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   پژوهشی مقاله
 

 نقش عناصر نمادین در ساخت آینده
پژوهانه بر نقش رسانه در بازآفرینی اساطیر تأملی آینده  

 
 2ابوالقاسم غیاثی زارچ، 1محسن طاهری دمنه

 
 چکیده

مثابه یک فناوری اجتماعی، تصویرپردازی از آینده مطلوب و  پژوهی به یکی از بارزترین وجوه آینده
است. شکل بخشیدن به واقعیت اجتماعی آینده در فضای  طراحی اقداماتی برای تحقق این آینده

االذهانی جمعی نیاز به رویکردها و ابزارهایی دارد که عمدتًا از جنس عناصر فرهنگی هستند و ریشه  بین
اسطوره  ،ترین این عناصر های یک اجتماع دارند. یکی از مهمدر تاریخ و عناصر نمادین مشترک و ارزش

بر روش تأملی و نظرورزی به تشریح  تدا در چارچوب سنت پژوهش کیفی با تکیهاست. در این مقاله اب
آب »تلویزیونی  نقش اسطوره در ساخت تصاویر ذهنی آینده پرداخته شده است و سپس دو مجموعه

های رسانه برای  اند تا ظرفیتای، تحلیل شدهبا استفاده از روش نقد اسطوره« وبلبل محله گل»و « پریا
مثابه  های جمعی بهدهد که رسانه. نتایج این پژوهش نشان میبه دقت بررسی شودها ی اسطورهبازآفرین

منظور تصویرپردازی از آینده  ها بهیکی از آبشخورهای فرهنگی، ظرفیت باالیی برای استفاده از اسطوره
ها در قالب سطورهالگوها و تالش برای بازآفرینی مداوم ا مهم، فهم کهن مطلوب جمعی دارند؛ اما نکته

 ها ارتباط برقرار کنند. های امروز و فردا، بتوانند با آنهایی است که نسلداستان
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 مقدمه 

ایم و به سرعت در حال تغییر است، طوری که انگار همگی ما در یک وسیله جامعه به
ی بلندمدت، حتی از زمان در سفریم. در چنین شرایطی تفکر در مورد آینده ناکجاآبادی در

رسد آینده، مفهومی مبهم و دوردست، نمایاند و به نظر میبینانه می منظر شخصی نیز غیرواقع
از سوی دیگر نیاز و میل به دانستن در مورد آینده  (.15: 1396، 1سرداردر زمان پیش روست )
تا به   ها در طول تاریخ وسایل و ابزارهای گوناگونی ایجاد كردهسانویژگی انسان است. ان

های این امر این است كه  بینی و شفاف شدن آینده كمك كنند. یکی از بارزترین جنبه پیش
های ذهنی در مورد آینده بسازیم، یعنی  منظور انجام هر عمل و فعالیتی، همیشه باید مدل به

ی درباره چیزی كه قرار است آینده باشد. این روندِ تصویرسازی از توانایی ایجاد فرضیه و ارزیاب
گاه را هم در برمی و  3تصاویر 2گیرد. وندل بل آینده نسبتاً ارادی است، اما عناصر نیمه خودآ

شناسی نظم اجتماعی  شناسی و نیز کلیدهای معرفت هستی ۀسازند را دو بلوک 4هاارزش
های بازیگران اجتماعی باید در ردیف مهم که باورها و ارزش داند. از منظر او، این استنباط می

تر آن است که این مفهومِ آید؛ اما مهماول تحقیقات علوم اجتماعی قرار گیرند، به دست می
عنوان یک فرایند و بخشی از  تر نسبت به جامعه، به ای، بخشی از یک دیدگاه بزرگهسته
های اصلی هستند. ها، پیش برندهنظام باورها و ارزشانداز تغییر اجتماعی است که در آن  چشم

های موازنه»با تأکید بر « شناسی دیالکتیکی شبیه به جامعه»نتیجه، نظریه اجتماعی است 
درپی ساختاردهی،  فرایندهای پی»و « پرمخاطره، همواره در حال تغییر، سیال و خودانگیخته

همواره در حال »واقعیت اجتماعی  نویسد کهبل می«. ساختارشکنی و ساختاردهی مجدد
 (.Aligica, 2011: 611) «حرکت، لبریز از تنش، در حال نوسان و تجدید است

ها ساخته و  های عمیقی در مورد چگونگی چیزها و چگونگی رشد آن ها و باور فرض ما پیش
صاویر فردی ها، تگیری كنیم. این نتیجه گیری می ها در آینده نتیجه سپس در مورد چگونه بودن آن

ها و باورهای عمیق،  فرض و جمعی از آینده هستند. در این میان ازجمله سازندگانِ این پیش
ها وجه عینی شدۀ تجربه اجتماعی بشر هستند و در شکل ها هستند. درواقع، اسطورهاسطوره

ها همیشه در (. اسطوره15: 1362، 5شوند )کاسیررآرزوهای جمعی یک قوم یا ملت ظاهر می
گاه جمعی یک ملت از محیط پیرامونش شکل گرفتهپ اند و بخشی از هویت ی سؤال ناخودآ
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هایی هستند که ما را ها دریچهشوند. از سوی دیگر در دنیای مدرن، رسانهجمعی محسوب می 
: 1393سازند ماورای محیط پیرامون خود را ببینیم )مرتضایی فریزهندی و ادریسی، قادر می

روز مسائل زندگی عمومی بیشتر در آن  به آورند که روز ای فراهم می عرصه ها نیز (. رسانه76
 شود. عرصه متجلی می

اند، چه به معنی هنر و اشکال نمادين و چه در  ها اغلب جايگاه بروز تحول در فرهنگ رسانه
ها همچنین به منبع غالب  های زندگی و هنجارها. رسانه ها، شیوه معنای مدها، خلق و خوی

ها  اند. آن ها و جوامع تبديل شده ف و تصاوير واقعیت اجتماعی در نزد افراد، گروهتعاري
های ارزشی و هنجاری خود را به صورتی غیرقابل تفکیک و مخلوط با اخبار و  داوری
(. نقش رسانه 22: 1396زاده،  کنند )کلهر محمدی و رحمان کننده بیان می های سرگرم برنامه

ها در جامعه است و از طریق تبادل اطالعات سازی ارزشطی، نهادینهعنوان یک عامل ارتبا به
سازی و ایجاد احساسات  های آتی، نقش حیاتی در فرهنگبین نسل حاضر و انتقال آن به نسل

(؛ بنابراین به نظر 113: 1395زاده سوار و همکاران،  مشترک بین افراد و جوامع دارد )قربان
توانند ها در هماهنگی با تغییرات اجتماعی، میازآفرینی اسطورهها از طریق برسد که رسانهمی

 ,Taheri Demneh & Morgan)هویت و مقصد مشترک جمعی را تعریف و به جامعه عرضه کنند 

2018.) 

الگو پرداخته  در ادامه با رویکردی تحلیلی به تشریح مفاهیم تصاویر آینده، اسطوره و کهن
ها برای تصویرپردازی از آینده مطلوب در بازتولید اسطورهشده و در نهایت جایگاه رسانه 

 بررسی شده است.
 

 پیشینه پژوهش
 ینیبا توجه به نقش رسانه در بازآفر ندهیدر ساخت آ نینقش عناصر نماد یبه بررس ق،یتحق نیا

به  یارزش ده ی( برا1395و جهانبخش ) یپردازد. محبیپژوهانه م ندهیآ دید هیاز زاو ریاساط
دانند و یم یرا الزام کیسمبل یوجود نمادها و نشانه ها ،یو آثار هنر یاسالم یدر معمارفضا 

 یبا هدف تداع یعرفان ییتوان فضایها، مبا استفاده از نمادها و نشانه یکه در معمار عتقدندم
 کرد.  جادیا یاسالم یو شهرساز یمعمار یمردم در فضاها یمقدس و خاطرات جمع یمعان

 یعناصر شهر یریدر شکل گ نینماد یشناس ییبای( معقتد است که ز1398) یدبيلار فتوتيان
متفاوت و  ییارزش و معنا یها دارامکان نینقش دارد. ا ییایو جغراف یخیمانند مناطق تار

 یبرقرار یها از راه یکیآنها، نمادها  یهستند و برا« مردم سوداگران نمادها»شوند. یم ژهیو
خود  یها ینیو جهان ب یشئونات اجتماع نه،یشیپ ام،یتبادل پ یمردم برااست.  یهنگارتباط فر

 ییها وهیمنظر و ش یو طراح یطراح یها وهیو ش یمعمار یها مبلمان، طرح نینماد یاز معنا
 کنند. یاستفاده م یکالم ریغ
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دانند. با یم« همه جا بودن» یژگیو ی( رسانه را دارا1391) یاسکندر ی ودیجد ی،گلشن 

را گسترش  یاسیو س یفرهنگ ،ییایجغراف یها ها مرز به عصر سلطه ارتباطات، رسانهتوجه 
انسان عصر  تیاند. به نظر آنها، هو قرار داده ریانسان معاصر را تحت تأث تیاند و هوداده

 کی یها هیپا میو تحک تیتوانند هم باعث تقویها م . رسانهاست «یا رسانه تیهو»حاضر، 
 یها جامعه. رسانه یاصل یها هیپا فیهم در جهت عکس و در جهت تضعبروند و  شیجامعه پ

 دیبر عقا رشانیو ... با توجه به تاث نترنتیا ون،یزیتلو و،یروزنامه، مجله، کتاب، راد رینظ یخبر
 نیکه ا کنند یمردم خلق م یرا برا یخاص یو اجتماع یاسیس یها تیمردم، واقع یو زندگ

بودن  ریشود. با توجه به فراگیداز مردم نسبت به جهان مان چشم کنندۀ نییتع ات،یواقع
به  یاز نسل یاجتماع راثیانتقال م تیو مسئول طیحراست از مح فهیوظ فهیها، آنها وظ رسانه

سو  کیها از  که رسانه ردیگیم جهیو همکاران نت یرا برعهده دارند. گلشن گرینسل د
 ،یاحساس زشت گر،ید یو از سو زندیانگ یمحبت و صداقت را بر م ،یعاطف یها احساس

 یعیطور طب ها، به کارکرد رسانه نیو ا کنند یدروغ وخشونت را زنده م ،یاعتماد یب ،یدشمن
 .شود یم یو اجتماع یفرد اسیدر مق یرفتار -یدرون یها تضاد شیدایموجب پ

 لیوساتوانند با استفاده از  یم یاجتماع یهاها و گروه( معتقد است دولت1394) آذرگون
خود را در جامعه  یفرهنگ یهااستیس نترنتیو ا ونیزیتلو و،یمانند روزنامه، راد یارتباط جمع

در جامعه و  یعموم یکنند و سطح آگاع لیکنند و آنها را به گفتمان مسلط در جامعه تبد غیتبل
ه است که چگون نیپردازد ایکه آذرگون به آن م یدهند. پرسش اصل ءرا ارتقا یعموم گفرهن

در جامعه نقش  یبه گفتمان غالب توسعه فرهنگ یدر شکل ده یو دولت یگفتمان خصوص
سو  کیاز  یو دولت یخصوص یهاگفتمان یهمکار ایکه تقابل و  ردیگیم جهیدارند؟ او نت

در  یفرهنگ یآگاه شیسبب افزا گر،ید ییو از سو امعهفرهنگ تساهل در ج تیاسباب تثب
 شوند. یم یتوسعه فرهنگ تیو در نها یفرهنگ قهیجامعه و باالرفتن سطح سل

مند در استخراج اسطوره از متن، نظام یاوهی( معتقد است که با ارائه ش1397زارچ ) یاثیغ
جوامع و ملل مختلف  یو اجتماع یفرهنگ ،یمشترک ادب یها هیو کشف ال یتوان به بررس یم

در چهار سطح به  یپژوه ندهیآ در نینو یاوهیها به عنوان ش علت یا هیال هیال لی. تحلافتیدست 
 ؛ینیگفتمان و جهان ب ؛ینظام اجتماع ؛یتانیپردازد. سطح لیم ندهیگذشته، حال و آ ثارآ لیتحل

هستند. او در  یا هیال هیال لیدر روش تحل لیمورد تحل یهاهیاسطوره و استعاره ال لیو تحل
مشترک است، استفاده کرده  یقیتطب اتیادب یاچهارم که با نقد اسطوره هیپژوهش از ال نیا

عطار،  یایاالول از زندان توسط حالج در تذکره یزندان صدیآزاد کردن س تیروااست تا سه 
پطرس از زندان توسط  یو آزادساز لیاِش ریها توسط پرومته در پرومته در زنج انسان یآزادساز

 کند.  لیفرشته در کتاب مقدس را تحل کی
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خواهد  یبررس ریاساط ینیبه کمک بازآفر ندهیدر ساخت آ نینمادنقش عناصر  ق،یتحق نیا 
 کرد.

 

 پژوهش نظری مبانی
 تصاویر آینده

هایی از آنچه آینده خواهد بود، تشکیل شده و  تصاویر آینده از باورها، آرزوها، عقاید و فرضیه
صاویر آینده با ها تخیل است. ت اند و چاشنی آن شده ها از دانش ساخته مند هستند. آن ذاتاً نظام

اطالعاتی در مورد گذشته، مفاهیمی از حال، دانش فرهنگی و اجتماعی، سلیقه شخصی، 
صورت امید، ترس و  شوند و به ها ساخته می ها و همچنین آرزوها، رؤیاها و آرمان ها، نیاز معیار

. ما با گذارند گیری، انتخاب، رفتار و كنش ما تأثیر می كنند و بر تصمیم انتظارات بروز می
ای را مطرح كنیم كه تصویر مثبت و مطلوب ما را بپروراند  خواهیم آینده تصمیمات خود یا می

تصاویر آینده  (.Rubin, 2013: 40)كنیم از وقوع آیندۀ منفی و ناخوشایند اجتناب كنیم  یا تالش می
های که چرا گروهپژوهی است. این دیگر تصویرسازی آینده، یکی از ارکان اصلی آینده عبارتی یا به

که چگونه تصاویر متفاوت از آینده منجر  گوناگون از مردم تصاویر متفاوتی از آینده دارند و این
که چگونه رفتارهای خاص در زمان  شود و اینهای متفاوت در زمان حال میبه رفتار و واکنش

ی بنیادین در ها شوند، ازجمله پرسشحال، خود منجر به ایجاد تصاویر مختلف از آینده می
های اجتماعی و سیاسی  تصاویر آینده تحت تأثیر نگرانی. (Dator, 2002: 303)پژوهی هستند  آینده

، (Kaboli & Tapio, 2017: 3-4) گیرند زمان حال مانند جنگ، فقر، خشونت و فنّاوری قرار می
های  عدم قطعیت وجود پوالک معتقد است تصاویر آینده ابزارهایی انسانی برای مقابله با بااین

 آینده هستند.
گاه و چه به ما در طول زندگی خود چه به گاه، تصمیماتی در  صورت خودآ صورت ناخودآ

 فاز یا مرحله عمده دارد: چهارگیری  کنیم. هر فرایند تصمیممورد مسائل گوناگون اتخاذ می
 ؛فراست و آگاهی؛ فهم یک موضوع یا مسئله خاص -
 ؛اگون برای رویارویی با مسئله درک شدههای گون حل طراحی؛ طراحی راه -
 ؛حل انتخاب؛ انتخاب بهترین راه -
 شده. حل انتخاب گیری راهبکارکارگیری؛ ب -

تنها مواردی را که قبال تجربه کرده است، بلکه آنچه را  در دو فاز طراحی و انتخاب، فرد نه
ه درواقع تصویرسازی از آینده دهد. این مسئلدر آینده امکان اتفاق دارد، نیز مورد توجه قرار می

سازد که چه در سطح فردی، چه سازمانی و چه ملی، رفتار کنونی است. این مسئله نمایان می
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این  1بولدینگ. (Ono, 2003: 738) شده از آینده بستگی دارد هر سیستم انسانی به تصاویر ساخته 

 کند:صورت زیر بیان می مقوله را به
ی به گذر زمان و آینده پیش رو ندارد، احتماالً رفتاری نوسانی، فرد یا ملتی که هیچ حساسیت

دهد و چنین سیستمی شانس کمی برای بقا دارد دمدمی و نامشخص از خود بروز می
(Boulding, 1965: 7) بنابراین بایستی اذعان داشت که رفتارهای کنونی ما که آینده را شکل می؛-

اند، پس اهمیت تصاویر آینده ر ذهن ما از آیندهشده د دهند، خود متأثر از تصاویر ساخته
 .(Mau, 1967: 12) مراتب بیشتر از رفتار کنونی است به

گیری نظریه تغییرات اجتماعی و بکاربا  2درزمینۀ اثرات بلندمدت تصاویر آینده، پوالک
ه، باعث دارد که تصاویر مثبت و سازنده از آیندتمدن بشری، بیان می ۀسال 3000مطالعه تاریخ 

شکوفایی و رشد فرهنگی جوامع شده و بالعکس تصاویر منفی، باعث رخوت و افول فرهنگی 
اند؛ بنابراین دوام و قوت فرهنگ، رابطه معنادار مثبتی با وجود تصاویر قوی از آینده دارد و شده

 بینی کرد های بدیل برای یک جامعه را پیشتوان بامطالعه تصاویر آینده، آیندهلذا بدین گونه می
(Polak, 1973: 222).  از منظر اجتماعی، تصاویر آینده نقش مهمی در درک تغییرات اجتماعی در

روی تغییر،   توانند به غلبه بر موانع فرهنگی پیش رابطه بافرهنگ دارند؛ زیرا چنین تصاویری می
رهنگ کمک کنند. به این معنی که چون تصاویر مثبت آینده حس هویت مقصد را برای یک ف

کنند، توانایی تشویق شهروندان را برای پذیرش تغییرات اجتماعی دارند و  خاص ایجاد می
برای کنار زدن موانع فرهنگی که ممکن است در مقابل مقصد جمعی قرار گیرند، به کار گرفته 

 .(Taheri Demneh & Morgan, 2018: 53) شوند
افتد و بعد از این به یم، چه اتفاقی میکه چه کسی هست هایی درباره این ما بر اساس داستان

ها چگونه  فهمند این داستاندهیم. کسانی که میهای خود را انجام میرویم، انتخابکجا می
توانند کلیدهای ها شکل داد، احتماالً بیش از بقیه می توان به آنشوند و چگونه میساخته می

ن تمدن، داشتن داستان خود یک ضرورت قدرت را در آینده در دست داشته باشند. برای مدعیا
انکارناپذیر است؛ زیرا قطع یقین در صورت نداشتن چنین داستان و تصویری از آینده، به ناچار 

در این میان یکی از . (Pourezzat & Others, 2008: 890)داستان دیگران بر ما تحمیل خواهد شد 
ها هستند. رسانه با ذهن احاد نده، رسانهفرد در ساخت و انتقال تصاویر آی ابزارهای منحصربه

تواند تصاویر مشخصی را به جامعه منتقل کند و از جامعه در ارتباط است و از این طریق می
تواند  همین طریق یعنی از طریق نفوذ بر ذهن جامعه و نشان دادن تصاویر مشخص از آینده، می

 
1. Kenneth, E Boulding 

2. Polak 
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ی ارتباط مؤثر با مردم، نیازمند ابزاری است بر رفتار جامعه اثرگذار باشد؛ اما رسانه برای برقرار 
ها هستند. در ادامه با ها و فضای بین االذهانی جامعه را درگیر کند. این ابزار اسطورهکه ذهن

به اسطوره و نقش آن در ساخت واقعیت اجتماعی  1الگوی یونگ استفاده از مفهوم کهن
 پرداخته شده است.

 

 خواستگاه اولیۀ اسطوره
گاه جمعیضمیر ناخو» ( را 3شناسی تحلیلی )مکتب یونگازجمله مفاهیمی است که روان« 2دآ

گاه ( متمایز می4کاوی )فرویدیسماز روان کند. زمان زیادی از نظریه فروید در باب ناخودآ
نگذشته بود که شاگرد وی کارل گوستاو یونگ نظریه استاد را گسترش داد و اظهار  5فردی

گاه جمعی جای دارد )شکرایی،  های زیرینداشت که در الیه گاه فردی، ضمیر ناخودآ ناخودآ
گاه فردی، قائل به الیه96: 1392 تری در ذهن است که های عمیق(. یونگ عالوه بر ناخودآ

گاه جمعی از روان خود  تصاویر ذهنی جهان شمول را در خود جای داده است. ضمیر ناخودآ
های روانی تجربیات عام بشر و به عبارتی گیرد، بلکه حاصل انباشت داللتت نمیأفرد نش

شمولی  میراثی روانی است که از بدو تولد در ذهن هر فرد جای دارد. یونگ تصاویر ذهنی جهان
گاه جمعی جای دارند  نامد و اسطوره را نمود آن می« 6الگو کهن»را که در این ضمیر ناخودآ

گاه و الگو (. کهن148: 1389داند )موسوی گیالنی و مولوی،  می های یونگی ناخودآ
های اولیه، در الگوها یا مثال اند. سرگذشت شخصی فرع بر آن است. این کهن شناختی زیست

اند. تفاوت ظاهری سراسر جهان و در مقاطع تاریخی مختلف، در اشکال گوناگون ظاهر شده
 (.85: 1393و پوشش، نتیجه شرایط اولیه محیطی و تاریخی است )کمبل، 

های متفاوتی بروز کنیم که در عصرها و فرهنگبه دو روایت اشاره می ینجار ابرای مثال د
الگوهای یکسانی  از کهن یگرد عبارت اند، اما از نظر ساختاری با هم شباهت دارند. بهپیدا کرده
ای مشابهی هستند، اما در دو جامعه مجزا و متمایز برند و دارای ساختار اسطورهبهره می

 اند.بازآفرینی شده
  

 

1. Carl Gustav Jung 
2. Collective Unconscious 

3. Carl Gustav Jung 

4. Freudianism 

5. Personal Unconscious 

6. Archetype 
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 1تولد آتنا (الف 

است. متیس باردار است و نزدیک به دنیا آوردن  3و متیس 2آتنا دختر زئوس»
 4بلعد. زئوس این کار را به توصیه اورانوسدخترش است که زئوس او را می

بینی کرده  دهد که برای او فرمانروایی در آسمان را پیشانجام می 5و گایا
دستور  6، زئوس به هفائیستوسرسد یبودند. وقتی موعد وضع حمل فرام

دهد که سرش را با یک ضربه تبر از هم بشکافاند. از سر زئوس یک دختر می
جهد. این دختر، الهه آتنا است، در حالی که فریاد کامالً مسلح به بیرون می

پیچد. الهه جنگاوری مسلح به کشد که در آسمان و زمین میجنگی بر می
چرم از پوست بز( است و نقش مهمی در جنگ  نیزه و زره چرمین )نوعی

 .(Grimal, 1994)« کندمی ءایفا 7هابا غول
 

 رؤیای سوم فاطمه بنت اسد )س( (ب
گوید: این رؤیا همچنان در ذهن من بود تا خداوند سه فاطمه بنت اسد می»

السالم(  پسر به من عطا کرد: عقیل، طالب و جعفر سپس به علی )علیه
ن ماهی که علی را به دنیا آوردم در خواب دیدم عمودی از حامله شدم. در آ

آهن از وسط سر من جدا شد و در هوا به حرکت درآمد تا به آسمان رسید و 
سوی من بازگشت، در خواب پرسیدم: این چیست؟ به من گفته شد:  سپس به

این قاتل اهل کفر و صاحب پیمان پیروزی است. حمله او شدید است و از 
آیند. او کمک پروردگار برای پیامبرش و تأیید او  وحشت درمیترس او به 

 .(22: 1383)انصاری، « علیه دشمنش است
 

شود. هر در این دو روایت هر دو نفر موقع وضع حمل از سرشان یک نوع سالح خارج می
ها و دیگری در دهند. یکی در جنگ با غولدو فرزند متولد شده ندای جنگ و پیروزی سر می

، الزم به اشاره است که یک روایت مربوط به سرزمین غیرهکند و اهل کفر، کمک می جنگ با
یونان و دیگری مربوط به مکه است. ظاهر این دو روایت شباهتی به هم ندارند و در بافت 

 

1. Athéna 

2. Zeus 

3. Métis 

4. Ouranos 

5. Gaïa 

6. Héphaïstos 

7. Géants 
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 جداگانه و متمایز هستند، اما ساختار مشابهی دارند. 
هبی و برخی از انواع رؤیا را که های مذها، اندیشهها، دیدگاهیونگ، شالوده خلق اسطوره

گاه جمعی میهای تاریخی مشترکهای گوناگون و دورهبین فرهنگ داند اند، در ناخودآ
الگوها حاصل تجربیات ممتد انسانی بوده و  (. از نظر یونگ، کهن179: 1391)فرضی، 

ر که نمود کنند. درواقع این اساطیپیوسته در حال نو شدن هستند و به شکل اساطیر جلوه می
یابند و مداوم در حال تکرار شدن هستند؛ چون الگوها هستند، در قالب رمزی تجلی می کهن

ها نیاز است، لیکن در هر دوره بنا به اقتضای آن دوره  نیاز فطری بشراند و در هر دوره بدان
جدید  ای جدید بنا به شرایط آن دوره، در قالبی نمادین وو اسطوره یدشدهاسطوره قدیمی ناپد

های باستانی نویسد: اسطورهالیاده می (.145: 1389یابد )موسوی گیالنی و مولوی، ظهور می
شوند که این امر در بطن ترین شکل تفکر جمعی موجب کامل شدن تاریخ می عنوان مهم به

شوند، بلکه فقط ای هرگز ناپدید نمیجهان مدرن حفظ شده است؛ بنابراین، نمادهای اسطوره
گاه فردی و جمعی انسانسب زمان تغییر شکل میتنا به  یلهوس ها که به دهند. چنانچه در ناخودآ

ها، بلکه خدایان مذکر، مؤنث، پهلوانان و پریان تنها غول شود، نهتفسیر رؤیاهایشان کشف می
 (.102: 1389پور،  اند )صانعمسکن گزیده

ریشه دارند ـ و شخصیت،  اند ـ اگرچه در روان جمعی الگویی گاه فردی نمودهای کهن
اند و در بخشند؛ گاهی نیز جمعیهای فکری و خالقانه خاصی به فرد میتوانایی و ویژگی

 ثرؤای مهای توده گیری جوامع و حتی تمایالت جمعی و جریان ها، جهتگیری تمدن شکل
گاه جمعی  . مهمهستند اند دانستهترین بنیاد نظریه یونگ را نیز همین خاصیت آفرینندگی ناخودآ

 (.35: 1389)قائمی، 
الگو و  بنابراین یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن تفاوت میان صورت بنیادی کهن

الگویی  ها بخشی از بازنمودهای کهنالگویی است. به نظر یونگ، اسطوره های کهنانگاره
شوند. ه عرضه برای اثربخش بودن باید نو به نو و به فراخور زمان جهت ینهستند و ازا

دهند الگوها همیشه و همیشه، تازه و نو، به زندگی دیربازشان ادامه می ها، در لباسِ کهن اسطوره
سازند که مربوط به یابند و زمانی تصاویری را از آینده می های مختلف بازنمود می و به شکل

 د.انتری بررسی شدهصورت عمیق ها بهحال و آینده باشند. در ادامه اسطوره
 

 هااسطوره
اسطوره واقعیت فرهنگی بسیار پیچیده با مفهومی گسترده و طیفی وسیع است. در بیشتر 

ها و ها، گفتههایی از اسطوره دید و در زیرساخت بسیاری از اندیشه توان نشانتخیالت می
ص (. لذا اسطوره نه شخ61: 1386توان یافت )آموزگار، ها را میکردارها، ردپایی از اسطوره
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است، نه یک روایت مفرد است و نه حتی یک داستان. بلکه اسطوره یک واقعیت فرهنگی  

کنند که خود اسطوره را گری می چنان این نمودها جلوه که نمودهای مختلفی دارد و گاه آن است
. اسطوره نظامی از ارتباط 1توان از دل این نمودها، استخراج نمود های پیچیده می تنها با شیوه

(. اسطوره نوعی گفتار است 85: 1380، 2ای از داللت است )بارت اسطوره پیام و شیوهاست؛ 
ای به گفتار شفاهی محدود  کنندۀ گفتمان خاصی باشد. گفتار اسطوره که منتقل شرط این به

ها، عکاسی، سینما، گزارش، ورزش،  هایی از نوشتار و بازنمایی شود، بلکه مشتمل بر شیوه نمی
 (.196: 1390ت است )نزاکتی و درخشه، نمایش و تبلیغا

درونی هر فرهنگی باشد  یتواند راهگشای درک بهتر سازوکارهاتحلیل اسطوره همواره می
ترین مثابه نخستین و دیرینه ها بهنویسد: اسطوره(. دیلم صالحی می138: 1379)فکوهی، 

ند. از این منظر اداشته« ساخت معنا»خاستگاه تفکر انسانی، نقشی مؤثر و برجسته در 
ها در برگیرنده باورهای مقدس انسان در سیر تحوالت و تطورات اجتماعی جوامع  اسطوره
سازند های جهان پیرامونش و نظام کائنات میپلی میان انسان، پدیده که یطور اند؛ بهابتدایی

و آمال  ها، آرزوهاجمعِی اجتماع، خواست یایعنوان رؤ (. اسطوره به6: 1385)دیلم صالحی، 
کند. اسطوره در این کارکرد، بیشتر چشم به آینده دارد و همان یک گروه و جماعت را بیان می

 (.38: 1384نجات و رهایی واپسین جهان، نمونۀ بارز این کار است )رضایی، 
ها، عنصر اصلی که مورد توجه قرار گرفته، ماهیت الگووار اما در نگاه مدرن به اسطوره

گیری است )امینیان و دهی به هویت مدرن جوامعِ در حال شکلو جهت ها برای ساخت آن
شان، عموماً به ابزاری برای معنادار ابعاد سیاسی یژهو ها، به(. اسطوره32: 1391مشهدی، 

های عنوان نمونه سازی، بهپروژه ملت / نمودن فرهنگ سیاسی جوامع بدل گردیده و در پروسه
شوند. آنچه در این میان اهمیت های آینده به نمایش گذاشته میمتعالی و الگوواره برای نسل

تبع آن، مفهوم بخشیدن به  گیری از اساطیر در ساخت هویت ملی و بهبهره ۀیابد، نحومی
های سیاسی مدنظر نخبگان برای شکل دادن به نگرش مردم یک کشور است؛ بنابراین، ارزش

ت طبیعی )و در مواردی تعمدی( نقش صور گیری یک ملت، اسطوره بهدر فرایند شکل
(. اگر بپذیریم که قسمتی از 29: 1391کند )امینیان و مشهدی، پیدا می ای کننده یینتع

االذهانی  ل گرفته در فضای بینها و تصاویر آیندۀ شکای، آرمانمعنابخشی به حیات هر جامعه
رسانند که مفاهیمی مربوط میرغم آنچه در وهله اول به ذهن بهگاه اساطیر  آن جامعه است، آن

 

های زیرین آثار ادبی یا اجتماعی  ا از الیهتوان اسطوره ر می( Mythocritique). به کمک نقد اسطوره 1
 استخراج نمود.

2. Roland Barthes 
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به گذشته هستند، اما توان علی باالیی برای ساختن آینده دارند. در ادامه در این مورد مباحثی  
 مطرح شده است.

 

 مثابه مکانیزم ساخت تصاویر آینده ها بهاسطوره
دهی تصاویر ذهنی آینده، بستگی به شناخت قدرت  نقش و تأثیرگذاری اسطوره در شکل

درواقع تشابه یا نسبتی که « اسطوره و رمز»ازی ذهن دارد. وفق نظر ستاری در کتاب نمادپرد
مشابهت در  یلزند، ممکن است انواع مختلف داشته باشد، از قبپیوند میچیزی را به نمادش 

زمان و متّفقاً به  شکل، صورت، رنگ، صدا، تماس، قربت و مجاورت در مکان و زمان، هم
دن )رابطۀ قراردادی و تصنعی( یا همانندی احساسات مقارن )احساس ذهن و فکر متبادر ش

توقیر و احترام واحدی ممکن است تصور پدر و اندیشه خدا را به هم نزدیک و مربوط کند(. 
نمادپردازی یعنی نمایش چیزی توسط نماد، از تداعی معانی و پیوستگی تصورات و تصاویر 

شناختی بنیادینی است  راستی فرایند روان ن لحاظ، بهشود و از ایذهنی و احساسات، نتیجه می
گیرد )ستاری، مان از آن نشأت می که همه فعالیت عقالنی و بخش عظیمی از زندگی عاطفی

 (.13ـ  14: 1387
ها ها و امیدهای ما به آینده هستند. حال اگر اسطورهتصاویر مقوالتی ذهنی و آکنده از ترس

گاهی و  های کهن و انگاره های بنیادیرا متأثر از صورت الگویی بدانیم که جایگاهی در آ
گاهی آدمی دارند، پر بیراهه نیست اگر بپذیریم که تصاویر آینده می ها توانند متأثر از صورتناآ

ها و بینی مان در مورد آینده را که از دل پیشای باشند. چه اگر دانش اندکهای اسطورهو روایت
شوند، خالصه می 1نگاری چنین که همگی تحت لوای آینده این تحلیل روندها و مقوالتی

ای و گیرند. لوگوس با اندیشۀ اسطورهوار بر خود می 3بدانیم، تصاویر، صورتی میتوس 2لوگوس
با میتوس کامالً فرق دارد. لوگوس، برخالف اسطوره، باید دقیقاً بر واقعیات عینی منطبق باشد. 

زان بینی وقوع سیل بر اساس واقعیات عینی مانند می پیشکه دست به  درست مانند هنگامی
روست که  زنیم؛ اما حقیقت اسطوره یا میتوس نه از آن می غیرهبارش باران، سرعت وزش باد و 

 دلیل به ،بنابراین گذارد، بلکه از آن روست که مؤثر است.اطالعات واقعی در اختیار ما می
معنای زندگی، ما را به بینشی تازه مجهز نکند،  همین وجه تأثیرگذاری، اگر اسطوره در مورد

های خود را تغییر دهیم، امید ها و دلشود. اگر کار کند، یعنی ما را وا دارد تا ذهنمردود می
ای معتبر است. اسطوره  مان کند، اسطورهای در جان ما بدمد و به زندگی پربارتری هدایتتازه

 

1. Foresight 

2. Logos 

3. Mythos 
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که رهنمودهایش را دنبال کنیم، اساساً اسطوره یک تنها در صورتی ما را متحول خواهد کرد  

(؛ بنابراین پرواضح است که اسطوره در ساحت معنا 7: 1390، 1راهنما است )آرمسترانگ
توان با دقت نظر در تاریخ زیست انسان و بر مبنای تصویرساز است. یک مثال را می

منظور  رچیان اولیه که تنها بهشناسی مورد توجه قرار داد. شکا شناسی و مردم های باستان پژوهش
زدند، حول این رخداد، اساطیر و مناسک مختلفی ایجاد کردند. برای بقا دست به شکار می

گرفت و ورسوم خاصی صورت می ها شکار یک مراسم باشکوه و ویژه بود که معموالً با آداب آن
آمد در نظر می شد. شکار محترم بود و کشتن حیوان مانند کشتن یک دوستمقدس شمرده می

: 1390، کردند )آرمسترانگو اعضای قبیله پس از سفر شکار موفق، غالباً احساس گناه می
سازی کرده و در  ای دیگر پیاده گونه ای را در دنیای جدید به(. شاید بتوان این انگارۀ اسطوره20

اد شکار در ای رخدخدمت توسعه پایدار قرار داد. البته تفاوت بزرگ ساخت روایت اسطوره
تواند به پرورش داند می جهان امروزی در این است که انسان خردمند امروزی که البته می

تواند پذیرای های اهلی شده حیوانات آن هم در مقیاس بزرگ دست بزند، دیگر نمی گونه
های کهن با همان سبک و سیاق شاید روایت دوستی با حیوانات باشد. لذا زنده کردن آیین

کنیم؛ اما گونه است که ما از خوردن گوشت حیوانات احساس گناه نمی ایجاد نکند. این معنایی
های نوینی توان در صورتالگوییِ فهم انسان از وابستگیِ شدیدش به طبیعت را می مایۀ کهن بن

های صیانت از طبیعت  عنوان نماد یک ملت یا کمپین گونۀ خاص جانوری به مانند انتخاب یک
در رسانه ملی به محافظت و حفظ گونه یوزپلنگ ایرانی پرداخته شد )سریال  دنبال کرد.

های بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور نیز نقش بست. پایتخت چهار( و بعد از آن حتی روی لباس
له محافظت از آب و کمبود آب پرداخته شد. زمانی نیز أطور در سریال آب پریا، به مس همین

زیست و آب کشور تبدیل شد. به تعبیر  ملی برای محافظت از محیط دریاچه ارومیه به نمادی
هایی برآمده شان، اسطورههای عینییونگ، یوزپلنگ و دریاچه ارومیه در اینجا فارغ از واقعیت

هایی برآمده از اسطوره 2الگوی رابطۀ انسان و طبیعت هستند و به تعبیر روالن بارت از کهن
شناسی روالن بارت، اسطوره نوعی گفتار  سی هستند. در اسطورهشناسی و معناشنانظام نشانه

 شرط آنکه گفتمانی را انتقال دهد. تواند اسطوره باشد به است و لذا هر چیزی می

 
1. Karen Armstrong 

2. Roland Barthes 

(، اسطوره در 1377برای مطالعۀ بیشتر در خصوص اسطوره شناسی روالن بارت رک: بارت، روالن )
های بارت در باب اسطوره  . اندیشه18فصلنامه ارغنون، شماره زمان حاضر، ترجمۀ یوسف اباذری، 

ها بیشتر مورد توجه آینده پژوهان قرار  بسیار پرمحتوا و آموزنده هستند. امید دارم که در آینده این اندیشه
 گیرند.
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 هانقش رسانه در بازآفرینی اسطوره 
چه چیزی از یک آیندۀ اتفاق نیفتاده ممکن است بین افراد یک جامعه مشترک باشد؟ اگر 

منزله  توان از آن بهبودن، می« مشترک»نطقی برای این سؤال بیابیم، به اعتبار بتوانیم پاسخی م
کنند که  ساز در سطح جمعی نام برد. تصاویر آینده، آن وجوهی را بازنمایی می ای هویت مؤلفه

تصاحب »توانند با یکدیگر بر سر صورت مشترک تعریف شوند. این تصاویر می توانند بهمی
و تا حد زیادی، بین باورمندان به خود، انسجام و چسبندگی ایجاد کنند  رقابت کنند« آینده

ها، عنصر اصلی که مورد (. در نگاه مدرن به اسطوره71: 1394)طاهری دمنه و همکاران، 
دهی به هویت مدرن جوامعِ در ها برای ساخت و جهت وار آنتوجه قرار گرفته، ماهیت الگو

یکی از کاراترین ابزارها برای نفوذ در یک  «سورل»ندار که به پ گیری است. چنانحال شکل
از یک آینده فرضی به آن اجتماع  یا شده شده و ساده اجتماع، آن است که تصویرهای خالصه

سوی فعالیت رانده شوند. بدین ترتیب تا  عرضه شود تا احساسات، جهت بگیرند و آن جمع، به
توان آنان را به فعالیت وجود آورد، می ش مردم را بههای مورد پذیرتوان اسطورهآن اندازه که می

 واداشت.
شده، یا به بیان  های سادههایی از مسلکاند، گونهگونه مشخص شده هایی که بدیناسطوره

که  یجتدر اند. به های محض و ناگهانی درآمدهبهتر، تصورهایی هستند که به شکل موضوع
های سنتی، درونی شوند، ر هماهنگی با اسطورههای ساختگی بتوانند دجریان این اسطوره

های اجرایی، به همان اندازه که قادر به ایجاد آورند. این اسطورهبه دست می یتر نیروی بزرگ
توانند به حفظ نظام مستقر نیز یاری برسانند. از اینجاست که های انقالبی هستند، مینهضت

. اسطوره با ایجاد پلی میان گذشته شودسازی نوین روشن می ها در هویتنقش اسطوره
های مردم را در این ایده که به کلیت واحدی به نام ملت تعلق شکوهمند و آینده آرمانی، گروه

سازد. این اتفاق آرا که از طریق کارکرد اسطوره دارند و از آینده مشترکی برخوردارند، متفق می
دارد )امینیان و مشهدی،  یساز ایند ملتدر ایده ملت و فر ای کننده یینآید، نقش تعحاصل می

1391 :28.) 
های هومر یا دهد: متن )مثالً نوشتهطورمعمول به سه شکل خود را نشان می اسطوره به

های ابتدایی و سنتی گفته شاهنامه فردوسی(، گفتار )مثالً آوازها و سخنانی که در جامعه
باره  نیدر ا( Eliade, 1963) 1ورهاسط یچشم اندازهادر کتاب  ادهیال رچادیمکه  شود می

.( و تصویر )مثالً یک کوزه یا یک نقاشی(. برای مثال نقاشی زیر، صحنه کند یارائه م ییها مثال
 کند.کشته شدن اسفندیار به دست رستم را روایت می

 
1 Aspects du mythe 
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 نقاشی کشته شدن اسفندیار به دست رستم .1 تصویر

 

 شود، مانند اپرایگفتار است، بیان میاسطوره در روایت شنیداری که شامل موسیقی و 
. همچنین اسطوره در روایت دیداری که شامل 3های اُرفه مرارتو  2اُرفه در دوزخ، باله 1اُرفه

، 4ها سقوط تیتانکند، مانند نقاشی، فیلم، نمایش، مجسمه، عکس و... است، خود را بیان می
در حال  پوست یاهاز یک سرباز سیا حتی به قول روالن بارت تصویری  6چهل سرباز، 5هرکول

شود. برای مثال، ؛ اما هر روایت تصویری اسطوره محسوب نمیادای احترام به پرچم فرانسه
هر سه تصویر زیر نشانگر فردی هستند که در حال تیراندازی با کمان است؛ اما هر سه تصویر 

 بیانگر روایت دیداری از اسطوره نیستند.

 
1. Orphée (1982), opéra en cinq actes de Renaud Gagneux 

2. Orphée aux Enfers (1858-1874), opéra-bouffe de Jacques Offenbach 

3. Les Malheurs d'Orphée (1927), opéra-minute de Darius Milhaud 

4. Clash of the Titans (2010), réalisé par Louis Leterrier 

5. Hercules (2005/I) (TV), réalisé par Roger Young et Hercules (1997), réalisé par 

Ron Clements et John Musker 

قسمت  28است که در  1386زاد و محصول  چهل سرباز سریالی است به کارگردانی محمد نوری. 6
تهیه و از شبکه دو صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد. این سریال به شکل همزمان به 

نامه فردوسی و زمانه  اسفندیار، زندگیهای ایران باستان همانند نبرد رستم و  روایت سه داستان از افسانه
 پردازد. او و ظهور اسالم می
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 ایتصویر از منظر انتقال فهم اسطوره سه معنابخشی به  .2 تصویر
 

دهد که در حال تمرین پرتاب تیر تصاویر شماره دو و سه هر دو ورزشکارانی را نشان می 
تر دارد. آرش کمانگیر از کمان هستند؛ اما تصویر یک، در محیط فرهنگی ایران، معنایی وسیع

ای از سنگ کوه قرار دارد(، در حال پرتاب تیری است که ه )زیر پای تصویر قطعهدر باالی کو
شود و او به این واسطه جان خود را نیز از واسطه آن مرز میان ایران و توران مشخص می به

هایی است و فدا کردن جان در برابر حفظ مهین، یکی از پیام یپرست دهد. حس وطندست می
کمانگیر نهفته است. برای کسی که از روایت آرش کمانگیر اطالع که در پس اسطوره آرش 

گرنه تنها تفاوتشان در تصویر انسان  کند ودارد، تصویر یک با تصویرهای دیگر تفاوت پیدا می
 کنند.و مجسمه بودن خواهد بود و روایتی را نقل نمی

را به گوش مخاطب  هااز این دست اسطوره های یفشان ها این اسطوره و جانحال اگر رسانه
شوند. اگر فشانی در راه کشور می برسانند، باعث بقای اسطوره آرش کمانگیر و مفهوم جان

بخواهیم با زمان امروزی خود مقایسه کوتاهی انجام بدهیم، این مرزبانان هستند که با 
پرستی  اند؛ بنابراین میهنهای خود باعث ایجاد آرامش و امنیت در داخل کشور شده فشانی جان

فشانی برای وطن را  های جدیدی رخ نشان داده است و رسانه باید معنی جاناین بار در صورت
  های جدید به نسل جوان منتقل کند.در این صورت

های مطلوب باشد و اگر بپذیریم که اما اگر منظور و هدف ما ساخت تصاویر از آینده
باشد، خود را آماده آفرینش تصاویر بدیل از شناسی  ای بر آیندهتواند مقدمهشناسی می اسطوره

تر از آنچه که پیشینیان قادر به تصور و آفرینش مراتب فراتر و گسترده ایم. تصاویری بهکردهآینده 
(. تحقیقات اخیر، ساختارهای اساطیری 1388)حجازی، 1آن در ذهن دو جایگاهی خود بودند

 

شناسی  شد: اگر بپذیریم که اسطوره البته از نظر نگارندگان، بهتر بود این جمله چنین نگارش می .1
 کار آید.تواند در فرایند شناخت آینده ب می
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شوند، روشن جمعی به جامعه تزریق می اطهایی را که از طریق وسایل ارتبتمثیالت و سلوک 

ها  ، روایت جدیدی از قهرمانان اساطیر هستند. آن 1های مصور های داستاناند. آدمساخته
اند که دستکاری احتمالی نحوه های بخش عظیمی از جامعه شده قدری مظهر مجسم آرمان به

انگیزد؛ در این صورت  برمی های واقعی نزد خوانندگان کردار یا بدتر از آن، مرگشان، بحران
دهند و با ارسال هزاران هزار پیام به نویسندگان العمل نشان می شدت عکس مخاطبان از خود به

 کنند.ها، اعتراض میهای مصور و مدیران روزنامه داستان
پسند شده است.  غایت مردم ، به برکت هویت مضاعفش، به2آدمی موهوم و شگرف، ابرمرد

های شگرف است، ای آمده و صاحب قدرتای نابودشده به دنبال فاجعهارهابرمرد که از سی
کند. خود را خجول و زندگی می 3نگاری به نام کالرک کنت درروی زمین با ظاهر محقر روزنامه

دهد. این استتار تحقیر قهرمانی که کمرو، فروتن و زیر نفوذ و سلطه همکارش نشان می
ای ، نامحدود است، درواقع مضمون اساطیری کامالً شناختههایش به معنای واقعی کلمهقدرت

تنگی و اشتیاق  یابیم که اسطوره سوپرمن، دل گیرد. اگر به کُنه مطلب برسیم، درمیرا از سر می
پنهان انسان جدید را که با علم به مسکنت و محدودیت خویش، آرزو دارد روزی چشم از 

: 1392 بخشد )الیاده،هرمان بیاید، تشفی میاستثنایی و قخواب بگشاید و خود را شخصی 
 (.188ـ  187

گر نبرد ، روایت«های باستانیقهرمان و دریا: الگوهای آشوب در اسطوره»در کتاب  4میلز
های های اساطیری با امور آشوب بنیاد است. او مدعی است که روایت قهرمانان داستان

هولناک امر آشوب بنیاد بدهند و از سوی  کوشند که معنایی به تجربهای از سویی میاسطوره
های معنادار، پیروزی قهرمان را بر دیگر چهارچوب مفهومی بنیادینی بسازند که با آن، به روش

(؛ و این 32: 1393امر آشوب بنیاد برای زندگی جوامع خاص خود مناسکی کنند )میلز، 
زندگی او تحمیل شده است و از ها در هر دوره از زیست انسان به طریقی متفاوت بر آشوبناکی

توانسته با عینیات به مقابله با آشوب برخیزد، دست به دامان این روست که در جایی که نمی
با  یرپذ های فهمای معموالً به شیوههای اسطورهشده است. الگوهای روایت ها میاسطوره
ها مستلزم روابطی که الگو هنگامی خصوص بههای مهم محیط انسانی مطابقت دارند، ویژگی

: 1393کند )میلز، های اجتماعی صدق میدر مورد محیط یژهو اند. این امر بهپویا و نامنظم
214.) 

 

 
1. Comic Strips 

2. Superman 

3. Clark Kent 

4. Donald H. Mills 



 55 ❖ ...دهنقش عناصر نمادین در ساخت آین

❖ 
ال 

س
ت

یس
ب

 
کم

و ی
اره

شم
 ،

  
کم

و ی
اه 

نج
پ

 ،
یز 

پای
 

13
99

 روش پژوهش 
از منظر هدف، کاربردی است، زیرا قصد آن را دارد که نتایجی قابل کاربرد ارائه  ،پژوهشاین 

های مطلوب، رپردازی از آیندهخصوص ساحت ساخت آینده از طریق تصوی پژوهی به دهد. آینده
اطالعات از دو روش  وتحلیل یهمنظور تجز سپهر فکری قالب بر این پژوهش است. همچنین به

استفاده شده است. روش اول نظر ورزی یا دیدگاه تبیینی است. این نوع از پژوهش به طرح 
یک حوزۀ تخصص را  ای مهم و مهجور مانده درپردازد یا اندیشهای نو و مرزشکنانه میاندیشه

 (.24: 1292دهد )مهرمحمدی، بسط می
ای، کوالژی از جایگاه بر مطالعات کتابخانه کوشد با تکیهدیدگاه تبیینی در این پژوهی می

های مطلوب ایجاد کند. نتایج این بخش از پژوهش در ها در تصویرپردازی از آیندهاسطوره
دو مجموعۀ تلویزیونی پرمخاطب بین کودکان  های قبلی ارائه شد. روش دوم موردکاویِقسمت

ای به بررسی نقش های اخیر است که با استفاده از روش نقد اسطورهو نوجوانان در سال
 ها پرداخته شده است. ها در آنبازآفرینی اسطوره

های یک ملت، از نظر ساختاری، مشابه جستجو، استخراج و شناخت اسطوره ۀشیو
است؛ زیرا در قدم اول، باید یک روایت از جامعه ارائه کنیم. اسطورۀ استخراج اسطوره از متن 

تواند اسطوره آن روایت از مستخرج از این روایت، در صورت صحت روایت از جامعه، می
توان زدند، می یدملت باشد. در صورتی که جمع بیشتری از خبرگان بر روی این روایت مهر تائ

 گرفت. آن را اسطوره غالب آن ملت در نظر
، 2روایت 1تحلیل متن، پیدا کردن موضوعات»برای استخراج اسطوره، پنج مرحله: 

باید طی شود. در تحلیل « ها و پیدا کردن اسطوره بندی موضوعات روایت، مقایسه آن دسته
های فرعی(،  های اصلی و شخصیت های روایت )شخصیت متن، باید به شناختن شخصیت

های روایت است یا خیر، مشخص کردن  ی در بین شخصیتشناختن راوی و اینکه آیا راو
صورت روایت پرداخت )غیاثی،  ای از متن به ها و ارائه خالصه کارها و افعال شخصیت

 اسطوره به شکل زیر است:(. شمای کلی استخراج 65: 1397

 
1. Thèmes 

2. Récit 
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 (66: 1397)غیاثی،  شمای استخراج اسطوره از متن .1شکل 
 

 های پژوهشیافته
است که به « یاآب پر»و بازآفرینی شده در زمان حاضر سریال  ییریافتههای تغ یکی از اسطوره

پری  پری و برف پری، سبز ابر یها پردازد. سه خواهر به نامزیست و کمبود آب می له محیطأمس
است. اسیر شده  یسال پری هستند که در دست دیو خشک در جستجوی خواهر دیگر خود آب

آیند تا بتوانند خواهر خود را به کمک چند انسان نجات بدهند. برای رسیدن به ها به زمین می آن
ها مربوط به آب است. مثالً  ها یا مراحلی را بگذرانند. بیشتر این مرحله این منظور، باید خوان

ردد، بخشی ای بازگ جویی کند، یا ماهی به رودخانه  زمانی که یک خانواده در مصرف آب صرفه



 57 ❖ ...دهنقش عناصر نمادین در ساخت آین

❖ 
ال 

س
ت

یس
ب

 
کم

و ی
اره

شم
 ،

  
کم

و ی
اه 

نج
پ

 ،
یز 

پای
 

13
99

پریا یک بازآفرینی از اسطوره ناهید، الهه  شود. سریال آبپری تسهیل می از مراحل آزادسازی آب 
بارد به فرمان ایزد ناهید، از فراز آسمان باران و تگرگ و برف و ژاله فرو می»محافظ آب است. 

: 1386احقی، )ی« گیرد.افزاید و سراسر کشور را خوشی و نعمت فرا میکه به گله و رمه می
ای از (. در این سریال که مخاطب آن نوجوانان و کودکان هستند، به صورتی جدید نسخه814

شود تا احترام به طبیعت و آب آموزش داده شود و صورت امروزی ارائه می الهه ناهید به
پریا تصویری از آینده در صورت عدم توجه به آب در ذهن کودک شکل بگیرد. سریال آب

 ای مثبت کمک نماید.دهی به آینده با ارائه راهکارهایی کودکان را در شکل کوشد می
هایی که به مبحث بازآفرینی اسطوره به صورتی نامحسوس پرداخته یکی دیگر از برنامه

هایی حضور دارند است. در سری جدید این برنامه شخصیت «وبلبل محله گل»است، برنامه 
کننده  و کمک رسان یاریافرادی مانند عمو نوروز شخصیت  اند.ها نشأت گرفته که از اسطوره

وبلبل از نظر فرهنگی و ذهنی رشد کنند و در زمان الزم،  دهد افراد محله گلاست که اجازه می
کند. برفک، سنجاق قفلی، استاد جرزنی و ... ها در شکست دادن نیروهای منفی کمک می به آن

ها یا کارهای ناپسند قراردادن بداخالقی یزآو دستهای منفی هستند که با بخشی از شخصیت
در جامعه امروز، سعی در ایجاد تفرقه و جدایی بین مردم محله دارند. با هر بار پیروزی بر 

اند،  های عادی درآورده های بازآفرینی شدۀ اساطیر که خود را به شکل انساندسیسه این صورت
شوند. پرهیز از دروغ گفتن، توصیه به تر میو همدلتر وبلبل قوی از نظر فرهنگی مردم محله گل

های این برنامه است به هم نوع و حضور آگاهانه در فضای مجازی از پیام رسانی یاریکمک و 
های در قالب نمادهای اسطوره« خیر و شر»الگوی  های کهنکه با بازآفرینی امروزی صورت

 گیرد.انیمیشنی صورت می
هاست. عالقه به تاریکی و سیاهی دارد و در مونوروز و خوبیبرفک همیشه در جنگ با ع

کند. عمو نوروز برای از بین بردن این راه از توانایی فریب دادن مردم با تغییر چهره استفاده می
های برفک و گیرد تا بر توطئهاین نیروها از طبیعت، گل، پروانه و مهر و محبت مردم کمک می

هایی است که همیشه در برابر برفک، استاد جرزنی و  حامی انسان استاد جرزنی چیره شود. او،
نوعی به بازآفرینی  پذیر هستند. صداوسیما با تولید و پخش این سریال، به نیروهای شر آسیب

ای وبلبل ساختاری اسطوره های مجموعه برنامۀ محله گلاساطیر پرداخته است. شخصیت
 دارند.

مجازات »هایی مانند: نفاق، دروغ و فریب است، ویژگی ۀکه اله 1برفک مانند الهه اِریس

 
1. Eris 
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« 1وجدل نظمی، مرافعه، بدبختی، درد و اندوه، دروغ و بحث شدن، گرسنگی، فراموشی، بی 

های زندگی امروزی مطرح و نتیجه آن عدم تفاهم و دارد و در هر بخش، یکی از این ویژگی
در مقابل، این عمو نوروز و دوستانش شود؛ اما  وبلبل می ایجاد اختالف بین مردم محله گل

 های او دارند.کنند و سعی در خنثی کردن توطئههستند که در مقابل او قد علم می
عنوان نسل آینده کشور، ایجاد تصاویری از آینده  بازآفرینی اسطوره اِریس برای کودکان به

ها حاکم باشند، کدلیدهندۀ جامعه ایست که اگر ارتباطات خانوادگی، دوستی و ی است که نشان
وبلبل خواهد بود و اگر تفاهم و دوستی در  دیگر، محله گل عبارت ای یگانه خواهد بود، بهجامعه

شود و برفک و دوستانش بر همه حکومت خواهند آن کمرنگ شود، جامعه سیاه و تاریک می
 1394در سال وبلبل که برنامه خاص کودکان است،  کرد. الزم به ذکر است که برنامه محله گل

. این تأثیرگذاری رسانه با بازآفرینی مناسب 2سومین برنامۀ پرمخاطب صداوسیما شناخته شد
ها ایجاد  ها توانسته است تصویری مثبت از یک جامعه در ذهن کودکان و والدین آناسطوره
 نماید.

قسمت و در سه فصل در شبکه دو  289در  1398تا سال  1394وبلبل از سال  محله گل
های قبل، پخش شده است. صورت مرتب و گاهی با تکرار قسمت ویژه خانواده و کودک( به)

ها با توجه به محبوبیت عمو پورنگ )بازیگر ها و بخشی از خانوادهتأثیر این برنامه روی بچه
قبول این  دهنده تأثیرگذاری قابل های مجازی، نشانآفرینی در شبکه اصلی مجموعه( و نقش

ی مخاطبان کودک است. معموالً کودکان شعرهای آهنگین متنوع این مجموعه مجموعه بر رو
ساالن  های بزرگ تک اردک که در برنامه تک، تک کنند؛ مانند اردک تکرا حفظ و بازخوانی می

 .3شود نیز به طنز از آن استفاده می
 

 گیرینتیجهبحث و 
حقایق عینی که اقناع در پذیرش ها تصویرسازند و ساختۀ دست اساطیر نه دانستیم که اسطوره

و حرکت است؛ اما در مورد هر اسطوره باید توجه داشت چه کسی، برای چه کسی و در چه 
ها توانایی تأثیرگذاری عمیق بر رفتار (. اسطوره148: 1389کند )ستاری، زمانی آن را نقل می

 

1.http://www.genealogiedesdieuxgrecs.com/Genealogie_des_Dieux_grecs/2

011/03/eris/ (1396-3-18) 

2. http://www.ana.ir/news/214847 (1396-3-18) 

بی تأثیر این اند، پیام این مادر، به خوها در شبکه دو، ذیل این سریال گذاشتههایی که خانواده. در پیام3
ساله من خیلی با عالقه برنامۀ عمو 4با سالم پسر  - 1395/11/14دهد: ریحانه: برنامه را نشان می

  پورنگ رو دنبال میکنه. اما از برفک خیلی میترسه. لطفا یه فکری برای برفک بکنید.

https://www.tv2.ir/News/service/59 (1398-08-25) 
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بیابند تا مخاطب امروزی، ها تغییر  ها را دارند و باید متناسب با زمانه، فرم و شکل آن انسان 
ها متناسب با شرایط امروز، ها با داشتن قابلیت بازآفرینی اسطورهها را درک کند. رسانه آن
له أنمایند. مس ءتوانند در ساختن آینده مناسب برای نسل امروز و فردا، نقش مهمی را ایفا می

آن، از مسیر مطمئن ورسوم اصیل و ناب  مجهز کردن یک نسل به باورها، اعتقادات و آداب
های مطلوب جمعی، این رسانه گذرد؛ بنابراین برای ساخت تصاویر آیندهبازآفرینی اسطوره می

بدیل در گسترش، زنده نگه داشتن و محافظت از این تصاویر مطلوب بر است که نقشی بی
توانند تغییرات شناسنانه می پژوهانه و جامعه ها با استفاده از رویکردهای آیندهعهده دارد. رسانه

های فرهنگی اجتماعی را در راستای آینده مطلوب هدایت نمایند و از ایجاد یا فعال شدن گسل
ها را در لباسی امروزی و اجتماعی جلوگیری نمایند. نسل امروز و فردا نیاز دارند تا اسطوره

ها اسطوره داستانی از  ها ارتباط برقرار کنند. در غیر این صورت برای آن ببینند تا بتوانند با آن
گذشته خواهد بود که در بهترین حالت با آن ارتباطی نوستالژیک برقرار خواهند کرد و 

 دهی خواهند کرد.ها را شکلهای غیربومی ذهن نسل اسطوره
گیری و پایداری یک تصویر در ذهن چگونه  پژوهش در باب این پرسش که فرایند شکل

ن و دانشمندان علوم شناختی به دنبال آن هستند، موضوعاتی شناساهایی که رواناست با پاسخ
شوند. همچنین نقد و های بعدی در این حوزه پیشنهاد میهستند که برای پژوهش

های پژوهش یۀما تواند دستها میکژکارکردهای رسانه در نشان دادن اسطوره شناسی یبآس
 بعدی باشد.

  



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 60

❖ 
ال 

س
ره 

شما
 ، 

کم
و ی

ت 
یس

ب
 

کم
و ی

اه 
نج

پ
 ،

ایی
پ

  ز
13

99
 

 

 منابع و مأخذ
 

مديريت، فرهنگ  یكنفرانس بين الملل«. ینقش رسانه ها در توسعه فرهنگ» (.1394) آذرگون، نسرين
  .رايمند پژوه یموسسه تحقيقات :مشهد .یو توسعه اقتصاد
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 رضاپور، تهران: انتشارات ققنوس.



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 62

❖ 
ال 

س
ره 

شما
 ، 

کم
و ی

ت 
یس

ب
 

کم
و ی

اه 
نج

پ
 ،

ایی
پ

  ز
13

99
فصلنامه علمی ؛ «یا ههای نشان رمزگشایی اسطوره در نظام(. »1390جالل درخشه ) و رزانهنزاکتی، ف 

 .185ـ  202 :13، شماره مطالعات فرهنگ ارتباطات پژوهشی
تهران: فرهنگ  ،ها در ادبیات فارسی فرهنگ اساطیر و داستان واره(. 1386یاحقی، محمدجعفر )
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