات قبل از قربانیدر بسیاری از تمدن  :قربانی شدن  آماده

. هدف از  ه استبود  یضرور  خاص  دعاهاییگرفتن و خواندن  تن، روزه  شویوشست

ا  ینا که    ینمقدمات  آلودگ  کنندهقربانیبود  شود.  های یاز  پاک    برخی در  »  مختلف 

انسانِ    یا حیواناز  خواهیجمله پوزش از  قربانی، اعمالیها، بعد از انجام مناسک فرهنگ

 (.26: 1369 مصطفوی،) «شدو... انجام می شدهقربانی

مرگ را به »عمل    یککه  اما انجام آن است    ،متفاوت باشند  بسیارند  توانمیها  آیین

 سازد. ؛ زیرا نیّت از انجام آن را مشخص میکندمی یلتبد  ی«قربان
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 قربانی كاركرد .  3. 3. 4

 کرد:  یمعمده تقس یهبه دو دست توانمیرا به لحاظ کارکرد  آیینی هایقربانی

ها  ناکه انس  گناهیدلیل  بهخدایان )   خشم  ینخطر و بال، تسک  کردنمنظور دوربه  قربانی.  1

  یا الخلقه  یبعج  ی؛ مثل تولد فرزند شدمی  تلقیکه نحس    یا نهانش  یا  (مرتکب شده بودند

 توانست موجب نزول بال شود.و می بود که در فرهنگ مردم شوم  یعیطب  یانهانش دیدن

  ، مثل تولد، ازدواج، تشرف  زندگیمهمِ  هایدر بزنگاه خیرجلب برکت و  برای قربانی. 2

  یان مثل صلح م عمومیو  اجتماعی   امریبه  بخشیدنبرکت برای ینهمچن»و...  یرازآموز

قب ن  یلهدو  انجام    خدایان کردن  وادار  یا   یک تحر  یزو   الیاده، )«  باران  باریدنمثل    امریبه 

1385  :95 .) 

 قربانیمتفاوت وابسته به   . معانی4. 3. 4

 بندی کرد:توان چنین دستهشود. این اشکال را میقربانی در اشکال متعددی بازنمایی می

  نماد کامل قربانی است. آن چیز یا آن کس که برگزیده   (: (sacrificeشدهانتخاب  قربانی 

ی  همهبا تقدیم خود،  و  باشد    یندر نوع خود بهتر، باید  شود  یمتقد  یعنوان قربانشده تا به

 تحقق بخشد. را  عمل است  ینآنچه از جلب برکت و دفع بال که متضمن ا

  را از قبیله و : اگرچه مرگ شهید تمام برکات قربانی را دارد و بال( (martyrشهيد

در جامعه است؛    وال  هایارزش  و حفظ  بختی نیکضامن  و همچنین    کند جامعه دور می

با مفهوم کالس  یک اما   انتخاب  ی قربان  یکتفاوت عمده  است.    شهید بودن  گردارد و آن 

بنابرا  قربانیتا    کندمیانتخاب    ،شهیدو    شودمیانتخاب    ،قربانی دا  ینشود؛    ای یرهدر 

 .گیردمیقرار  قربانیعام   معنایتر از خاص

شدن انتخاب  منظور قربانی(: چیزی یا کسی که از پیش بهvictimفی )تصاد  قربانی 

اشخاصی که بدون آنکه در جنگ   شود. مانندمی  یقربان   یطور تصادف بهیا پرورده نشده و  

شوند. درواقع  ای مانند بمباران یا حتی بالیای طبیعی کشته میشرکت کرده باشند در حادثه

آنان است که  بی دایرهآن گناهی مطلق  به نوعی در  را  قربانیها  شدن قرار  ی شایستگان 
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فشان و... خشم  شدگان در زلزله یا آتشدهد. این ریشه در باوری کهن دارد که کشتهمی

 بخشند. خدایان زمین یا کوه را تسکین می

آسيب  معنای  به  مهمدیدهقربانی  از  یکی  قربانی،:  انواع  معنای    ترین  به  قربانی 

میآسیب نظر  به  است.  نمونهدیده  این  در  قربانی  مفهوم  کاربرد  است؛ رسد  متأخر  ها 

دفاع از خود را نداشته است.    عنوان مثال کسی که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته و توانبه

عدالتی، قربانیان رسوم ظالمانه، قربانیان تجاوز، آزار، تبعیض یا اسیدپاشی و....  قربانیان بی

ی مهمی را روشن کنیم و آن پاسخ به این سؤال است که اگر  رو، باید نخست نکتهازاین

ای )ازجمله جلب  هشرط مهم برای قربانی اجرای یک آیین باشد و اگر قربانی باید فاید

کیشان خود داشته باشد، قربانی تصادفی چگونه  برکت یا دفع بال( برای مردم قبیله یا هم

شود؟ آیا حق داریم  تسامح به این گروه داده میگنجد؟ آیا این عنوان بهتعریف میدر این  

 ی این تعریف لحاظ کنیم؟در یک کار پژوهشی آنان را هم در دایره

ی »شایستگی«  نوعی به دایره  گناهی قربانیان آنان را بهکند نفس بیگمان مینگارنده  

شدن از  کشیدن نوعی پالیش و باعث پاکها، رنجکند. ازآنجاکه در اغلب فرهنگوارد می

شود نیز به آنان نوعی پاکی و معصومیت  رنجی که بر این گروه تحمیل می  ها است،بدی

شدن« برابر باشد. همین پاکی، معصومیت و رنج موجب  گزیدهتواند با »بربخشد که میمی

شود تا خون یا رنج آنان گریبان مسبب رنج و ستم )دشمن، ستمگر و قاتل( را بگیرد  می

دانیم که  نوعی معادل دفع بال و شر است. می  و آنان را سرانجام به نابودی بکشاند که به

کننده،  شود و دعانام برده می  ای برای اجابتهعنوان واسط ها بهاز این قربانیان گاه در دعا

ی هیول بخش مهمی  در داستان سایه  .دهدگناهان قسم میخداوند را به خون یا رنج بی

 شوند. بندی میدر همین دسته تقسیم ،چه انسان و چه حیوان از قربانیان،

 

 . تحليل 5

گستره به  توجه  که چگونه  با  دید  قربانی خواهیم  معانی  در سطوح ی  رمان  چهار  این 

 اند. الگو را بازتولید کردهمختلف این کهن
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 (1361) آخولقه  یهقلع ران يدل  .1. 5

شصت    یر دههد  یرمان انتشارات کانون پرورش فکر  نیراژتری که پرت آن  برعالوه  کتاب  نیا

به    زین  ییراهنما  یدوره   یدر کتاب فارس   یعنوان متن درساز آن به   یبخش  ،است  یشمس

آن را در قالب    بخشی ازآموزان  شده بود دانش  ه یکتاب توص  فی و در تکال  ده یچاپ رس

نوبت    سه در    نسخه  45000رمان    نیا  ازاجرا کنند.    یکالس  تیعنوان فعالبهو    نامهشینما

  کانون   یهاکتابخانه  در  هنوز  و  بوده  1388  سال   در  آن  چاپ  نیآخر  که  دهیبه چاپ رس

 .است موجود

 داستان   ی خالصه. 1. 1. 5

برابر    ی درباره  یخی تار  یداستان  آخولقه  ی هقلع  رانیدل در  قفقاز  داغستان  مردم  مقاومت 

مشهور    یپرتره  زین  کتاب  جلد  ریتصو)که    شامل  خیاست. ش  یتزار  یهی سربازان روس

  ه یقهرمانان جنبش مقاومت مردم داغستان عل   نیترو از مهم  هینقشبند  انیاز صوف   ،اوست(

  تزار   با   صلح   و  ی و  میو سرانجام با تسل  افتیسال ادامه    ست یکه ب  ی است. جنبش  هیروس

کوتاه  یبرش داستان، .(24-25: 1373 ،یسارل)رک.  دیرس  انی، الکساندر دوم، به پاهیروس

ها  روس  یآخولقه. وقت  یقلعه  ساکنان  مقاومت  تیروا  ؛آن نهضت است  یطولن  خی از تار

م محاصره  را  نقشه  خ ی ش  ،کنندیقلعه  با  به سمت روس  ی،اشامل  را  نوجوانش  ها  پسر 

  است  میتسل به حاضر او جان  نجات یبرا پدرش که کند تظاهر و شود ریفرستد تا اسیم

ی  برا   ، مردانفاصله  نیمحاصره زمان بخرد. در ا  یاز حلقه  مبارزان  فرار  یبرا  کار  نیا  با  و

و    مانند تا از قلعه دفاع کنندیم  یودکان باقکو زنان و    زندیگریاز قلعه م  ی نهضت ادامه

  ی . سرانجام در جنگها زمان بخرندانها به جنگ، برای فرار پارتیزکردن روسبا سرگرم

و    خی پسر نوجوان ش  ،بازماندگان ساکنان قلعه، محمدشوند. تنها  یکشته م  ینابرابر همگ

مفصل ساعات پس    فیاز توص  پس. داستان  هستنداز مبارزان    یکیدختر نوجوان    ،مارال 

مارال    که یاصحنه  با  ،شدهزنان و کودکان کشته  انبوه نعش  و  رانیو  یجنگ، قلعه  انی از پا

و    هانازیپارت   یمقر تازه  افتنی   یبرا  ،شده در خاکپنهان  یها دشنه  افتن یو محمد پس از  

 رسد. ، به پایان میافتندینبرد به راه م یادامه
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 . تحليل داستان 2. 1. 5

مطلق سیاه و سپید است.    ی آخولقه« به شکلی دلیران قلعهبندی خیر و شر در رمان » صف

حالت و  های داستانی و توصیف های صریح خوب و بد، کنشنویسنده با کاربرد صفت

شخصیت جبههرفتار  دو  داستان،  بیهای  را  شر  و  خیر  تعدیلی  عنصر  ای  کنندههیچ 

های مسلمان( در برابر مطلق شر )نیروهای  ندهد؛ مطلق خیر )پارتیزارودرروی هم قرار می

ج  چیزی  رویارویی  این  حاصل  و  راروس(  جنگ  هدف  رمان  اما  نیست.  جنگ  نه    ز 

 داند.شدن میبلکه قربانی ،پیروزی

 هدف مثابه. قربانی به1. 2. 1. 5

برای رسیدن به    ی خیرگویی افراد جبههجالب توجه در این رمان آن است که    ی نکته

شدن به ، بلکه به شوق قربانیجنگندنمی  یا حتی شکستِ دشمن  پیروزی، آزادی و شادی

شمن( نیست، شدن در داستان راهی برای رسیدن به هدف )شکست دآیند. قربانیمیدان می

شدن )رسیدن به ی ابزارهای داستان در خدمت آن است که نشان دهد قربانیبلکه همه

 نه پیروزی.   ،مقام شهید( هدف غایی است

 شود:ها شروع میداستان با این للیی

شیم«  شیم/ به راه حق فدا می»لل لل گل انجیر/ اگه پاره بشه زنجیر/ همه از غم رها می

شن/  ( یا »لل لل گل لله/ مکن گریه، مکن ناله/ مسلمانان رها می8:  1361)گروگان،  

 (.23شن« )همان، شن/ همه آزاد و آزاده/ به راه حق فدا میرها از این بال می

للیینکته در  اینکه  جالب  انتخابی  ساختههای  )یا  هیچ  شده  داستان،  برای  شده( 

راه حق   ا بناست تا آزاد و آزاده درهآن زی وجود ندارد.  امیدی به شادی، زندگی و پیرو 

فدا شوند، نه اینکه پس از شکست دشمن با آزادی و شادی زندگی کنند. این مضمون در 

شدند  کشتند و کشته میطلب، میها زن و مرد شهادتشود: »دهجاهای دیگر هم تکرار می

(. گویی این راه هرگز  17)همان،    «نهادند...ان خط سرخ خون برجا میو برای فرزندانش

بنا نیست به سرانجامی که مثالً پیروزی یا صلح است برسد و خود این مسیر خونین و  
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»عشقِ شهادت    رای آیندگان به میراث گذاشته شود:شود که باید بسرخ، غایتی تلقی می

 (. 14گیرند« )همان،  کشد و در این راه از یکدیگر سبقت میدر جانشان شعله می

 . حاصل تقدیم قربانی2. 2. 1. 5

ای برای دفع شر و جلب برکت است،  وجودِ آنکه قربانی در کارکرد آیینی خود وسیلهبا

ی  ی خون قربانیان را نه پیروزی که ادامهرود و ثمرهاما داستان حتی از این هم فراتر می

و ایمان متجلی بود  ای از عشق هایشان چنان شعلهکند: »... در درون دل مبارزه معرفی می

ی خون قاضی  مره شدند. این گرمی جز ثی رزم میها آمادهآن که تاکنون سابقه نداشت... 

شدند و برای فرزندانشان خط سرخ خون برجا  کشتند وکشته مییا »می  (23نبود« )همان،  

ه باز  (. حتی وقتی دو نوجوان بازمانده، یعنی مارال و محمد به قلع17نهادند...« )همان،  می

بینند، برای پیداکردن مردان  ی بستگانشان را میگردند و اجساد خونین مادران و همه می

 بلکه شهید شوند. ،ها بجنگند و نه پیروزآنافتند تا در کنار مبارز به راه می

 های قربانی. ویژگی3. 2. 1. 5

ها  ی زناست. همهترین ویژگی شهید  قربانی در این رمان از نوع داوطلب است که مهم

در جنگ نابرابری که    پذیرند رصت فرار برای مردها میمنظور ایجاد فو کودکان آگاهانه به

پیدا است در آن شکست خواهند خورد تا آخرین نفس بجنگند و کشته شوند. دومین  

ها  بودن قربانیان است. معصومیت و زیبایی، وفاداری و شجاعت مطلق زنویژگی، برگزیده

 ها است.آنبودن  بودن و لیقن به نوعی مبین برگزیدهو کودکا

 . اجرای آیين 4. 2. 1. 5

شود، سخنرانی شیخ برای  های قبل از آغاز جنگ که با عاشورا مقایسه میتوصیف ساعت

های آمادگی قربانی قابل انطباق است. »آخرین ی شهادت، کامالً با اجرای آیینزنان آماده

آورد«  تابید و شب عاشورا را به یاد میرنگ خورشید بر فراز قلعه میهای خونترکش

شباهت  شود، نیز بیشدن زنان اشاره میعلت قربانی  خ که در آن به(. سخنان شی72)همان،  

کردن نیت جزء مهم انجام آیین است. »بدانید  به »ذکر نیت« در عمل قربانی نیست. ذکر
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وار با دشمن  که آزادی و سربلندی قفقاز در گرو فداکاری امروز و فردای شماست... زینب

 (. 77هتر... پیش خدا روسپیدیم« )همان، رو شوید... و اگر کشته شدیم چه بروبه 

 بندی . جمع3. 1. 5

های داستانی به ها و موقعیترمانی است که با تقسیم شخصیت  ی آخولقه«»دلیران قلعه

الگوی  های مسلمان( به بازتولید کهن ان ها( و خیر مطلق )پارتیز دو بخش شر مطلق )روس 

ناپذیر خیر و شر پرداخته و درنهایت نیز تنها راه مبارزه با شر را تقدیم قربانی  تقابل آشتی 

شود. در این  دانسته است. اما در این رمان، قربانی تا جایی مهم است که تبدیل به هدف می 

است. درواقع قربانی    تر از پیروزی تر و شیرین نفس مبارزه و شهادت چیزی بسیار مهم   داستان 

   ای برای جلب خیر یا دفع شر است، به هدف غایی تبدیل شده است. که خود وسیله 

 

 (  1371) هاراهزن .2. 5

پرت عالوه  هانراهزرمان   آنکه  شمس  یدهه  در  کانون  نوجوان  رمان  نیراژتریبر    ی هفتاد 

ز  ی ن  1372  رد  یاسالم  یکتاب سال جمهور  یدوره   نیازدهمی  در  رشدهی کتاب تقد  ،است

به بازار کتاب    1385-1371از    چاپ  نوبت  هفت  در  نسخه  85000  رمان  نیابوده است. از  

داستان را    سنده،یاست. نو  افتهیکشور راه    یعموم  یهاکتابخانهکانون و    یهاو کتابخانه

سالرها  کاروان یزندگ قیدق یوهیبا ش ییآشنا یبزرگش نوشته و برا رپد  یبراساس زندگ

 ، کندیرا مشخص نم  یقیدق  خی تار  ،است. داستان  کرده  قی ها تحقمدت  ،دوره  و مردم آن

کتاب   نیآورد. ایم  ادیعصر قاجار را به  اواخر  در طول داستان،    یزندگ  تیفیک  فی اما توص

نوجوان    هایرمان  نیترمردم از موفق  ی روزمره  ی زندگ  از   یواقع   و  روشن   فاتیتوص   لیدلبه

 ست.  ا گرا در سبک واقع

 داستان  ی هخالص. 1. 2. 5

در حال مرگ را    یسوار  زد،ی  یکینزد  در  یر یکو  ییروستا  اهل  نوجوان  دو  نال یرضا و ز

میم   کمک  او  به   و  نندیبیم نامش  که  سوار    نام   به  یراهزن  کی پ  ،است  رمحمد یکنند. 

  ک ی . پاست  پناه آورده  رضا،  پدر  ساربان،  سالر  به  و  ختهیگر  گروگانش  که  است  چشمکی
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. سالر با آنکه  برساند  ساربان  سالر  بهبازگرداندن گروگان    یچشم را برا کی  امیآمده تا پ

راهزن با  درافتادن  م خطر  را  شُیها  در  و  مشهد  داند  به  کاروان  بردن  حاضر    ،ستارف 

کسینم تحو  یشود  آورده  پناه  او  به  که  راه دی تهد  رغمیعلکاروان    و  دهد  لیرا  به  ها 

دادن گروگان کنند.  دزدند تا سالر را مجبور به پسیم  را  نال یها رضا و زافتد. راهزنیم

ها  آنخواهد حق نان و نمک  یم  و  افتهیها نجات  بچه  یوسیلهبه  نیاز ا  شیکه پ  رمحمدیم

  وندد یپیکند و خود به سالر میها را آزاد مبچهخطرانداختن جان خود،  با به  ،دارد  را نگه

  خورند و کاروان راهش را یها شکست مشود. راهزنیها کشته م راهزن  با  جنگ  در  و

 دهد. یمشهد ادامه م  ارتی ز برای

 داستان  لي تحل. 2. 2. 5

این   سرکردگی  در  به  راهزنان  و  ساربان«  »سالر  رهبری  به  کاروانیان  گروه  دو  داستان 

ی خیر و شر مطلق را نمایندگی  آشکار دو جبههچشم« در برابر هم قرار دارند، به»یک

 ناچار برای دفع شر تقدیم قربانی لزم است. کنند. پس بهمی

 . ویژگی قربانی 1. 2. 2. 5

یکی    ود. او با آنکه در ابتدای داستانشمیرمحمد، کشته میدر جنگ خونین میان دو گروه،  

ها نیست. »سالر به او آن ناپذیر دارد و از جنس  از راهزنان است، اما معصومیتی خدشه

کنم« نمیگفت:   نگاهت  راهزن  چشم  به  نتوانستم  دیدم  ترا  که  اول  همان  از  چرا  دانم 

 (.67: 1371)فتاحی، 

گزیده باشند، شخصی است که از ابتدا پاک و جوانمرد بوده  که قربانیان باید براو چنان

داند چه شده که  شود راهزن گذاشت. خدا میو گردی بر دامانش نیست. »اسمش را نمی

(. او جان خود را برای نجات  68اش پاک است« )همان،  چشم افتاده. خمیرهدر دام یک

شود. »خون از دستارش  شته میاندازد و درنهایت با رضایت و آرامش کها به خطر میبچه

ی پر از خون میرمحمد خیره شده بود. او لبخند بر لب داشت.  چکید... رضا به چهرهمی

زد... گفتگویی بین دو نفر که جان یکدیگر را نجات داده بودند و شاید به رضا لبخند می

 (.78حال یکی بر بالی جسد دیگری ایستاده بود« )همان، 
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ای که  قربانی  بندی کرد؛توان در گروه قربانی داوطلب )شهید( دستهمیرمحمد را می 

کند. او هم  آگاهانه و با داشتن حق انتخاب برای دفع شر یا جلب خیر خود را فدا می

دربردن از مهلکه را دارد و هم امکان ماندن در روستا و  بهامکان گریختن از خطر و جان

را    همراه کاروانیان بودنو  در برابر راهزنان    اما جنگیدنصاحب آب و زمین شدن را،  

 شدن او بسیار است. داند امکان کشتهبا آنکه می کند،ب میانتخا

 . كاركرد قربانی 2. 2. 2. 5

ها  انداختن خود، بچهخطرحاصل خون قربانی دفع شر و جلب خیر است. میرمحمد با به

نجات می از چنگ راهزنان  پیروزی جبههرا  با مرگ خویش  و  را تضمین دهد  ی خیر 

 کند. هزنان ظاهر شده، دفع میکند و شر را که در هیبت را می

 انواع قربانی  .3. 2. 2. 5

 در داستان هر دو نوع قربانی خونی و غیرخونی وجود دارد. 

زخم  خونی؛ اسفند و کندر که برای دوری بال و چشممیرمحمد و قربانی غیر  قربانی خونی؛

 است.های گیاهی ترین انواع قربانیشود، از قدیمیاز کاروان سوزانده می

 بندی . جمع3. 2. 5

  دوقطبیِ   و  ی در این رمان کامالً مطلق هستندداستان  یهاکنش  و  هاتیموقع  ،هاشخصیت

که حتی میرمحمد هم که  تاجایی  .رسدنمی  نظر  به  ری پذ یآشت   وجهچیهبه  داستان  بر  حاکم

ی خیر و  از راهزنان است، شخصیتی خاکستری نیست و در ذات خود متعلق به جبهه

تقسیمیک این  گویی  که  سره سپید است.  تغییرناپذیر است  و  قطعی، مطلق  بندی چنان 

پذیرد. حضور یک راهزن با اندکی بدی و شر را هم )حتی اگر مستعد تغییر باشد( نمی

یا بد. این مرزبندی قطعاً به جنگ    هستند  ابتدا در ذات و سرشت خود یا خوب   همه از 

ی خیر با تقدیم قربانی و به برکت  طلبد و سرانجام جبههانجامد که قربانی میخونینی می

 شود. ی شر پیروز میخون شهید بر جبهه
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 (1382)قلب زیبای بابور  .3. 5

داستان  بابور  زیبای  قلب این  از معدود  دارد.  نوجوانان است که مضمونی عاشقانه  های 

عالوه با  کتاب،  آنکه  چاپنسخه  135000بر  کتابی  پرتیراژترین  هشتاد  دهه  شده،  ی 

ب برای درج نیز است. این کتا   1383ی مهرگان در سال  نامزدِ نهایی جایزهو  خورشیدی  

بینکتابخانه  در فهرست »کالغ سفید«   2005المللی کودک و نوجوان مونیخ در سال  ی 

 انتخاب شده است. 

 ی داستان . خالصه1. 3. 5

سیاه صیادِ  تحویلکهور،  برای  وقتی  ملو،  بندر  فقیرِ  و  صندوقچهپوست  امانتی  دادن  ی 

بیند و عاشقش  را می  حزبا تنها دخترِ حاجی بندو  رود،ی حاجی بندو میمروارید، به خانه

مدتمی از  پس  میشود.  او  خواستگاری  به  حاجی  ها،  محالفتِ جدی  با  وقتی  و  رود 

ی کهور است( به روستای کوچک و بندری  شود، با حزبا )که او هم دلبستهرو میبه رو

رگونه داد و ستد  گریزد. حاجی بندو مردم روستایِ خودش )بندر شناس( را از هملو می

منع می بندر ملو  با مردمِ  او شرط میو مراوده  با مردم ملو صلح  کند.  گذارد که زمانی 

کند که یا دخترش حزبا را به او برگردانند یا برایش مروارید حزبا را بیاورند. مرواریدی  می

آن محافظت  ای که هیولی دریایی به نام »دال« و پری دریایی به نام »ننه دریا« از  افسانه

همین    دانند و به، کهور را مقصر میاندکنند. مردم بندر ملو که به سختی و مشقت افتادهمی

با و بازگرداندن صلح  کنند. کهور برای صید مروارید حزاش را طرد میدلیل او و خانواده

ن  ها، پسرش بابور با دید گردد. پس از سال زند و هرگز باز نمیبه دریا می  به دو روستا

به راز  میدستخوابی،  را  حزبا  مروارید  میآوردن  دریا  به  و  با  فهمد  سرانجام  رود. 

آورد. حاجی بندو با گرفتن مروارید حزبا،  ای را میخطرانداختن جانش، مروارید افسانهبه

ترتیب مردم از سختی و    کند. بدینها صلح میآنبخشد و با  ها و اهالی روستا را میآن 

 یابند. میتنگنا نجات  
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 . تحليل داستان 2. 3. 5

عیار خیر هستند و حاجی بندو که سرسخت و ی تمامحزبا، هر سه نمایندهکهور، بابور و  

دلیل  کند که خودخواهانه بهشری را نمایندگی میها  آنای است به نوعی در مقابل  کینه

کند. در این  سختی مجازات میها بهآزردگی خود، کل مردم روستای ملو را برای سال 

گرداند، فداکاری کهور و  کند و برکت را دوباره به روستا باز میمیان آنچه شر را دفع می

 خود است.  کردنقربانیبابور در 

 بانی گی قر. ویژ1. 2. 3. 5

بابور هر دو شخصیتچنان شکل  رو بههایی مطلقاً نیک هستند، ازاینکه گفتیم کهور و 

توانند  ها که بهترین صیادان مروارید هستند، میآن  دارند.  را   شدنشایستگی قربانی  ،آیینی

  ، به زندگی خود مشغول شوند؛ اما است از روستا بروند  اعتنا به رنجی که موجب شدهبی

رند، جانشان را برای رفع سختیِ  ه و با آگاهی از اینکه ممکن است در این راه بمیداوطلبان 

دادن دو روستا دنبال مروارید  »پدر تو برای آشتی اندازند.زندگی اهالی روستا به خطر می

 (.60: 1382حزبا رفت و برنگشت« ) خانیان، 

 . كاركرد قربانی 2. 2. 3. 5

های خودش و دو آوردن مرواریدی که باور داشت برای بچهدستبهکهور خود را برای  

تواند مرواریدِ  کند. هرچند او نمیفدا می  (،47آورد )همان،  مغان میه ارروستا مهر را ب

اش را از تنهایی و طردشدگی نجات  حزبا را به دست بیاورد، اما با مرگ خود، خانواده

کهور اشتباه کرده بودند. کهور اگر خودخواه بود،    دانستنها در خودخواهآندهد. »...  می

رفت... بازگشت نمیدادن دو روستا به این سفرِ بیبرای نجات روستای بندر ملو و آشتی

 (.  51 -52ی کهور عوض کردند« )همان، ها رفتار خود را با خانوادهآن 

رود. او با  ای دور« میگیرد و با قایقِ او به »دریبار دیگر، بابور راه پدر را در پیش می

خواهی؟ بابور  پرسد »مروارید حزبا را برای چه میدریا از او میشود، ننهرو میبهدال رو

دریا پرسیده بود: حتی به قیمت جانت؟ بابور گفته  گفته بود: برای آشتی دو روستا. ننه

 (.78بود: حتی به قیمت جانم!« )همان، 
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عنوان فدیه کافی است  ن آماده است، اما جان پدر بهشدبابور با تمام وجود برای قربانی

 آورد.و او سرانجام مروارید را برای حاجی بندو می

ی تقدیم قربانی، دفع بال و جلب برکت است، پس حاصل  پیش از این گفتیم که نتیجه

رفتن ممنوعیت رابطه و معامله با  مرگ کهور و خطرکردن بابور آشتی دو روستا و ازبین 

پردازند. اهالی روستا،  تای ملو است. مردم روزهای پیاپی به جشن و شادی میمردم روس

بینند و »اهالی دو روستا برای همیشه در  ها از هم دور بودند، میبستگانشان را که سال 

 (.68صلح و آرامش و دوستی به زندگی خود ادامه دادند« )همان،  

 بندی . جمع3. 3. 5

پردازی به نوعی است که تضاد خیر و شر در داستان ها و شخصیتبا آنکه کاربرد صفت

ی حاجی بندو برای  ساخت خود )رفتار سرسختانهنمودی مالیم و نرم دارد؛ اما در ژرف

از همه به صلح  انتقام  قربانی  دادنِ  با  دارد که جز  تضادی حکایت  از  روستا(  اهالی  ی 

شدن  کند و حاصل قربانییرسد و این قربانی، کهور است که آگاهانه خود را فدا م نمی

او رفع شر و سختی از مردم و جلب برکتی است که در پیوستن دو روستا و آشتی حاجی  

 گر است.و دخترش حزبا جلوه

 

 ( 1394)هيوال  ی سایه .4. 5

دلیل موضوع محیط  ی رمان نوجوان امروز است که به های پروژه از جمله کتاب   هیول   ی سایه 

 برانگیزش، جوایز متعددی را دریافت کرده است. زیستی و پرداخت خوب و احساس 

کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و    یی هجدهمین دوره این کتاب، برگزیده

پشت پرنده، رمان کتاب لک  ین دورهای پنجمیپشت نقرهی نشانِ لکنوجوانان، برنده

ی کتاب سال شورای کتاب کودک و نیز نامزد کتاب سال  وششمین دوره ی پنجاهبرگزیده

نسخه    5000در بخش رمان نوجوان بوده است. اگرچه تیراژ این کتاب فقط    1395ایران  

کاهش   به  توجه  با  )که  کتاب  چشمگیراست  کلی  دهه  هایتیراژ  در  نود  کانون  ی 

  شایان توجه دلیل ساخت سریالی براساس این داستان و افزایش  شدنی است(، اما بهتوجیه
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می بهمخاطبان،  دیگر  کتاب  سه  کنار  در  را  آن  خود توان  زمان  پرمخاطب  رمان  عنوان 

 بندی کرد. دسته

 ی داستان . خالصه1. 4. 5

درگیری با شکارچیان، متهم به کشتن  بانی است که پدرش در مارال دختر نوجوان محیط

ها شده و محکوم به قصاص است. پسر متأهل و میانساِل شکارچی که کارگاه  آنیکی از 

با مارال عالوهبافی دارد، میقالی با ازدواج  ی  بافبر داشتن یک زن نوجوان، قالیخواهد 

رط بخشیدن  بس تنها شهم به دست آورد. او با توسل به رسم خون  زبردست و رایگان

سازی که عاشق مارال است، خود کند. افرا، جوان مستندپدر را ازدواج با مارال عنوان می

بس را قبول کند.  کند برای نجات پدرش شرط خونکشد و به مارال توصیه میرا کنار می

شود و  دهد. پدر آزاد میبافی تن میمارال به ازدواج اجباری و اسارت در کارگاه قالی

 یابد.  گناهی او خاتمه میبا اثبات بی داستان

 داستان  . تحليل2. 4. 5

با کاربرد صفت های سفید و  پردازیگذاری مثبت و منفی، شخصیتها و ارزشداستان 

ایجاد موقعیت و  در آنسیاه  که  انتخاب  گیریتصمیم   ،هایی  از  به  یا  هایی کامالً درست 

 کند. تمامی بازنمایی میا بهالگوی خیر و شر ر شود، کهناساس غلط تقسیم می

ی نخست، خودِ طبیعت و حیات وحش و در  های خیر و روشن در مرتبهشخصیت

محمد  های دیگر )رمضان، آنهبانی او، محیطی بعد مارال، لله، اوجان و خانوادهمرحله

 و...( و افرا هستند.

البته سیستم ناقص و  خواه و  های شر، شکارچیان، دامدارانِ طماع و زیادهشخصیت

ی  که قاضی و مأموران و وزارتِ راه، نماد آن هستند. سیستمی که نتیجه  ی هستندناکارآمد 

 گناه و نابودی محیط زیست است. نادانی و ناکارآمدی آن، مرگ حیوانات بی

های این داستان است. در این گیرترین ویژگیالگوی قربانی یکی از چشمبازتولید کهن

قر بیداستان،  قربانی  معنای  دو  هر  به  قربانیبانی  خود  که  نکرده گناه  انتخاب  را  شدن 
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(victim)  خود دفع شر و جلب    یهکردن آگاهاننیز قربانی در معنای کسی که با قربانی  و

 وجود دارد. (sacrifice)کند خیر می

 های قربانی. ویژگی1. 2. 4. 5

همه اشتراک  وجه  بینخستین  قربانیان،  ایران  ی  ببر  آخرین  چهارچشم،  است.  گناهی 

بی و  )جهانگیریان،  »معصوم  است«  غلتیده  به خون  بی9:  1394گناه  حیوانات  و (.  گناه 

(، قربانی طمع ورزی شکارچیان، دامداران و البته سیستم ناکارآمد و نیز  25آزار )همان،  بی

راه آسیایی در میان جنگل هستند »که هر شب از  ساخت بزرگتوجهی وزارت راه در  بی

 (. 190گیرد« )همان، جا، کشته میخبر از همهپناه و بیجانوران بی

گناه، معصوم، زیبا و مهربان است. دختری که در چشم قربانی بیلله نیز مانند چهار

شود و درنهایت مانند  ثروتمند میهای نوجوانی مجبور به ازدواج با پیرمردی  اولین سال 

شود ، واگذار میرحمی که بیشتر شبیه هیول استکالیی دست دوم به مرگن، شکارچی بی

ی او با آخرین ببر  خورد و سرانجام دوستی عاشقانهبیند و کتک میبه دست او آزار می  و

سرنوشت  کند و موجب قتل ببر و سرگردانی و  ایرانی حسادت مرگن را برانگیخته می

  بندند میهیچ گناهی به درخت  بی  را  یونس، عاشق للهشکارچیان نیز  شود.  نامعلوم لله می

 (. 56ی درندگان شود )همان، تا طعمه

 . قربانیِ آگاه و داوطلب 2. 2. 4. 5

شان به خطر و پذیرفتن آن برای دفع شر )شکارچیان( و جلب  تفاوت این دسته در آگاهی

ها شجاع، فداکار و مهربان  آنی جنگل و حیوانات آن( است.  برکت و خیر )امنیت برا 

از   برای حفاظت  را  و جانشان  فدا میآنهستند  این سال ها  »توی    140ها حدود  کنند. 

ها کشته شدن ... چهارصد پونصد تا هم مجروح و معیوب...« بان به دست شکارچیمحیط

 (. 100)همان، 

دونیم ممکنه یه روز به تیر یکی از مون میهمهآورد: »ما  و برای این پذیرش دلیل می

آد دو روز های قانونی یا غیرقانونی... شکار بشیم؛ ولی با وجود این دلمون نمیشکارچی

 (.101محیط رو ول کنیم و بریم مرخصی« )همان، 
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از ساچمه میآن هایی که هرروز بدن  بان»سرنوشت محیط پر   ، همهبااین  بیند...ها را 

برا حفظ جون این زبون  ،خواد بشه. هرطور میباید بریم ها اومدم اینجا.  بسته بشه. من 

ی امان در هنگام رفتن  (. یا جمله118رم« )همان،  حتی اگه لزم باشه خودم تنهایی می

بان  (، »وقتی محیط19ام تا پای مرگ« )همان،  ها: » ...بریم! من آمادهبرای مقابله با شکارچی

بان  ها یک محیطمصائبش هم بایستی. همین چندماه پیش شکارچی  یشدی باید پای همه

 (.174رو با تبر کشتن« )همان، 

پذیرد و خود  مارال نیز با آگاهی از سرنوشت هولناکش در ازدواج با دیباج، آن را می

کردن  نوعی قربانیبس بهکند تا پدر از زندان آزاد شود. درواقع، رسم خونرا قربانی می

ای است؛ »خون در برابر خون یا دادن عروس به دادن به جنگ قبلیهپایان  دختری برای

گوید: »من حاضر نیستم (. اوبان به فداکاری مارال آگاه است و می219اولیاء دم« )همان،  

 (. 231برای آزادی خودم مارال را قربانی کنم« )همان، 

کند، پس شرط عروسی  میداند برای نجات پدر و جانوران جنگل خود را فدا  مارال می

 (. 252او آن است که دیباج تفنگ شکارش را بسوزاند )همان، 

 . كاركرد قربانی 3. 2. 4. 5

آیینی جلب خیر و دفع شر را دارد. چنان  قربانی همان کارکرد  نیز  که اشاره شد شر  اینجا 

آسیا  راه توجهی در ساخت بزرگ شکارچیان و سیستم قضایی ناکارآمد و قوانین ناقص و بی 

ی شر است.  دادن ستمکاری و ناکارآمدی جبهه گناه )حیوانات(، نشان است. کارکرد قربانیان بی 

کردن جان یا امنیت خود، شر را از جنگل و جانوان معصومش  ها( با فدا بان قربانیان آگاه )محیط 

امیدهایش و  کردن آرزوها و  قربانی آگاه با فدا   در مقام کنند. مارال نیز  )نمادهای خیر( دور می 

 کند. دادن به ازدواج اجباری، شر )خطر اعدام( را از پدرش دور می تن 

 بندی . جمع3. 4. 5

ها  های صریح و چه در ساخت موقعیتکه گفتیم داستان چه در سطح کاربرد صفتچنان

کند. حاصل  الگوی خیر و شر و قربانی را بازتولید میهای داستانی، کامالً کهنو شخصیت

بیاین دوقطبی آشتی به ذات خود،  بنا  قربانی است. شر  تقدیم  را  ناپذیر لجرم  گناهان 
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راندن او و دفع شر، کسانی  کند، پس برای عقبخواهی خود میقربانی خشونت یا زیاده

الگو وابسته است و از آن پیروی  جا به این کهنت خود را فدا کنند. داستان تا آن بایسمی

ایرانی از اسطورهمی ببر  از خوکند که در داستان لله و آخرین  ن  ی کهن روییدن گیاه 

جا که خون ببر زمین  گویند در ترجنلی، همانمیها  »بخشی  کند؛ گناه استفاده میقربانی بی

 (. 10روید« )همان، ای میرا قرمز کرد، لله

دادن در جنگ خیر و شر« را  ترین چیزی که عمق نفوذ تفکر »لزوم قربانیشاید مهم

می نشان  داستان  بهدر  افرا  رفتار  تحصیلعندهد،  جوانی  بهوان  او  است.  ی  واسطهکرده 

ساز و فیلم  دیگرسوشناسد و از  خوبی میها را بهبانببر، زندگی محیطساخت فیلم لله و  

ی دیباج مطلقاً کاری  ی ناعادلنهبا وجود این، در برابر خواسته  از اصحاب رسانه است؛

خواهد با ازدواج با مارال، درواقع  داند که دیباج میکند. او عاشق مارال است و مینمی

های زیادی بیاورد که کارگران  تواند بچهو هم زن جوانی که میباف  عنوان استاد قالیهم به

کشی کند؛ اما به جای هر نوع تالشی به مارال  ی او شوند، از او بهرهخانهبافمزد قالیبی

دانم  خاطر نجات جان پدرش خود را فدا کند »...میخواهد بهنویسد و از او مینامه می

دارد و سی سال با تو اختالف سن دارد؛ یعنی    ازدواج با یک شکارچی که سه زن دیگر 

رحمانه روی دل خودش پا بگذارد تا  پاگذاشتن در جهنم. اما آدم گاهی مجبور است بی

به هدف بزرگتری برسد. حال این هدف بزرگ برای من و تو اوبان است و حیات پر ثمر 

توانی او را به  ا تو میراه او هستند و تنهبهاو. هزاران آهو و پلنگ و گوزن در آلمه چشم 

 (. 245کس دیگر... « )همان، آلمه برگردانی نه هیچ

به آلمه و گویی قربانی )بازگشت او  برای دفع شر )اعدام اوبان( و جلب خیر  دادن 

ساز  ناپذیر است که ذهن افرای فیلممراقبت از جانوران( امری چنان بدیهی، مؤثر و اجتناب

می قاعدتاً  امروزیآگاهبایست  )که  و  راهتر  یافتن  توانایی  و  باشد  با  حلتر  دیگری  های 

 کردن چیزی جز آن نیست. کمک قانون یا رسانه و... را داشته باشد( هم قادر به تصور
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 گيری . نتيجه6

عنوان  های اساطیری بهو شخصیتعنوان سرمشق و سرنمون  اساطیری به  های جهانِقانون

ها  آنجاکه  ازآن  .دندار  خیر و شر  جایگاه مهمی در فهمعیار نیک و بد،  های تمامشمایل

با مفاهیمی مانند فداکاری،    و نوجوان  کودک مخاطبان    برای آشنایی  اند،هایی مطلقشمایل

  آنجا ی مهم نکتهاند؛ اما نهایت مهمبی ،مبارزه با شر  ونشدن در برابر وسوسه ایثار، تسلیم

ها  نادر فضای داست  ،در همان ابعاد مطلق  را  های جهان اساطیریقانون  بخواهیم  ست کها

های شمایلی  کنیم. درواقع قراردادن شخصیت  های امروزی بازتولیدهایی با آدمو روایت

یا اساساً نادرست )که متعلق به جهان اسطوره است(یا موقعیت در    های مطلقاً درست 

هایی  آمدن آسیبموجب پدید  ،تری داردفضای داستانی امروزی که مناسبات بسیار پیچیده

جاکه  و مناسبات دنیای واقعی است. ازآن ناشی از تفاوت جهان اساطیری    خواهد شد که

به مطلق  و شر  خیر  واقعی  جهان  میدر  یا  ندرت  نابودی شر  باشد،  داشته  وجود  تواند 

در جهان اساطیری راهی جز جنگ برای نابودی کامل شر    .پیروزی خیر هم مطلق نیست

توان شر را دفع کرد یا خیر را نجات داد. در  وجود ندارد و البته بدون تقدیم قربانی نمی

گرا هستند، هیچ نشانی از باور به  شده، با آنکه همگی واقعهای بررسیرمانیک از  هیچ

  های ی جز جنگ رویارو و تقدیم قربانی راهاینکه برای مبارزه با بدی و پیروزی نیکی راه

راهدیگری هم می نیست.  باشد،  داشته  از  تواند وجود  استفاده  قانونی،  و  اجتماعی  هایِ 

اند.  آمیز و مذاکره یکسره نادیده گرفته شدههای مسالمترسانه و آگاهی یا توسل به شیوه

  ست ا   هانابکردن مارال یا محیطنجات، قربانی، تنها راه  هیول   یسایهعنوان مثال در رمانِ  به

ی بزرگان روستا و نه تالش و اعتراضی از  نه وساطت و مذاکره  قلب زیبای بابورو در  

یک در حل مسئله نقش ندارند. تنها مرگ کهور و فداکاری بابور  سوی مردم یا حزبا هیچ

داستان  می یا در  کند.  را رفع  مر  ها راهزنتواند شر  بدون  بچهگویی  ها و گ میرمحمد، 

شده  های بررسیرمانتوان گفت  ها، میی اینیابند. با توجه به همهکاروانیان نجات نمی

کنند که خیر و شر در آن الگوی قربانی، جهانی را به مخاطب معرفی میبا بازتولید کهن

تنها راه دفع شر و جهای کامالً مشخص، مطلق و آشتیدارای مزربندی لب  ناپذیرند و 
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قربانی تنها  ازآنجاکه  است.  قربانی  تقدیم  درنهایت  و  رویارو  موجب  خیر، جنگ  کردن 

به دیگری  راه  نمینجات است،  پیشنهاد  بهتر  و حتی چنان عنوان جایگزینی  در شود  که 

شدن خیر غایی و هدف نهایی  به آن پرداخته شده، خود قربانی  ی آخولقهدلیران قلعهرمان  

مندی موقت« نهفته  کنش»الگو ساخت بازتولید این کهندر ژرف ی دیگر آنکهاست. نکته

بازتولید این الگو که تقدیم قربانی برای شکست شری که ذاتی و تغییرناپذیر است    .است 

و پیروزی خیری که آن هم ذاتی و تغییرناپذیر است، متضمن این معنا است که با دادن  

ها  آنو خیر پیروز شده است و ازآنجاکه  قربانی، کار پایان یافته است؛ شر شکست خورده  

م به  نیازی  تغییرناپذیرند،  و  ذاتی  اساطیری،  الگوی  بهمطابق  آنچه  از  آمده، دستراقبت 

بودن( شدن آن )به سبب ذاتی و مطلقزیرا احتمال انحراف خیر یا تغییر شر و نیک  نیست؛

ه با تقدیم قربانی، کار  کند کشکل ضمنی به مخاطب القاء میوجود ندارد. چنین تفکری به

تمام است و نیازی به هشیاری پیوسته و پایش دائمی خیری که به قدرت رسیده و شری  

ی او با جنگ و تقدیم قربانی به پایان رسیده است. با که شکست خورده، نیست و وظیفه

های جهان اساطیری  رسد بهتر است قوانین و شمایلبه نظر می  ،توجه به آنچه گفته شد

بازتولید  در   و  به کار گرفته شوند  داستانآنبستر خود  بستر  به همان شکل در  های  ها 

ی اشکال خالص و مطلق خیر یا شر  توانند دربردارندهگرای امروزی که منطقاً نمیواقع

واقع امر  مطابق  و  در    ،باشند  و شر  تبدیلآنخیر  و  تغییرپذیر  و  نسبی  شدنی است،  ها 

 برانگیزی را موجب شود. های تأملتواند تضادها و تعارضمی

دهه چهار  از  نوجوان  رمان  براساس گسترهبررسی چهار  که  متفاوت  ی مخاطبان  ی 

ها به شکلی آشکار، اصلی  آنالگوی قربانی در تمام  دهد کهناست، نشان می  انتخاب شده

تعیین رمانو  این  تمام  در  است.  شده  بازتولید  بهکننده  شر  و  خیر  سوی  دو  ل  شک ها 

اند و باز طبق  که قانون جهان اساطیری است( نشان داده شدهپارچه و مطلق )چنانیک

تواند موجب دفع شر و جلب برکت شود.  ای تنها تقدیم قربانی است که می الگوی اسطوره 

ی جهان واقعی که آن را از قوانین دنیای  ها به تفاوت مناسبات پیچیده یک از این رمان در هیچ 
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بودن خیر و شر در روابط انسانی توجه نشده و در هیچ یک  سازد یا نسبی یز می اساطیری متما 

 شود. شدن برای پیروزی بر شر پیشنهاد نمی ها، راهی جز قربانی از این رمان 
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Introduction 

Archetypes have roots in our collective unconscious; hence, they can 

influence our individual and social thinking and behavior. However, it 

is not easy to discover and identify these ancient concepts since they 

have the potential to reproduce themselves in many different forms. 

Therefore, it is crucially important to discover them and understand 

their functions and methods of reproduction in different forms in order 

to make sense of individual and social actions.  

It should be noted that some of these archetypes play a more 

decisive role in the collective mindset of a nation. The “victim 

archetype” could be regarded as the oldest archetype in Iranians' beliefs. 

This archetype has continuously been available in our history and 

culture in connection with the archetype of “conflict between good and 

evil”. This archetype can be found in new forms beneath the layers of 

many texts, from the stories of genesis and primitive rituals to later 

rituals and religions, from ancient beliefs to contemporary customs and 

beliefs, from myths to newspaper headlines and virtual bulletins. 

Since this belief has a significant effect on the way we interact 

with the world, this research tries to first illuminate the relationship 

between the two archetypes of “conflict between good and evil” and 
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“victim archetype” and then provide criteria for identifying it in 

different forms by giving a precise definition of victim and its forms. 

Afterwards, the research will focus on the four selected young adult 

novels to illustrate how these novels reproduce this archetype and what 

interpretation of the world they suggest for the audience.  

 

Methodology, Review of Literature, Purpose 

In this research, four novels from four different decades are selected. 

All these novels have enjoyed a wide readership, thanks to their 

successful publication and their inclusion in the textbooks and 

adaptations into TV-series; and their reprints are still available in the 

marketplace and many libraries. That all four novels are still widely 

popular testifies to the fact that they reproduce a consistent meaning in 

the course of four decades. This research uses the method of textual 

analysis under the influence of theories by Yung, Campbell and 

Cassirer in an attempt to show the importance of identifying archetypes 

in different layers of the narrative. 

The researcher has not found any study on the role of victim archetype 

in Iranian children’s and young adult’s literature. Mythology is usually 

taken into account as a whole, and due to the lack of a critical outlook, 

it is often regarded with fascination and approval. 

The researcher aims at finding answers to these questions: a) 

How is the archetype of conflict between good and evil reproduced 

beneath the layers of the narrative? b) How does it lead to the 

reproduction of the victim archetype? c) To what extend has this 

reproduction been successful in conciliating the laws of the mythical 

world to the relations of the contemporary real world? d) By 
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reproducing the victim archetype, how do these novels interpret the 

world and what paths do they present to their adolescent audience for 

dealing with the world? 

 

Discussion 

The laws of mythical world as universal standards, and the mythical 

characters as absolute icons of good and evil, have important roles in 

our understanding of good and evil in the world. Since these characters 

and absolute icons, they are critically important for acquainting children 

and young adults with concepts such as self-sacrifice, resisting 

temptations and fighting evil. However, the problem arises when we 

reproduce the laws of the mythical world with their absolute dimensions 

in narratives with contemporary setting and people. In other words, 

since there are many differences between the mythical world and the 

real world, reproducing iconic characters or situation which are 

absolutely right or wrong –something that belongs to the world of 

myths- in the contemporary situation in which there are much more 

complicated relationships, may cause damages and discrepancies. In the 

real world, absolute good and evil rarely exist; therefore, the 

elimination of evil and the victory of good is not absolute. In the 

mythical world, though, there is no other way than fighting for the total 

elimination of evil. And of course, it is not possible to destroy evil and 

save good without offering victims.  

Interestingly, in none of the four novels under investigation, 

The Gallants of the Akhulgheh Castle, The Bandits, The Beautiful Heart 

of Baboor, and The Monster's Shadow, the only way for confronting the 

evil and gaining victory for good is direct opposition and offering 
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sacrifices, and there is no sign of believing in finding any other way. 

The writers of the novels have completely ignored other possibilities 

such as the social and legal ways, using the power of the media and 

public awareness, or employing peaceful methods such as negotiation. 

For example, in The Monster’s Shadow, sacrificing Maral or the 

foresters is the only way for survival. Also, in The Beautiful Heart of 

Baboor, neither the intervention and negotiation of the elders of the 

village nor the attempts and protests of the people of the village have 

any effect on solving the problem; it is only the death of Kahoor (the 

mesquite) and the self-sacrifice of Baboor that can defeat the evil. In 

the novel The Bandits, too, the children and the people in the caravan 

might not be saved unless Mir-Mohammad is sacrificed.  

In sum, one can easily observe that in the four selected novels 

in which the victim archetype is reproduced, a world is introduced to 

the readers in which good and evil have clear-cut, absolute and 

irreconcilable boundaries and the only way for eliminating evil and 

attracting good is direct fighting and eventually offering sacrifice. Since 

the only way for victory is offering a sacrifice, other alternative ways 

are never suggested; so much so that in the novel The Gallants of 

Akhulgheh Castle, becoming a sacrifice is the ultimate good and goal.  

It should also be noted that a kind of invitation to “temporary 

action” is hidden in the deeper layers of the reproduction of this 

archetype: the writers are implying that giving sacrifices is enough for 

the elimination of evil –which is absolute and unchangeable- and the 

victory of good –which is also absolute and unchangeable. This is based 

on the assumption that after offering the sacrifice, the job is done; evil 

is eliminated and good is victorious; and since in the mythical model 
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both of these forces are absolute and unchangeable, there is no need to 

guard for the hard-won victory anymore, because it is completely 

impossible for good to become corrupt, or for evil to change and turn 

toward good. The implied message is that after the sacrifice is offered, 

the war is over and there is no need for taking care of good constantly.  

It seems that it is better to employ the laws and icons of the mythical 

world in their own environment. Their reproduction in the 

contemporary real world entail significant and paradoxes and 

controversies because in this world, good and evil are relational and 

changeable, and the absolute and pure forms of good and evil cannot 

exist.  

 

Conclusion 

The analysis of the four novels selected from four different decades 

based on their wide readership shows that victim archetype is 

reproduced in all of them in an obvious and straightforward way. In all 

four novels, the opposite sides of good and evil are portrayed as 

monolithic and absolute, based on the laws of mythical world, and it is 

only through fighting and offering sacrifices that good can overcome 

evil. None of the four writers pay attention to the fact that complex 

relations in the real world distinguish it from the mythical world, or that 

good and evil are relational in human relationships. Also, none of the 

novels suggest other ways for overcoming evil.  
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