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یک شــخصیت در 
قصه های آمریکایی- 
اروپایی، در رویارویی 
و هژمونی بر 
مشــکالت ناتوان 
و فرسوده جلوه 
میکند، درونگرایی 
و فردیتش نکوهش 
مییابد بنابراین 
یارکشــی میکند 
تاِ المانِ  های فردی 
مغموم خود را با 
تکثر اعضا وسعت 
دهد و تقویت 
بخشد تا شکست 
ناپذیر جلوه کند.

و صمیمیــت به صورت تحلیلی برســیم باید 
نگاهی به اســتراکچر روایی آثار ســینمایی-

تلویزیونی کشــورهای غیربومــی بیندازیم 
که از دل زیســت و فرهنگ خاص خودشان، 
نگاه و نگرشش شان به دوســتی و صمیمیت 
چگونه بوده است. از قرار معلوم، آنچنان که از 
فونداسیوِن روایت شناسانۀ دو جبهه مشهود 
اســت؛ تحلیلگران و پژوهشــگران فرهنگِی 
سنگر هر اثر رســانه ای متوجۀ این نکتۀ مهم 
و حائز اهمیت شــده اند که برای پرورش بذر 
داستان پردازی، شخصیت سازی و همچنین 
نگاه های رســش یافته در باورهای ســنتی و 
زیستِی مردم هر اقلیم ریشه ای بس غول آسا 
در آئین ها، اســطوره ها و قصــص عامیانۀ هر 
خطه به عنوان یک رفرنس موجود اســت که 
از فیلتر زیرژانرکودک و نوجوان به درســتی 
میتوان مســیر ناســوِر انعکاس قصه پردازی 

را - به تناسب فرهنگ خود - هموار ساخت.
     از آثاری چون »بچــه های خیابان«اثر نانی 
لوی و »پســران خیابان پال« اثر زلتان فابری 
و »در کنارم بمان« اثــر راب راینر این الگوی 
»همه چیز برای رفیق«را که بیشتر شماتیکی 
جمع گرایانــه دارد می تــوان دریافت که به 
مرور زمان این الگو در جایگشــت مواجهه با 
حوادث غیرمترقبــه و دوری از فردیت گرایی 
شخصیت ها - اگر کالکشن هایی از قبیل »تنها 
در خانه« را فاکتور بگیریم - رویکرد ملموس 
تری در نظــام فرهنگِی غرب پیــدا میکند؛ 
آنچنان که آنان موفقیت و پیروزی های به دست 

آمده از موانع پیش رویشان را نیز در تعارض 
با فردیــت گرایی متصور میشــوند؛ بنابراین 
اســطوره های خودرا جمعی میسازند چراکه 
این دیگر منیت هر کاراکتــر نبود که در یک 
رخداد جمعی، نقش ناجی و یا مقصر را بازی 
کند بلکه اگر مشکلی سد راه بود، باید همگی 
آنان با اتکا به کنش مندِی یکدیگر از پس آن 
مشکل برآیند. به عبارت دیگر آنان شکست و 

موفقیت را نیز با یکدیگر تجربه میکنند. 
    حال  اگــر بخواهیم به صــورت موردی به 
تباین فرهنگ رفاقت مآبانــۀ کاراکترها از دو 
جناح شــرقی و غربی با این کهن الگو نگاهی 
بیندازیم، باید به نحــوۀ مواجهه و رویارویی 
با مشکالت آنان اشــاره کنیم که با فرهنِگ 
 شرقِی ما دارای ناهمسانی است؛ اینگونه که در 
آرکی تایپ هــای روایــِی رفاقت مآبانۀ غربی، 
معموال یکی از شخصیت های درجه دوی تیم 
که از فرط نادانی و یاکنجکاوی با هیبت یِک 
تهدید خاموش از یک بدمــِن و یک اهریمن 
روبه رو شــده، یا تن به کام مرگ میدهد و یا 
به دیگران اطالع رســانی میکند تا به صورت 
گروهی اهریمن را از پای در بیاورند. بســان 
فیلم »ســوپر هشــت« اثر جی.جی. آبرامز و 
یا ســریال »چیزهای عجیــب و غریب« که 
هرکاراکتــر دارای یک ویژگِی اســطوره ای 
است. این درحالی است که در فرهنگ شرقی 
و ایرانِی ما، شــخصیت ها به صورت منفک و 
فردی خود به نوبۀ ایگوِی خود بیرق دالوری 
و شــجاعت خود را علم کرده و تــن به پیکار 
میدهند، خود را فدای جمــع میکنند و یکه 
تازی در برابر دشمن را در جهت مصون ماندن 
بقیه افراد جزو خصایص ایثار و پهلوانی خویش 
میدانند؛ بسان شخصیت هاشم که خود یکه 
و تنها به مالقات بــا جهان خان نزول خور که 

پیشنهادی بی شرمانه داده است میرود.
      همچنین میتوان اشــاره کــرد که در آثار 

کــودک و نوجوانی کــه برخاســته از کهن 
الگوهای فرهنگ غرِب اخصِّ خودشان است؛ 
مشکالت سد محکمی را در برابر تمامی ارزش 
و اعتقادات کاراکترها میگذارد به طوریکه یک 
شــخصیت در قصه های آمریکایی- اروپایی، 
در رویارویی و هژمونی بر مشــکالت ناتوان و 
فرسوده جلوه میکند، درونگرایی و فردیتش 
نکوهش می یابد بنابراین یارکشــی میکند تا 
ِالمان های فردِی مغموم خود را با تکثر اعضا 
وسعت دهد و تقویت بخشد تا شکست ناپذیر 
جلوه کند، بسان فیلم »داستان وست ساید« 
اثر جروم رابینز که شــخصیت اصلی در ازای 
شکستش دوستانش را در دفعات بعد با خود 
همراه میکند. درحالیکه در قطب مخالف این 
تئورما؛ در آثار کودک و نوجواِن برخاســته از 
آرکی تایپ هــای فرهنِگ شــرقِی مخصوص 
خود؛ این ارزش ها و آرمان هــای فردِی یک 
شــخص هســتند که حتی موجب می شوند 
جدا از ایســتادگی در برابر مشکالت، به دور 
از مظلوم نمایــی، التماس و کوچک شــدن؛ 
آتش خشــم جماعتی را علیه خــود لهیب 
بخشــند. گویی این آرمان های فردی وگاها 
دینی شخصیت های نهفته در کهن الگوهای 
شرقی اســت که با مشــکالت درست است 
متزلزل میشوند اما عنان کارخود را از دست 
نمیدهند؛ بنابراین تشویق و تنبیه نیز با نگاهی 
تکثرگرایانه جایی در کهن الگوهای شــرقی 
ندارد زیرا به منیِت و پرنسیِب خاص هرشخص 
که در جایگاهش در گروه همچنان ثمربخش- 
از هویت شخصی خویش - مانا است حکمی 
اطالق میگردد بسان سکانسی که هاشم بابت 
دزدِی دریل در صدد اخراج همگانِی کارگران 
یتیم اســت و این مِن هویِت ســاز - و آرمان 
ساز- هر شخصیت اســت که موجب میشود 
مجازات  همگانی شــان حکمی تقلیل گرایانه 

و مخصوص به خود بگیرد.


