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  مقدمه .1
 هاي ثابت و جهانشـمول   نمايش جنبهبراي ، اي ازلي است  حلقه اتصال بشر و آيينه، اسطوره

)Universal (تجربه او )چه در بازتوليد ، تداوم و حضور اسطوره ).4و  3: 1389، بيرلين. نك
، نشانگر اين مهم اسـت ، اي  اي و چه در سريان بينش و تفكر اسطوره  هاي اسطوره  شخصيت

ت و نياز اساسي و مبرم بيني و سيرانديشگاني بشر اس  كه اسطوره بخشي جداناپذير از جهان
همه جـا هسـت و تنهـا الزم    ، اسطوره«. سازد  ها برجسته و نمايان مي  او را به جهان اسطوره
هـاي    نمود و جلـوه ، جذابيت اسطوره در ادوار مختلف). 3: همان( »است كه آن را بشناسيم

هـا    صيتشخ( هاي كهن  متفاوت آن و سريان و تداومش چه در بازتوليد و بازسازي اسطوره
اسـطوره  ، اسـطوره عقـل  ( هـاي جديـد    و چه در خلق و آفرينش اسـطوره ) ها  ساخت  و زير

ايـن  ، ...)بشقاب پرنده و، نظير مرد عنكبوتي، هاي سينمايي  هاي هنر و تيپ  اسطوره، سياست
منتفـي و  ، داند  كه اسطوره را صرفاً متعلق به ذهن ابتدايي و پيشاعلمي مي، برداشت نادرست

كه ، هاي موازي هستند  هستي... جهان سياست و، جهان علم، جهان اسطوره.سازد  معنا مي  بي
بخشي و تغيير منظر و زاويه ديد بشر اهميت و اعتبارشان     در ادوار مختلف به نسبت اولويت

به دليل جهانشمول بـودن و نيـاز درونـي و    ، با اين تفاوت كه جهان اسطوره. شود  متغير مي
  1.بشر با اليه اليه زندگي اوگره خورده استروانشناختي 

در پيوند بـا انسـان   ، خالف كليساي خدامحور  چيز را بر  خردگرايي عصر روشنگري همه
هر انديشه يا ابداع جديدي بايد فرايند اثبات عقالنيـرا  ، بر طبق آراء مدرنيته. كند  تعريف مي
دت فقط بـا انسـان و مطالعـات    نوشدگي و سعا، پيشرفت، در اين جريان، بگذارد   پشت سر

شـناخت  ، تفكر علّي كه از پيامدهاي انقالب علمي اسـت . شود  تجربي و عيني او محقق مي
هـاي    دهد؛در حالي كـه گـزاره    گانه تقليل مي  اي را به مشاهده و تجربه حواس پنج  هر پديده
تجربـي بلكـه بـر     آنها نه بر مشاهدات، هاي علّي نيستند  عرفان و اسطوره گزاره، جهان دين

قواي احساس و باور انسان استوارند و چيزهايي را در فراسوي مرزهاي حـواس مـا تبيـين    
 ).12- 11: 1374، و احمـدي  85: 1390، ؛ آرمسـترانگ 419: 1389، بيـرلين ، نـك ( كننـد   مي

ماوراي مانند اعتقاد به ، اي  هاي اسطوره  هاي انديشه  زدايي مدرنيته در ناباوري به بنيان  اسطوره
زدايي از عرصه اجتماعبـه القـاي     مدرنيته با تقدس، طبيعت در چنين ساحتي شكل مي گيرد

، نـك ( اي وجـود نـدارد    كه ديگر در جهان هيچ امر مقدس و رازواره، پردازد  اين انديشه مي
از عصر روشنگري تا قـرن نـوزدهم عـالوه بـر      ).279: 1381، و ملكيان 45: 1387، گلدمن

زدايـي    به سير اسـطوره ، گرايي قرن هجدهم  حقيقات روانكاوانه فرويد و تاريخت، موارد فوق
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هـاي    برخالف اسـطوره    ؛ مدرنيته)38: 1391، زاده و قبادي  قاسم، نك( شتاب دادند، مدرنيته
و به او تصوير    كشد  انسان را تا مقام خدايي باال مي، كهن كه مبناي حركت آن خدايان بودند

، جسـارت دگرگـون كـردن طبيعـت    ، ؛ تسلط انسـان بـر محـيط پيرامـونش    دهد  خدايي مي
هـاي خودكـار و     فنـاوري ، بهداشـت ، كشـفيات طـب مـدرن   ، دستاوردهاي گسترده علمـي 

ديگـر  ، زندگي را متحول ساخت و انسان غربـي انديشـيد  ، حمل و نقل   هاي پيشرفته  روش
 يابي لوگـوس   مدرنيته و دست به موازات پيشرفت. قوانين مقدس و تغييرناپذير وجود ندارد

امـا  ، شود  اعتبار مي  اسطوره بيش از پيش بي، به نتايج درخشان، )اصالت عقل/ خردمحوري(
 ).86: 1390، آرمسـترانگ ، نـك ( به همه ابعاد زندگي بشـر معنـا بدهـد   ، لوگوس قادر نبود

بازگشـت بـه عصـر    اسطوره را از پهنه اجتماع واپس زد و راه «ها و استلزامات مدرنيته   بنيان
راه احيـاي  ، ها  اما در ساحت رويكرد افراطي در حذف اسطوره، پيشامدرنيته را مسدود نمود

اثبات نهفتـه  ، گرايي به پيروي از اصل فلسفي در ساحت انكار  اساطير گشوده شد و اسطوره
  ).39: 1391، زاده و قبادي  قاسم( »بازيابي و بازنمايي شد، است

هاي   ساخت  تغيير رو، بر حضور و جريان اسطوره در ابعاد زندگي بشراين مقاله با تمركز 
بـه تحليـل و واكـاوي    ، ويژه در ادبيـات   به، هاي آن در زندگي  آن و اهميت بازشناسي جلوه

هـا محمـل قدرتمنـدي      داسـتان .پـردازد   هاي بيژن نجدي مي  اي در داستان  بيني اسطوره  جهان
پـس  ، انسان مدرن ).1391، زاده و قبادي  قاسم( ها  بازسازي اسطورهبراي بازتوليد و ، هستند

بـراي  ...) عقـل و ، سياسـت ، اسـطوره علـم  ( هاي زنـدگي مـدرن    از نااميد شدن از اسطوره
هاي كهـن و    بازسازي اسطوره ـ  ها  هايش به دنياي اسطوره  آرامش و رهايي خود در داستان

بينـي    مقاله حاضر با كندوكاو و واكاوي در جهـان . برد  پناه مي ـ  هاي جديد  يا خلق اسطوره
زدايـي    زايي و اسـطوره   به تبيين ساز وكارهاي اسطوره، )1376 - 1320( 2اي نجدي  اسطوره

شـنبه    سـه «و » خـال «، »ميـرد   دانست كه دارد مـي   مي«، »گياهي در قرنطينه«در چهار داستان 
  .پردازد  مي» خيس

ها و شگردهاي متفـاوتي نمـود و جلـوه      هاي نجدي به شيوه  ها در جهان داستان  اسطوره
هـم بازتوليـد   ، زدايـي   زايي هست و هم اسـطوره   هاي نجدي هم اسطوره  يابند؛ در داستان  مي

اين سريان و تداوم هم ، اي  اي كهن و هم زيرساخت و بينش اسطوره  هاي اسطوره  شخصيت
) اسطوره علـم ( زده  هم در تقابل با جهان علم، شود  ها و بسترهاي عاشقانه ديده مي  در حوزه

انسـان معاصـرِ نااميـد از    ، نجـدي ... . و) اسطوره سياسـت ( و هم در تقابل با جهان سياست
هـاي كهـن در     در بازتوليـد و بازسـازي اسـطوره   ، هاي زندگي مـدرن را   ها و امكان  اسطوره
هاي كهن و چيدمان   بازآفريني اسطورهاو با . كند  هايش به آرامش و رهايي دعوت مي  داستان
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زدن   با گره، چندبعدي اسطوره در يك داستان عالوه بر رهايي از بحران معرفتي دنياي مدرن
نـورددو آنهـا را بـه      زمان خطي را درمي، اي  و اتصال انسان مدرن با قهرمانان ملي و اسطوره

  .كند  زمان ازلي و حلقوي متصل مي
اما در پيوند بـا مقالـه   ، باره آثار داستاني نجدي انجام شده استهاي بسياري در  پژوهش
هـا بـر يـك      با اشاره به اين نكته كه تكيه پژوهش، هاي زير را نام برد  توان تحقيق  حاضر مي

از ابـراهيم  » كشـان   بينامتنيت و معاصرسازي حماسـه در شـب سـهراب   « :داستان بوده است
كشـان    اسطوره رستم و سهراب در شب سهراب بازتاب«سليمي كوچي و محسن رضائيان؛ 

: خانه ايدئولوژي  صندوق«از غالمحسين شريفي ولداني و محمد چهارمحالي و » بيژن نجدي
محور تحقيـق  . از سينا جهانديده كودهي» شناسي گياهي در قرنطينه بيژن نجدي  تأويل نشانه

مقالـه  ، جستار حاضر متفاوت استهاي اول و دوم يك داستان و رويكردآنها نيز با   در مقاله
اول از منظر بينامتنيت به تحليل داستان پرداختـه و بـا تكيـه بـر روابـط بينـامتني و مفهـوم        

هاي دو داستان را بررسي نمـوده    مفاهيمي چون ديگري و همساني شخصيت، معاصرسازي
 كشـان زيرسـاخت    كـه فقـط در داسـتان شـب سـهراب     ، است؛ مقاله دوم بر اين باور است

بينـي    كه پژوهش حاضر به تحليل و تبيـين بيـنش و حهـان     در حالي( اي وجود دارد  اسطوره
تكيه مقاله بر زاويه ديد داستان و توصيف صفاتي ، )پردازد  ها مي  اي نجدي در داستان  اسطوره
قراري و پرسشگري در كاركتر سهراب و مرتضي در داسـتان فردوسـي و     بي، جواني: چون

پرداخته و داستان » گياهي در قرنطينه«شناسي داستان   اله سوم به تحليل نشانهمق. نجدي است
  . گفتمان و قدرت تحليل نموده است، را از منظر ايدئولوژي

 

  ها  داستان ةخالص. 2
بيمـاري را  ) مادر طـاهر ( مارجان، طاهر دچار نوعي بيماري پوستي شده :گياهي در قرنطينه

بيمـاري  ، دكترِ ده. پردازد  سنتي و جادويي به درمان طاهر ميهاي   داند و با روش  سرخك مي
براي ) پدر طاهر( دكتر در جواب ميرآقا. داند  مي   طاهر را نشانه يك ترس موروثي و العالج

بيمـاري طـاهر را بـا روشـي     ، سرانجام قادري. فقط بنشين و نگاه كن: گويد  شيوه درمان مي
. كنـد   اش درمـان مـي    قفل در شـانه    بندد و يك  اش مي  هبا يك سنجاق كه در سين، اي  اسطوره

طاهر قفل را جزئي از ، اند  اش به اين وضعيت كامالً خو گرفته و عادت كرده  طاهر و خانواده
مـرد  . شـود   توسط مرد سفيدپوش معاينه مـي ، براي رفتن به سربازي، طاهر. داند  خودش مي
از دستاوردهاي ( كميسيون پزشكي نظام وظيفهنماينده زندگي و تفكر مدرن در ، سفيدپوش
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بـرخالف اصـرارهاي فـراوان    ، فهمد و نه بـاور دارد   او كاركرد قفل را نه مي. است) مدرنيته
امـا برداشـتن قفـل    ، كنـد   او و همكارانش براي برداشتن قفل و درمان طاهر اقدام مي، طاهر

 »قرنطينـه «در ، ارسـتان شود با برگشت بيمـاري و محبـوس شـدن طـاهر در بيم      مساوي مي
  ).85 - 79: 1373، نجدي(

هـا    كه از دسـت ژانـدارم  ، مرتضي يك مبارز سياسي است: ميرد  دانست كه دارد مي  مي
تيـر خـوردنش و   ، روايت داستان در گريزهاي مرتضي. برد  كند و به جنگل پناه مي  فرار مي

مرتضـي  ، هـا   ژاندارم. رود  ويژه درخت پيش مي  گياه و به، هماهنگي و همساني او با جنگل
او كشان كشـان خـود را الي   ، نشيند  تير بر استخوان زانوي مرتضي مي، گيرند  را هدف مي

كننـد و مرتضـي سـوراخ سـوراخ       چند ژاندارم همزمان شـليك مـي  ، كند  گياهان پنهان مي
او . هـا   گـذارد و دسـتانش را در بـرگ     هـا مـي    او پايش را از مچ تا ران الي شاخه، شود  مي
. شـود   اي كـه تمييـز او از درخـت غيـر ممكـن مـي        گونه  به، شود  كم با درخت يكي مي  كم

 بـود    او با درخت يكي شده، اما مرتضي را نديدند، ها بارها از كنار درخت گذشتند  ژاندارم
  ).192- 188: 1385، نجدي(

، بـود   داستان از ماجراي پاك كردن خالي كه روي بازوي چـپ راوي كنـده شـده     :خال
كه لنگه آن بـاز اسـت و روي آن يـك گلـدان     ، طرح خال يك پنجره است، شود  شروع مي
راوي از پنجـره بـازويش بـه دنيـاي     ، رود وسايل الزم را بياورد  وقتي دالك مي. خالي است

در دنيـاي پنجـرة راوي يـك زن زنـدگي     ، بـرد   مي به گذشته و به ناخودآگاهش پناه، درون
كه راوي دوست دارد و ، اي از همه زناني است    او جلوه. نامد  مي» خانم«راوي آن را ، كند  مي

زني كه بـا  . راوي است... و   معشوقه، زن، مادر، او مادربزرگ، باشد  تواند دوست داشته  يا مي
خانم و درخـت يكـي   ، هميشه درنگاه راوي. دار داردويژه با درخت ارتباطي معنا  پنجره و به

 داستان در گفتگـوي راوي بـا خـانم   . و اين تصوير قابل تفكيك نيست) هماني  اين( شود  مي
آنها كه قبالً هم ، همه زنان زندگي راوي، رود  وقتي زن مي، رود  پيش مي) بعد زنانه روح او(

  ).176- 166: همان( كردن خال است ميرند و حاال موقع پاك  دوباره مي، مرده بودند
مليحه با يك چتر آبي به طـرف  ، شود  داستان از يك روز باراني آغاز مي :شنبه خيس  سه

. شتابد  زندانيان سياسي را آزاد كنند و مليحه به ديدار پدر مي، قرار است، رود  زندان اوين مي
او چتر را ، فايده است  بي، ادرداشتن همزمان چتر و چ  تالش مليحه براي نگه، در باران شديد

چترش ، مادري كه بيقرار ديدن پسرش است، در صف منتظران. شكند  كند و چتر مي  رها مي
ها پيش تيرباران   سال) سياوش( پدر مليحه. كشد  دهد و پسر را در آغوش مي  را به مليحه مي
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با او حـرف  ، برد  خانه مي با خود به) چتر( او رؤياي پدر را، اما مليحه باور ندارد، شده است
تا واقعيت مرگ پـدر  ، اش جدا كند  كند او را از دنياي روياي  پدربزرگ تالش مي... زند و  مي

روياي ، ربايد  باران چتر را از دست مليحه مي، در مسير برگشت از منزل پدربزرگ. را بپذيرد
، شـود   چتر گم مي. پذيرد  ميرود و مليحه واقعيت مرگ و نبود پدر را در فقدان چتر   پدر مي

 شـود   چتر هم يـك سـياوش مـي   . طور كه نعش سياوش  همان، شود  نعش چتر را ناپديد مي
  ).77- 69: 1373، نجدي(

  
  هميشه، امروز، اسطوره؛ ديروز .3

، كه شالوده و مبناي زنـدگي بشـر ديـروز بـود    ، جهانِ به شدت ملموس و باورپذيرِ اسطوره
كرد و   او را از زمانِ فاني دور مي«هاي زندگي او داشت و   با همه اليهارتباط معنادار و ژرفي 

در تفكـر  ، )24: 1375، اليـاده ( »كـرد   مـي ، زمان مقدس، به شكلي جادويي وارد زمان بزرگ
افسـانه و  ، رديف با باورهـاي خرافـي    هم، هاي عقلي  در تقابل با نگرش علمي و داده، مدرن
هـا در همـه ادوار تـاريخي و      سـريان و جريـان اسـطوره   . شدمهمل و پوچ ، بي معنا، سنت

كه باور يا ناباوري و پذيرش يا عـدم  ، اي بوده و هست  هاي مختلف به گونه  نزداقوام و ملت
، نتوانسته خللي در جوهره و ذات آن ايجاد كنـد ، مدرن و پسامدرن، پذيرش بشر پيشامدرن
هـاي    ها و در بازتوليد و يا خلق اسـطوره   اختها در روس  ها و تحول  بلكه منجر به دگرگوني

گزاف نيست اگر بگـوييم  «) J.campbel(، به باور جوزف كمبل. كهن و نو نمايان شده است
ناپذير كيهان را به قالـب فرهنـگ انسـاني      هاي پايان  كه انرژي، روزني مخفي است، اسطوره

كشفيات اوليـه  ، ابتدايي و تاريخيهاي اجتماعي انسان   فلسفه و هنر صورت، اديان. ريزد  مي
جوشـند    روياهاي خواب ناآرام از درون حلقه اساسي و جادويي اسطوره مي، علم و فناوري

  ). 349: 1389، بيرلين( »يابند  و به بيرون جريان مي
نگـرش  ( گرايـي افراطـي    علـم ، حاكميـت مطلـق عقـل   ، پروژه مدرنيته با سوژه دكارتي

خودشـيفتگي ناشـي از   ، گريـزي   تكيـه بـر ديـن   ، به هويت فـردي اعتنايي   بي، )پوزيتويستي
در واقع مدرنيته . ها خط بطالن كشيد  پيشرفت و تكنولوژي و سلطه نظام بر افراد بر اسطوره

 دانسـت   هاي پيشامدرن مـي   زدايي و رهايي از اسطوره  وجه تمايز و امتياز خود را در اسطوره
دليل نهفتگي اسـطوره در دل وقـايع و     به ).41و  7: 1384، و نوذري 19: 1380، تورن. نك(

كران و مقـدس و نقـش رسـانگي اسـطوره در       نياز بشر به ارتباط و اتصال با زمان بي، امور
هـا بازسـازي و     اسـطوره ، شناختي  تماميت كيهان، اتصال انسان به آن غايت و به قول ريكور
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از منظـر  ). 43: 1390، و جهـانبگلو  24: 1375، الياده، 346: 1389، بيرلين( شوند  بازتوليد مي
مهم و ، مساله برخورد اسطوره با تاريخ علم، رسد  كه بشر به دوران مدرن مي  هنگامي«ريكور

زدايـي محقـق     فراينـد اسـطوره  ، گيـرد   هنگامي كه اين برخورد صورت مي، شود  برجسته مي
شناختي   چرا كه تماميت كيهان، دوپاره شده است ـ اعم از ابتدايي و مدرنـ انسان  ... شود  مي

. نك( به اسطوره نياز دارد، خويش را از دست داده است و براي دستيابي مجدد آن تماميت
زدايـي    نياز دروني و پنهان بشر به اسطوره در پـروژه اسـطوره  ). 43و  44: 1390، جهانبگلو

، يكي از بنيادهاي اساسي تفكر مدرنيسـم . سازي وادار نمود  دنياي مدرن نيز او را به اسطوره
مدرنيسم اصطالحي انقالبي براي توصيف هنر و «، هاست  دغدغه بازگشت به جهان اسطوره
زدايي مدرنيتـه    كه نهضتي زيباشناختي عليه جريان اسطوره، فرهنگ در صد سال اخير است

هـر   ـ  سياسـت ، علـم ، هاي مدرن نظير عقل  اسطوره ).19: 1384، كوپ( »شود  محسوب مي
بسـت و    در راستاي پاسخگويي به نياز بشر وبراي رهـايي او از بـن   ـيك به نحوي از انحا  

 ؛48- 27: 1390، جهـانبگلو  ؛68- 19: 1384، كمبل. نك( بحران معرفتي خلق و توليد شدند
بــا ايــن تفــاوت كــه ، )39-38: 1391، زاده و قبــادي  و قاســم 350-317: 1390، مــوقن
، هاي پيشـامدرن نيسـتند    مانايي و تأثيرگذاري اسطوره، مدرن به قوت هاي جهان  اسطوره

داري اسطوره در جان و جهـان بشـر و گريزناپـذيري او از ايـن حلقـه        اما نشانگر ريشه
  .تباطي هستندار

تهـي     اش  تقـدس و رازوارگـي  ، هاي ديني  در جهان مدرن هنگامي كه اسطوره از داللت
اين شكاف ، بخش عظيمي از رمز و راز خود را از دست دادزندگي و جهان هستي نيز ، شد

عينـي و علمـي   ، تبييناتي كه هرچنـد دقيـق  ، بزرگ در ظاهر با تبيينات صرفاً عقالني پر شد
، هـا   دغدغـه . و عـوالم رويـايي بودنـد      هـاي حسـي    جـذابيت ، فاقد خصلت شـعري ، بودند

و توضـيحات عقالنـي و علميپـر     هاي علي  ها و خوشايندهاي انسان صرفا با گزاره  خواهش
   دهنـده   دين و جهان ناهشيار نيز به همان نسبت شكل، اخالق، هنر، موسيقي، شود؛ شعر  نمي

هاي اساطيري به     تصاوير و انديشه، در سخنان افراد« :گويد  يونگ مي.جهان و زبان او هستند
اي   كـه در زبانشـان پـاره    تنهـا ديوانگـان بودنـد    1933يعني تا سـال  ، آيد  ندرت به زبان مي

، جهان هيوالها، پس از آن به ناگاه جهان قهرمانان، رفت  هاي اساطيري زنده به كار مي  انديشه
كه جهـان  ، همچون نيرويي ويرانگر سرتاسر عالم را فراگرفت و اين اصل را به اثبات رساند

خود را از    روي زندههاي خردباوري و روشنگري هنوز ني  غريبِ اساطير به رغم گذار از سده
، مكتـب اصـالت آريـاييچيزي اسـت       شـهر نژادگرايانـه    نـه تنهـا آرمـان    .»دست نداده است

ي اسـت نيـز     ا  وار كه كمونيسم نيـز كـه مسـتلزم سـاختاري معادشـناختي و هـزاره        اسطوره
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صـلح  وارِ آزادسازي و رهايي و   اي كه مبتني بر شعارهاي سرنمون  اسطوره، وار است  اسطوره
و آرامش و از ميان رفتن تضاد اجتماعي و طبقات و اجراي عدالت كامل و برخـورداري از  

  ).176- 174: 1390، مورنو، نك( است   فيضِ زمين غائي و آرماني
اساطير جهان نو شكل و ، يش دست برنداشته است  ها  نمادين آرمان  انسان هرگز از جلوه

از حضـور فـردي اسـاطير در جوامـع غربـي و       غير. شمايل و سبك و سياق خود را دارند
استراليايي و حتي زنده بودن اسـاطير  ، آفريقايي، آن در برخي از جوامع آسيايي   حضور زنده
زيرسـاخت و  ، بيـنش ، هـا   مايه  بن( سيطره و گستره ژرف اساطير، پوستان آفريقا  در نزد سرخ

هـاي هنـري چـون      فـت؛ جنـبش  هاي هنـري نـوين نيـز يا     توان در گرايش  را مي) كاركترها
مدرنيسـم از جملـه     رئاليسـم جـادويي و فرانـوگرايي پسـت    ، اكسپرسيونيسـم ، سوررئاليسم

، نـك ( بخشـي اسـاطير در جهـان معاصـر هسـتند       كـه هـوادار حيـات   ، هايي هستند  گرايش
در هر زمـان و     ساز بودن ذهن انسان را  يكي از داليلي كهاسطوره ).74: 1387، پور  اسماعيل

عـام و    كـه بـه قتـل   ، هاي بسيار ويرانگر قرن بيستمهسـتند   اسطوره، كند  هر شرايطي تأييد مي
اي و   فرقـه ، قـومي ، گـر بـه شـدت تنـدرو      هاي ويـران     اين اسطوره، كشي منجر شدند  نسل

ايـن  .تالشي براي بركشـيدن خـود بـه بهـاي شـيطاني كـردن ديگـران       ، خودپرستانه بودند
، دردي  آنها فاقد روح هـم ، چون با معيارهاي بشري انطباق نداشتند ها مردود شدند  اسطوره

اي از اين دسـت مدرنيتـه را     هر گونه اسطوره. احترام و تقدس براي انسان و هستي بودند
هـاي    پريشـي   آرزوهـا و روان ، ها  توانست با اين قبيل ترس  چرا كه لوگوس نمي، تحليل برد

هـاي اخالقـي و معنـوي      اسـطوره    كه از عهـده ، نقشي است اين، دار به مقابله برخيزد  ريشه
  ). 95: 1390، آرمسترانگ، نك( آيد  برمي

اما كماكـان اسـطوره   ، افتد  اي كه در عصر مدرن اتفاق مي  زدايي گسترده  با وجود اسطوره
   اسطوره، خود مدرنيته و خردباوري، شود  هاي جديد ساخته مي  ماند و حتي اسطوره  باقي مي
اي از ميـان بـرده     توان گفت كه جهان نوين كامالً رفتار اسطوره  نمي«، بنابراين، شود  عصر مي

هـاي سرشـتين زنـدگي      اسطوره ديگر در بخـش . عملش تغيير كرده است  بلكه حوزه، است
هاي ثانوي يـا غيـر     اي در فعاليت  تر روان و تا اندازه  پوشيده   چيرگي نداردو تا حدي در اليه

كمبل بر اين بـاور اسـت كـه در    ). 36: 1375، الياده( »جامعه سركوب گشته است   مسئوالنه
زيرا ، شوند  ها شكوفا مي  اسطوره، ها و تحت هر شرايطي  در همه زمان، سراسر جهان مسكون

  ). 349: 1389، بيرلين( شناختي دارند روان ـ نوعي منشاء دروني  به   اسطوره
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  اي نجدي  بيني اسطوره  جهان .4
تنيدگي جان و جهان بشر با اسطوره و نياز دروني او به اين ناخودآگاه و تفكر جمعـي    درهم

هاي متنوع   نمودها و جلوه، بيني نويسنده  ها و جهان  متناسب با دغدغه، هاي معاصر  در داستان
اني دنبـال  هاي تاريخي و داسـت   توان در روايت  نقش اسطوره در جهان مدرن را مي«. يابد  مي

هـاي ديگـر     موازي بـا جهـان  ، اي نجدي  جهان اسطوره ).29: 1390، جهانبگلو. نك( »نمود
كنـد و در    در داستانهاي او حركـت مـي  ... جهان علم و، چون جهان سياست، زندگي مدرن

چربـد و غلبـه     هـاي ديگـر مـي     دار بر جهـان   بسياري از موارد به دليل مانايي و قدرت ريشه
هـا و بازتوليـد و بازسـازي      زايـي   هـا و بسـترهاي متفـاوت اسـطوره      انگيـزه ، اليلد، كند  مي

  :شود  هاي نجديبه اشكال متفاوت و چنداليهنمايان مي  هاي كهن در جهان داستان  اسطوره
، ها در بافتي جديد  اي و استفاده از معاني و كاركرد آن  هاي اسطوره  بازتوليد شخصيت .1

  ؛»شنبه خيس  سه«داستان مثل شخصيت سياوش در 
 ــ  زمين، چون كهن الگوي آنيما، اي  و بينش اسطوره) archetype( الگوها  سريان كهن .2
هـاي نجـدي     داسـتان ) (motife/ motiveهاي  كه از موتيف( درخت ـ زيرساخت انسان، مادر
  )ميرد  دانست كه دارد مي  گياهي در قرنطينه و مي، خال( درماني؛  و جادو) است
  ؛)ميرد  دانست كه دارد مي  مي( صورتبندي جهان اسطوره در تقابل با قدرت سياسي .3
كـه از پيامـدهاي    ـ  بازسازي اسطوره در تقابـل بـا حاكميـت عقـل و اسـطوره علـم       .4

  ؛)گياهي در قرنطينه( ـ اند  مدرنيته
  ؛)گياهي در قرنطينه( اي ديگر از آن  اياز اسطوره به شيوه  روي آوري از جلوه .5
  ؛)خال( اي در بستري عاشقانه و رمانتيك  تنيدگي دو زيرساخت اسطوره  درهم .6
بعـد  : هاي مدرنيته  نويسي در تقابل به صورتبندي  هاي داستان  ها و شيوه  انتخاب جريان .7

يابند؛   نويسي او بروز مي هاي داستان  اي نجدي در ژانرها و قالب  بيني اسطوره  ديگري از جهان
زمان و توأمان در داسـتان    نويسي رئاليسم جادويي و داستان موقعيت كه هم  شيوه داستاندو 

كـه در اعتـراض بـه پيامـدها و     ، هـايي هسـتند    جريـان ، اند  استفاده شده» گياهي در قرنطينه«
عالوه بر سازوكارهاي ). 1386، نظير و رضي  بي. نك( هاي مدرنيته شكل گرفتند  صورتبندي

ها به ايـن نكتـه نيـز بايـد       اي نجدي در داستان  ي بودن تبلور جهان اسطورهفوق و چندوجه
، هاي زمانمنـد   عشق، كه اتفاقات و وقايع روزمره و گذرا چون مبارزات سياسي، توجه نمود

گـذرا و  ، از حصـار زمـان قالـب مـدار    ، در اتصال به جهان اسطوره... هاي متداول و  بيماري
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كاركترهـاي داسـتان در هـر    . يابنـد   كران و مقدس پيوند مي  ان بيگريزند و به زم  كرانمند مي
  .شوند  مانا و جاودانه مي، بافت و بستري در اتصال به جهان اسطوره

  
  درخت ـ الگوي انسان 1.4

احتـرام گذاشـتن و   ، اند  جاندار و زنده، هاي هستي  عناصر و پديده، اي  در باورداشت اسطوره
) totoemism( گرايـي   از دغدغه اصلي بشر بوده؛ توتم يا تـوتم بخشي ، بخشي به آنها  تقدس

تصور مثالي درخـت بـه مثابـه    ، از دورترين ايام«. يكي از محورهاي كانوني اين تفكر است
زاينده انبوهي رمز ، اين تصوير مثالي. هاي اوست  ترين خواست  نماي انسان و ژرف  آيينه تمام

يابند و خرمن خرمن در بستر اساطير و ديانات   ش ميشمار گستر  هاي بي  كه در شاخه، است
، در نظـام تـوتمي   ).8: 1376، دوبوكـور ( »ريزند  هاي گوناگون مي  و هنرها و ادبيات و تمدن
تصـويري فراوانـي را    ـ ها و ملحقات مفهومي  كه وابسته، هايي است  درخت يكي از موتيف

، كند  دشمن را دفع مي، و افراد قبيله است او حامي و پاسدار بشر، آفريند  در شبكه تداعي مي
روح و سايه دارد و گاه ، درخت، اي  در تفكر اسطوره، دهد  بيماري را شفا و از آينده خبر مي
، )نـوعي سـپيدار  ( هـا هوشـمند هسـتند     درخـت . دانستند  درخت را صرفاً جايگاه ارواح مي

درخت نيز ، دانستند  ه عمر ميعواقب انداختن درخت را مرگ شخص و يا ناتواني او در بقي
سبب رشد كشـت و موجـب زاد و ولـد و سـهولت     ، روح درخت، كند  چون انسان ناله مي
قدر احسـاس    شان را همان  هاي رويتنه  درختان جنگلي جان دارند و برش، زايمان زنان است

  ). 160 - 156و 154 - 153: 1386، فريزر. نك( اش را  كه انسان زخم، كنند  مي
 همـاني   اي كه در پيونـد و ايـن    در تفكر اسطوره، درخت ـ الگوي انسان  ن يا كهنسرنمو

)identity (ناميرايي ، ارتباط معناداري با دغدغه اصلي بشر، انسان و درخت نمود يافته است
، تصويري آن ـ هاي مفهومي  ها و همبسته  بشر در پيوند با درخت و مؤلفه. و جاودانگي دارد

، انديشـد   بـه اسـتمرار زنـدگي و فناناپـذيري مـي     ، زايش و سرسـبزي ، رويش، چون حيات
اُزيرس در مصربه مانند . آيد  ها در يونان از شكاف درخت به دنيا مي  خداي رستني، آدونيس«

هاي ايراني مشي   نخستين انسان ).19: 1376، دوبوكور( »شود  پس از مرگ زنده مي، درخت
. است  ند و درخت سياووشان از خون سياوش رشد كردها  و مشيانه از درخت ريواس روييده

ايـن  ، شـوند   درخت و انسان در محور جانشيني به توالي و تكـرار جـايگزين يكـديگر مـي    
نشان از ميل كهن انسان به استمرار و تـداوم عمـر و رهـايي از حصـار زمـان در      ، جانشيني

اكسير ، ارتباط زمين و آسمانحلقه ، درخت رمز نيروي مقدس و بيمناك. چرخه گياهي دارد
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باروري و ، نوزايي، مرگي  ناميرايي و بي، جاودانه جوان ماندن، ملكوتي و موروث طول عمر
، و دوبوكـور  160- 151: 1386، ؛ فريـزر 289: 1377، كاسـيرر . نـك ( جادوي حيات اسـت 

1376 :9 -20.(  
 ـنجـدي اسـت     هاي  هاي اصلي داستان  كه يكي از موتيفـ درخت   ـ  الگوي انسان  كهن

هاي متفـاوتي    نمود و جلوه، عالوه بر مفاهيم باستاني در تغيير و چرخش بسترهاي داستاني
هـا گـاه در تقابـل بـا جهـان        اسـاطيري در داسـتان     مايـه   الگوها و بن  استفاده از كهن.يابد  مي

دو در . هـاي جهـان و تفكـر مـدرن      ها و ويژگي  به مؤلفه، خردمحور است و اعتراضي است
/ نـوعي واكـنش در مقابـل ظلـم    » گياهي در قرنطينه«و » ميرد  دانست كه دارد مي  مي«داستان

شخصـيت بـا اسـتحاله و تـداوم در        در هر دو داسـتان . سياست و سيطره علم مشهود است
و در رويش ساالنه درخت با او ( شود  مرگ مي  هميشه سبز و بي، چون درخت، هم، درخت
  .شكند  مي، اند  قدرت كاذب علم و عقل را كه چون اسطوره قد علم كردهو هم ) شود  سبز مي
او ( كاراكتر مرتضي، )گياهي در قرنطينه( درخت در شخصيت طاهر ـ  الگوي انسان  كهن

بـه انحـاي مختلـف باعـث مانـايي و زايـايي       ) خـال ( و خـانم ) ميرد  دانست كه دارد مي  مي
كـه در  ، درخت است/ طاهر همان گياه» قرنطينه گياهي در«در داستان . شود  ها مي  شخصيت

 كنـد و بـه شـيوه جـادويي      اي در روستا زندگي مـي   بستر تفكرات بومي و باورهاي اسطوره
اما پس از برداشته شـدن  ، شود  درمان مي) بسته شدن يك قفل در شانه براي كنترل بيماري(

محبـوس   - مدرنيته اسـت  كه يكي از دستاوردهاي ـ  در قرنطينه، قفل توسط مرد سفيدپوش
، نماينده تفكر مـدرن و نماينـده كميسـيون پزشـكي نظـام وظيفـه      ، مرد سفيدپوش، شود  مي

رد ، هر آنچه را كـه بـا معيارهـايعلمي و عقلـي تبيـين نشـود      ، ستيز و خردمحور است  سنت
طـاهر و البتـه پـدر طـاهر در يـك سـو قـرار          ، مارجان، قادري، هاي داستان  كاركتر. كند  مي
). نمايي از تقابل دو نگاه و دو انديشه( گيرند و شخصيت مرد سفيدپوش در سويي ديگر  مي

 با اعمال جادويي و سنتي بيماري را مهـار و كنتـرل  ، قادري كه ظاهري شبيه جادوگران دارد
همـان طـاهر   » گياهي در قرنطينه«.تابد  درماني سنتي كه نگاه خردمحور مدرن برنمي، كند  مي  

در تقابــل بــا ، درخــت ـ  در ايــن داســتان زيرســاخت اســطوره انســان. نطينــهاســت در قر
زدايـي از    راوي بـا اسـطوره  . شـود   بازتوليـد مـي  ) عقـل و علـم  ( هاي زندگي مدرن  اسطوره
همـاني طـاهر و درخـت و تبـديل       ايـن . برد  هاي كهن پناه مي  هاي كاذب به اسطوره  اسطوره

الوه بر نـام داسـتان در سـاختار روايـي نيـز كـامالً       مداوم و جايگزيني اين دو به يكديگر ع
از چـوب درختـاني كـه    . كرد  طاهر هميشه در تنش گم مي] درد را[رد آن را «. مشهود است

، كه صدايي از طاهر به خـاطر درد   همان طوري، آمد  كف اتاق را پوشانده بود بوي برگ نمي
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روستايي با باورهاي بومي و درمان طاهر در بافت و بستر  ).80: 1373، نجدي( »شنيده نشد
امـا مـرد   ، بهبود يافته و زندگي برايش به شيوه معمـول جريـان دارد  ) - 4- 4. نك( جادويي

او بـه  ، دانـد   درمان جادويي را نه باور دارد و نه كارگر مـي ) نماينده تفكر مدرن( سفيدپوش
ـ   شيوه علمي و برپايه دستاوردهاي عقلي و منطقي بـه درمـان طـاهر مـي     تقابـل دو  ( ردازدپ

دكترها براي ديدن قفل او را مثـل  . همان روز طاهر را به بيمارستان پادگان بردند« ).اسطوره
روي تخت جراحـي  ، او را دمر... قفل فقط يك برگ بود. لخت كردند، درختي در اسفندماه

 »اين بار فقط براي كنـدن يـك بـرگ از درخـت زيتـون     . زير تشتي پر از چراغ دراز كردند
همـانيِ    در ايـن . شوند  در محور جانشيني درخت و طاهر جايگزين يكديگر مي ).85: مانه(

بوي ، يك برگ و درد طاهر، طاهر درخت است و قفلي كه بر شانه اوست، طاهر و درخت
تـوان بـه     را در داستان گياهي در قرنطينه مي طاهر) arborescence( ساني  درخت. برگ است

  :صورت زير نشان داد
  رطاه
↓  

  درخت

  قفل
↓  

  برگ درخت

  درد طاهر
↓  

  بوي برگ

نهنـد و    گردد و به همين دليل او را در اتاقي مي  بيماري طاهر برمي، پس از برداشتن قفل
در اين داسـتان   ).همان. نك( »قرنطينه«:نويسند  روي در اتاق مقوايي چسبانده و روي آن مي

، اي كهـن   برابر تفكر و بينش اسطوره در) علم و عقل( هاي مدرن  شكست و ناتواني اسطوره
هماني انسان و درخت نمود يافته و هم در جادودرماني كه خود بخشي از بيـنش    هم در اين
  .اي است  اسطوره

درخت در كاركتر مرتضي و در تقابل با قدرت سياسي  ـ  اي ديگر از الگوي انسان  نمونه
هماني با درخت زايا و مانا   پيوند و اينمرتضي يك مبارز سياسي است كه در  .شود  ارائه مي

هـا   ها رنگ زمان و دوران خـويش را بـا آن      نجدي در بازسازي و بازتوليد اسطوره. شود  مي
هاي باستان برجسته سازد و هم عجـز و استيصـال     تا هم نياز بشر را به اسطوره، همراه كرده

اي يـك بسـتر طبيعـي و      واژه درخت چـون هـر  . هاي زندگي مدرن را نمايان نمايد  اسطوره
اما اين پديده طبيعي در زنـدگي مـدرن و در پيونـد بـا مفـاهيم      ، معناي اوليه و حقيقي دارد

هاي آن از محيط طبيعي و اوليه خويش جدا شده و معاني ثانوي و انتزاعي   سياسي و وابسته
بـا قيـام ميـرزا    جنگـل و درخـت در پيونـد    ، مثالً در داستان نويسندگان گيالني، است  يافته

، اسـت   اجتماعي يافته و به نماد مقاومت و ايستادگي بدل شده ـ كوچك جنگلي بار سياسي
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او «در داسـتان  .پايـداري و مقاومـت  ، قيام جنگل همان قيـام ميـرزا اسـت و درخـت نمـاد     
بـه  ) قـدرت سياسـي  ( هـا   مرتضي پس از فرار از دست ژاندارم، »ميرد  دانست كه دارد مي  مي

همـاني او بـا     بستر روايي داستان در گريزهاي مرتضي و هماهنگي و اين. برد  پناه ميجنگل 
درختـان او را دور  «. رود  هـا بـراي يـافتن او پـيش مـي       طبيعت و جنگل و تـالش ژانـدارم  

عمقي با آسمان خـيس    رودخانه كم. شد  پاييز با صداي برگ از زير پاهايش رد مي... زدند  مي
جنگل آنقدر خسته بود كه مرتضي ديگر ، آن طرف رودخانه... گذشت  ها مي  از كنار سنگريزه

، خستگي مرتضي و خستگي جنگل يكـي اسـت   ).188: 1385، نجدي( »توانست بدود  نمي
تيـري بـر   . سـازد   دهد و او را براي هميشه نـاميرا مـي    جنگلي كه مرتضي را در خود جا مي

هـاي    دانه، كمي دورتر. مرتضي تكه تكه شد استخوان زانوي چپ«نشيند   زانوي مرتضي مي
اي   در تفكـر اسـطوره   ).189: همان( »توانستند خاك را پاره كنند  كشيدند و نمي  برنج درد مي
ايـن بـاور بـين درد    ، چكد  غرد و گاه از درخت خون مي  كند و مي  گريه مي، نالد  درخت مي

: 1376، و دوبوكـور  155: 1386، فريزر. نك( درخت و رنج انسان نسبتي برقرار كرده است
زمان با تكه تكه شدن مرتضي ومتالشي شدن كالبدش و آبياري شدن زمين با خون   هم ).31

هماني درد مرتضي و درد زايـش و رسـتن     اين، آورند  هاي برنج از خاك سر برمي  مرتضيدانه
گل سـرخ و  ، خون آتيسبنفشه از ، توان در رستن گياه سياوشان از خون سياوش  گياه را مي

: 1381، زاده  ؛ حسن 203- 3/195: 1384، شواليه و گربران. نك( شقايق از خون آدونيس ديد
  ).264: 1376، و بهار 1/255

ها براي يافتن جسد مرتضي و حركت تدريجي   جوي ژاندارم  و  حركت داستان در جست
ررنـگ شـدن ايـن بسـتر     راوي بـراي پ ، يابـد   تنيده شدن مرتضي و درخت ادامـه مـي    درهم

اي نـامي نداشـت و آغـاز      زماني كه هـيچ پديـده  ، كند  اي به سرنمون ازلي اشاره مي  اسطوره
 »ديد  توانست به ياد آورد اما هنوز آنها را مي  اگرچه اسم درختان اطرافش را نمي«هستي بود 

انگـار  «شـود    با درخت يكي مي، تدريج و آهسته مرتضي با گياهان اطرافش  به ).190: همان(
هـا    مرتضـي پـايش را از مـچ تـا ران الي شـاخه     ...  ريشه گياهان پاهايش را گرفتـه بودنـد  

سـوراخ  . سـوراخ . چند ژاندارم انگشتان را روي ماشه گذاشتند و مرتضي سوراخ... گذاشت
پيام مرتضي و استمرار او  ).همان( »هاي زيتون به طرف پاييز رفت  شد و با پايي پر از شاخه

مرگـي    اسـتمرار و بـي  ، درختي كه هم نماد مقاومت و پايداري است و هم نمـاد زايـش  در 
تا درخت استمرتضـي  ، مرتضي و هدفش هميشه زنده و جاري هستند. يابد  تداوم مي، است

هايش   كشيد و برگ  جنگل نفس نمي، بيرون از مرتضي«. يابد  در زايش و رويش آن تداوم مي
هـا    ژانـدارم ... فرستاد كه دور تا دور ساق و زانو بسته شـده بـود    هايش مي  را به طرف شاخه
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گذشتند بـي آنكـه هـيچ كدامشـان بتواننـد       هاي سبز زيتون  بارها از كنار شاخه زيتون و دانه
پاهايش الي ريشه درختـان  . ها بود  هاي مرتضي بين برگ  مرتضي را بازشناسند چون دست

پوستش چسبيده بود به چوب خـيس  . گ شده بودهاي صورتش بر  گونه. در زمين فرو رفته
تيمسـار مـا   : زد  سروان توي بـي سـيم داد مـي   ... شد  و چشمهايش توي مشت پاييز دور مي

خـزان  ). 192 - 191: همـان ( »جـا نيسـت   نعش؟ نه هيچي اين...  بله قربان...  اما...  زديمش
نشـانه تجديـد حيـات ادواري    زده نمودار نوزايي و   هاي خزان  نشانه مرگ و سبز شدنِ برگ

، )كـاج و زيتـون  ، سرو( استمرار حيات و جاودانه سبز ماندن در درختانِ هميشه سبز، است
مرتضي در يكـي شـدن بـا    ، )21: 1376، دوبوكور. نك( كند  گري مي  تر و ماناتر جلوه  پرنگ

زمـان  او توانست در اين پيونـد از  ، ويژه درخت زيتون از حصار زمان گريخت  به، درخت
تلفيـق زنـدگي و ارتبـاط دوسـويه انسـان و      . كران بپيوندنـد   كرانمند بگريزد و به زمان بي

نـوزايي و  ، مرگـي   بـي ، درخت در اشكال و انحاي مختلف پيوند معناداري با تثبيت زمـان 
داننـد و هـم     اي هم درخت را زائيده انسان مـي   گريز از حصار زمان دارد؛ در باور اسطوره

بخشند و هم درختـان اجسـاد     ارواح مردگان به درختان جان مي   هم، درخت آدمي را ميوه
ها و در كنار هـر گـور هـر دو      كاشتن درخت در گورستان، دهند  را از تباه شدن نجات مي

 158- 157: 1386، ؛ فريـزر 289: 1377، كاسيرر. نك( نمايد  تصوير و باور فوق را تأييد مي
   ).21- 20: 1376، و دوبوكور

هاي نجـدي در بسـترهاي متفـاوت و متنـوعي ديـده        درخت در داستان ـ  موتيف انسان
هـاي    اسـطوره ( هم در تقابل با قدرت سياسي و تداوم هدف و پيام مبـارز سياسـي  ، شود  مي

هم در تقابل ، و ادامه يافتن در چرخه گياهي...) لنينستي و، سياسي چون انديشه ماركسيستي
هاي مدرنيته چون اسطوره علم و عقل و هم دربافت و بستر عاشقانه   با پيامدها و صورتبندي

  .در پيوند با كهن الگوي آنيما قابل تحليل و بررسي است» خال«در داستان 
  
  الگوي آنيما  كهن 2.4

گيرنـد و نمـود     جنس در بشر در تعامل با يكديگر و در تلفيـق بـا هـم شـكل مـي     / دو بعد
زنانه يا عنصر مكمل زنانه و يك زن با طبيعت مردانه يا عنصـر  يك مرد با طبيعت : يابند  مي

هاي زنانه در روح   تجسم همه گرايش، مظهر طبيعت زنانه، عنصر مادينه، آنيما. مكمل مردانه
، كه غالباً در روياها، يك مرد و انباشت و رسوب همه تجارب از زن در ميراث رواني اوست
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و  275- 270: 1384، فـون فـرانتس  . نـك ( شـود   ميهاي هنري متجلي   ها و آفرينش  خلسه
  ).40: 1381، فدائي

اليـه و    هـاي نجـدي چنـد     اي در داسـتان   هاي بيـنش اسـطوره    الگوها و زيرساخت  كهن
. خـورد   الگوي آنيما گره مي  با كهن» خال«درخت در داستان  ـ موتيف انسان، اند  تنيده  هم  در

ناخودآگاه و خودآگاه و بعد مردانه و زنانـه  ، و واقعيتدر تعامل دنياي رويا » خال«داستان 
راوي از . كنـد   گري مي  كوبي جلوه  همه اين ابعاد در يك خال، شود  روايت مي، وجود راوي

، نه اينكـه رسـيده باشـم   «، خواهد آن را پاك كند  خال روي بازوي چپش خسته شده و مي
. تمام بازويم را پوشـانده اسـت  ، كند  ام مي  خسته، نگاه كردن به اين خال آبي، ام  فقط خسته

اي را بـين آرنـج و     اول بـا خودكـار طـرح پنجـره    ، ولي خودم خواسته بودم، دانم چرا  نمي
 »اش يك گلدان خـالي بـود    هايش باز بود كه روي لبه  كه يكي از لنگه. ام كشيده بودم  شانه

  ).166: 1385، نجدي(
بـراي خيـز   ، اي براي رخنـه در ناخودآگـاه    دريچهروزنه و ، طرح يك پنجره است، خال

رنگ آبـي عمقـي دارد كـه    «آبي است ، رنگ خال. هاي درون و پنهان راوي  برداشتن به اليه
هم  ).121: 1376، دوبوكور( »برد  نيافتني مي  نهايت و به جهاني خيالي و دست  آدمي را به بي

حتـي   ـ  اوي از پنجـره بـازويش  بـراي اينكـه ر  ، بستري است، طرح پنجره و هم رنگ خال
كه قصد پاك كردن آن را دارد و در زمان اندكي كه دالك براي آوردن لوازم مورد نياز   زماني

. شود  هاي نهان و آنيماي خويش نزديك مي  ها و خواسته  دغدغه، به دنياي درون ـ رفته است
ابعاد وجودي او را نمايان ويژه   هم كمبودهاي دنياي بيرون راوي و هم به) خالكوبي( پنجره
در خـال  ، يابد    ارتباط معنادار زندگي راوي با خال و همه آنچه را كه در بيرون نمي. سازد  مي
اي كـه    پنجـره   اتـاق بـي  ، كند  پنجره زندگي مي  او در اتاقي بي، كند  يابد و آن خأل را پر مي  مي

كنـد و جهـان     مبودها را جبران ميك، طرح خال. همدم ندارد و گل و گلدان نيز، غزل ندارد
روزي كه ورم دستم خوابيد و توانستم اين پنجره آبـي را روي  «، آفريند  مطلوب راوي را مي

يعنـي كسـي   . آمد  صداي غزل مي. بازويم در اتاقي كه اصآلً پنجره نداشت با خودم راه ببرم
: 1385، نجـدي ( »ردكـ   خواند و روي صورت من گريه مي  كوچه باغي مي، ها  همان نزديكي

درختان ، به دنياي نهان درون؛ در اين نما، دارد  كند و خيز برمي  به پنجره نگاه مي   راوي ).167
گويي دو شخص يا ، تواند بينشان تمايزي قائل شود  كه نمي، بيند  تبريزي بسيار و زني را مي

را كه باز كردم آن  چشم... حاال چه سياهپوش و يا«، درخت وزن يكي هستند، پديده نيستند
. آمـد   اي به نظر مي  لباسش كنار پوست درختان قهوه. ته داالن تبريزي. ها بود  زن زير درخت

انگـار  . آمـد   چسبيده به درختان جلو مـي . شنيدم  صداي پايش را نمي. هنوز صورت نداشت
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هم درخت و هـم خـانم را بـاز هـم     . يك درخت بود گاهي يك خانم چشمهايم را بستم
 »آنها همـان قـدر دور بودنـد كـه نزديـك     ، هم خانم و هم درخت سياهپوش بودند. مديد

  ).168: همان(
ها تبلور و نماد   بسياري از خالكوبي، خال و خالكوبي ارتباط معناداري با جنس زن دارد

برخـي  «درخت  –الگوي انسان   در كهن. زن و يا مادر است، عشق دوران جواني به معشوق
جايگزين تنه درخت شده و اين تاُييدي است بر ، دمي و غالباً سيماي زنيسيماي آ، تصاوير

اي   پنجـره ، خـال راوي  ).29: 1376، دوبوكـور ( »ساحت زنانه و مادرانه اين صورت مثـالي 
سرنمون آنيما بخش ، سازد  نزديك مي، به خانم، به آنيما، است كه او را به بعد زنانه وجودش

اگـر بخـواهيم سـخن بـا     «گويـد    مي) moreno( آنتونيو مورنو، دهد  زنانه روح را تشكيل مي
شناسـي    بايـد نخسـت بـه اهميـت عـالمگير آن در روان       مـي ، ارزشي در باب آنيما بگـوييم 

كند   او تأكيد مي. ببريم  در اديان گوناگون و در تاريخ ادبيات پي، در اساطير، هاي بدوي  انسان
هـا از تكـرار تجربيـات نياكانمـان       كند كه سـرنمون   هميشه از اين عقيده دفاع مي«كه يونگ 

براي مرد . اي از تمام تجربيات اجدادي مردان با زنان است  آنيما گنجينه، گيرند  سرچشمه مي
اما آنيما وجود دارد و ، زيرا آنيما نامرئي است، دشوار است كه خودش را از آنيما تميز دهد

   ).63و  61: 1390، مورنو( »ببرد  مهم است كه مرد بتواند به اين تمايز پي
همـاني خـانم و درخـت بعـد ديگـري از        درخت و اين - آنيماي راوي در الگوي انسان

اي   اين بخش زنانه روح به زني خاص در دوره. گذارد  اي را به نمايش مي  بيني اسطوره  جهان
، گي  كرانگي اسطوره  او در گريز از حصار زمان و در بي، شود  خاص محدود و محصور نمي

» خال«خانم داستان ، شود  نوردد و با زنان درون و انديشه راوي يكي مي  ها را درمي  همه زمان
هـاي مختلـف زنـدگي راوي      از زناني كه در دوره، اي است  چندبعدي است و نمود و جلوه

، مادر، ها  ه آسمانملك، آنيما به شكل الهه... . زن و، معشوقه، مادربزرگ، بودند و هستند؛ مادر
ارتبـاط  ، تـرين تجربـه يـك مـرد از زن      هاي عنصر مادينه و مهم  جلوه، يابد  نمود مي... زن و

، مـادر . يابـد   و به نسبت تأثير مادر بروزها و نمودهـاي مختلفـي مـي   ، تنگاتنگي با مادر دارد
ـ ، نخستين تصوير روحي مرد است ه هيئـت  كه به شكلمثبت يا منفي از هيئت تصوير مادر ب

، و فـدائي  64و  61: 1390، ؛ مورنـو 284 - 270: 1384، فون فرانتس. نك( »آيد  همسر درمي
شـبيه همـه   ، آيـد   در مـي ، خانم به هيئت همه زناني كه در زندگي راوي بودند ).40، 1381

هـم زن مطلـوب راوي و   ، هم مادربزرگ، او هم مادر است، هست و شبيه هيچ كس نيست
توانست مادربزرگم باشد يا زني   آمد و نصفه ديگرش مي  به نظر مي نصف تنش خسته«... هم

سـن و سـال   . شـود   گذرد و هرگز هيچ كجا پيـدايش نمـي    بار از خواب آدم مي  كه فقط يك
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لباس زيتوني روسـريش سـياه   ... آن خانم سن و سال مشخصي نداشت... مشخصي نداشت
اي كه چمـدانش را    از تبريزي تازه كاشته كمي جوانتر از پيري مادرم بود و خيلي پيرتر، بود

حاال ديگر شبيه ... آنقدر الغر بود كه انگار هرگز كسي را نزاييده است... به آن تكيه داده بود
اصـالً اسـم   . داشـت   نبايـد اسـمي مـي   . توانست او را خواب بيند  هيچ زني نبود كسي نمي

اي   معشـوقه ، چطور بگـويم . بود يك چيزي. مادرم نبود.كسي هم او را نزاييده بود، نداشت
شـايد اگـر مـي    . آمد  باالخره يك روز بايد به دنيا مي، كه پير شده و يا مادري كه بعد از من

، گشت و يا شـايد   برمي، شد يا اگر ايستاده بودم از راهي كه آمده بود  نشستم از كنارم رد مي
صورت مادربزرگم ، بست  چشمهايش را ميهربار كه . زاده بود  هايش اشراف  گونه...  دانم    نمي

مفصـل تمـام انگشـتانش    ... پوست جـواني داشـت  . آمد  به يادم مي، از آخرين لحظات نماز
، نجـدي ( »ها نشاكردن برنج در مزرعه انگيز رماتيسمي كهنه و يا خميدگي سال  خميدگي غم

  ).172و 169و 168: 1385
او . حـال و آينـده راوي  ، گذشته حركت گسترشي دارد در، در داستان» خانم«شخصيت 

هرگز به دنيـا  ، كرانگي زمان  او در بي. گردد  شود و گم مي  نمايان مي، رود  اي پيش مي  در هاله
اي از   خانم در بينشاسطوره، تكاثف جسماني ندارد، نيامده است و كسي را هم نزاييده است

نـامي و    بـي ، او نـام نـدارد  . رسـد   ميكران به جاودانگي و ناميرايي   زمان كرانمند به زمان بي
. يابد و هـم در خـود راوي    ناميĤنيماي راوي نمود مي  اي هم در بي  تعيني در تفكر اسطوره  بي

، من نتوانستم بگـويم مرتضـي  «نامد   اما در جواب خانم خود را مرتضي مي، راوي نام ندارد
فكرم رسيد كه بگـويم   اسمت چيه؟ به: همان لحظه كه خانم گفت. اسم من مرتضي نيست

شناختمش و   كسي به اسم مرتضي مرده بود و من مي، كه جايي  خاطر اين  شايد به. »مرتضي«
بـودم    كه وقتي به دنيا آمـده   يا اين. توانست مادر و يا همان همسر مرتضي باشد  اين خانم مي

هـا در    يتشخصـ  ).173: همـان ( »چقدر شبيه مرتضي اسـت : بود   كسي كنار قنداق داد زده
اي و   كنايـه ، شـوند و در بسـتري رازگونـه     هاي نجدي يا نـام ندارنـد يـا تكـرار مـي       داستان
او «شايد ادامه و استمرار مرتضاي داسـتان  » خال«مرتضاي داستان . روند  اي پيش مي  اسطوره

ايـن  در ، استحاله و جاودانه شد، مرتضايي كه در درخت، باشد» ميرد  دانست كه دارد مي  مي
  .شود و شايد برعكس  يابد و تكميل مي  مرتضي تداوم مي
خانم از «ميرند   روند و مي  با رفتنش همه زنان درون راوي دوباره مي، رود  وقتي خانم مي
هايي كه مـن    مادربزرگم و تمام زنهايي كه در آن سال. مادرم دوباره مرد. بازويم بيرون رفت

رفتن خـانم يعنـي    ).175 :همان( »دوباره مردند، ه بودندكوبيدم مرد  خال روي بازويم را مي
كمرنگ شدن و كم شدن ارتباط راوي با نيمه زنانه روحش و شايد فكـر برداشـتن خـال و    
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شايد كشيدن طرح يك پنجـره روي بـازويم در همـان    «پنجره باعث رفتن خانم شده باشد 
اي حاال يك   شايد هر پنجره. وداي نداشت يك اشتباه ب  هايي كه ديوارهاي اطرافم پنجره  سال

هـاي    هـا و جنبـه    بـه اسـطوره  ، روزني اسـت بـه دنيـاي كهـن    ، پنجره ).همان( »اشتباه است
راوي در برخورد و اصطحالك دنياي اسطوره با دنياي مـدرن بـه   . جهانشمول تجربه راوي

ايـن  . سـت ا  اي گشـوده   كه منفذي به جهان اسـطوره ، اين نتيجه رسيده كه شايد اشتباه كرده
فرو ، در برگشت به گذشته، كه قصد پاك كردن خال را دارد  زماني، جدال و كشمكش راوي

نمايـان  » خـانم «هـا توسـط     اي در دوره  دايره/ رفتن در ژرفاي زمان و سير حركت چرخشي
كشمكش ميان وضعيت جاري امور و وضعيت آرمـاني  ، زمان حال«به قول ريكور . شود  مي

  ).101: 1384، كوپ( »اسطوره حاصل اين جدل گذشته و آينده استدر مجموع ، آنهاست
  
  مادر ـ الگوي زمين 3.4

كاركردهـا  ، ويژه مادر پيوند تنگاتنگي با زمين دارد  اي زن و به  در بينش و زيرساخت اسطوره
در خود پروراندن و روياندن بـه مـادر منتقـل    ، زايندگي، چون باروري، هاي زمين  و ويژگي

هـاي كهـن الگـوي      كاركردها و مسئوليت، ه عبارتي ديگر مادر در راستاي اهدافب. شود  مي
. نمايـد   استمرار و تداوم آن است و آن را تكميل مـي ، كند  عمل مي) مادر ـ  زمين( كبير مادر

سـر منشـأ آداب و رسـوم       زمـين  - زمـين مادينـه و مـادر    ، مادر كبير زمينـي    مفهوم بنيادين
هـاي بـي شـمار      ها و گونـه   كه در سراسر جهان به شكل، تصويري استشماري است و   بي

بنـا بـه    ).1386، و فريـزر  170- 160: 1375، ؛ الياده142: 1387، نك بورلند( شود  يافت مي
درخـت يـا رودي   ، غـار ، زنان هرگاه بـه نزديـك امـاكني نظيـر صـخره     «، شمار  باورهاي بي

شـد و زنـان آبسـتن      كه جان كودكان وارد بدنشان مـي گاه بود   آن، شدند  باردار مي، رفتند  مي
بودنـد و چـه     هايي از نياكان مي  چه جان - ها  نظر از شرايط اين كودك جان  صرف، شدند  مي

، شكاف يا سوراخي، در جايي، ها براي تناسخ يافتن خود  آن: يك چيز مسلم بود - غير از آن
از زندگي جنيني را در زاهدان مادر واقعي  پس نوعي. كشيدند  انتظار مي، در بركه يا جنگلي

  ).169: 1375، الياده( »آمدند  جا كودكان مي  از آن. گذراندند  زمين مي، خود
در زاهـدان خـود   ) مادر واقعـي ( كه زمين، مادر در واقع امانتدار و پاسدار كودكي است

داده اسـت و ايـن   پرورانده است و براي رشد و تكامل بيشتر او را به مادران زميني امانـت  
مـادر كـاري جـز    ، كنـد   مادر زميني در پيوند با الگوي اصلي و سرنمون ازلي خود رفتار مي

هـا بـه آنهـا هسـتي       مادر مشـترك همـه انسـان   ، زمين. كند  مادر نمي ـ  تكميل آفرينش زمين
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زمـين   ـ  عبـارتي ديگـر مـادر     بـه ، گيرد  بخشد و پس از مرگ دوباره آنها را در آغوش مي  مي
آرزوي بزرگ بازگشت بـه  ، دهد  فرزندانش را براي دوره كوتاهي به مادران زميني امانت مي

بـه آرامـش رسـيدن و پيوسـتن        به هنگام مرگ و خرسندي از، )زمين مادري( مادر ـ  زمين
دوباره به سرزمين مادري كه نقطه مقابل آن ترس از مدفون شـدن در خـاك ديگـر و عـدم     

؛ 164و  142: 1387، بورلنـد . نـك ( د با همين زيرساخت استآرامش پس از مرگ در پيون
مادر را مـي تـوان در محافظـت     - اي زمين  نمونه ديگر از تفكر اسطوره). 171: 1375، الياده
گذاري محصـوالت بـا تركيـب مـادرِ       مادر از محصوالت و باروري و رشد آن و نام ـ  زمين

اين فكر در اقتضا نقاط جهان ... مادر سنبله و، گندممادر ، مادر غله«: ها اشاره كرد  نگهبانِ آن
مـادر ذرت و در  ، در امريكـا ، در اروپا مادرگنـدم و مـادر جـو   : و اقوام كشاورز وجود دارد

  ).437و  476: 1386، فريزر( »نامند  مادر برنج مي، جزاير هند شرقي
دسـتهايش بـا   ، نمرتضي و يكي شد استحاله »ميرد  دانست كه دارد مي  او مي«در داستان 

، درخت به دامن مـادر اصـلي   ـ  او را در هيئت انسان، هاي درخت  ها و پايش با ريشه  شاخه
براي رهايي از مرگ و نيستي و اشـتياق     آرزو و دغدغه بشر. گرداند  مادر برمي ـ  يعني زمين

زمـين   ـ  مـادر ، درخت در زهدان مـادر اصـلي   ـ  به مانايي و تجديد حيات در هيئت انسان
معناسـت و نقـش و كـاركرد      بزرگ مادري كه ايستايي و سـكون در آن بـي  . شود  محقق مي

  .اصلي او پروراندن و حيات مجدد بخشيدن است
ايـن  «و به قول راوي » مار جان«: گفتند  مي، به مادر طاهر» گياهي در قرنطينه«در داستان 

: 1373، نجـدي ( »و زيتون هايي پر از درخت زيتون يعني مادري عزيزتر از زمين  در دهكده
مادر و  ـ الگوي زمين  نشأت گرفته از كهن، ارتباط و تلفيق مادر طاهر با زمين و درخت ).81

تواند با سرزمين مردگان و   او مي، الگويي از بزرگ مادر است  او كهن«. درخت است ـ  انسان
بيـنش  ، جمعـي تبلـور ناخودآگـاه   ، مارجـان ). 52: 1387، رسـتمي ( »عالم غيب پيوند يابـد 

نماينده  ـ پوش  كه در تقابل با مرد سفيد، اي و حلقه اتصال نسل ديروز و امروز است  اسطوره
سـنتي و جـادويي   ، هاي بـومي   براي درمان طاهر به شيوه ـ  تفكر مدرن و نماد اسطوره علم

با ايـن تصـور كـه    ، هاي سرخ بر بدن و صورت طاهر  مارجان با ديدن دانه. شود  متوسل مي
در صـندوقخانه رختخـواب پهـن    «برد   سرش سرخك گرفته است او را به صندوقخانه ميپ

هاي نجس طاهر را   گذاشت آدم  نبايد مي. هاي سرخ عوض كرد  ها را با پارچه  تمام پرده. كرد
 »...تاسي پر از برنج و بشقابي پر از تخم مرغ باالي سر طاهر گذاشت  چهل، كاسه آب. ببينند

اي را نمودار   بيني اسطوره  هاي درمان مارجان بعد ديگري از جهان  شيوه ).80: 1373، نجدي(



 هاي بيژن نجدي  زايي در داستان  اسطورهزدايي و   اي؛ اسطوره  بيني اسطوره  جهان   20

  

تنها كسي كه قـادر بـه    ـ  شود و توسط قادري  جادودرماني توسط مارجان آغاز مي، سازد  مي
  .يابد  ادامه و پايان مي ـ كنترل و درمان بيماري طاهر است

  
  جادودرماني 4.4

جادودرماني و جادوانديشي براي مددگرفتن از ارواح مثبت و نيـك و  ، اي  در بينش اسطوره
بشر را به ، اين جادوانديشي و جادوكاره بودن«، رفت  نيز دفع ارواح پليد و خبيث به كار مي

، آزادگـان ( »...گرايي كشانيده اسـت   و توتم) fetishism( گرايي  بتواره، )animism( گرايي  جان
، متوسل شدن به اشيايي است، ها  فنون يا روش، ها  دويي يكي از راهجا  در درمان ).18: 1372

كه نيرو و تـأثير جـادويي    Tاشيايي هستند، بتواره«كنندگي دارند   كه نيروي جادويي و درمان
 استفاده كرد... توان از خواص جادويي ومافوق طبيعي آنها براي درمان بيماري و  دارند و مي

، و فريـزر  96- 93: 1375، و اليـاده  18: 1372، همـان . نـك ( »)نيروهاي كارساز و عجيـب (
1386 :87 -100 .(  

، بماند؛ رابطه زمين بـا درخـت   )فرزند( تواند كنار طاهر  كه مي، مارجان تنها كسي است
نجس و ناپاك باشـد و  ، هر نگاهي غير از نگاه او ممكن است، )فرزندنش( مادر با محصول

مارجان پيرامـون طـاهر اتـاقكي از پارچـه     ). 95: 1373، نجدي. نك( بيماري را تشديد كند
اي   در باورداشـت اسـطوره  . تا بيماري سرخك را مهار و درمـان كنـد  ، كند  سرخ درست مي

جادودرمـاني  . سرخك را به خود جذب كند و بيماري را بهبود ببخشد، تواند  مي   رنگ سرخ
صـورت  ، شـوند   گر عجـين هـم مـي   اي بر دو مبنا و بنياد كه گاه بـا يكـدي    در تفكر اسطوره

يا هر معلولي شبيه علـت خـود   ، سازد  نخست اين كه هر چيزي همانند خود را مي. گيرد  مي
پس از قطع آن تماسِ جسمي از ، كه چيزهايي كه زماني با هم تماس داشتند  است و دوم اين
قانون تماس يا سرايت توان قانون شباهت و دومي را   اصل اول را مي. كنند  دور بر هم اثر مي

. توان جادوي هوميوپاتيك يا تقليدي ناميـد   هاي مبتني بر قانون شباهت را مي  افسون... ناميد
 نـاميم   مـي  )مسـري ( هاي مبتني بر قانون تماس يا سرايت را نيروي جادوي واگيردار  افسون

ار سـودمند  جادوي هوميوپاتيك براي درمان يا پيشگيري بيمـاري بسـي   ).87: 1368، فريزر(
كردنـد كـه مبنـايش جـادوي       هاي قديم مراسمي براي درمـان يرقـان اجـرا مـي      هندو«. بود

روش اصلي آن وانهادن زردي شخص بيمـار بـه موجـودات زردرنـگ و     . هوميوپاتيك بود
درمان بيماري سرخك با پارچـه سـرخ    ).92: همان( »بود... اشياي زردرنگ مثل خورشيد و
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هـاي سـرخ بـدن      كردند تا دانه  پوش مي  اتاق را سرخ، الگو قرار بگيردتواند در همين   نيز مي
  .بيمار به پارچه سرخ منتقل شود و از بدن او درخت بربندد

توانـد نشـان     اي مارجـان هـم مـي     ها و راهكارهاي اسـطوره   عدم بهبودي طاهر با روش
رسـاز حركـت روايـي    رنگي اعتقاد و صدق قلبي طاهر به اين نوع درمان باشد و هم بست  كم

داستان براي جلوه و ظهور سطح ديگري از جادودرماني كه توسط قادري و برمبناي قـانون  
بعد كف هر دو دسـتش را روي  . قادري خاك منتقل را چنگ زد... «.شود  سرايت محقق مي

توانسـت    حاال مـي ... كتف طاهر گذاشت و آنقدر انگشتانش را روي پوست باال و پايين برد
: تف طاهر را كمي باال بياورد تا با مفتول تيزي آن را سوراخ كند و به ميرآقا بگويدپوست ك

. گذشـت   ميرآقا قفل را داد و نگاه كرد به زبانه آن كـه از پوسـت طـاهر مـي    . آن قفل را بده
، نجدي( »بسته شد، كنار دو سه قطره خون، قادري زبانه را فشار داد و قفل با صداي خشك

در قفـل  ، رود  كـار مـي    قفل براي بستن چيزي يا جـايي بـه  ، كاركرد متعارفدر ). 84: 1373
اين كاركرد در درمان قادري بر مبناي قانون سـرايت  . معناي بستن و ايستايي ملموس است

جلـو  ، قادري با بسـتن قفـل در شـانه طـاهر    ، شود  در بستن و مهاربيماري طاهر استفاده مي
ايـن  . شود  بندد درواقع بيماري كنترل و درمان مي  را مي گيرد و بيماري  حركت بيماري را مي

نماينده كميسيون نظام پزشكي قابـل   - هاي علمي و عقلي مرد سفيدپوش  شيوه درمان با داده
امـا بيمـاري   ، دارند  قفل را از شانه او برمي، او با وعده درمان طاهر، درك و باورپذير نيست

  .در قرنطينه محبوس كنند شوند طاهر را  گردد و مجبور مي  برمي
  
  اي  شخصيت اسطوره 5.4

يكـي از  ، هـاي گذشـته    زايي و رويكرد به بازخواني و بازآفريني اسطوره  در راستاي اسطوره
، اي  نـام قهرمـان اسـطوره   . اي اسـت   زدن روايت داستاني با شخصيت اسـطوره   گره، ها  شيوه
بـه ذهـن متبـادر    .... گنـاهي و   بي، پيروزي، قدرت، ها و ملحقات مفهومي او را چون  وابسته

تـا  ، كوشـد   هاي امروزي بـا قهرمانـان خـود مـي      زدن سرنوشت آدم  نويسنده با گره«. كند  مي
ايـن  . اي قومي خود به صورتي نمـادين مـرتبط سـازد     هاي امروز را با دانش اسطوره  آگاهي

هاي داستان با حافظه قومي   نوعي شگرد همانندسازي براي ايجاد تقارن بين رويدادها و آدم
انـد بـا وضـع امـروز بـه        اي درگير آن بوده  هاي اسطوره  تا همخواني شرايطي كه تيپ، است

  )46 :1391، زاده و قبادي  قاسم( »نمايش درآيد
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خبـر فـوتش را بـه    . شـود   تيرباران مـي ، پدر مليحه، سياوش» شنبه خيس  سه«در داستان 
، اي  در بيـنش اسـطوره  . گنـاه اسـت    اي بـي   ن سياوش اسـطوره او چو. دهند  اش نمي  خانواده
 ـ كه در الگوي بزرگ انسان، باروري است/ خداي شهيدشونده، نماد رويش دوباره، سياوش

يابد؛ سياوش داستان نجـدي در چتـر ادامـه      درخت و در گياه سياوشان ادامه و استمرار مي
مليحه براي ديدار پـدر بـه   . همراه استپدري كه چتر حمايتش هميشه با دخترش ، يابد  مي

، گويـد   زند و به پدربزرگ مي  گردد با چتر حرف مي  اما با يك چتر به خانه برمي، اوين رفته
چون نعش سياوش كه ، شود  در پايان داستان چتر در زير باران گم مي. كه پدر برگشته است

  .يابد و با مليحه است  مرار مياما او در هر باران و در هر چتري است، گاه پيدا نشد  هيچ
  

  گيري نتيجه. 5
هاي كهـن را هـم در     زمينه بازگشت به دنياي اسطوره، زدايي  افراط دوره مدرنيته در اسطوره

ــازخواني و بازتوليــد آن اي و هــم در   هــا در كاركترهــا و ســريان بيــنش اســطوره  شــكل ب
شـت بيـانگر شـكاف و خـأل     اين بـازنگري و بازگ . هاي جديد فراهم ساخت  سازي  اسطوره

داسـتان معاصـر بـه دليـل     . شناختي اسـت   انسان مدرن و نياز اساسي او به اين غايت كيهان
اين حضـور  . ها است  بستر مناسبي براي خلق و بازتوليد اسطوره، هاي روايي  ظرفيت و جنبه

بازتوليـد و  . هـاي نجـدي داراي سـطوح و نمودهـاي مختلفـي اسـت        و سريان در داسـتان 
او بـراي نشـان   ، معنايي نيست  هاي نجدي خطي و تك  ها در جهان داستان  بازخواني اسطوره

هــاي   اســطوره، هــاي دوران مــدرن  دادن شــكاف عميــق بشــر و ايجــاد تقابــل بــا اســطوره
اسـطوره عقـل و   ، اسـطوره علـم  ، هايش را در بستري تقابلي با واقعيت دنياي بيرون  داستان

، شـود   اي نجدي به تكرارهاي صرف محدود نمي  بيني اسطوره  جهان. پروراند  جهان سياستمي
كنـد و هـم در بسـتر      درخت را هم در تقابل با اسطوره علم طرح مي ـ  او زيرساخت انسان

اي سـياوش را در    نجـدي شخصـيت اسـطوره   . آنيمـا / عاشقانه و در بخش زنانه روح راوي
هاي نجدي در بسترهاي مختلف و   اسطوره دنياي. بخشد  تداوم و استمرار مي، تبديل به چتر

نوردند   روايت خطي و زمان تقويمي و گذرا را در مي. كنند  گري مي  نمودهاي متفاوت جلوه
هـاي    جهان اسـطوره در داسـتان  . يابند  اي تداوم و استمرار مي  كرانگي دنياي اسطوره  و در بي

  .كران  ن زندگي و گريز به زمان بيبعدي كرد  و چند، براي اهميت دادن، نجدي محملي است
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  ها نوشت  پي
، بيـرلين . در زندگي امروز بشر و نياز بشر به اسـطوره نـك     براي آگاهي بيشتر از حضور اسطوره .1

  .1390، و موقن 1390، ؛ جهانبگلو38- 23: 1375، ؛ الياده28- 23: 1384، ؛ كمبل23 - 11: 1389
 1320متولـد  ، گيلـه مـرد هـم هسـتم    ، هستم متولد خاش» بيژن نجدي«انگيزي   من به شكل غم« .2

 ـ يك دختر و يك پسر دارم، ليسانسه رياضي: تحصيالت) تمام شد، سالي كه جنگ جهاني دوم(
 ).3: 1387، نجـدي ( »نويسـم   من مي، گيرد  او دستم را مي، گويد  او مي. پروانه است، اسم همسرم

دوبـاره از  ، )1373( »اند  يوزپلنگاني كه با من دويده«، نويسان موفق معاصر است  نجدي از داستان
  .هاي اوست  مجموع داستان) 1387( »هاي ناتمام  داستان«و ) 1385( »ها  همان خيابان

  
  نامه كتاب

  .مركز: تهران، چاپ اول، ترجمه عباس مخبر، تاريخ مختصر اسطوره). 1390( كارل، آرمسترانگ
حسـين  ، گفت و گوي اكبر گنجي با داريوش آشوري، مدرن  پست، مدرنتيه، سنت). 1375( داريوش، آشوري

  .موسسه فرهنگي صراط، چاپ اول، نژاد  موسي غني، رضا داوري، بشيريه
  .مركز: تهران، چاپ دوم، مدرنيته و انديشه انتقادي). 1374( بابك، احمدي
  .انتشارات صدا و سيما، سروش: تهران، چاپ دوم، اسطوره بيان نمادين). 1387( ابوالقاسم، پور  اسماعيل

  چشمه: تهران، چاپ اول، از اسطوره تا تاريخ، )1376( مهرداد، بهار
  .چاپ دوم، مركز، تهران، ترجمه عباس مخبر، هاي موازي  اسطوره). 1389( ن.ج. بيرلين

: حليـل مـوردي  ت/ تنيدگي رئاليسم جادويي و داسـتان موقعيـت    درهم« ).1389( احمد، نگين و رضي، نظير  بي
  .46- 29، شماره چهارم، بوستان ادبپژوهشي  ـ مجله علمي، »داستان گياهي در قرنطينه

  .چاپ سوم، گام نو، تهران، ترجمي مرتضي مرديها، نقد مدرنيته ). 1380( اَلن، تورن
، تهـران ، گفتگوهاي محمدرضـا ارشـاد   /گستره اسطوره، »هاي عقل مدرن  اسطوره« ).1390( رامين، جهانبگلو

  .49- 27، هرمس
شناسـي گيـاهي در قرنطينـه بيـژن       تأويـل نشـانه  : خانه ايـدئولوژي   صندوق«، )1391( سينا، جهانديده كودهي

  .156- 129، 17شماره ، نقد ادبيمجله ، »نجدي
  .چاپ دوم، مركز، تهران، ترجمه جالل ستاري، جان  رمزهاي زنده). 1376( مونيك، دوبوكور
فصـلنامه تخصصـي   ، »بيـژن نجـدي  «در داستان هاي » تصويرها«خوانشي نقادانه از « ).1387( فرشته، رستمي

  .71- 45، 19شماره ، هاي ادبي پژوهش
، »كشان  بينامتنيت و معاصرسازي حماسه در شب سهراب«، )1394( محسن، ابراهيم و رضائيان، سليمي كوچي

  .160 - 147، 63شماره، پژوهي ادبي  متنمجله 
بازتـاب اسـطوره رسـتم و سـهراب در شـب      «، )1391( محمـد ، غالمحسين و چهارمحـالي ، شريفي ولداني
  27شماره ، شناختي  ادبيات عرفاني و اسطورهمجله ، »كشان بيژن نجدي  سهراب
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: تهـران ، چـاپ اول ، 3ج، ترجمه و تحقيـق سـودابه فضـايلي   ، ها  نماد، فرهنگ، ) 1282(، ژان؛ گربران، شواليه
  .جيحون

  .چاپ اول، دانژه، تهران، يونگ و روانشناسي تحليل او). 1381( فريد، فدائي
  .چاپ سوم، آگاه، تهران، ترجمه كاظم فيروزمند، پژوهشي در جادو ودين: شاخه زرين). 1386( جيمز، فريزر

، تهـران ، ترجمه محمـود سـلطانيه  ، هايش انسان و سمبول، »فرايند فرديت« ).1384( لوييز ماري، فون فرانتس
  .پنجم چاپ، جامي

، »نويسان پسامدرنيته بـه احيـاي اسـاطير     داليل گرايش رمان«). 1391( سيدعلي و قبادي حسينعلي، زاده  قاسم
  .63- 33، 21شماره ، پژوهشي  ادبفصلنامه تخصصي 

، تهران، ترجمه يداهللا موقن، ج دوم، اي  انديشه اسطوره/ هاي سمبليك  فلسفه صورت). 1378( ارنست، كاسيرر
  .اول چاپ، هرمس

  .مركز، تهران، ترجمه عباس مخبر، قدرت اسطوره). 1384( جوزف، كمبل
  .چاپ اول، علمي و فرهنگي، تهران، ترجمه محمد دهقاني، اسطوره ).1384( الرنس. كوپ
  .اختران، تهران، ترجمه شيوا كاوياني، فلسفه روشنگري). 1387( لوسين، گلدمن
  . 404- 245، صراط، تهران، سنت و سكوالريسم، »اديانگوهر ، معنويت« ).1381( مصطفي، ملكيان
  .چاپ ششم، مركز، تهران، ترجمه داريوش مهرجويي، خدايان و انسان مدرن، يونگ). 1390( آنتونيو، مورنو
، گفتگوهاي محمدرضا ارشـاد / گستره اسطوره، »ايدئولوژي و روشنفكري ما، »اسطوره« ).1390( يداهللا، موقن

  .351- 309، هرمس، تهران
  .چاپ اول، مركز، تهران، اند  يوزپلنگاني كه با من دويده). 1373( بيژن، نجدي
  .چاپ چهارم، مركز، تهران، ها  خيابان  دوباره از همان ). 1385( بيژن، نجدي
  .چاپ چهارم، مركز، تهران، هاي ناتمام  داستان). 1387( بيژن، نجدي
  .چاپ دوم، نقش جهان، تهران، مدرنيسممدرنيته و ). 1380( حسينعلي، نوذري
  .چاپ دوم، فكر روز، تهران، ترجمه رويا منجم، راز، رويا، اسطوره). 1375( ميرچا، الياده


