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  چكيده
هسـتند كـه همـواره در      سازي عناصرِ ساختاريِ اسطوره) به زعم يونگ(الگوها  كهن

هـاي مشـابه بـه     دادنِ واكـنش  اي بـراي نشـان   روانِ ناهشيار بشر وجود دارند و زمينه
نــوعي ســبب  الگــو در هــر مــتن ادبــي، بــه حضــور كهــن. انــد نيعــهــاي م محــرك
ابوتراب خسروي از . شود اي هنرمندانه مي هاي ازلي به شيوه پذيرشدنِ پنداره دسترس

الگوهـا دارد و تكـرار    به اساطير و كهنزيادي است كه در آثارش توجه  نويسندگاني
كه در سه  هاي سبكي قلم اوست؛ چنان هايش از ويژگي اي در داستان مضامين اسطوره

اسفار (و دو رمانش ) كتاب ويرانو  ،ديوان سومنات ،هاويه(داستان كوتاه  مجموعه
  .گرفته است كار  بسامد باال بهبرخي از اين نمادها را با ) رود راويو  كاتبان

هاي قلم خسروي، كـه او را در جرگـة نويسـندگان مـدرن و      با توجه به ويژگي
هـاي   توانـد پـرده   هـا مـي   است، بررسي اين نماد  داده زمين قرار ايران زِپسامدرن امرو

اي بـه   كنار زند؛ زيـرا ايـن نمادهـاي اسـطوره    او تري را از پيش چشم مخاطبان  بيش
  .ي خسروي ژرفاي معنايي بخشيده استها داستان

و تاك، ) سرو و كاج(سبز  اي كلمه، درختان هميشه در اين مقاله نمادهاي اسطوره
و از باب نمونه، تمـام داسـتان     شدهبررسي ) توصيفي  ـ  به شيوة تحليلي(ماه و مار و 
دهـد ايـن    نتايج اين بررسـي نشـان مـي   . الگويي شده است خوانش كهن» ماه و مار«

ايِ خـود، بلكـه در معنـاي     ارچوب معنـاي ايرانـيِ اسـطوره   هـ نمادها نـه فقـط در چ  
  .اند ها خوش نشسته گرفته شده و در متن داستان الگويي به كار شمول كهن جهان
  .الگو، مار، ماه ابوتراب خسروي، اسطوره، تاك، سرو، كاج، كلمه، كهن :ها واژه كليد

                                                                                                 

  msharifnasab@yahoo.com) نويسندة مسئول( استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *
  كارشناس ارشد ادبيات فارسي **

  15/1/1394: تاريخ پذيرش، 12/10/1392: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
بلكـه از   ،فقط بررسي غث و ثمين يـك مـتن نيسـت   » نقد« در رويكردهاي نوين نقد ادبي،

بر اين اساس، با توجه به نوع متن . هاي واكاوي متون براي درك بهتر محتواي آن است شيوه
توانـد   هاي موجود در آن كه راهنماي پيداكردن خوانشي است كه مي و با درنظرگرفتن المان

موجود را با رويكردي مناسـب بـازخواني    توان متنِ هاي متن باشد، مي گشاي پيچيدگي گره
اي  خوانش آثار ابـوتراب خسـروي بـا رويكـرد نقـد اسـطوره      . ابهامات آن را گشود و كرد

  .اي عملي از خوانش متون با رويكرد خاص است نمونه
از او تاكنون . نويسي ايران است ابوتراب خسروي از نويسندگان برجستة نسل سوم داستان

و دو ) 1388 كتـاب ويـران   ، و1380 ديوان سـومنات ، 1370 هاويه(تاه داستان كو مجموعهسه 
  .است  منتشر شده) 1382 رود راويو  1379 اسفار كاتبان( رمان

كه آثار او در حيطة ادبيات مـدرن و پسـامدرن    سبك است اي صاحب خسروي نويسنده
موالً از نثر كهـن  اي دارد و مع هاي آسماني توجه ويژه به متون مذهبي و كتاب. گيرد قرار مي

هاي آثار خسروي حضور عناصـر   ترين ويژگي از مهم. برد در كنار نثر معيار امروزي بهره مي
  .دهد ميهايش  داستان ي بهتر اي است كه عمق و غناي بيش اسطوره

اي در كلية آثـار داسـتاني ابـوتراب     ترين نمادهاي اسطوره در اين مقاله برخي از برجسته
فقط   دهد اين نمادها نه اين بررسي نشان مي. شود مياي بررسي  خانه خسروي به شيوة كتاب
گرفتـه   اي به كـار  شمول نمادهاي اسطوره اي، بلكه در معناي جهان در معناي ايرانيِ اسطوره
  .اند ها خوش نشسته شده و در متن داستان

  
  تعاريف و مفاهيم .2

  اسطوره 1.2
االسـطوره و االسـاطير   . است برگرفته از زبان عربياي  واژه واژة اسطوره در زبان فارسي وام

  .در زبان عرب به معناي روايت و حديثي است كه اصلي ندارد
در زبان پارسي نيز، اين صورت . اسطوره استواژة در زبان عربي، اساطير جمع مكسر 

ي دستاورد يك قوم در يك زمينة اعتقاد رود؛ اما از آن، اغلب معناي مجموعه جمع به كار مي
  .)343: 1381بهار، (شود  مستفاد مي

ها و عقايد دينـي پيونـد    با آيينكه هاي بسيار دور  اسطوره داستاني است مربوط به زمان
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آيـد و بـه هسـتي خـود      چيزي چگونه پديد مي در اسطوره سخن از اين است كه هر. دارد
  .دهد ادامه مي

ايـزدان، فرشـتگان، موجـودات    اي نمادين دربارة  اسطوره عبارت است از روايت يا جلوه
شناختي كه يك قوم به منظور تفسير خود از هسـتي بـه    طور كلي جهانه و ب ،فوق طبيعي

اسطوره سرگذشتي راست و مقدس است كه در زمـاني ازلـي رخ داده و بـه    . بندد كار مي
گويد كه چگونه چيزي پديد آمده، هستي دارد يـا   انگيز مي و وهم ،اي نمادين، تخيلي گونه

گـرِ هسـتي اسـت     اي تمثيلـي كـاوش   از ميان خواهد رفت و درنهايت، اسطوره بـه شـيوه  
  .)14- 13: 1377، پور اسماعيل(

يا نيازهـاي بشـر در    ،ها آرمان ،ها، آرزوها اند؛ يعني بازنمود انديشه نمادين ها ذاتاً اسطوره
  .اند بستر زندگي روزمره
بر آن بود كه انسـان در آغـاز   ) ها باني مكتب رمزي در تحليل اسطوره(فردريش كروزر 

كران بـوده؛ امـا واژگـاني درخـور بـراي بيـان ايـن         پيدايش، قادر به احساس اليتناهي و بي
) يعني زبان و هنر( ثير مضاعف دو وسيلة بيانأدرنتيجه تحت ت. احساس ژرف نداشته است
اطيري و گونـه دانـشِ اسـ    اي پديد آمـد كـه بعـدها مبنـاي هـر      رمزگراييِ خودجوشِ اوليه

  .)10: 1370باستيد،  ←(گرفت  شناسي قرار اسطوره
يونـگ  . بودنِ اساطير با روان انسان پيوند داده شده اسـت  در رويكردي ديگر نمادين

بـه  . آورد اسطوره را تشريحِ نمادينِ نيازهاي ژرف رواني در منابع باستاني به شـمار مـي  
توانـد   پنهانِ آدمي است، اسطوره نيز مـي كنندة آرزوهاي  ، بيانرؤياگونه كه   باور او، همان

پـور،   اسـماعيل  ←(و اميدهاي يك قوم يا يـك جامعـه باشـد     ،ها گر آرزوها، ترس بيان
1377 :51(.  

بلكـه نمـادي از    ،روي، اسطوره نمادين است؛ اما نه نمـادي از واقعيـت موجـود    به هر
هـا   اسـطوره . هـر قـوم   هاي انديشـگاني  و زيرساخت ،ها جهاني برساخته از آرزوها، خواسته

ريشـة  ) منتقد ادبـي كانـادايي  (جا كه نورتروپ فراي  يابند تا آن هاي ادبي مي مرور بازتاب به
گونة اصلي  هر. داند مي) ويژه اسطورة زندگي قهرمانان هب(هاي ادبي را در اسطوره  تمام گونه
تـر از   و مهـم  ،يواحد با يكي از فصول، يك مرحله از روز، يك مرحله از آگاه نِادبي در آ

  .)116: 1390، يگالس ←(همه يك مرحله از اسطورة قهرمان متناظر است 
گيرنـد و   انـد مـي   محيطي كه در آن باليدهاز طور كلي شكل خاص خود را ه ها ب اسطوره

رغـم   بـه   ،هر سرزمين اساطير خاص خود را دارد؛ اما در ميان اساطير ملل گوناگونبنابراين 
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شود كـه درواقـع    انگيزي يافت مي اي شگفت مايه كاني، تشابهات درونهاي زماني و م فاصله
هـاي متفـاوت اسـت و نقـش      اي ميان افراد سرزمين گوي نيازهاي روانيِ قابل مقايسه پاسخ

به زبان ديگر، در ميان اساطير ملـل گونـاگون، نمادهـاي    . گيرد عهده مي فرهنگيِ مشابهي بر
ها و اشكال  آب، خورشيد، برخي رنگ. نامند مي» الگو كهن«شود كه آن را  اي يافت مي جهاني

نمادهــايي جهــاني و غيــره و  ،و اعــداد، برخــي حيوانــات همچــون مــار و افعــي، درخــت
، جهاني رمـز و راز را بـه دوش   خودشوند كه در پس معناي نمادين  الگويي شمرده مي كهن
  .)165- 161: 1376گرين و همكاران،  ←(كشند  مي

  
 اي اسطورهنقد  2.2

الشـعاع   پيِ واكاويِ عناصر مرموزي است كه برخي متون ادبـي را تحـت   اي در نقد اسطوره
شـمولي در برابـر ايـن آثـار      هاي انسانيِ جهـان  شوند واكنش دهند و سبب مي خود قرار مي

اي، روان جمعـي بشـر را موجـد و منشـأ      بـه زبـان ديگـر، منتقـد اسـطوره     . صورت گيـرد 
 ها در متن اسـت  دادن كاركرد آن داند و در پيِ نشان اين آثار مي بخش بخش و وحدت حيات

  .)168- 167 :همان ←(
برد و ديدگاه  زمان بهره مي شناختي هم شناختي و مردم هاي روان اي از ديدگاه نقد اسطوره

يونگ معتقد بود ذهن انسان در بدو تولد لوحي سپيد . بخشد الگويي يونگ آن را غنا مي كهن
اي  شـده  هـاي فـرديِ از پـيش تعيـين     بلكه ذهن نيز همچون بدن مشخصه ،نيستو نانوشته 

» تصاوير ازلـي «ساز را  يونگ اين عناصر ساختاري اسطوره. هاي رفتاري دارد همچون شكل
دادن  اي بـراي نشـان   الگوها اغلب، زمينـه  بر اين باور است كه كهناو . نامد مي» الگو كهن«يا 

الگوها خـود   از ديگر سو يونگ باور دارد كه كهن. اند معين هاي هاي مشابه به محرك واكنش
هـا   و اسـطوره  ،»شده اسطورة شخصي«كنند؛ بنابراين خواب  ها آشكار مي آدمرؤياهاي را در 

و هنـر، مشـابهاتي    ،، اسـطوره رؤيـا اين اساس، يونگ ميـان   بر. هستند» هاي جمعي خواب«
الگوها را براي ضـمير هشـيار قابـل     د كه كهنعهده دارن اي را بر سه نقش رسانه هر: يابد مي

  ).180- 176: همان ←(كنند  دسترس مي
هاي ازليِ  شود پنداره اي در هر متن ادبي سبب مي الگوها و نمادهاي اسطوره حضور كهن

اي هنرمندانه در دنيـاي ادبـيِ خواننـده ملمـوس و      به شيوهمؤلف موجود در ذهن و انديشة 
  .حاضر شود

كـه   ، مـار ماه و و و تاك، ) سرو و كاج(سبز  ادهاي كلمه، درختان هميشهدر اين مقاله نم
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هـا   انـد و در جهـان اسـطوره    رفته الگوها در آثار ابوتراب خسروي به كار بيش از ساير كهن
  .شوند ميبررسي  ،ترند شمول جهان
  

  اي نمودهاي اسطوره .3
  كلمه 1.3

هـاي   گذشـته  در. سراسر جهان اسـت هاي اساطيري در ادبيات  ترين موتيف كلمه از قديمي
نام شخص جزء اصلي وجود او به شـمار  . دور، اقوام ابتدايي به جادوي كلمه اعتقاد داشتند

آمد و به همين دليل، مردمان، خصوصاً در برابر دشمنان يا ناآشنايان خويش، نام خـود را   مي
  .ها استفاده كنند زدن به آن داشتند تا ايشان نتوانند از آن براي آسيب مخفي نگاه مي

ي اسـت و اگـر كسـي    ف كامل مسماسم بنابر معتقدات اساطيري و جادويي كهن معرّ
شناسـد و از ايـن    مي اسم كسي را بداند، مثل اين است كه همة زوايا و خفاياي او را كامالً

كردند؛  هاي حماسي، نام خود را براي حريف افشا نمي رو بود كه قهرمانان اساطيري جنگ
انديشي او مسبب فاجعة تـراژدي   ه رستم اسم خود را به سهراب نگفت و اين چارهك چنان
  .)71: 1374 ميسا،ش ←(شد 

هـم ديـده   ) ع(هاي باسـتاني و اعتقـادات دينـيِ اديـان ابراهيمـي       قدرت كلمه در تمدن
بر » روز كفاره«قدر مقدس بود كه آن را فقط در  آن) يهوه(در يهوديت، نام خداوند . شود مي

  .داشتنام خدا در عبري قدرت آفرينش . آوردند زبان مي
الطبيعي است كه از تفكرات يونان  مفهومي ماوراء) لوگوس يوناني(در مسيحيت، كلمه 

 نه) لوگوس(در تفكر يوناني، كالم . القدس دارد باستان تكامل يافته است و داللت بر روح
بلكه به معناي حجت و هوش، عقيده و معناي  ،يا رساله است ،به معناي كلمه، جمله فقط 

براي رواقيون، كلمه حجـت بـارز بـراي    . و انديشة خود خداوند است ،عميق يك موجود
طي لهان دين مسيحي، در أكليسا و متآباي بر مبناي همين مفهوم بود كه . انتظام عالم است

 ←( انـد  شناسـي كلمـه را تحليـل كـرده     خصوص يـزدان  هو ب ها كالم الهي را بررسي قرن
در اسالم نيز كلمه وسيلة آفرينش جهان است و خداوند جهان  .)»كالم«ذيل : 1385 ،شواليه

حامل چرثومة خلقت بـود و  اي كه  كلمه ،»كالم بارور«مفهوم . آفريده است) كُن(را با كلمه 
بگيرد،  كه چيزي شكل قبل از اين در سحرگاه خلقت حضور داشت، همچون ظهور خداوند

  .شود در داستان خلقت بسياري از اقوام ديده مي
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آفريند و هـم باعـث جـاودانگي     هم مي: كلمه در آثار خسروي جايگاهي ارزشمند دارد
هاي داستان را  ها، شخصيت و با واژهشود  ميگر ظاهر  گاه نويسنده در نقش آفرينش. شود مي
بـار   اي كه با هر به گونه ؛شود داستان هم در اين آفرينش سهيم ميگاهي خوانندة . آفريند مي

كـه نويسـنده برايشـان    را اعمـالي   شوند و ميها دوباره زنده  شدن داستان، شخصيت خوانده
  .كنند مقدر كرده است تكرار مي

هـا بـا    زيـرا آن  ؛معناسـت  هـا بـي   هاي خسروي، گاهي مرگ شخصيت در جهان داستان
توانند به تعـداد خواننـدگان داسـتان، زنـده      اند و مي مات جاودانه شدهفرورفتن در قالب كل

  .از سر گيرند را شوند و زندگي
اي داسـتان   ها هر بار كه خواننده آن. اند ها از جنس كلمات ، شخصيت»پلكان«در داستان 

ممكـن   ،اي به سراغ داسـتان نـرود   شوند و اگر خواننده گيرند و زنده مي را بخواند، جان مي
  .ها انتظار بكشند ست مدتا

  :گويد راوي داستان دربارة كلمات مي
دارند؛ مثالً خانم مينايي  هاي ازلي و ابدي خود وامي چيز را به نقش اين كلمات هستند كه همه

باشد، دوباره   شده  سپرده  خاك  هاي سال باشد كه به كه سال حتي اگر زني يائسه باشد، يا اين
  .)42 :1380خسروي، (زايد  گيرد و دال را مي شود، جان ميوقتي داستانش بازخوانده 

است كه نامش در داستان مشخص نيست و از او بـا همـين    »خانم مينايي«فرزند  »دال«
  .عهده دارد ها را بر كردن شخصيت كلمه در اين داستان نقش جاودانه. است  عنوان ياد شده
 اي ديگـر مطـرح شـده    وع به گونـه هم همين موض »مرثيه براي ژاله و قاتلش«در داستان 

 دهـاي سياسـي بـر ضـ     را به دليل فعاليـت  »م .ژاله«شود  مأمور مي »د .كاووس«ستوان . است 
ها پيـر   ستوان در بازنويسي. شود ژاله كشته و داستان دوباره بازنويسي مي. دولت وقت بكشد

بنابراين ستوان  .يري نداردگذر زمان بر او تأث زيرا ژاله مرده است و، شده ولي ژاله جوان مانده
  .رود كه هميشه جوان است اي مي اي پيرتر از قبل، سراغ ژاله در هر بازنويسي، با چهره

مثـل سـتوان    يهـاي  جـا آدم  در اين«به قول راوي . هايي معمولي نيستند ژاله و ستوان آدم
هستند كـه  زن و مردي از جنس كلمه . هاي خاكي خود نيستند م در قالب .د و ژاله .كاووس

  .)79: همان(» آيند به رفتار اصل واقعه درمي
فراموش نكن كه اين حكم اجرا شده و تو در «: گويد در جاي ديگري ستوان به ژاله مي

سـتوان و   .)82: همان(» رويم ها باال مي اي، حاال ما فقط كلمه هستيم كه از پله خاك پوسيده
اند و داستان اين امكان را دارد كه  جاودانهت علبه همين  .اند شدهتبديل ژاله هر دو به كلمه 
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توانـد او را بـه قتـل     ها از مرگ ژاله گذشته، ستوان بـاز مـي   كه سال با اين. بارها تكرار شود
  .برساند و خون ژاله در ميان كلمات نشسته بر سفيدي كاغذ نشت كند

بحر طبيب در ت. است »طبيب هندي«دربارة شاعري به نام  »ديوان سومنات«داستان كوتاه 
شدن جسميت پيـدا   اشعار او پس از سروده. سرودن اشعاري است كه از جنس كلمه نيست

سرايد  مثالً طبيب غزلي به شكل پروانه مي .آيند كنند و به صورت موجوداتي واقعي درمي مي
در اين داستان هم با آفرينش بـه  . رود كشد و پيش جفت خود مي مي و پروانه از كاغذ او پر

  .رو هستيم كلمه روبه وسيلة
در . رود بيند و براي يافتن او از الهـور بـه شـيراز مـي     طبيب معشوقش را در خواب مي

ـ      شيراز زنداني مي نويسـد و   هـوا مـي   نِشود و در ظلمات زنـدان، جسـم معشـوق را بـر ت
  :يابد معشوقش را مي

خـورد و   مـي اي را بر آن نوشت، تـن هـوا ورق    در جايي كه كاغذ و قلمي نيست كه كلمه
ها او را نقاشي كنـد و جسـم و    كه بر آن توان بر آن نوشت، يا اين شود كه مي اي مي صحيفه

باشد و محبس   توانسته نوشته عنصري مثل ظلمت نمي ولي بي ؛صورتي از جنس هوا بسازد
هـا و ابروهـا را    سرشار از ظلمت بوده، قرص صورتي در قاب گيسواني رها نوشته و چشم

قدر صحيح و مطابق اصل كه پلك بزند و طبيب همـان   آنسياهي بنويسد و  بي توانسته نمي
هـا   رو بنويسد و بعد زني مثل او، وقتـي بعـد از سـال    هاي آن پري نگاه قديمي را در چشم

ماند تا به او چيزي بگويـد و هجـوم    جوي دهاني ميو دوباره در برابرش ايستاده، در جست
  .)118- 117: همان(شكوفانند  ميكلمات، دهان سرخ و گلگون او را 

خواهد يك داسـتان عاشـقانه بنويسـد و     عموي راوي از او مي »يك داستان عاشقانه«در 
وقتي عمو . را بنويسد) زهره(اش  گيرد داستان عشق ناكام عمو به دخترعمه راوي تصميم مي

  :گويد آورند، راوي مي ميرد و جسدش را به ايران مي در خارج از كشور مي
گوي تلفني كه گفت پسرجان عاشقانه بنـويس،  و اصرار عمو داوود به من در آن گفت شايد

اصرار من اين بود كه جسد مكتـوب ايـن روايـت،     ... وصيتي بود براي نوشتن اين داستان
جـا   ديدنش بتوانم زهره را بـه آن بهانة طور با آداب بيايد و به  بازاي جسدش باشد، همان ما

  .)99- 98 :1388 ،خسروي(بياورم 

شود تا راوي زهـره   اي مي در اين داستان، مرگ عمو و انتقال جسدش به سردخانه بهانه
درحقيقت زهره شخصيتي است كه راوي با كلمات . را براي ديدار آخر به سردخانه بكشاند

  .آفريده و رفتار او تحت كنترل راوي است
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. گفـتن بيـاموزد   جا سـخن  نرود تا به مردم آ ، راوي به روستايي مي»آموزگار«در داستان 
ها قبـل   پدر راوي، سال. كنند ها مانند پرندگان صداهاي نامفهومي از حلق خود خارج مي آن
ها را مهياي  جا برود و مثل آموزگاري صداي آن تصميم گرفته به عنوان سالك راه حق به آن«

  .)143: همان(» الحق كندكلمة گفتن 
و مردم كرامـات زيـادي از او   است پدر سه سال قبل از ورود راوي به روستا درگذشته 

دادن يك پسربچه است كه  يكي از آن كرامات فرورفتن پدر در مرداب و نجات. كنند نقل مي
  :كند دستيار راوي آن را روايت مي

مثـل   هـا و قيـدهاي جـاري در مـرداب و آن واقعـه را      بار پدر و آب و صفت دستيارم هر
آورد تا وقتي كه آن واقعه به آخر رسيد و من روايت كرامـت   يك پرنده ميالنة هاي  تريشه

آيد و دست پسرك عرياني بـا چشـمان    پدر را شنيدم كه پدر در ميان تكرارهاي كلمات مي
  .)149 :همان(شود  هاي سبز در دستش ظاهر مي زدة سياه و مژه بق

بـه   ؛شـوند  ن داستان، با حقيقت داستان يكـي مـي  كرد جا كلمات عالوه بر روايت در اين
  .ها و قيدهاي جاري در كالم دستيار، در مرداب هم وجود دارند اي كه انگار صفت گونه

جـاي   در جـاي . شود كلمه پررنگ ديده ميا ، نقش راوي در آفرينش ب»ويرانكتاب «در 
  :لمات داردها با ك كردن آن اين داستان، راوي اشاره به ساختن مفاهيم و ويران

بعـد از  . اند تـا تـو بـه مهلكـة آن جمـالت برسـي       همة اين جمالت تمهيداتي داستاني
هـايي بسـيط كـه     مانـد جـز حـرف    خواهد  هاي تن تو چه چيزي باقي ويراني، از كلمه

 ... اي گم شـده  ؛هاي بسيط نيستي اند؟ هرچند كه تو در بين آن كلمه اجزاي تن تو بوده
بلنـد و مـبهم   جملـة  قـدر كـه آن    آن. خنـدد  نويسم كه زيبا مـي  من مي ... خندد آذر مي
 نويسـم  اش، نفس تندش را مـي  خندد و در قطع هر واژخنده زيبا مي. كننده نيست خسته

  .)169-168 :همان... (

گرداند و پايان داسـتان   شده را زنده برمي قدرت نويسنده به حدي است كه سروان كشته
سروان ’نويسم كه  من مي. سروان بازگشت. ت به تو دروغ گفتندآن جمال« :دهد را تغيير مي
  .)همان( »‘بازگشت

  .شود گردد و اين بار، به جاي او توبا كشته مي سروان بازمي
فر، بـه معنـاي     مـع اسـفار، ج . شـود  تـر مـي   نقش كلمه پررنگ اسفار كاتباندر رمان  سـ

شرح زندگي  اسفار كاتبان. دهد ميمعني اسفار كتاب بزرگ هم  .است توراتهايي از  بخش
. انـد  اند و روايات خـود را بـه كتـاب افـزوده     زيستهگوناگون هاي  كاتباني است كه در دوره
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او شبي به . را نوشته است مصاديق اآلثاراست كه كتاب » شيخ يحيي كندري«نخستين كاتب 
. تن كتاب بيفزايـد خواهد وقايع دوران خود را به م و از او ميرود  مي »احمد بشيري«خواب 

كنـد و شـيخ يحيـي كنـدري در عصـر تيمـوري        احمد بشيري در دورة معاصر زندگي مـي 
  .زيسته است مي

سـعيد بشـيري، پسـر احمـد بشـيري، راوي       ؛شوند كاتبان ديگري هم در كتاب ديده مي
هم، شـرح سـفر خـود بـه     ) جدة اقليما(زلفا جيمز  .ستزندگيِ دختري يهودي به نام اقليما

  .است  نوشته تنة شدرك قديس ارياب را براي يافتن نيممنطقة ف
هـا قبـل در منطقـة فاريـاب      طبق روايت داستان، شدرك قديسي يهودي است كه قـرن 

شود نيمة  زلفا كه زني باايمان است موفق مي. زيسته و نيمي از جسدش ناپيدا بوده است مي
  .ديگر جسد قديس را بيابد و جسد را كامل كند

. شـود  ديـده مـي  ) كردن و آفريـدن  جاودانه(، كلمه در هر دو نقش خود اناسفار كاتبدر 
 ،كنـد و احمـد بشـيري، روايـت همسـرش      سعيد، اقليما را با نوشتن داستانش، جاودانه مي

  .نويسد را مي ،آذر ،و دخترش ،ماه رفعت
نشـاند و بـه    از سوي ديگر، شدرك، قديس يهودي، اسم اعظم را مانند بذر بر زمين مـي 

  :زند ترتيب به آفرينش دست مياين 
كـه بـه    چنـان  ؛اي بر زمين نشا نمـود  شدرك از براي اثبات آيات قدرت يهوه، بذر رودخانه

بـذر  ...  گاه شدرك آن...  انتها غريد ناك و بي آلود چون اژدهايي خشم رودي كفالعين  طرفة
فـوران  ...  مرتبه هفتاي به ارتفاع  اعظم الهي را بر خاك نشا نمود و فوارهاسماي كالمي از 

  .)26: 1379خسروي، (نمود 

  .آفريند كه پيش از آن نبوده است اي مي شدرك با اسم اعظم رودخانه
مـاه و آذر و احمـد    رفعـت . واقعي و تجريدي: اند دو دسته اسفار كاتبانها در  شخصيت

منصور حضور دارنـد؛ ولـي    روند و در كاخ شاه بشيري از دوران معاصر به زمان تيموري مي
منصور حضور زنـي را در ارك حـس    به همين دليل، شاه. ها از جنس كلمه است حضور آن

منصـور هديـه    اي بـه شـاه   رقاصـه  ماه به صـورت  سرانجام رفعت. بيند كند ولي او را نمي مي
شاه هم از جنس كلمه . ماه است خوابگي شاه تجريدي با رفعت شود و سعيد، حاصل هم مي

به همين دليـل  . است  نوشته شده مصاديق اآلثارهاي كتاب  است؛ زيرا سرنوشتش در روايت
 مشـئوم مرا حاصل تجـاوز آن كلمـة   ] احمد بشيري[پدر « :گويد سعيد دربارة تولد خود مي

  .)94: همان( »داند مي] ماه، حميرا رفعت[ به مادر] شاه[
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  :گويد در جاي ديگري هم مي
آن كلمـه در  ...  ماه درآميختـه  سلطان با رفعتهيئت اي هستم كه در  نطفة كلمه] من[

شناسد  ماه را مي اش رايحة تن رفعت چنان واقعي است كه شامه بودنش آن عين مجرد
  .)120: همان(
اگـر در  . ها نسـبي اسـت   بودن شخصيت توانيم بگوييم كه تجريدي يا واقعي ميبنابراين 

؛ )شويد را مي ،آذر ،ماه، جسد دخترش مثل زماني كه رفعت(زمان خود باشند، واقعي هستند 
ولي اگر در زماني غير از دورة معاصر خود حضـور يابنـد، حضورشـان از جـنس كلمـه و      

ماه در ارك شاهي در دورة تيمـوري تجريـدي    به همين دليل حضور رفعت. تجريدي است
  .نيز تجريدي است) همان كاخ در قرن بيستم(است و حضور شاه در منزل احمد بشيري 

. با كلمـات سـروكار دارد  و در الهور محصل علم كالم است  »كيا«، رود راويدر رمان 
ايمان بـه جسـميت كلمـه را بـه عـين ايمـان بـه جسـميت آتـش          « ،مواليش، عبدالمحمود

گـردد و از جسـميت    دانست، كه البته از آتش به جز حقيقت سوختن چيزي صادر نمـي  مي
درحقيقـت   .)7 :1382خسـروي،  (» آيـد  كلمه بـه جـز قطعيـت امـر چيـزي حاصـل نمـي       

  .واقعي كلمات آگاه بوده استكارايي ارزش و از عبدالمحمود هم 
مند اسـت و   عالقه »گايتري«اي به نام  او به رقاصه. آفريند با استفاده از كلمات ميكيا هم 
  :بخشد اي جسميت مي كلمه مِنويسد و به آن نا نام او را مي

طور نرم و چرخان با جسميتي كه بر   همان. آمد شد، مي طرح تن او با كلماتي كه نوشته مي
كـه مكتـوب بـود، گرمـايش را بـا       ندرخشـد و بـا آ   روي صفحة كاغذ مثل سـتارگان مـي  

  .)15: همان(كردم  سرانگشتانم لمس مي
  .شود اش، پديدار مي گونه است كه گايتري در اتاق كيا در مدرسه اين

وقتي كيا . كند جا حضور تجريدي گايتري را حس مي رود و همه مي »رونيز«كيا به شهر 
شـدن از گناهـان    كنجه براي پـاك كه در فرقة مفتاحيه نوعي ش ،تسعيررا براي انجام مراسم 

گيرد و هنگامي كـه گـايتري از الهـور بـه      بند از كيا بار مي بندند، تخته بند مي به تخته ،است
شود و كودكي  گايتري باردار مي. دهد ، جنين تجريدي را به گايتري تحويل ميرود ميرونيز 

  .آورد حقيقي به دنيا مي
اي  مفتاحيه فرقـه . به روايات مربوط به تاريخ مفتاحيه اختصاص دارد رود راويبخشي از 

. اين فرقه عقايد و آداب ويژة خود را دارد. خيالي است كه آفريدة ذهن خالق نويسنده است
 ،بنـدش  خوانيم كه ابودجانة اول، جد اصغر مفتاحيه، اسم اعظم را از هم در تاريخ مفتاحيه مي
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كنـد تـا شـهر     دزدد و با استفاده از آن جنيان را احضار مي مي ،شيخ يحيي بن محمد الكندري
است كه با اسـتفاده از اسـم اعظـم    ) ع(اين ماجرا يادآور داستان سليمان نبي . كند رونيز را بنا

  .و از آنان ياري گرفتكرد خداوند، جنيان را براي ساختن معبد سليمان احضار 
بـه  سازيِ كلمه  ري و نيز قدرت جاودانهگ و قدرت آفرينش» كلمه«شود  كه ديده مي چنان

  .در آثار خسروي حضور داردگيري  شكل چشم
  
  و تاك) سرو و كاج( سبز درختان هميشه 2.3

درخت به دليل تغيير دائمي خود نماد زندگي است و با عروجش به سـوي آسـمان مظهـر    
عالوه  به. شوند ميريزند اما دوباره سبز  كه مياند  ها نشانة مرگ و نوزايي برگ .قائميت است

اش كه در عمق اسـت   زيرِ زمين را با ريشه: كند درخت سه سطح جهان را به هم مرتبط مي
كند و اعماق آسـمان   هاي پاييني به آسمان متصل مي هكاود؛ روية زمين را با ساقه و شاخ مي

  .)»درخت«مدخل : 1385شواليه و گربران،  ←(كند  هاي بلندش لمس مي را با سرشاخه
ايـن دو درخـت در   . اي در آثـار خسـروي سـرو و كـاج اسـت      هاي اسطوره از موتيف

، سرباز بوي كاج »تصوري از يك عشق«در . شوند هاي گوناگون تكرار مي ها به شيوه داستان
در  .)86: همــان(آيــد  الي ســروها بيــرون مــي هو از البــ) 82 :1370 ،خســروي(دهــد  مــي

در  .)6: 1380، خسـروي (كـرده   تـان كـاج بـازي مـي    مادام در كودكي زير درخ »مينياتورها«
هاي مرد عطر  زن اثيري عطر كاج دارد و هميشه پس از رفتن او، شانه ،»ردپاي مرد كهربايي«

  .)17: همان(دهد  كاج مي
و اندام ) 72: همان(، راوي و پيكر اصرار دارند از زير سروها عبور كنند »تربيع پيكر«در 

  .اين تشبيه در ادب كهن بسيار تكرار شده است .شود پيكر به سرو تشبيه مي
ديـوان  «در  .)94: همـان (انـد   آقاي فياضي سـرو كاشـته  خانة  طدر حيا ،»بند صورت«در 
تـن   كاتبان اسفار در .)110: همان(سرايد كه به شكل سرو است  ، طبيب غزلي مي»سومنات

در حياط دانشكده و حياط خانة اقليما  .)90، 24، 17 :1379، خسروي(اقليما عطر كاج دارد 
  .)23: همان(هم سرو وجود دارد 

ساله  سروي پنجاه ،دادن داستان است كه محل رخ ،، در باغ موروثي»نيك پيك«در داستان 
  .)46 :1388خسروي، (وجود دارد كه روي آن كالغي نشسته است 

رود  جـا مـي   كومان به آن، در مسير پادگاني كه سعيد براي اعدام مح»يا يا كابوسؤر«در 
  .)105 :همان(دو رديف كاج بلند هست 
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 دهـد  مالنـد كـه بـوي كـاج مـي      ، بعد از تسعير، به تن كيا روغنـي مـي  رود راويدر 
آوردن زمـين   دسـت  هـا را بـراي بـه    در مسير دارالمفتاح، سروسـتان  .)46: 1382، خسروي(

  .)118: همان(اند  در قبرستان دارالشفا هم كاج كاشته .)61: همان(اند  كرده  كشاورزي نابود
بايد دانست كه درخت به صورت عام، نمـاد كيهـان، منبـع بـاروري، دانـش، و حيـات       

  .)285: 1380، هال(جاوداني است 
در كنار گورها كاشـته  سبب به همين ، سرو نماد جاودانگي و زندگي پس از مرگ است

دهد، از فاسدشـدن   قبر، روح مرده را تسلي مي تكه درخ اين رسم از اعتقاد به اين. شود مي
و به جسد گيرد  مياز هوا و زمين مواد سودمند  ]درخت[و  ،كند جسد مدفون جلوگيري مي

  .رساند، پديد آمده است مدفون مي
بر طبق روايات ايراني، زردشت اين درخت  .سرو از قديم عالمت خاص ايرانيان بوده است

انتساب صفت آزادگي به سرو، يادگار ارتباط . در پيش آتشكده كاشترا از بهشت آورد و 
رود  هـا رمـزي از آزادي و آزادگـي بـه شـمار مـي       آن با ناهيد است كه در اساطير و افسانه

  .)245: 1369ياحقي، (

  .كند سرو نماد پيكر معشوق هم هست و اندام موزون يار را تداعي مي
. بخشـي اسـت و هـم نمـاد مـرگ      د زندگيهم نما دارد؛درخت كاج دو جنبة متضاد 

كارند و  ها مي كاج را هم مانند سرو در گورستان. سبزبودن آن است علت اين امر هميشه
 انـد  مردم به عنوان سمبل جاودانگي و تجديد حيات و مظهر خداوند بدان توجه داشـته 

  .)225: 1385ناهوكو،  ←(
  :اند كاج و سرو با ماه نيز در ارتباط

سبز و بـاطراوت كنايـه از بهـار؛ امـا      درختاني هميشه: سرو ويژة خورشيدنددرخت كاج و 
دانند و در عين حال مظهري بـارز از جنبـة مفـرح و مثبـت      برخي آنان را وابسته به ماه مي

در زردشت  .شوند هاي مذهبي در ايران با سرو احاطه مي از اين رو هنوز هم مكان. زندگي
كند كه برگش دانش است و برَش خرد و هركس ميـوة آن   اوستا به نوعي از سرو اشاره مي

  .)102- 101: 1385دادور و منصوري، (را بچشد جاودانه خواهد بود 
زن . بودن شخصيت آن فرد اسـت  در آثار خسروي، عطر كاج نماد اثيري و غيرعادي

و  ،سـرباز، اقليمـا  . تواند نمادي از فرشتة مرگ باشـد  مي »پاي مرد كهربايي  رد« اثيري در
دهد و نتيجة آن از  سرباز پايش را از دست مي. شوند نوعي قرباني مي پيكر هم هركدام به

گردد ديگر تنش عطر كـاج   او وقتي از جنگ بازمي. است) پرستار(دادن معشوقش  دست
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اقليمـا و پيكـر هـم بـه     . پذيرد شناسد و نمي او را نمي پرستارعلت دهد و به همين  نمي
  .روند سوي مرگ مي

» يافتن اسـت   در مفتاحيه تسعير به معناي بهاي دوباره«: گويد دربارة آداب تسعير مي كيا
جا كه كاج نمـاد تولـد    آيد و از آن پس تسعير نوعي تولد دوباره به شمار مي .)243: 1382(

  .مالند هم هست، پس از آداب تسعير به تن كيا روغن كاج مي
تـاك نمـاد زن اسـت كـه      زبوردر . ه استنمادگرايي تاك همواره بار معنايي مثبت داشت

بهاترين امـوال انسـان تلقـي     از سوي ديگر، تاك گران. براي همسرش مثل مو، بارآور است
يوحنا آمده است  انجيلدر . رفته است شده كه هميشه از آن ميوه و حمايت دائم توقع مي مي

درخت جدا كند، چون فردي كه خود را از اين  كه مسيح، خود را تاك حقيقي ناميده كه هر
مرقس نيـز خداونـد رزبـاني اسـت كـه از       انجيلدر . شد اي سوزانده خواهد شاخ خشكيده

  .)مدخل تاك: 1388شواليه و گربران،  ←(خواهد از تاكستانش ديدن كند  مسيح مي
آن اسـت كـه سـمبل آگـاهي و     فراوردة حال تاك نماد مهمي است؛ زيرا شراب  هر در

  .اند دانسته) يا گياه جاودانگي(را همان درخت زندگي  حتي گاه تاك. شناخت است
  
  مار و ماه 3.3

مـار در اسـاطير بسـياري از    . شـود  نمادهايي است كه در آثار خسروي ديده ميديگر مار از 
» اسـكوالپ «مار همچنين سمبل شفا در وجـود  . اقوام و ملل به صور گوناگون مطرح است

در روايـات  . حرفـة پزشـكي اسـت   عاليـم  بوده و هنوز هـم از  ) خداوند سالمت و بهبود(
پا  مار حيواني زيبا و داراي چهار) استتأثر مهاي فرهنگ يهود  كه گاه از سرچشمه(اسالمي 

؛ اما چون با ابليس در اغـواي آدم  است رفته بوده و از خزانة بهشت به شمار مي) مانند شتر(
 خوردن و خزيدن عقوبت كـرد  همكاري كرد، خداوند او را از بهشت بيرون راند و به خاك

  .)87- 86: 1385ور و منصوري، ددا ←(
در زبان فارسي، مار، دو معنيِ زاينده و ميراننده . داردگوناگوني هاي  مار در اساطير نقش

ريشه با مـرگ،   مار در معني ميراننده، هم. مار هم عامل نيستي و هم عامل هستي است. دارد
  .)17: 1385ناهوگو،  ←(ريشه با مادر و ماده است  و بيمار است و در معني زاينده، هم ،مرد

اي است كه پس از مرگ در حياط خانه زير تاك دفن  ، صفيه رقاصه»ماه و مار«تان در داس
آيـد كـه    هايي كه قرص ماه كامل است، به صورت ماري درمي او پس از مرگ، شب. شود مي

  .كشد را با نيش زهرآگينش مي ،پيچد و سرانجام، عاشق خود، جيپار به دور تاك مي
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صفيه پـس از مـرگ، در صـورت مـار     . عهده دارد بردر اين داستان، مار هر دو نقش را 
البتـه  . كشد دهد؛ ولي در پايان داستان او را مي شود و عشق جيپار را دوباره جان مي زنده مي

هـا   شـد كـه سـال    جيپار دوباره همان خواهد«بخشي است؛ زيرا  اين مرگ هم نوعي زندگي
  .)134: 1370، هاويه(» هندوي جوان كه عاشق بود ؛پيش بود

شـود   مار معموالً پيچيده به دور درخت تصوير مي. مار معاني اساطيري ديگري هم دارد
در اين داستان هم مار پيچيـده بـه دور تـاك    . و در اين صورت نگهبان درخت حيات است

  .شود ديده مي
  :درخور توجه استرابطة مار و ماه هم 
فرسوده به صورتي كـه   انداختن مار و ظاهرشدنش پس از ترك جلد قديم و توانايي پوست

توانـد دائمـاً    بخشد كـه مـار مـي    جوان شده و جان تازه يافته، اين انديشه را قوت ميالً كام
  .)41: 1373دوبوكور، (تجديد حيات كند و از اين رو دعوي شده كه جاويد و ناميراست 

  :از سوي ديگر
ـ   اولين ربع قمر، نـيم : گيرد هاي مختلف به خود مي ماه كه صورت و  ،)مـاه تمـام  (در مـاه، ب

به مدت سه شب گـويي  . ميرد يابد و مي شود و والدت مي آخرين ربع قمر، پر و كاسته مي
شود؛ امـا در شـب    مرده است و آن حالت خسوف يا محاق ماه است كه از زمين ديده نمي

مار همـان سرنوشـت مـاه را    ...  يابد كند و شكل اولية خود را بازمي چهاردهم رستاخيز مي
يا به تعبيري پوسـت  . كند يابد و شكلش منظماً تغيير مي به طرز جادويي دگرگوني مي. دارد
  .)53- 52: همان(اندازد  مي

در اين داسـتان  . كند درپي شكل عوض مي پس مار شباهت زيادي به ماه دارد؛ زيرا پي
) صفيه(شود، مار  يعني وقتي ماه كامل مي ؛شود هاي چهاردهم ماه ظاهر مي هم مار در شب

كنـار هـم   در نويسنده مـاه و مـار را   . استتوجه  درخورعنوان داستان هم . يابد حيات مي
  .است  داده قرار

دار تخمة گاو است كه در پديدآمدن حيات گياهي و جانوري  در اساطير ايراني، ماه نگاه
مار نيز سرچشمة حيات، تخيـل،  . زار بكر است نقش عمده دارد و نيز نماد باكرگي و كشت

از سـوي ديگـر، مـار نمـاد پيكـار نيروهـاي       . و جاودانگي دانسته شده است ،حيات تجديد
تضاد ميان روز و شب، نور و ظلمت، آسـمان  نشانة آسماني با نيروي دوزخي و اهريمني و 

 ماه و«اين نمادها در داستان  .)21- 20: 1377، پور اسماعيل ←( و زمين، و خير و شر است
  .كنند ي از همة اين معاني را به مخاطب منتقل ميا نشينند و هاله خوش مي »مار
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  :اساطيري ديگري هم داردمعاني مار 
سرانجام الگوي مناظرة فريب نزد عيسويان شد و نخست بر روي  ،پس از تغيير اندكي ،مار

ترتيب مار يك نماد عيسـوي دربـارة    بدين. هاي رومي ظاهر گرديد هاي روي تابوت نقاشي
  .)99: 1380هال، (ان شد هبوط آدم و همچنين شيط

  :كند گونه تصوير مي نويسنده مار را در كنار كودك اين »يا يا كابوسؤر«در داستان 
اندونزيايي نشـان  قبيلة تلويزيون فيلم مستندي دربارة بازي كودكي با يك مار پيتون در يك 

و آن مار در گويد، كه گويا معتقدند آن كودك  اعتقادات آن قبيله ميدربارة گوينده . دهد مي
هـا در دنيـاي    كـنم ممكـن اسـت آن    فكر مي. اند يكي از دنياهاي موازي عضو يك خانواده

  .)107: 1388، خسروي(موازي برادر و خواهر يا پدر و فرزند يا مادر و فرزند باشند 

گويا راوي، . خورد در اين داستان به چشم ميفقط اي،  اشارة مستقيم به يك باور اسطوره
  .پندارد و به باور آن قبيله ايمان دارد را يكي مي انسان و مار

  :زندگي استمنشأ زيرا زن  ؛گيرد مار از ديدگاهي ديگر، در كنار زن قرار مي
ها در بازپسين  نمايي مار ممكن است به صورت موجودي مذكر و مارگون درآيد؛ اما اين آدم

حيـات و منبـع بـاروري و تجديـد     گاهي از تلقي ماه به مثابة منبع واقعيات   تحليل، هرچند
آمـدن كودكـان    دنيا نگرند كه موجب به گيرد، در مار به عنوان موجودي مي ت ميئحيات نش

هـا   توان آن وجه نمي هيچ مناسبات ميان زن و مار داراي اشكال گوناگوني است؛ اما به .است
و معاني گوناگون ها  شكل مار گرايش. شدة جنسي تبيين كرد به مدد رمزپردازي ساده را كالً

. دهـد  مار جانوري است كـه تغييـر شـكل مـي    . ها تجديد حيات است ترين آن دارد و مهم
يـا بـه وسـاطت     مسـتقيماً (از جانب مـاه   جادوگري مقام منصبي است كه غالباً”: گويند مي

  .)60: 1378معصومي، ( “به زن تفويض شده است) ماران

حميـرا، رقاصـة هنـدي،    . بينـيم  ميفار كاتبان اس اي در رمان مار را در اين معناي اسطوره
منصور از تـرس تقـديري شـوم، كـه      شاه. كند ماري به همراه دارد و هميشه با او زندگي مي

كشد و زنانش را طـالق   ندانش را ميزشدن به دست يكي از فرزندانش است، همة فر كشته
. شـود  فريفتـة او مـي  كنـد و   دهد؛ ولي پس از ديدن حميرا، ترس از زنان را فراموش مي مي

سرانجام، فرزند حميرا، تقـدير  . آغوشي با حميرا و بارداري اوست حاصل اين فريفتگي، هم
 نقش مار در اين جريان، نخست جلب توجـه . كشد زند و شاه را مي را به واقعيت پيوند مي

از  كند، زيرا پزشك دربار شاه به حميراست و پس از بارداري، از نابودي جنين جلوگيري مي
آيد و باعـث   درنتيجه سعيد به دنيا مي. كند براي سقط جنين اقدام كند نميجرئت ترس مار 
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دورة بخشد و او را از زمان معاصر به  يعني مار به سعيد حيات دوباره مي ؛شود مرگ شاه مي
  .شود درحقيقت اين مار است كه باعث تولد سعيد به صورت تجريدي مي. برد تيموري مي

  
  »ماه و مار«الگوييِ داستان  كهنخوانش  .4

بـا   هاويـه داسـتان   از مجموعـه » ماه و مار«چه گفته شد، داستان  بندي آن براي نمونه و جمع
  .شود الگويي بازخواني مي رويكرد كهن
  :داستان ةخالص

صـفيه هـر شـب در    . شود اي به نام صفيه مي جيپار جواني هندي است كه عاشق رقاصه
خواهد صفيه را در آن بنشـاند تـا    خرد و مي اي مي جيپار خانه. درقص حلقة عاشقان خود مي

يك شب وقتي صفيه در حال . برايش بچه بزايد يا او را با خود به مزارشريف يا الهور ببرد
شـود و صـفيه را بـر اسـب      رقص است، سروان باچر انگليسي با اسب به مجلس وارد مـي 

رود و سروان باچر را در آغـوش   جا مي ار به آنجيپ. برد سرا مي نشاند و با خود به كاروان مي
. نشاند سرا مي هاي كاروان كشد و صفيه را پشت يكي از اسب صفيه با شليك شش گلوله مي

جيپار او را در حياط . رود صفيه كمي بعد از دنيا مي .خورد هنگام فرار تير به كتف صفيه مي
كند  ، هنوز حس ميگذرد ميكند و بعد از چهل سال كه از مرگ صفيه و باچر  خانه دفن مي

كند، و بعد  بيند و حس مي جيپار صفيه را ابتدا در تن تاك مي. آيد كه باچر به دنبال صفيه مي
هم ماه، صفيه بـه  در شب چهارد. پيچد بيند كه دور تاك مي از مدتي او را به شكل ماري مي

  .شود بر جيپار ظاهر مي) ساله زني سي(شكل گذشتة خود 
گـزش  «كننـد، در حـالي كـه      جيپار را در حياط خانه پيدا مـي جنازة سرانجام يك شب 

  .)134: 1370، خسروي(» دنداني مسموم در نرميِ گردنش فرو رفته بود
. و ماه است ،مارتاك، ه به اي به نام صفي شدن رقاصه و اساطيري داستان تبديل مهم ةنكت
  .بيند كند، او را در باغچه مي كه جيپار صفيه را در حياط خانه دفن مي ها پس از اين سال

  :گويد راوي داستان مي
صداي خلخـالش را شـنيده و او را   . خانه ديده ةباغچاين اواخر گفت او را توي ] جيپار[

باقااليي روي  هاي گل مار شده، با خالها تغيير شكل داده و تبديل به  شناخته، در اين سال
هاش  شود صداي نفس مي. آيد پايين پيچد و مي هايي دور تاك مي در چنين شب. پوستش
در همچـين  ”: به قرص ماه نگـاه كـرد و گفـت    ]جيپار[. توان او را لمس كرد مي. را شنيد

 ن پوسـته بـه در  صفيه از ايـ . كند ها را محو مي نور ماه نقش. آيد مي شبي از اين شمايل در
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ي كـه آه  ا سـياه و گلگونـه   ةبادامـ بـا دو   ؛ساله زنـي كـه بـود    شود همان سي آيد، و مي مي
  .)122: همان( “كشد مي

كشيدنش هـم ماننـد    و آه. دو بادامي هستند هر. هاي صفيه به چشم مار مانند است چشم
  .تنفس مار است

جيپار مدام به آسـمان  . اش ارتباط خاصي با ماه دارد شدن دوباره دگرگوني صفيه و ظاهر
گاه موعود برسـد و صـفيه ظـاهر     منتظر است تا ماه به منزل و كند و ماه را رصد مي نگرد مي
  :گويد راوي مي. شود

كند، بايد بتواند حدس بزند كـه مـاه از    به جيپار گفته بودم با آن دقتي كه به آسمان نگاه مي
  .)همان(زند و تا صبح به كجا خواهد رسيد  آسمان سر مي ةگوشكدام 

كـه صـفيه را تـوي      وقتـي « :گويـد  هماني صفيه و ماه تا حدي اسـت كـه راوي مـي    اين
  .)123- 122: همان( »كند، طبيعي است كه ماه گم شود روهاي خانه گم مي راه

اسـت،  اي كه باالي كوه  خانه در مي ،او. كشد تا ماه به بدر برسد شب انتظار مي جيپار هر
  ،ماه هاي بدر در شب. كند گساري مي شب مي هر

امشـب  ”: گفت اي مي در لحظه. داشت چشم از ماه برنمي .نوشيد با عجله مي .زده بود شتاب
هـاي   جيپار از پله. ماه به جاي موعود رسيده بود “ها گوش داد شود به ساز اين مطرب نمي

كـرد كـه او را بـه وضـع      شـكايت مـي   هاي كوه ها از پله در اين شب ... رفت كوه پايين مي
ها  آخرين نفر بوده كه از پله. هاي ديگر تا ديروقت نشسته بود شب ... اندازد آوري مي خفت

  .)123: همان(رفته  پايين مي

زيرا چهل سال از مـرگ صـفيه گذشـته ولـي     ؛ خستگي جيپار ناشي از پيرشدنش است
دگي با اين وضـع سـخت اسـت، ولـي     ام آقا، زن پير شده«. صفيه همچنان جوان مانده است

  .زيرا گذشت زمان بر صفيه اثر ندارد ؛)همان( »صفيه جوان مانده
سالگي به محـاق   سيصفيه در . كنند هاي آييني خود را ايفا مي اعداد نيز در داستان نقش

سـي روز  طـي  همچـون مـاه كـه    (. ناپيدا و پيداست نِرفته اما مدام در رفت و آمد بين جها
چهل سال از مرگ باچر و صفيه گذشته است و چهل عدد كمال و تمامي  .)آيد رود و مي مي

  .و هفت عدد دور و تكرار است ه داردتموهاي صفيه هفت باف ةطر. است
  :شود و جيپار منتظر بازگشت اوست بعد از هر ديدار صفيه گم مي

م جـايي  شـايد هـ  . ام جـا را گـم كـرده    توانست باشد؟ مـن آن  بي در كجا مي آخرين بار بي
بي را توي اين شـكل و   بي. رويم نشسته بود هبي كه گم شد، روب بي. نشيند كه او را نبينم مي
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. شناسـد  حواس من او را مـي . توانم او را پيدا كنم ولي من مي ؛شناسد كس نمي شمايل هيچ
: گويم مي .كند عشقش گل مي. كند ماه شيدايش مي. آيد ها مي شود حدس زد در اين شب مي
. سرد هم نيست. تنش گرم نيست. شوم با نقش تنش زيبا مي. پيچد مي “به من بپيچ صفيه”

  .)131- 130 :همان( طبيعت خاك را دارد

رود، جيپار او را  شود و وقتي در محاق مي مدام پيدا و ناپيدا مي .صفيه صفات ماه را دارد
پيچد و تنش نه سرد است و نه  در تن جيپار مي ؛از طرفي صفات مار را هم دارد. كند گم مي
  .ش مثل تن مار پر از نقش و نگار استتن. گرم

  :گويد در جاي ديگري جيپار مي
در  ... كند و حضور دارد چيز عبور مي هرچند كه او در همه. صفيه از چشم اغيار پنهان است

كرد،  ها را باز مي پلك. ام يك برگ ديده ةصفحهاي او را در  من چشم. تن تاك حضور دارد
هـا او را   نقش برگ. صدا بود اش بي گريه. ها پيچيده بود اش، دور ساقه هفت طره موي بافته

وقتـي پوسـتش   . و او را لمس كردم “تو صفيه نيستي، تو يك درختي”: گفتم. پوشانده بود
هاي يك تاك يا  برگ. كنند ها تغيير مي نقش. كند اش شهوت را بيدار مي لمس شود، برهنگي

اي جـان   كه شاخه توانسته صفيه باشد، يا اين ها مي يك از اين تاك حاال كدام ... چيزي ديگر
زده، صـداي   هاي باقاليي تـن صـفيه بـوده كـه مـوج مـي       پيچد، گل ها مي گيرد، به تاك مي

هاي بـاقال   توانسته بدنش را در لفاف آن پوسته و نقش گل مي ]جيپار[ ... آمده خلخالش مي
  .)133- 132 :همان(ها بشناسد  فلس ةزمينبر 

جيپـار آرزو  (و حيات جاويد است  ،حضور صفيه در تن تاك، نماد باروري، خودآگاهي
اي بنشاند تا برايش فرزند بياورد و تـاك نمـاد زن اسـت كـه بـراي       داشته صفيه را در خانه

، تاك نماد درخت زندگي و حيات جاويـد اسـت و   عالوه بر اين .)شود همسرش بارور مي
ساله زنـي اسـت    در تن تاك، پس از چهل سال از گذشت مرگش، هنوز سي صفيه با حلول

  .نمايد كه گاه بر جيپار رخ مي
اشـك  (صداست  او مانند تاك بية گري. صفيه در عين حال كه تاك است، مار هم هست

و بـدنش ماننـد مـار پـيچ و تـاب       ،)خـش حركـت مـار    خش/ رقاصه(، خلخال دارد )تاك
  .اش رقاصي بوده است زيرا حرفه ؛مرگ هم به مار شبيه بودهاو حتي پيش از . خورد مي

كند و صدايش را  هاي اين خانه زندگي مي نقش ةهمحتي پشت  ]صفيه[« :گويد جيپار مي
  .)133: همان( »كشد آه مي. شود ها صدايي شنيده مي الي درخت ههميشه از الب. از دست داده

 يِخوارگي و مسـت  مي. بودن صفات مار استها  الي درخت هو الب ،بودن صدا كشيدن، بي آه
  :رسد سرانجام انتظار جيپار به پايان مي .يگانگي صفيه و تاك است سببشب جيپار هم به  هر
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كند يا در  من حتي صداي پاهايش را كه در زمين عبور مي ... شناسم حاال ديگر من او را مي
فقط در خلـوت مـن حاضـر    . شنوم شود مي ها وارد مي شود و به تن درخت آب جاري مي

تابد و  مهتاب مي. بندد اش تنم را آذين مي اي هاي نقره با پولك ؛پيچد به سرتاپايم مي. شود مي
  .)همان(درخشد  او به دور من مي

  :كنند جسد جيپار را در حياط خانه پيدا مي در پايان داستان
ايش را به تـاك  عص. بطري عرقش خالي بود. توان حدس زد كه مست بوده ميت ئهيبا آن 

گـزش دنـداني مسـموم در نرمـي     . خم كمرگاهش در اوج جهشي گشوده بود. آويخته بود
شكل . اش در انبساط صورتش از درد محو شده بود هاي چهره چين. رفته بود گردنش فرو

هـا   لـب . ها گشوده بود هايش رو به تاك پلك. ها و پاها حاكي از پيچشي دردناك بود دست
  .)134 :همان(كشيده  گار آه ميان. باز بود نيمه

خـون تـاك را   (در حـالي كـه مسـت اسـت     . كشـد  مي) نيش مار(صفيه  ةبوسجيپار را 
آگاهي و حيات جاويد  جسد جيپار بر پاي درخت .كشد آه مي )صفيه(و مانند مار ) نوشيده

  .زيرا او به جاودانگي عشق پيوسته است ،شود يافت مي) تاك(
هركدام از نمادها معاني خاصي دارند كه در كنـار هـم، جهـان    بديهي است در اين داستان 

ضـمن  . طور كه اشاره شد، تـاك نمـاد زن و بـاروري اسـت      همان. سازند پيچيدة داستان را مي
اين ويژگي تاك، آن . اصطالح رونده است كه تاك درختي است كه رشد پيچشي دارد و به اين

از طرف ديگر صفيه زني رقاصه اسـت؛  . پيچد ميخزد و  كند؛ زيرا مار هم مي را مشابه مار مي
توان در اين داستان به  نمي در كنار ساير نمادها دارد؛ مثالً كليدي يبنابراين انتخاب تاك، نقش

؛ دارنـد اي  چنار و سرو هم مفـاهيم اسـطوره  . كردجانشين جاي تاك درخت چنار يا سرو را 
هـا كـل جهـان     آنكردن  جانشينشده در داستان ندارند و  ولي تناسبي با ساير نمادهاي مطرح

دور اسـت   ريزد و خواننده را از درك مفهومي كه در نظر نويسـنده بـوده   داستان را به هم مي
آيد و به اين ترتيب، جيپار، رابطة خود را بـا   كه از تاك شراب به دست مي ضمن اين. كند مي

 حالي كه مـثالً  در .كند اه را نيز نظاره مينوشي م شب در عين شراب حفظ و هر) صفيه(تاك 
  .اي ندارد كه بتواند اين كاركرد ارتباطي را با جيپار داشته باشد سرو يا چنار، محصول و ميوه

اي عميقي  مار هم با تاك و ماه پيوندهاي اسطوره. مار هم صادق است بارةاين مسئله در
بـراي مـار در ايـن داسـتان هـيچ      . تدارد و نويسنده به همين دليل آن را انتخاب كرده اسـ 

است؛ زيـرا    توان در نظر گرفت و انتخاب آن بسيار بجا و درست بوده ديگري نمي نشينجا
طـور    از سوي ديگر، همان. هيچ حيوان ديگري در اساطير تا اين حد با ماه در ارتباط نيست

  .دارد) صفيه(كه اشاره شد، پيچش مار شباهت زيادي به رشد تاك و حركات تن رقاصه 
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  گيري نتيجه. 5
هـاي   و حضورشان در متون ادبي پندارهاند  زندگي يطالگوها حافظة جمعي مردمان در   كهن

هاي  ها در داستان اين انگاره. كند پذير مي ازلي را به شكلي هنري براي مخاطب متن دسترس
ي او را از ساير ها نوشته اند و ابوتراب خسروي به شكلي عميق و بدون تحميل ريشه دوانده

  .اند هاي معاصر متمايز كرده داستان
گويي داسـتان در زمـاني نامشـخص و     ؛فضايي مبهم است فضاي آثار خسروي معموالً
شده در داسـتان بـا حقيقـت     برده هاي نام ها و مكان حتي زمان. مكاني نامشخص جريان دارد

فضـايي فرازمـاني و فرامكـاني در    خوبي توانسته  خواني ندارد و نويسنده به ها هم بيروني آن
فضايي كه در آن نويسنده و راوي از قدرت جـادويي كلمـات بـراي     ؛هايش بيافريند داستان

ماننـد مـار و كـاج و مـاه،      ،گيـرد و در آن موجـوداتي حقيقـي    آفرينش مفاهيم تازه بهره مي
برند  ها مي سطورهكنند و ذهن خواننده را همراه با خود به زمان ا اي پيدا مي كاركردي اسطوره

اي  اين نمادهاي اسـطوره . كنند و انسان مدرن امروزي را به باورهاي انسان بدوي نزديك مي
شمول نمادهـاي   اي، بلكه در معناي جهان فقط در معناي ايرانيِ اسطوره  در آثار خسروي، نه

  .اند ها خوش نشسته و در متن داستان اند گرفته شده اي به كار اسطوره
ها در كنار هـم، جهـاني را پديـد     ا انتخاب هوشمندانة اين عناصر و چينش آننويسنده ب

به عبارت ديگر، نويسنده از . است ميزاسرارآبودن بسيار پيچيده و  آورده كه در عين باورپذير
كلمه استفاده كرده تا موجودي بيافريند كه هم زن است و هم تاك و هم مار، و ايـن   معجزة

كلمـه در آثـار   . آور ولـي پـذيرفتني اسـت    ، براي خواننده شـگفت آفرينش در جهان داستان
گـاه  . شـود  آفرينـد و هـم باعـث جـاودانگي مـي      هم مي ،خسروي جايگاهي ارزشمند دارد

. آفرينـد  هاي داستان را مـي  ها شخصيت و با واژهشود  ميگر ظاهر  نويسنده در نقش آفرينش
شوند و حيـات   زنده مي كلمات مجدداًزيرا در قالب  ،ها مرگ معنا ندارد براي اين شخصيت

سرو و كاج و تـاك نمادهـايي از درخـت كيهـاني يـا درخـت       . گيرند متفاوتي را از سر مي
زيرا همچون ماه كـه از هـالل بـه     ،ندا در تعامل) و خورشيد(كه از يك سو با ماه اند  زندگي

يز عصارة زنـدگي  سبز ن گيرد، درختان هميشه دهد و زندگي را از سر مي بدر تغيير شكل مي
بخشـد و بـه شـكلي     محصول تاك شراب است كه آگـاهي مـي  . هاي خود دارند را در برگ

 مار نيز همچون ماه در حركت مدام ميان والدت و مـرگ اسـت  . نمادين مظهر دانايي است
همچون ماه و درختـان سـبز نمـاد    بنابراين  ،)شود انداختن وارد زندگي جديد مي با پوست(

و اسـت  مـراوده داشـته   ) و شـيطان (يگر سو مار در بهشت بوده و با آدم از د. زندگي است
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مند همـة ايـن عناصـر در     دست و هدف تنيدنِ يك درهم. اي متافيزيك نيز دارد جنبهبنابراين 
 كـرده  ها ايجاد ثيرگذار در فضاي داستانأحال باورپذير و ت  ديگر بافتي عجيب و در عين يك
  .دهد جاودانگي و دانايي سوق ميچيز را به سمت  همهو  است

اي در آثـار   استفاده از عناصر اسطوره. بينيم وضوح مي اين نكته را در همة آثار خسروي به
بلكه هركدام از اين عناصر  ،بخشيدن به داستان نيست او، بر اساس تصادف يا فقط براي زينت

اي كـه هرگـز    به گونه ؛ندك تر مي بخشد و جهان داستان را غني معني و مفهومي به داستان مي
نويسـنده بـا شـناخت    . بهتري براي اين عناصر در طرح داستان پيدا كنـيم جانشين توانيم  نمي

اي  گونه  بهو  كند ميكاملي كه از اساطير دارد، هركدام را متناسب با فضاي هر داستان انتخاب 
  .قابل حذف و تغيير نباشدبرد كه بهترين كاركرد را در متن داستان داشته باشد و  به كار مي

حدي است   هاي خسروي به الگوها با ساير عناصرِ داستان وار و ارگانيك كهن پيوند اندام
اندازد يـا در   الگوها كل پيكرة داستاني را از كار مي كه حذف يا جانشينيِ هريك از اين كهن

  .كند آن اختالل جدي ايجاد مي
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