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 چكيده

مواجه هستيم كه در آن، دو  پرداختهبا اثري ساخته و » ي قرمززني با موها«در رمان 
هـم داسـتان   . انـد  داستان يوناني و ايراني بطور همزمان مورد بـازآفريني قرارگرفتـه  

از جمله آثار ماندگاري هستند كه » رستم و سهراب«و هم داستان » شاهزاده اوديپ«
ها، نمادهـا و   اورهان پاموك با شناخت پيغام. به اساطير پيش از خود متصل هستند

هاي كهـن را بـا هـم تلفيـق      ها، توانسته است تراژدي شناسانة اين اسطوره بعد روان
بـا خوانـدن ايـن رمـان ضـمن      . مدار امروزي بازشناساند كرده و براي انسان منطق
واسـطه نبـوغ    ههاي كهن و هنجارهاي فرهنگي گذشتگان ، ب آشنايي با اصل روايت

صر حاضرعبور كرده و درمي يـابيم  هاي فرهنگي ع نويسنده از بعد زماني و تفاوت
عواطف بشري و هيجانات روحي وجه اشتراك انسان امـروزي بـا اجـداد هـزاران     

سالة او هستند در واقع در رمان زني با موهاي قرمز روابط حاكم بـر انسـان عصـر     
 در اين تحقيق كه بـا روش تطبيقـي  . گردد هاي كهن تفسير مي جديد توسط روايت

زيه و تحليل قـرار  بازآفزيني خالقانه اورهان پاموك مورد تج، روش كار شده است
هـاي   نكشـي انسـا  فرزندكشـي و  هاي مشترك رواني مربوط به پدر گرفته و انگيزه

  .مورد مقايسه و تطبيق قرارگرفته است  اي با انسان امروزي اسطوره
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  دمهمق. 1
: 1366سـتاري،  (» جزء الينفك روان آدمـي «ها همواره در ناخودآگاه بشر، به عنوان  اسطوره

ها به دفعات تجديد حيات يافته و متأثر از عوامل حـاكم   حضور دارند و در طول قرن) 433
هر اسـطوره، بـه   . اند بر زندگي انسان، ابعاد و اشكال متفاوت و گاه متضادي به خود پذيرفته

اي از تاريخ، برآيند نياز و الزامـات زنـدگيِ بخشـي از جامعـة انسـاني       حصول دورهعنوان م
سـركاراتي،  (اسـت  » در دوراني معين... هاي قوم و جماعتي پنداشت«است؛ به تعبيري ديگر 

» هاي طبيعي قرار گيـرد  شرح عمل، عقيده، نهاد يا پديده«تواند در جايگاه  كه مي) 32: 1369
اهميت بسيار پيدا كرده و تأثيرات انكارناپذير  ها از اين رهگذر اسطوره). 3: 1374آموزگار، (

هـاي بشـري    ها، ساليق و پيشـرفت  گذارند و همراه با موقعيت در تفكر و زندگي انسان مي
هـا از معـدود منـابعي بـه      اسطوره. يابند، يعني قابليت تبديل و تولد دوباره دارند انعطاف مي
ايي مفاهيم كليدي زندگي انسان را دارند و از حقـايقي كـه   روند كه قدرت رمزگش شمار مي

هـاي پنهـان    دارند؛ شـناخت دغدغـه  علوم، قادر به درك زواياي كامل آن نيستند، پرده برمي
دهـد كـه    انساني و بازنمايي ذهن آدمي، يكي از كاركردهاي مهم اسطوره است و نشان مـي 

آدمـي را بـا مفـاهيمي چـون آفـرينش،       توانند چگونگي پيوند انديشه و روان ها مي اسطوره
ها از ديرباز به حريم هنر و ادبيات راه يافته و بـه عنـوان    اسطوره. زندگي و مرگ تبيين كنند

از . اند در تكوين درونماية آثار هنري نقش مؤثر داشته). 97/ 2، 1373ولك، (» موضوع هنر«
ل تأمـل در بـاب   سويي ديگر براي بشر امروزي كـه مشـغول مقاصـد مـادي شـده و مجـا      

ها را ندارد، بازتاب اساطير در عرصة هنر و ادبيات جديد از جمله عرصـة سـينما و    اسطوره
رمان كه مورد پسند و باب ميـل انسـان امـروزي اسـت، اهميـت و ارزش خـود را نمايـان        

هـاي هـاليوودي از    هاي پرطرفدار امـروزي همچـون فـيلم    ماية بسياري از فيلم بن. سازد مي
گيرد و دليل مطلوبيت و محبوبيت عمومي آنها، وجـود ريشـة ايـن     سرچشمه مي ها اسطوره

ادبيات و آثار ادبي هم كه در حوزه و ردة هنر و مخلوقات هنري . مفاهيم در نهاد آدمي است
شـوند؛ خصوصـاً در دوران    گيرد، به عنوان يكي از خويشاوندان اسطوره مطرح مي جاي مي

گيري خالقانه از كاركرد و ظرفيت  از داستان و شعر، با بهره معاصر كه آثار ادبي بسياري اعم
هـاي متنـوع و گـاهي نامكشـوف      در اين آثار از قابليـت . ها خلق شده است برخي اسطوره

ها در جهت تبيين هستي و ترسيم ابعاد روح، احساسات و تفكر انسان استفاده شده  اسطوره
. ي متعلـق بـه فرهنگـي ويـژه نيسـت     هـا  اين امر منحصر به اقليم خاص يـا اسـطوره  . است

هـاي   هـا و داسـتان   نويسندگان و شاعران ملل مختلف امروزه، رويكردي عـام بـه اسـطوره   
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دار اسـاطير   انـد و در مـواردي آثـار شـاخص خـود را وام      هاي ديگر يافته اساطيري فرهنگ
نيـز   ادبيـات » نوبـل «نويسنده ترك و برندة جايزة » 1اورهان پاموك«. كشورهاي ديگر هستند

ايرانـي را دسـتماية   » رستم و سهراب«داستان » پاموك«. ها دارد رويكردي خاص به اسطوره
نويسـنده  . سـاخته اسـت  » زني با موهاي قرمـز «هاي معروف خود به نام  خلق يكي از رمان

اي  نيز به نحـو خالقانـه  » شاهزاده اوديپ«افزون بر رستم و سهراب، در اين رمان از تراژدي 
و » شاهزاده اوديـپ «، تراژدي »زني با موهاي قرمز«اورهان پاموك در رمان . بهره برده است

را با هم تلفيق كرده و در نوع ادبـي مـورد پسـند زمـان معاصـر، ضـمن       » رستم و سهراب«
بازخواني اصل روايات كهن و تجديد حيات آنها، انسـان معاصـر را بـا موقعيـت تراژيـك      

  .كند هاي كهن ملموس مي داستان
هاي كهن در رمان امروزي مورد  هاي داستان ساخت حقيق نحوة بازآفريني ژرفدر اين ت

اي با انسان امروزي، تـأملي   هاي اسطوره بررسي قرار گرفته و در وجوه اشتراك رواني انسان
هم روش بازآفريني تلفيقي اورهان پاموك و هم هدف وي در اين اثر قابل تأمل . خواهد شد

هايي از داستان رستم و سهراب، توجه يك نويسـندة   چه جنبه توجه به اين مسئله كه. است
اي آن را با داستان  زبان را به خود معطوف داشته و نيز با چه ماهيت و چه انگيزه غير فارسي

  . اوديپ شهريار درآميخته وبازآفريني نموده ،حائز اهميت است
  

  خالصه رمان 1.1
 1985است كه به سـال  » جم«ساله به نام  شانزدهرمان زني با موهاي قرمز ماجراي نوجواني 

پدرش ظاهراً به داليل سياسي، پيوسته ناپديـد شـده و پـس از    . كند در استانبول زندگي مي
در پي آخرين مفقودي بلندمدت پدرِ جم، عرصة زندگي بر او و مـادرش  . گردد مدتي بازمي

در . شود ر به كار كردن ميپسر نوجوان براي تأمين هزينة تحصيل خود مجبو. گردد تنگ مي
شـود و همـراه او بـراي     كني آشنا مـي  اش برايش پيدا كرده با چاه محل كاري كه شوهرخاله

اي بين او و  رابطة پدرانه. رود كيلومتري استانبول مي در سي» اونگورن«كندن چاه به روستاي 
زن . شـود  يآيد و اوستامحمود براي جم جانشـين پـدر مـ    كن به وجود مي اوستامحمود چاه

اند، نقش مادر سـهراب را بـازي    جوان موقرمزي در گروه تئاتري كه در اونگورن چادر زده
كنند و يك نگاه آنيِ زن مـوقرمز   كند، زن موقرمز و جم به طور اتفاقي با هم برخورد مي مي

جم نيز كه از نظر ظاهري بسيار شبيه پدرش است، مورد عالقـة  . كند توجه جم را جلب مي
مـدت بـين جـم و زن     گيرد؛ اين شباهت ظاهري و ايجاد عالقـة كوتـاه   قرمز قرار ميزن مو 
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سپس در پي حادثة سقوط . گردد موقرمز منجر به يك شب همبستري جم با زن موقرمز مي
سطل از دست جم در داخل چـاهي كـه اوسـتامحمود در آن مشـغول كـار اسـت، تـوهم        

اند، ايجـاد   را با اوستايش مرور كرده» رياراوديپِ شه«پدركشي در ذهن جم كه بارها داستان 
. گـردد  جم با وحشت و ناباوري و با توهم پدركشي به سرعت به اسـتانبول برمـي  . شود مي

كنـد و شـركت    دهد و ازدواج مي پس از گذشت مدتي در استانبول به تحصيالتش ادامه مي
كه عذاب وجدان  اليكند؛ در ح گذاري مي نام» سهراب«معماري موفقي تأسيس كرده و آن را 

وي در جريان يك سفر كـاري بـه   . شود پدركشي پيوسته در ذهن او زنده است و تكرار مي
شود و سپس روي آن مطالعه كرده و با همسرش  آشنا مي» رستم و سهراب«تهران، با داستان 

كه توانايي فرزنددار شدن ندارد، بـه بحـث و بررسـي حـوادث داسـتان رسـتم و سـهراب        
پس از چندي در پي يك تبليغ تلوزيوني كه جم و همسـرش بـه نفـع شـركت     . پردازند مي

كند كه پسر جـم   گيرد و ادعا مي دهند، جواني با شركت سهراب تماس مي سهراب انجام مي
جـم بـراي   . شـود  آزمايشات پزشكي انجام شده و ادعاي جوانِ اونگورني اثبات مـي . است

العمل وي پس از ديدار با پدرش  از عكس كند، ولي چون ديدن پسرش به اونگورن سفر مي
زن موقرمز، جواني را به عنوان راهنما . برد ش را همراه خود ميا مطمئن نيست، سالح جيبي

كردند،  كند تا چاهي را كه چندين سال قبل جم و اوستامحمود در آن كار مي با او همراه مي
اوديپِ شهريار كه در ذهن جم  هاي رستم و سهراب و زمينة داستان با پيش. به او نشان دهد

هـاي درونـي هماننـد     رسـد كـه پسـرش بـا انگيـزه      تثبيت شده است، جم به اين توهم مي
ها ريشـه   ها او را به نيت كشتن بر سر چاه آورده است و همين توهم كه از اسطوره اسطوره

گ مر. شود گرفته است، منجر به بروز مشاجره و زد و خورد و سرانجام كشته شدن جم مي
افتد و سرانجام   اي كه از اسلحه خودش شليك شده است اتفاق مي جم در اثر اصابت گلوله

. كنـد  ها قبل اوستامحمود را در آن رها كرده بود، سقوط مي در همان چاهي كه خودش سال
پسرش روانة زندان شده و در زندان ادامة داستان را براي اقناع قاضـي و اذهـان عمـومي و    

  . شود نوشته و رمان كامل ميتبرئة خودش 
  

  پيشينه تحقيق 2.1
تاثير ادبيات كهن ايراني بر ادبيات ساير ملل از دير باز مطرح بوده وآثـار متعـددي بـا تـاثير     

درقرن حاضر در رمان تركيه . پذيري مستقيم و غير مستقيم از ادبيات فارسي بوجود آمده اند
كه در آن ماجراي دلدادگي مولوي به » فاكاليف شا« نوشته » ملت عشق «مي توان به رمان 
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هـاي شـاهنامه نيـز بـه ويـژه       داسـتان  .تبريزي به رمان تبديل شده است ، اشاره كرد  شمس
هاي مشهور و مهم آن، در طول تاريخ از جهات مختلف مـورد توجـه نويسـندگان،     تراژدي

اما تلفيـق دو  .ه اندنظران بوده و به طرق مختلف مورد بازآفريني قرار گرفت  نقادان و صاحب
داستان ايراني و يوناني و بازآفريني آن به شكل رمان توسط يك نويسنده غير ايراني كار تازه 

هم به جهت ابتكار عمل اورهان پاموك و هم به لحاظ اينكه اين رمان به تـازگي   . اي است 
ت اولـين  تـوان گفـ   به زبان فارسي ترجمه شده است، اين تحقيق داراي پيشينه نبوده و مـي 

  .كاري است كه در خصوص اين رمان تازه انجام شده است 
  
  بحث و بررسي. 2

  اي هاي اسطوره پدركشي در روايت 1.2
، بر اساس نظرية )145: 1381واحددوست، (» اسطوره برخاسته از ژرفاي وجود آدمي است«
» انـد  دهها يكسانند و همواره يكسـان بـو   ماية اصلي اسطوره بن«جوزف كمبل » اسطوره تك«
را نيز » اسطورة زايشي«اسطوره، نظرية  كمبل عالوه بر نظرية تك). 201: 1392نامور مطلق، (

  :كند؛ بر اساس اين نظريه مطرح مي
ها ريشه و مباني مشتركي دارند، اما با توجه بـه شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي      اسطوره

ر چگـونگي نـوزائي   هـاي فرهنگـي د   اين تفاوت. گوناگون، تجليات متفاوتي نيز دارند
  ).198: همان( كند ها را فعال مي اسطوره نقش مهمي ايفا كرده و برخي از اسطوره

شـده در ايـن مقالـه، يكـي      هـاي مطـرح   توان گفت داسـتان  پس بر اساس اين نظريه مي
اسطوره است كه به دو شاخة جداگانـه بـا    شدة ريشة اصلي تك شده و ديگري يوناني ايراني
اولين تفاوت اين است كه در داسـتان ايرانـي مـرگ    . انشعاب يافته استهاي آشكار  تفاوت

درست است كه پدركشي در تاريخ . كند پسر و در داستان يوناني مرگ پدر تراژدي ايجاد مي
  ايران وجود دارد، اما 

يك نمونه از پدركشي هم كـه در شـاهنامة فردوسـي    . پدركشي در اساطير ايران نيست
تراژدي پدركشي نه تنها در ايـران كـه در   . ه ضحاك عربي استشود، مربوط ب ديده مي

زيرا پدر در ايران و هندوسـتان از قداسـت بـااليي    . اساطير هندوستان هم وجود ندارد
در داسـتان رسـتم و   . برخوردار است و به شكل چشمگيري قابل احتـرام بـوده اسـت   
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. كنـد  پدر صرف نظر مـي شود، اما از كشتن  سهراب در نبرد اوليه پسر بر پدر پيروز مي
  )471: 1392نيا،  ذبيح(شود  ليكن در تراژدي يونان، پدركشي بيشتر ديده مي

هـا و   و دومين تفاوت، تأكيد و اصرار داستان يونـاني در بـه وقـوع پيوسـتن پيشـگوئي     
گاه  ناگزيري از قبول سرنوشت محتوم است در حالي كه چنين تأكيدي در شاهنامه كه تجلي

در واقع بر اسـاس  . طير است و به خصوص در رستم و سهراب، وجود نداردشدة اسا ايراني
اند، يكي از  اي واحدي برخاسته نظرية جوزف كمبل اگر بپذيريم دو داستان از ريشة اسطوره

اند و در محـل تالقـي    راه يونان و ديگري از راه ايران در رمان اورهان پاموك به هم رسيده
اساطير فراواني در مضمون پدركشي و . اند وباره متولد شدهغرب و شرق يعني در استانبول د

پسركشي در فرهنگ و ادبيات ملل مختلف وجود دارد؛ اما مطمئناً بازآفريني اين دو اسطوره 
در كنار يكديگر، به صورت هدفمند انجام شده و مكان رمان هم در شهري به وقوع پيوسته 

  .كند را به خواننده يادآوري ميكه دو پيشينة فرهنگي شرقي و غربي استانبول 
  
  شيوه بازآفريني. 3
هاي كهن و رمان مورد نظر ابتـدا   هاي داستان ساخت براي بررسي شيوة بازآفريني و ژرف. 1

  .ها بيندازيم نظري بر طرح كلي حوادث داستان
  

  اوديپ حوادث داستان شاهزاده 1.3
  . گيري گناه پدر پيشگوئي پيشگويان و رها كردن نوزاد در جنگل و شكل. 1
  . يابي به دربار كشور همسايه و بالغ شدن در آنجا نجات يافتن شاهزاده و راه .2
مطلع شدن شاهزاده از سرگذشت خود و تالش براي فرار از سرنوشت محتوم به عنـوان  . 3

 .جرم و گناه شاهزاده

 . رويارويي پدر و پسر به شكل ناشناس. 4

 .كشته شدن پدر به دست پسر. 5

 ).مادر خود(بستري با همسر پادشاه مقتول  هم .6

  . مطلع شدن شاهزاده از ماجرا و مجازات خود و مستحق دانستن خود براي عقوبت. 7
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  حوادث رستم و سهراب 2.3
توصيف شكار به عنوان وضـعيت اوليـه و توجيـه اقامـت رسـتم در سـرزميني ديگـر        . 1

  . برخالف ميل
  . بستري با تهمينه به خواست تهمينه ايجاد موقعيت همورود رستم به سرزمين غريبه و . 2
 . بستري و رشد و نمو سهراب در توران بدون حضور پدر تولد پسري از يك شب هم. 3

  .عدم ايفاي وظايف پدرانه به عنوان جرم و گناه پدر. 4

  .لشكركشي سهراب به ايران به بهانة يافتن پدر. 5
  . ن نامهاي بازشناسي و كتما مفقودي حلقه. 6
 . نبرد پدر و پسر و كشته شدن پسر. 7

  
  حوادث رمان 3.3

محمود بـه عنـوان جـايگزين     حذف زودهنگام پدر اصلي از صحنه و آشنايي با اوستا. 1
  . پدر و اقامت در شهري ديگر برخالف ميل

شـبه بـا او بـه     بسـتري يـك   آشنايي با زن موقرمز در روند كار با اوستامحمود و هـم . 2
 .موقرمزخواست زن 

  . بستري با زن موقرمز زاده شدن پسري از يك شب هم .3
اتفاق افتادن يك حادثه ناخواسته كه موجب ايجاد توهم پدركشي و نامردي در ذهن . 4

  )پدركشي. (گردد جم مي
و موفقيـت و  » سـهراب «جانبة جم و تشـكيل شـركت سـاختماني بـه نـام       رشد همه. 5

  . گير شركت سهراب هاي چشم پيروزي
شبه است، تحت مراقبت مادر و عدم  بستري يك رشد و نمو فرزندي كه محصول هم. 6

  . حضور پدر به عنوان جرم پدرانه
روشن شدن هويت زن موقرمز به عنوان معشوقة دوران جواني پدر جم و دليل مفقود . 7

  . هاي مكرر پدر جم شدن
كرد پدر غيـر   كر ميف» جم«كتمان هويت، ايجاد كشمكش با پسر در همان محلي كه . 8

  )مجازات خود . (اش را ناخواسته كشته است و سرانجام مرگ پدر حقيقي
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گردد در رمـان زنـي بـا موهـاي قرمـز، هـم پدركشـي و هـم          طور كه مالحظه مي همان
و هم تولـد پسـري از يـك شـب     ) اوديپ (بستري با معشوقة پدر  فرزندكشي، هم گناه هم

، هم فـرار از عقوبـت بـه بهانـة تقـدير      )رستم و سهراب (بستري با زني تقريباً ناشناس  هم
اند؛ امـا   محتوم و هم مجازات عمل، وجود دارد؛ يعني دو داستان به زيبائي با هم تلفيق شده

كند كه همگي اين قبيل مفاهيم به شكل  تبحر نويسنده جايي قابل تأمل بوده و خودنمايي مي
پدر . كند، درآمده است در استانبول زندگي ميمدار امروزي كه  قابل قبولي براي انسان منطق

رود و اوستامحمود شخصيت پدرانه را نمايندگي  واقعي خيلي سريع از صحنة رمان كنار مي
كنـد، در حـالي كـه پـدر واقعـي       مرگ اوستامحمود عواطف پدركشي را منتقل مـي . كند مي

جـواني پـدر جانشـين او    خوابگي با مادر مقبوليت ندارد، بنابراين معشوقة دوران  هم. نيست
شان  هاي هاي كهن با بازآفريني موضوعات و درونمايه شود و به طور كلي مفاهيم داستان مي

  .شود دوباره تكرار مي
  

  برخورد با موضوع سرنوشت. 4
ها سرچشمه گرفته است و هم  باور به سرنوشت محتوم يكي از عقايدي است كه از اسطوره

زني بـا موهـاي   «در رمان . در فرهنگ خود ما وجود دارد در فرهنگ مردمان استانبول و هم
در برخورد با مسئلة سرنوشت شك و تضاد وجـود  » رستم و سهراب«همانند داستان » قرمز

ها است، بـه   دارد و سرنوشت محتوم و غير قابل تغيير بشر كه از محورهاي اساسي اسطوره
ر مقابله بـا سرنوشـت حتمـي و    در روايات اساطيري، ناتواني بشر د. شود چالش كشيده مي

در داستان اورهان پاموك هم نوعي همانندي . كند اي تراژيك ايجاد مي مايه انگيز، بن غالباً غم
، شخصيت اصلي داسـتان كـه بـا هـر دوي     »جم«برخورد با سرنوشت جبري، در پس ذهن 

و  با وجودي كه در داسـتان رسـتم  . هاي پدركشي و پسركشي آشناست، وجود دارد اسطوره
آيد، فردوسي به طور كامـل بـه مسـئلة     سهراب بارها ناله و شكايت از سرنوشت به ميان مي

تسليم در برابر تقدير معتقد نيست، در حالي كه در اسطورة شاهزاده اوديپ ايـن آگـاهي از   
شود و خواننـده را بـه ايـن نتيجـه      سرنوشت محتوم است كه باعث به وقوع پيوستن آن مي

اين مسئله در رمان اورهان پاموك هم يكي از مسائل . »حتماً بايد بشود شدني«رساند كه  مي
هاي مـورد نظـر اورهـان پـاموك در رمـان، نقـش همـان         محوري بوده و بازخواني داستان

  :كنند ها را بازي مي گزاران اسطوره هاي پيشگويان يا خواب پيشگوئي
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اي  هاي افسانه اتفاقات و داستانزدم كه به چاه نزديك نشويد؛ زيرا تمام  از آنجا فرياد مي
. آيـد  هر چه بيشتر بخوانيد و بيشتر باور كنيد بيشتر سـرتان مـي  . آيد باالخره سرمان مي

شـنويم افسـانه    هـايي كـه مـي    اصالً به اين دليل كه قرار است سرمان بيايد بـه داسـتان  
  ).225: 1395پاموك، (گوييم  مي

وقتـي جـم بـا راهنمـاي     : ن رمـان توجـه كنيـد   اي ديگر از اين نوع برخورد از مت به نمونه
رود همسـرش بـه تلفـن همـراهش زنـگ       ناشناس خود به محل چاه قديمي در اونگورن مي

  :دهد زند و به او هشدار مي مي
  »داليل زيادي براي ترسيدن هست، االن كجايي؟« ـ
  ».ايم همراه با راهنماي جوانم به چاهي كه اوستامحمود كنده است، آمده« ـ
  »او كيست؟« ـ
  ».كند كمي ازخودراضي است، ولي كمك مي. يك جوان اونگورني« ـ
  »او را چه كسي براي تو پيدا كرد؟« ـ
  ».گفتم؛ آن زن موقرمز« ـ
  »االن پيش توست؟« ـ
  »كي؟ زن موقرمز؟« ـ
  »آن جواني كه با تو آشنا كرد، كجاست؟. نه« ـ
خـالي   دنبال راهي براي ورود به كارخانه است تا مـرا وارد كارخانـة  . پيش من نيست« ـ

  ».كند
  ».جم سريع برگرد« ـ
  »چرا؟« ـ
  »!از آنجا فرار كن. از آن جوان فاصله بگير« ـ
  ».ترسي؟ ولي خودم هم ترسيده بودم قدر مي گفتم چرا اين« ـ
. خوانديم؟ تو به اونگورن رفتي تا پسرت را ببيني ها با هم كدام داستان را مي ما سال« ـ

كسي بـه تـو معرفـي كـرد؟آن زن      آن راهنما را چه. براي همين مرا با خودت نبردي
  »االن فهميدي او كيست؟. موقرمز

  »كي؟ سرهات؟« ـ
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  ».سريع از آنجا فرار كن جم. او به احتمال زياد پسرت انور است« ـ
 ...  

هـا هنگـام خوانـدن داسـتان      اگر چيزهايي كه سال. االن به من گوش كن: عايشه گفت
باشـند و اگـر آن جـوان    كـرديم، درسـت    اوديپ و پدرش و رستم و سهراب فكر مـي 

اگـر او  : بـا خنـده گفـتم   . گر اسـت  زيرا او عصيان. پسرت باشد، او تو را خواهد كشت
شوم و اين فرزند  دست به چنين كاري بزند، من هم مانند رستم سريع دست به كار مي

  ).205: 1395پاموك، (كشم  ادب را مي بي

ها كدام داستان را با هم  ا سالگويد م شود همسر جم به او مي گونه كه مالحظه مي همان
دهد كه همان سرنوشتي كه به ذهنمان القا كرده بوديم، دارد  خوانديم؟ يعني دارد هشدار مي

داند كـه   كند، خود مي افتد و جم هم با وجودي كه در مقابل همسرش مقاومت مي اتفاق مي
اين دليل است كه او توان گفت تعمد جم به  دهد؛ مي كند و تعمداً به راهش ادامه مي چه مي

فقط رستم و سهراب را نخوانده، بلكه اوديپ شهريار هم در ذهـن او وجـود دارد، او بـاور    
سرنوشت محتـوم خـود و   . كرده هر كس پدرش را كشته باشد، بايد به سزاي عملش برسد

هاي كهن، قبول كرده اسـت و بـه دنبـال     ها و داستان استحقاق مجازاتش را بر اساس افسانه
بـه  «رسد كه  جاي رمان اين پيغام به گوش مي از جاي. رود ها به ذهنش سپرده مي سالآنچه 

اين موضوع با عنوان . هر چيزي كه فكر كني و آن را باور كني، باالخره به سرت خواهد آمد
كنـد   هاي رواني قرن بيست و يكم است و اثبات مـي  ترين مبحث يكي از مهم» قانون جاذبه«

مدت طوالني بر روي موضوعي متمركز شود، آن موضوع بـه تـدريج   كه زماني كه ذهن به 
هاي ترغيبـي   شناختي و كالس اين پيغام رمان موضوع مباحث روان. كند جنبة واقعي پيدا مي

و آموزش ذهن در دنيا است كه به روشني توسط اورهان پاموك مورد توجـه قـرار گرفتـه    
تواند  شناسي جديد چنين توجيهي مي در واقع موضوع تقدير و سرنوشت از نظر روان. است

گويان بـه   گزاران و پيش هاي كهن، تقديري كه خواب داشته باشد؛ بدين معني كه در داستان
اند، همان موضوعي بوده كـه ذهـن بـه مـدت طـوالني بـر روي آن        كرده شخص تداعي مي

از در افسـانة اوديـپ، پـيش    . داد متمركز شده و سرانجام شخص را به سمت آن سوق مـي 
گويان بسيار پررنگ است و در ذهـن شـاهزاده    وقوع حادثه موضوع تقدير و پيشگوئي پيش

پـس از وقـوع حادثـه نيـز اوديـپ      . اوديپ اينكه او پدرش را خواهد كشـت، وجـود دارد  
از » شـد شـده اسـت    آنچـه بايـد مـي   «پذيرد و به بهانة سرنوشت محتوم و  مجازاتش را مي
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هر چنـد كـه ندانسـته    » پدركشي«خود را به مجازات  كند و خود شخصاً مجازات فرار نمي
ها در ذهـنش حـك شـده اسـت،      شاهزاده اوديپ كه پيشگوئي. رساند انجام شده است، مي

را   رود كه قصد فرار از آن كند و به سوي آن چيزي مي براي فرار از آن كشورش را ترك مي
كنـد و   سطل را ترك مـي  دارد؛ جم هم با توهم داستان اوديپ در ذهن، محل حادثه سقوط

دانـد   دهد و خود را مستحق مجازات مـي  توهم پدركشي را يك عمر در ذهنش پرورش مي
شود؛ حتي مـاجراي كـور    تا اينكه همان داستان به شكلي بازآفريني شده و دوباره متولد مي

اما مسئله در مورد شاهنامه فرق مي كنـد؛  . شود كردن اوديپ شهريار هم براي جم تكرار مي
فردوسي بعد از كشته شدن سهراب به دست رستم از تقديرباوري مردم به عنوان دستاويز و 

كند تا از احترام و اعتبار رستم نزد ايرانيان كاسته نشود؛ گويي فرهنگ ايران  بهانه استفاده مي
فرهنگ عمومي ايرانيان، كه مقبوليـت  . شان كاسته شود اي خواهد از اعتبار قهرمان افسانه نمي

آويزي براي برائت كسي كه دوستش دارند، قرار  داستان را پشتيباني مي كند، تقدير را دست
دارد و رسـتم همچنـان بـراي     داده و گناه و مجازات را از دوش قهرمان مورد قبولشان برمي

در واقــع از . دانــد اي اســت و كســي او را مســتحق عقوبــت نمــي ايرانيــان قهرمــان افســانه
. گردد ي توجيه و مبرا كردن رستم استفاده شده و تعادل به داستان برميتقديرباوري مردم برا

پاموك به روشني ديدگاه فردوسي و نحوة استفادة او را از موضوع تقـدير در اواخـر رمـان    
به اين جمالت كه زن موقرمز بعد از كشته شدن جم به دست انور بر زبـان  . كند تشريح مي

  :راند، توجه كنيد مي
ري پسرم خيلي سعي كردم خانم عايشه را ببينم، به او تسليت بگويم و از بعد از دستگي

ها  خواستم به او بگويم مقصر اين اتفاقات ما زن مي. نفرت او نسبت به خودمان كم كنم
  ).234: 1395پاموك،  (اند  طور نوشته ها و تاريخ اين نيستيم و افسانه

  
  ها تا وقوع حادثه ماندن شخصيت ناشناس. 5

تراژدي اوديپ شهريار و هم در تراژدي رستم و سـهراب و هـم در رمـان زنـي بـا       هم در
هـا تـا وقـوع حادثـه و      ترين جذابيت تراژدي، ناشناس مانـدن شخصـيت   موهاي قرمز مهم
رويـم؛   در هر كدام از اين دو تراژدي چند بار تا مرز بازشناخت پيش مـي . بازشناخت است

شود و اساسـاً   شود، اما بازشناخت حاصل نمي مي يعني چندين بار هيجان بازشناخت ايجاد
هـاي بازشناسـي    كند، همين مفقودي يا پنهان شدن حلقـه  ها را تراژيك مي آنچه اين داستان

ها توسط مادر سـهراب و راهنماهـاي متعـدد ارائـه      در داستان رستم و سهراب نشانه. است
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شناسـد و هـم    ها مي شانهزند و پدرش را از روي ن در واقع هم سهراب حدس مي. گردد مي
  :از زبان سهراب. شناسد رستم پسرش را مي

ــي     من ايدون گمـانم كـه تـو رسـتمي     ــامور نيرمـ ــه نـ ــر از تخمـ  گـ

  )605: 1392فردوسي، (

ــر آورد   ــو مه ــا ت ــي ب ــن هم ــر آورد     دل م ــه چه ــرمم ب ــي آب ش  هم
ــي     مگـــر پـــور دســـتان ســـام يلـــي ــتم زاولـ ــامور رسـ ــزين نـ  گـ

  )635: همان(

  :رستماز زبان 
  به رزم اندرون دل ندارد دژم  نيست باالش كمز بـاالي من

  زد رسن  بر  تو گـويي كـه داننده  منبر و كتف و ياالش همانند
 به دل نـيز لخـتي بـتابم همي  هاي مادر بيابم همي نشان

  كه چـون او بـه گيتي نبرده كم است  گماني برم من كه او رستم است
 روي آرم به  شوم خيره روي اندر  نبايد كه من با پدر جنگجوي

  )632: همان(

پيونـدد و   ولي نزاع با عدم شناخت و يا بهتر بگوييم تعمد در عدم شناخت به وقوع مـي 
هـايي كـه بازشـناخت را ممكـن و قابـل       دارد كه با وجود نشانه خواننده را به اين فكر وامي

  كند، چرا پدر اصرار به ناشناس ماندن دارد؟  حدس مي
كـه در قـرن معاصـر بـه وقـوع پيوسـته و بـا وجـود         » زني با موهاي قرمز«اما در رمان 

اي كه امروزه وجود دارد، با تبحر نويسـنده عـدم    هاي ارتباطات و امكانات گسترده پيشرفت
ت و توجيهات رواني كافي براي عدم رويارويي و عدم شـناخت  شناخت باورپذير شده اس

ها قابل  شايد عدم شناخت در اسطوره. پدر و پسر تا بيست و هفت سالگي پسر وجود دارد
هـا،   طلبد تا موقعيت اسـطوره  باور بوده است، ولي امروزه هنر و توانايي و تجربة زيادي مي

سته رمان را طوري ساخته و پرداخته كند كه با اين حال اورهان پاموك توان. قابل درك شود
   .عدم شناخت قابل باور باشد و پيرنگ داستان به هم نخورد
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  ها و عواطف پنهان داستان انگيزه. 6

هـا   هـاي اسـطوره   كه در پس رمز و راز... طلبي، عشق وحرص و آز، حسادت، كينه، قدرت
رمان زني با موهاي قرمـز داراي  . هستندها  اند، هنوز هم انگيزة بسياري از تراژدي پنهان شده

اي مورد نظر است؛ اما نحوة بروز آنهـا   هاي اسطوره احساسات و عواطف مشتركي با داستان
  .كنندة سليقه و شعور انسان امروزي شده است به تناسب زماني و مكاني، اقناع

ايـه  م پـذيرد، موضـوع و درون   مفاهيم اغلـب تغييرناپذيرنـد، آنچـه تغييـر و تنـوع مـي      
هاي امـروزي اخـتالف    هاي گذشته و داستان اما آنچه ميان مفاهيم قصه... هاست داستان

هاي امروزي با  در واقع داستان. مايه آنهاست گذارد، نحوة بازآفريني موضوع و درون مي
هــاي ديــروزي نوشــته شــده اســت      يم قصــهاي بــر مفــاه  هــاي تــازه  ديــدگاه

  ).237  :1394  ميرصادقي(

، زن موقرمز بازيگر و نويسندة تئاتر است او هنگام ايفاي نقـش بـراي   در جريان داستان
كنـد و   ها را به خوبي درك مـي  هاي اين داستان هاي كهن، عواطف دروني شخصيت داستان

سنجد، سپس نزديكي اين احساسات كه  هاي تماشاچيان را هم مي العمل عالوه بر آن عكس
به قسمتي از . شود واقعي و امروزي نمايان ميها حاصل شده و احساسات زندگي  از افسانه

  :گفتگوي زن مو قرمز با عايشه ـ همسر جم ـ توجه كنيم
هايي كـه سـر چـاه بـراي پسـرم و       هاي آن روزم در صحنة نمايش و اشك بين اشك...

بـا  . شباهت زندگي واقعي و افسانه. هاي ناگزير وجود داشت ريختم شباهت پدرش مي
 كنيـد؟  طور فكر مي كند، آيا شما هم اين ها را تكرار مي گي افسانهزند: هيجان ادامه دادم

  ).234: 1395پاموك،(

   .يكي از عواطف پنهان حرص و آز است
  
  حرص و آز 1.6

هاي اساسي و جدي تـراژدي رسـتم و سـهراب اسـت كـه بـه        مايه اين مقوله يكي از درون
اساساً وجود حرص و آز . تصورت مستقيم و غير مستقيم در شاهنامه به آن اشاره شده اس



 ... داستان با قرمز يموها با يزن رمان يها ساخت  ژرف ينيبازآفر ليحلت   38

در دل سهراب و انگيزة پادشاهي ايران و توران انگيزة دروني و پنهـان سـهراب اسـت كـه     
  :مقدمة آن يافتن پدر و سپس رسيدن به هدف اصلي است

  بيكران  فراز آورم لشكري  جنگاورانز تركانكنون من
 را ببرّم پي طوس ايراناز  از گاه كاوس رابرانگيزم

  )489: 1392فردوسي، (

 مبادا كه با آز خويشي بود  همه تلخي از بهر بيشي بود
  )632: همان(

اي است براي حمله به ايران و دسـتيابي بـه قـدرت     پس دستيابي به محبت پدرانه بهانه
رستم هم حرص نام و شهرت دارد؛ به طـوري كـه مهـر فرزنـدش هـم جلـودارش       . مطلق
انـد، در رمـان علنـي     هاي كهن مخفي شـده  زي را كه در داستانپسر جم حرص و آ. نيست
بينيم  دليل اينكه تا قبل از اشتهار پدر و حضور او در يـك تبليغـات    كند و به روشني مي مي

افتد، هيچ تالشي براي يـافتن پـدر انجـام     سالگي پسر اتفاق مي 27تلوزيوني كه حدوداً در 
آورد و  وت پدر در او اين انگيزه را به وجود مـي دستيابي به ثر. نشده است، نيز همين است

  :اطالع نيست پدر هم خود از اين موضوع بي
رسد و اگر عايشه زودتر از مـن   دو سوم سهام سهراب پس از مرگ من به اين پسر مي

 رسـيد  تي صورتش را نديده بودم، ميتمامي شركت سهراب به اين پسر كه ح... مرد مي
  ). 185: 1395پاموك، (

دهد كه به موضوع ارث اشاره  نزديكي چاه گفتگويي خصمانه بين پدر و پسر رخ ميدر 
   :گويد پدر مي. شود مي

  ).214: همان(» چرا بايد با پدرت چنين كاري كني ؟« ـ
براي انتقام اوستامحمود؛ براي اينكه مرا ترك كردي؛ براي اينكه مادرم را گول زدي؛ « ـ

  ).214:همان(» رسد ه من ميو البته به اين دليل كه ارث تو ب... 
اگر اسم . خواهد او را بكشم كشم؛ ولي گاهي دلم مي از گفتن اين حرف خجالت مي« ـ

  ). 185: همان(» شد شد، كامل مي زاده هم سهراب مي اين حرام



 39   سميرا جماليو ناصر عليزاده 

ها كه درك و شعور اجتماعي  يا در جايي ديگر زن موقرمز موضوع را از ديدگاه روزنامه
  :كند ن عنوان ميكنند، چني را نمايندگي مي

تر ثروت جم را كه فرزند ديگري نداشـت، بـه دسـت     دليل اين كار اين بوده كه سريع«
 ).231: همان(» آوريم

  
  خشم و كينة دروني 2.6

به تفسير و تشريح خود فردوسي نوعي خشم و كينة درونـي در داسـتان رسـتم و سـهراب     
  :وجود دارد

 كه او با پدر چون بجستاز آن كين  رانــم نــخستكنون رزم سهراب
  )462: 1392فردوسي، (

جويد؟ در واقع ترك مـادر و واگـذار كـردن مسـئوليت      اي را از پدرش مي سهراب چه كينه
حضورِ پدر رشد يافتن، در دل سهراب كينه ايجاد كرده  پرورش فرزند به وي و در نتيجه بي

رقيب، اكنون به مبارزي  پهلوان بيتوان كينه را رديابي كرد، رستم  در دل رستم هم مي. است
تر از خودش برخورده است كه اگر توانسته رستم را شكسـت دهـد، ديگـر     تر و قوي جوان
كس جرأت مقابله با اين حريف را نخواهد داشت، بنابراين ايران به آسـاني بـه دسـت     هيچ

ترفنـد ممكـن   او مي خواهد با هر . ترسد تورانيان خواهد افتاد؛ رستم در واقع از سهراب مي
ناپذير ايران كينـة عميقـي بـر     رقيب را از ميدان به در كند؛ اين ترس در دل پهلوان شكست

هايي از اين كينه را در تعمد رستم در نشناختن سهراب  توان نشانه جاي گذاشته است كه مي
   :گويد پس از دريده شدن سينة سهراب به دست رستم، سهراب مي: يافت

ــد  من رسيدبدو گفت كين بر من از ــو دادم كلي ــه دســت ت ــان را ب  زم
  )648: همان(

ــي    بدو گفت ار ايدون كه رستم توئي ــن غم ــتن م ــتي از كش ــرا گش  چ
 نجنبيـــد يـــك ذره مهـــرت زجـــاي اي بودمــت رهنمــايهــر گونــه ز

  )649: همان(
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يكـي خشـم و كينـة    : در رمان مورد بررسي هم در دو جا كينة دروني مشابه وجود دارد
گردد و نوعي خشم پسر نسـبت بـه پـدر     نسبت به اوستايش كه در او دنبال پدرش ميجم 

شود چرا كه به لحاظ پدر بودن لزوماً بايـد از او اطاعـت كنـد و برتـري او را      محسوب مي
  :بپذيرد

كردم كاري كنم كـه او خوشـش    خواست از او اطاعت كنم و تالش مي چرا من دلم مي
خواستم بـا جسـارت ايـن را از خـود      خاندن چرخ ميها هنگام چر بيايد؟ بعضي وقت

دزديـدم و در   چشمانم را از اوستا مي. توانستم انجام دهم بپرسم؛ اما اين كار را هم نمي
  ).67: 1395پاموك، ( كردم ود نسبت به او احساس خشم مياعماق وج

ن ديگر اصالً قدرت نه گفت. هايم گذاشت و مرا در آغوش گرفت دستانش را روي شانه
 كـرد و هـم غمگـين    هم مرا عصـباني مـي  يافتم و اين، از درون،  به او را در خودم نمي

  ) .81: همان(

هـا و   پدري و عقده و ديگري خشم و كينة انور ـ پسرجم ـ است كه مانند سهراب با بي  
هاي ناشي از آن بزرگ شده بود؛ اين امر  موجب بروز نوعي خشم و كينه در دل او  حسرت

  :گرديده است و اين براي جم قابل درك است نسبت به پدرش
ترسيدم خشـم او   ولي مي... تواند پسرم باشد از خشم جوان احساس كردم كه واقعاً مي«

  ).210: همان(» نسبت به من سر چاه شدت بگيرد
و در ادامة داستان به صراحت وجود خشم و دليـل آن از زبـان انـور پسـر جـم عنـوان       

  :شود مي
بعد از حامله كردن مادر تا آخر عمر از پسرش محافظت و مراقبـت  پدر كسي است كه 

اگر باور كني پدر داري، حتي اگر او ... پدر فردي قوي با محبت و محافظ است. كند مي
 داني كه او آنجاست و براي محافظـت از تـو   مي. را نبيني، باز هم احساس خوبي داري

 ).212: همان( من چنين پدري نداشتم. خواهد آمد

  :كند ر جايي ديگر، هنگامي كه زن موقرمز خاطرات كودكي انور را تعريف ميد
ولـي احسـاس   . پدر بـزرگ شـده بـود    بي. دانستم دليل اين خشم و عصبانيت او را مي«
  ).229: همان(» پولي هم در اين موضوع تأثير دارد كردم بي مي
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  گناه 3.6
است و اوديـپ شـاهزاده پـدرش را    در اسطورة شاهزاده اوديپ گناهي نادانسته انجام شده 

هـا   پيوندد؛ اما پس از گذشت سـال  كشد و سرنوشت محتوم به وقوع مي نشناخته و او را مي
آيا خطـاي اوديـپ كشـتن    . دهد جستجوي گناه گذشته او را به سرانجامي دردآور سوق مي

ار از پدرش بود؟ يا پيغام داستان رساندن اين مسئله است كه گناه اوديپ تالشش بـراي فـر  
تقديري بود كه خداوند برايش معين كرده بود؟ در اعماق ذهن جم اين داستان وجود دارد؛ 

ها و تشكيل زندگي جديد با وجـود عـذاب وجـدان بـه عمـد       بنابراين پس از گذشت سال
ترسد اگر گناهي را كه در گذشته انجـام   خواهد اين خاطره را يادآوري كند؛ چرا كه مي نمي

  : ند، ممكن است سرنوشت اوديپ براي او تكرار شودشده است پيگيري ك
توانست  وجدان كه اوستايش را در ته چاه ترك كرده بود تا بميرد، مي اما آيا يك آدم بي«

  ).120: 1395پاموك، (» نويسنده شود؟ افتادن دلو در چاه چقدر اتفاقي بود؟
باليـي سـر او آمـده    پرسم چه  افتم و از خودم مي ها به ياد اوستامحمود مي بعضي وقت

كنم مانند اوديپ جست و جو كردن در مورد گناه يا خالفـي كـه در    اما فكر مي. است
ز كردم كه اين كـار چيـزي جـ    اي است و حس مي گذشته انجام شده است، كار بيهوده
  ).132: همان( احساس گناه نصيب من نخواهد كرد

اي  هر دو داسـتان اسـطوره   گر واقعي اما گناه رستم چيست؟ خود اورهان پاموك تحليل
  :پردازد هاي كهن مي جاي رمانش به تحليل داستان است و در جاي

اي بود كه تنها يك روز  گناه رستم كشتن پسرش نبود بلكه صاحب فرزند شدن از رابطه
درست است كه اوديپ با احساس . طول كشيده بود و در حق پسرش پدري نكرده بود

ه بود، اما بـه اعتقـاد تماشـاچيان يونـان باسـتان او از      گناهي كه داشت خود را كور كرد
ت به كيفر كشتن پسـر  بايس طرف خداوند مجازات شده بود به اين ترتيب رستم هم مي

  ). 145- 144: همان( شد مجازات مي

شـود و اورهـان پـاموك، مـا را در ايـن       ولي رستم هرگز به شكل مستقيم مجازات نمي
بر اينكه تقدس سرزمين و درجة اهميت مليت ايرانـي   دارد و عالوه خصوص به تأمل وامي

كشد  يادآور تحكم و زورگويي پـدر و بـه قـول معـروف پدرسـاالري در       را به تصوير مي
پدر در ايران تا همين اواخر به اندازة جانشين خدا بـر روي زمـين   . گردد فرهنگ شرقي مي

رسيم كه حتي  اينكه به آنجا ميمقدس بوده و جان و مال فرزند را در اختيار داشته است؛ تا 
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گيـري در   در قوانين همين امروز ايران هم اگر پدر كودك صغيري از دنيا برود، حق تصميم
مورد حضانت كودك و دخل و تصرف در اموال او بر عهـدة جـد پـدري اوسـت و مـادر      

 اين موضوع با پيشينة اساطيري قابـل بررسـي و  . گونه حقوقي نسبت به فرزندش ندارد هيچ
اورهان پاموك با اين زمينـة اسـاطيري و بـا نمايانـدن ترديـد عميـق در       . تفكر و تأمل است

كشد و سرانجام جم بـه شـهر    انتخاب فرار از مجازات يا قبول آن، موضوع را به چالش مي
كند و به  گردد و در همان چاهي كه اوستايش را در آنجا رها كرده سقوط مي اونگورن برمي

هم رها كردن پدر يا جانشين پدر در چاه . رسد و هر دو گناهش مي مجازات هر دو عملش
پدر بزرگ شـدن   ـ كشتن پدر ـ مثل اوديپ و هم يك روز همخوابگي با زني ناشناس و بي 

پسرش، كاري كه رستم كرده بود؛ و اين يعني اسـتانبول بـه تعبيـر اورهـان پـاموك تسـليم       
  .گزيند نب حق را برميها نشده و پس از كشمكش فراوان عدالت و جا سنت

بينيم كـه گـروه تئـاتري كـه زن      از سويي ديگر در رمان اگر كمي به عقب برگرديم، مي
مـردم  . كند، ماجراي رستم و سهراب را به اجرا درآورده است موقرمز در آن ايفاي نقش مي

اي پس از تماشاي ماجراي دراماتيك مرگ سهراب، مفاهيم  تركيه حتي جوانان مغرور تركيه
قـدرت غيـر قابـل    . كننـد  ها و عواطف  مختلف داستان را اصـالً درك نمـي   صلي و انگيزها

دسترسي رستم، اهميت سـرزمين بـراي او، عصـيان سـهراب و اينكـه آيـا سـهراب اصـالً         
در داسـتان رسـتم و   . براي تماشاچيان مطرح نيسـت ! خواسته پدرش را بشناسد يا خير؟ مي

درش را پيدا كند، بايد از او اطاعت كنـد و در ايـن   داند اگر پ سهراب فردوسي، سهراب مي
اين وجـوه داسـتان و بسـياري مـوارد ديگـر يـا       . صورت استقاللش را از دست خواهد داد

آنهـا فقـط خـود را جـاي     . شود يا براي مردم اهميـت نـدارد   درست به تصوير كشيده نمي
از اسـامي پركـاربرد   ريزند؛ نام رستم و سهراب  گذارند و براي مرگ او اشك مي سهراب مي

خوانندة ! شناسند؟ زبان، رستم و سهراب شاهنامه را چگونه مي در تركيه است؛ اما مردم ترك
زبان رمان اورهان پاموك مفاهيمي چون عصيان عليه پدر، طمع جانشـيني پـدر، عقـدة     ترك
زبـان بـا فردوسـي،     شايد اگر خوانندگان هـم . كند پدر بزرگ شدن را به راحتي درك مي بي

بهره از راهنمايي استادي مسـلط بـه شـاهنامه بخواننـد، اگـر نگـوييم        رستم و سهراب را بي
 .شود يابد، بايد گفت كه كمتر كسي به آن نائل مي ها دست نمي كس به اين درونمايه هيچ
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  عقدة اوديپ 4.6
اين شود از موضوع عقدة اوديپ صرف نظر كرد؛ چرا كه اساساً نام  در بررسي اين رمان نمي

شناسي از اسطورة اوديپ گرفته شده است و از مسائل اصلي و محوري مبحث  فرآيند روان
به اسـطوره   است كهيكي از اولين دانشمنداني روانشناس مشهور، فرويد، . اين تحقيق است

با طرح نظرية عشق جنسي فرزند مذكر به مادرش « وي. شناسي نگريسته است از منظر روان
اي  اوديـپ چهـره  «: نويسـد  هاي يونـاني چنـين مـي    مراجعه به اسطوره در دوران نوزادي با

). 375: 1386بيرلين، (» كند كشد و با مادر خود ازدواج مي تراژيك است كه پدر خود را مي
فرويد وجود كينة آشكار و پنهان بين پدر و پسر را ناشي از رقابت پسر با پدر در به دسـت  

كنـد و علـل    را با اين مضمون طرح مي) عقدة اوديپ(داند و عنوان  آوردن معشوقة پدر مي
داند؛ اما ايـن   رواني به وجود آمدن نزاع و حوادث پدركشي را از آغاز تا كنون اين عقده مي

. هاي ايرني قابل قبـول نيسـت   نظريه در مورد داستان رستم و سهراب و به طور كلي داستان
هـاي درونـي    ؛ممكـن اسـت انگيـزه    سهراب با مادرش بزرگ شـده و او را در اختيـار دارد  

متفاوتي با توجه به ابيات شاهنامه براي سهراب در جستجوي پدرش متصور شـد، ولـي در   
هيچ يك از اين تصورات حتي شبهة عقدة اوديـپ و دسـتيابي بـه معشـوقة پـدر بـه نظـر        

بايد توجه داشت كه در داستان يوناني سوفوكول قضيه متفـاوت اسـت و اساسـاً    . رسد نمي
ولي با اين وجـود، مضـمون اصـلي    . يد نام عقدة اوديپ را از اين داستان برگرفته استفرو

تواند اين عقده باشد؛ بلكه بيشـتر اصـرار در بـه وقـوع پيوسـتن       داستان سوفوكول هم نمي
ويان اســت كــه حــوادث داســتان را سرنوشــت و بــه حقيقــت درآمــدن پيشــگويي پيشــگ

   .برد مي  پيش
  

  ها تالقي نگاه 5.6
شود و غالباً يك نفـر   ها و جامعه ترتيب داده مي ازدواج شرقي، ازدواج توسط خانواده  آئيندر 

در حـوزة ادبيـات   . يا حتي دو نفر، از جانب زن و مرد، به عنوان ميانجي صاحب نقش هستند
گيرند و غالباً يكي دو نفر ميان زن و مـرد   غنايي، ماجراهاي عاشقانه به طور مستقيم شكل نمي

در قرون وسطاي غربي نيز اين نوع ازدواج . نقش و با نفوذ هستند و نظرشان مؤثر استداراي 
مورد تأييد كليسا بود و افراط در اين موضوع تا حدي بود كه دلدادگي چهره به چهـره بسـيار   

در رمان زني با موهاي قرمز در اوايـل داسـتان بـه قـدري بـه اولـين       . شد خطرناك معرفي مي
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شود كه خواننده را به تعمق در آن  ها آن قدر تكرار مي شود و برخورد نگاه رويارويي تأكيد مي
سـاله آن قـدر    17ــ 16گويا نويسنده يك مرتبه تالقي نگاه را در ذهن يك نوجوان . دارد وامي
اين نوع طرز تلقـي و برخـورد بـا تالقـي     . پروراند كه خواننده را به يك باور عشق برساند مي
از «: بدون تقابـل بـا كليسـا معتقـد بودنـد      2تروبادورها: غير كليسايي داردها ريشة اروپايي  نگاه

: 1377كمبل، (» اند ها پيشاهنگان قلب زيرا چشم. رسد هاست كه عشق به قلب مي طريق چشم
   :در رمان توجه كنيم» ها تالقي نگاه«الزم است به چند مورد از ). 286

شناسد و هر لحظـه   هاست مرا مي ساليك لحظه به من طوري نگاه كرده بود كه گويي 
مان با هم تالقي  كنم؟ درست در همان لحظه نگاه از من خواهد پرسيد اينجا چه كار مي

  ).32: 1395پاموك، (كرده بود 

پراند و  ديدن او هوش از سرم مي. مان با هم تالقي كند كردم نگاه در اين بين تالش مي«
  ).89: 1395پاموك، (» رفت از مستي عشق سرم گيج مي

گردد  آلود مي اي گناه گيري رابطه ها در رمان، منجر به آشنايي و شكل در واقع تالقي نگاه
  .ماند كه عواقب عاطفي آن تا پايان داستان همراه جم باقي مي

  
  هاي رمان و اسطوره شخصيت. 7

  جم 1.7
گـويي   همچون خـاطره ) اول شخص(جم شخصيت اصلي داستان است كه از زبان خودش 

گذاري شخصـيت   ابتدا تأملي كوتاه در نام. برد كند و پيش مي اننده را با روايت همراه ميخو
اي هنـد و ايرانـي محسـوب     هـاي اسـطوره   جم يكـي از شخصـيت  . اول رمان داشته باشيم

مردي تنها، دارندة فرّ ايزدي . نمونة يك شاه آريايي است در متون ايراني، جم پيش«. شود مي
در ). 90: 1387ثمينـي،  (» يابد تگاري يك قوم به دستان او تحقق ميكه كوچ و نجات و رس

روايات ايراني عالوه بر اينكه جم مورد تكريم است، از او به عنوان گناهكاري كه دروغ يـا  
جم با وجود گناهي كه مرتكب شد «گوشتخواري را به مردم آموخت هم ياد شده است؛ اما 

؛ حتي بعدها )101: 1383هنيلز، (» يش برخوردار استدر روايات ايراني از سيمايي قابل ستا
  . شود نام جم به جمشيد تبديل مي
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هـا را   جم در روايات ايراني براي حفظ مردم از گرما و سرما، تجهيـزات سـاختن خانـه   
در اين كار جم به فرمان اهورا مواد مورد نياز ايجاد بناها را با كوبيدن پاشـنه  «. كند فراهم مي

  ).104: همان(» آورد هاي خود پديد مي ماليدن آن به دستپا بر زمين و 
براي شخصيت اول رمان هدفمنـد  » جم«نتيجه گرفت كه انتخاب نام  توان بدين سان مي

چرا كه جم در . اي ايراني جم يا جمشيد انجام شده است بوده و با پيشينة شخصيت اسطوره
  . سازي در استانبول است ساختمان» سهراب«رمان، مهندس معمار بوده و كار شركت 

هـاي كهـن، داراي    هاي تيپيك يا قالبي قصه جم شخصيتي پويا دارد، برعكس شخصيت
زنـي بـا   «هر چند رمـان  . هاي رواني منحصر به فرد است خصوصيات شخصي و كشمكش

پـردازي ايـن رمـان،     اما شخصيت، هاي كهن است نوعي بازآفريني از اسطوره» موهاي قرمز
اي كه كلي و  اسطوره  هاي جم در اين داستان برعكس شخصيت. آرماني استامروزي و غير 

بعدي هستند و خصوصياتي آرماني دارنـد، دچـار تـرس، وسوسـه، هـوس، شـيطنت،        تك
شود كه احساسات معمول بشـري   مي... پردازي، توهم، خستگي، هيجان و خوشحالي، خيال

پذيراست، خرد و تدبير او بـه همـراه   نا هستند؛ اما رستم در شاهنامه يك ابرانسان و شكست
. شـك و شـبهة وي گرديـده اسـت     ش موجب پيروزي دايمي و بيا زور پهلواني غير بشري

تقابل خير و شر در اين رمان وجود ندارد و جم نوجواني عادي است كه همراه با حـوادث  
. شـود  مـي  كند و دچار ترديد و پشـيماني  يابد، گاه اشتباه مي رود و رشد مي داستان پيش مي

انديشد، گاهي احساس عذاب وجدان دارد وگاهي با خود كنـار   كند، به گناهش مي گناه مي
جاي داستان گاه در زبـان او و   ها زنده هستند و در جاي آيد؛ اما در پس ذهن او اسطوره مي

جـم در ايـن   . شوند تا خواننده نيز بـه درك آن نائـل شـود    گاه در جريان ذهن او تكرار مي
هـاي ذهـن او ريشـه     نه رستم است و نه اوديپ؛ اما هم اوديپ و هم رستم در اليـه داستان 
شخصيت جـم هـم پسـر را    . سپارد او سرانجام مانند رستم در درون چاه جان مي.اند  دوانده

نفسي و نيروي خير و  كند و هم پدر را؛ اما نه پسري است آرماني و نمونة نيك نمايندگي مي
و داراي قدرت ديواني؛ بلكه او انساني امروزي است كه پيوند  ناپذير نه پدري است شكست
  . ها دارد ناگسستني با اسطوره

  
  اوستامحمود 2.7

از نظر احساسـي جـايگزين   . اوستامحمود در اين داستان نقش استادي جم را به عهده دارد
گردد و احساسات و عواطف پدري و فرزندي بين او و جم شـكل   پدرِ كمترحاضرِ جم مي
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اوستامحمود از نظر تيپ و هيكل، سن و سال و برخي از خصوصيات اخالقـي بـا   . گيرد مي
پدر جم شباهت دارد و جم هم كه به جهت سن و سال و شرايط روحي و رواني نيـاز بـه   

گردد و نوعي كشمكش عاطفي بين آنها به  پدر دارد، در وجود اوستامحمود دنبال پدرش مي
نظران پدر را نماد سنت و پسر را نمـاد تجـدد    ي از صاحباگر به عقيدة برخ. آيد وجود مي

ها با شك و ترديـد و تـرس و    پيوندد، سنت بدانيم، در اين رمان كه در استانبول به وقوع مي
امـا ايـن   . گريـزد  جان رها شده و تجدد با شك و ترديـد مـي   تنش درون چاه، مصدوم و بي

دهند، تـا اينكـه    و به حيات خود ادامه ميميرند، بلكه از درون چاه نجات يافته  ها نمي سنت
گردند و دوبـاره   پس از رشد و رسيدن به درك و شعور، تبديل به گناه و عذاب وجدان مي

ها و مانع استقالل تجددها؛ بنابراين  رسد كه خود جم پدر شده است و نماد سنت زماني مي
افتـادن در چـاه    ها اسـت؛ يعنـي   سرنوشت محتوم او هم در استانبول همان سرنوشت سنت

در اواخر داستان، هنگام بازشناخت جم و پسرش انور گفتگويي ميان آنها شـكل  . خودكنده
گيرد كه گواه و معرّف علني وجود ترديد در باورهاي شرقي و غربي در مـورد تجـدد و    مي

  :ها است سنت
فرزنـد  شدم؟ شايد  كردم، فرد خوشحالي مي اما آيا اگر از پدرم اطاعت مي« :از زبان جم

  ).213: 1395پاموك، (» شدم شدم، اما فرد خوشحال و مستقلي نمي خوبي مي
با شما چطور صحبت كـنم پـدر جـان؟ اگـر     : با تمسخر گفت« :و از زبان انور پسر جم

  )214: همان(» !لطفا به من كمك كنيد؟. توانم فردي اروپايي باشم اطاعت كنم ديگر نمي
  
  زن موقرمز 3.7

وك كه عنوان كتاب هم به همين نام است، زني موقرمز نقـش برجسـته   در رمان اورهان پام
انـد، زن   توان گفت در هر دو داستاني كه براي بازآفريني انتخاب شـده  به طور كلي مي. دارد

لوكاسته مادر اوديپ، تهمينه مادر رستم و زن موقرمز مـادر انـور،   . داراي نقش كليدي است
شخصيت زن موقرمز، به طـور همزمـان شخصـيت    . دهر سه در داستان داراي جايگاه هستن

او زني است كـه بـه عمـد    . كند تهمينه مادر سهراب و لوكاسته مادر اوديپ را نمايندگي مي
موهايش را به رنگ قرمز درآورده است و همين رنگ غير عـادي موهـاي او باعـث جلـب     

است و نقش مادر  او بازيگر تئاتر. توجه جم و به وقوع پيوستن ماجراي رمان گرديده است
گيرد و بدين ترتيب بارها احساس آنها را  ها به عهده مي سهراب و مادر اوديپ را در نمايش

العمـل تماشـاچيان را    ريـزد و عكـس   داري اين نقش اشك مي كند و با عهده عميقاً درك مي
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 رسد كه تماشاچيان تُرك در سنجد و به اين باور مي نسبت به اين شخصيت در استانبول مي
رسند و تحت تأثير قرار  تماشاي نمايش رستم و سهراب به احساس مشتركي با سهراب مي

گيرند؛ اما كشته شدن پدري به اشتباه به دست پسرش از نظر فكري مـورد توجـه مـردم     مي
بنـابراين  . گـردد  العمل تند مردم مواجه مي حتي با مقاومت و عكس. گيرد استانبول قرار نمي
  .دو ايجاد شود تا مقبوليت عمومي را به ارمغان آورد بايد تلفيقي بين اين

افتد و  اي اتفاق مي ساله در ابتداي رمان ماجراي عشقي بين زن موقرمز و نوجوان شانزده
گونه كـه   اي دارد و همان يابد و ديدگاه زنانه قسمت پاياني رمان از زبان زن موقرمز ادامه مي

ها مردم را تحت تأثير قرار دهـد، در ايـن    ايشنامهتوانست در نم احساسات مادرانة تهمينه مي
هاي مادري براي نجات فرزندش خواننده را تحـت تـأثير    قسمت رمان، احساسات و تالش

بـراي  . زن موقرمز مادر جم نيست، اما معشوقة دوران جواني پدر جـم اسـت  . دهد قرار مي
داراي فرزندي از يـك شـب    اينكه او توأمان جايگزين تهمينه و لوكاسته باشد، مانند تهمينه

تواند مانند لوكاسته همسر فرزندش شود، چرا كه مادر در  بستري با جم است؛ اما او نمي هم
اي اســت و مــاجراي لوكاســته و اوديــپ را  فرهنــگ شــرقي داراي جايگــاه عــاطفي ويــژه

اسـت،  هم كه تلفيق دو داستان شرقي و غربي » زني با موهاي قرمز«تابد، لذا در رمان  برنمي
هـر  . بستري با معشوقة دوران جواني پدر جم گرديـده اسـت   بستري با مادر تبديل به هم هم

چند حسرت عشق نافرجام پدر جم در ذهن زن موقرمز هنوز زنده است، اما جم بـه هـيچ   
كند و اين  داند و او را با عنوان زن موقرمز ياد مي شناسد و حتي نام او را نمي وجه او را نمي

  . شدة افسانة اوديپ است بازآفريني شرقي وجه رمان،
  
  ها نماد. 8

  چاه 1.8
كند چرا كه با وجود مشاغل بسيار متنوع  با كمي تعمق در رمان موضوع چاه جلب توجه مي

شود و خود جم نيز  شود؛ اوستا محمود در چاه رها مي كن مي تعمداً قهرمان رمان شاگرد چاه
سپارد؛ بنابراين و بـا   آن مشاركت داشته، جان مي سرانجام در همان چاهي كه خود در كندن

هـا و   توجه بود كه در اسـطوره  توان به اين موضوع بي اي رمان نمي توجه به گرايش اسطوره
هـاي نمـادين    هاي ملل مختلف نقش ها نماد هستند و بارها در اسطوره هاي كهن چاه داستان

چاه تـا  . ه هاروت، چاه بيژن و غيرهچاه فريدون، چاه يوسف، چاه دجال، چا: به عهده دارند



 ... داستان با قرمز يموها با يزن رمان يها ساخت  ژرف ينيبازآفر ليحلت   48

ناپـذير شـاهنامه    اي ايران مطرح است كه رسـتم پهلـوان شكسـت    جايي در ادبيات اسطوره
هـا در شـاهنامه نمـاد     چـاه . شـود  اي ناجوانمردانه در چاه گرفتار مي سرانجام در پي دسيسه

رسـتم در  . ناجوانمردي، تاريكي، گرفتاري، فريب و ظلم و شدت اندوه و گرفتاري هسـتند 
ها شده و سرانجام مـرگ خـود او نيـز در چـاه اتفـاق       شاهنامه بارها منجي گرفتاران در چاه

در رمان هم چاه، محل مرگ جم است و جم پس از نـزاع كوتـاهي بـا پسـرش در     . افتد مي
محـل زنـدان   . سـپارد  افتد و جان مي چاهي كه خودش با اوستامحمود آن را كنده است، مي

  . م در نزديكي اين چاه قرار داردپسر جم، انور، ه
هـايش چـاه را بـا ابهـام خاصـي       اورهان پاموك در جريان رمان بارها از زبان شخصيت

جم و خانوادة او از آغاز نسـبت  . هراسد كند، جم در اعماق وجودش از چاه مي توصيف مي
ه داخل جم به مادرش قول داده كه به هيچ وج. كني احساس خوبي ندارند به چاه و كار چاه

جـان او را   چاه نرود، همان چاهي كه سرانجام پـس از گذشـت سـاليان متمـادي پيكـر بـي      
سپارد كه  كشند و اين يعني اينكه جم به همان مرگي جان مي غواصان از داخل آن بيرون مي

موضوع قابـل تأمـل ديگـري كـه در رمـان قابـل       . رستم قهرمان شاهنامه دچار آن شده بود
گردند و چـاه را   ست كه اوستامحمود و جم به شدت دنبال آب ميپوشي نيست اين ا چشم

... حقيقـت «اي آب را نمـاد   براي رسيدن به آب حفر مي كنند؛ در بررسي نمادهاي اسـطوره 
داننـد؛ بـا ايـن نگـاه نمـادين در رمـان، جـم در         مـي ) 127: 1390بشردوست،(» ...خودآگاه

وقفـه بـر روح او    معـي بشـر بـي   كه ناخودآگـاه ج   جستجوي خودآگاه خود است در حالي
  .تابد مي

  
  به دست گرفتن جام 2.8

  هاي غربي در افسانه

گويـد،   يكي از نويسندگان اوليـه مـي  . دربارة منشأ جام، داستان بسيار جالبي وجود دارد
دانيد در جنگ ميان  مي. طرف از بهشت آورده شده است اين جام به وسيلة فرشتگان بي

اي  دار شـيطان و عـده   اي از فرشتگان طرف در آسمان، عدهخدا و شيطان، يا خير و شر 
طرف به زمـين   جام، از ميان اين دو گروه به وسيلة فرشتگان بي. طرفدار خداوند بودند

هاي دوتايي مخالف، ترس و  پس اين جام نمايشگر مسير معنوي ميان قطب. آورده شد
  ).287: 1377، كمبل( خير استميل، شرّ و 
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تواند نوعي نماد وجود تضاد، فرار از ترس و  اي سركشيدن جام مي طورهبا اين پيشينة اس
در داستان رستم و سهراب . وحشت قلبي و سرانجام انتخاب آنچه موجب هراس بود، باشد

گساري رستم در زابلسـتان قبـل از حركـت بـه      چهار روز باده: هم اين موضوع وجود دارد
  :ر قابل تأمل استگيري بسيا سمت لشكر سهراب و در تضاد تصميم

ــدند    شدنددست بردند و مستانبه مي ــتان ش ــه دس ــپهبد ب ــاد س  ز ي
ــار   دگر روز شـبگير هـم بـر خمـار ــت كـ ــتن برآراسـ ــد تهمـ  بيامـ
 دوم روز رفــــتن نيامــــدش يــــاد زمستي هـم آن روز بـاز ايسـتاد
ــي   سه ديگـر سـحرگه بيـاورد مـي ــاووس كـ ــاد كـ ــد ورا يـ  نيامـ

ــو  گيــوبــه روز چهــارم برآراســت ــا گــرد ســاالر ني ــين گفــت ب  چن
  )542: 1392فردوسي،(

گيري قرار گرفتـه اسـت،    و در متن رمان هنگامي كه جم در وضعيت تضاد براي تصميم
هـاي   براي اينكه بتواند، اين موقعت سخت را سپري كند و با خواسـت درونـي و مقبوليـت   

  :كند بيايد از نوشيدني سكرآور استفاده مي فرهنگي زمانه كنار
در ليوان خالي يخ انداختم و ليوان را كامالً با نوشيدني پـر كـردم؛ ماننـد دزدي خيلـي     «

  ).86: 1395پاموك، (» سريع در يك جرعه نوشيدم
  

  ها و محيط فضا. 9
  پردازي توصيف صحنه 1.9

دار، تـاريكي و آسـمان،    ت معنيجاي رمانِ اورهان پاموك با تشريح صداها يا سكو در جاي
كننـده   زا و نگـران  برخي از ايـن فضـاها اسـترس   . كند سو مي خواننده را با فضاي محيط هم

توان آنها را نمادي براي خطر و اتفاق ناگوار پيش رو دانست و به ايـن ترتيـب    هستند و مي
ريـق  زنـد كـه اتفـاق نـاگواري كـه از ط      ذهن خواننده نگران و مضطرب شده و حدس مي

ها در تراژدي رسـتم و   اين نوع آمادگي. بيني شده است، در حال وقوع است ها پيش اسطوره
سهراب هم وجود دارد و فردوسي ذهن خواننده را با تشـريح احساسـات، فضـا و محـيط،     

  :كند آمادة اندوهي سنگين مي
ــد ز كـــنج ــر تنـــدبادي برايـ ــرنج   اگـ ــيده تـ ــد نارسـ ــاك افگنـ  بخـ
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ــوانيمش ار ــتمكاره خـ ــرسـ ــي    دادگـ ــيمش ار بـ ــد دانـ ــر هنرمنـ  هنـ
 ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست  اگــر مــرگ دادســت بيــداد چيســت
ــت ــاه نيس ــو آگ ــان ت ــن راز ج ــت    ازي ــرا راه نيس ــدر ت ــرده ان ــدين پ  ب

  )460:1392فردوسي،(

ــر ــان بگســترد ف ــر    چــو خورشــيد تاب ــداخت پـ ــران بينـ ــيه زاغ پـ  سـ
  )630:همان(

احساس استرس و گنگي و سردرگمي دارد، شب و ستارگان و  در رمان هنگامي كه جم
ها به تصوير كشـيده   شود، روز و زيبايي شود و هنگامي كه حالش خوش مي باد توصيف مي

شود و اين بدين معني است كه اورهان پـاموك در ايـن نـوع توصـيفات هـم بـه روش        مي
يي جم با زن موقرمز به كرات قبل از آشنا.  توصيفات دو داستان مورد اشاره نظر داشته است

  :شب توصيف شده است
هاي آسـمان عـالم تاريـك زيرمـان را احسـاس       ها در حين تماشاي ستاره بعضي شب«
  ).24: 1395پاموك، (» كردم مي

  :كند بعد از تالقي نگاهش با زن موقرمز همان محل قبلي را چنين توصيف مي
را در سـرزميني كـامالً متفـاوت     هاي هموار خودمان رسيديم، خودم زماني كه به زمين

علف و هموار  هاي بي زمين. ابرها پراكنده شده بودند، آفتاب درآمده بود. احساس كردم
هاي سياه با سر و صـدا از ميـان مـزارع ذرت بيـرون      ما هم رنگارنگ شده بودند، كالغ

هاي  بلندي در امتداد درياي سياه،. شدند كردند و دور مي آمدند و با ديدن ما پرواز مي مي
هاي هموار پشـت آن در   بنفش رنگ با رنگ آبي عجيبي پوشيده شده بودند و در زمين

  ).31: همان( هاي سبز توجه مرا به خود جلب كرد ميان مزارع زرد رنگ درخت

  :كنند صداهايي كه فضاي نگراني را تداعي مي
آمـد،   مـي زديم و فقط به صدايي كه از چرخ بـه هنگـام چرخانـدن در    اصالً حرف نمي

در عمـق  . شد، داشت هايي كه اصالً قطع نمي صدايي شبيه جيرجيرك. كرديم گوش مي
صـداهاي ديگـر روي ايـن صـداي     ... مانندي بود اين صداي ظريف صداي عميق زوزه

شـمار ديگـري كـه     هـاي بـي   هـا و پرنـده   هـا چلچلـه   افتاد، صـداي كـالغ   زمينه مي پس
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د شكايت بود و ها مانن ياد بود، برخي از صداصداي بعضي از آنها مانند فر. شناختم نمي
  ).62: همان( برخي مانند التماس

كند  بعد از روي دادن حادثة سقوط سطل در چاه همان محيط به يكباره رنگ عوض مي
  :شوند و جانوران حاضر هم تبديل به خرمگس، جيرجيرك و مارمولك مي

ايـن سـكوت در روح   . بود ها شد؛ فقط صداي جيرجيرك اما هيچ صدايي شنيده نمي...
دو تا مارمولك را ديدم كه روي چرخ چاه . كرد من احساس پشيماني غريبي را زنده مي

  ).113: 1395پاموك، (» دويدند مي

شدند و همه چيـز رنـگ بـنفش ترسـناكي      از طرفي ابرهاي باراني به روستا نزديك مي«
  ).114: همان(» گرفته بود

پسر ناشناسي در تاريكي شب به محل چـاه قـديمي   يا در اواخر داستان وقتي همراه 
انگيز تـرس و آگـاهي از آنچـه     شود و فضاي رعب رود، صداي سگ بارها تكرار مي مي

  :رخ خواهد داد
  ).207: همان(» كرد ها عوعو مي سگ نگهبان مثل ديوانه«

گويي در صحنة هيجاني يك فيلم در سينما همـه سـاكت هسـتند تـا شـايد فرجـي       
ناجي ظاهر گردد و قهرمان داستان را از خطري كه پيش روست نجـات  حاصل گردد و 

فرما شد و از آنجايي كه سگ نگهبـان ديگـر عوعـو     سكوتي طوالني بين ما حكم«: دهد
  ). 212: همان(» كرد، سكوتي كامل ايجاد شد نمي

در رمان اورهان پاموك، صداي التماس براي نجات از سرنوشـت محتـوم، سـكوت    
شكايت و اعتراض و عصيان به وضوح قابل تشخيص اسـت و آنچـه را    نگراني و فرياد

شود كه پـاموك در شـيوة    بنابراين مالحظه مي. كند رخ خواهد داد به خواننده تداعي مي
فضاسازي هم التفاتي به روش كار فردوسي و آماده كـردن ذهـن خواننـده بـراي ادامـة      

  . داستان داشته است
  
  گيري نتيجه. 10

اي در نوع ادبـي مـورد پسـند نسـل      در رمان زني با موهاي قرمز، دو داستان با پيشينة اسطوره
. جديد ، بصورت خالقانه اي  با يكديگر تلفيق شـده ومـورد بـازآفريني قـرار گرفتـه اسـت       

رمان،در بازتاب وجوه مختلف داستانهاي كهن موفق بوده و عـالوه بـر ايجـاد درك عميـق از     
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مطلوبيت و جذابيتش را مطابق با شعور و حوصله انسـان امـروزي حفـظ     مفاهيم اسطوره اي
در اين رمان به روشـني نشـان   .كرده و ارزشهاي فرهنگي مشترك ملتها را نمايان ساخته است 

هاي اولية نوع بشر كه با تفاوت امكانـات و   هاي رواني مشتركي ميان نسل داده شده كه دغدغه
كرده است وجود دارد؛ احساسـاتي چـون درد    زندگي مي هاي فاحش با انسان امروزي آگاهي

دوري از پدر، مجازات و تقدير، عقدة اوديپ و حرص ثروت و قدرت، خشم و كينة درونـي  
رمـان  . پسرانه و غرور پدرانه، دغدغه هاي رواني مشترك انسان امروزي با اجدادش مي باشند

هاي كهن توانسته نشان دهد كـه   استانرغم فاصلة زماني و مكاني با د زني با موهاي قرمز، علي
روح و روان انسان هاي امروزي كه خود را متعلق به فرهنگهاي مختلف مي دانند، پيونـدهاي  
ناگسستني با يكديگر و با اجداد مشتركشان دارند و آثار ادبي متعلق به ملت يا منطقـه خاصـي   

ه قسمتي از تفكـرات و مفـاهيم ،   نيستند ؛ روايتهاي اسطوره اي مورد نظر در اين رمان نمايانند
باورها و اعتقادات گذشته بشري هستند و رمان بازآفريني شده چگونگي تطبيق آن با شرايط و 

اورهان پاموك در اين رمان عالوه بـر آشـناكردن   . روحيات بشر امروزي را به نمايش ميگذارد
ه اوديـپ ،كـه   خواننده ترك با وجوه موضوعي و شكلي داستان رسـتم و سـهراب و شـاهزاد   

بصورت مبهم در زبان و فرهنگ مردم استانبول امروزي رايج مي باشـد ، تفسـيري از زنـدگي    
امروزي واشتراكات رواني نوع بشر همراه با چگونگي متجلي شدن مفهومي با پيشينه اسـطوره  

بطور كلي اين رمـان بـاروش بـازآفريني شـرح     . اي در فرهنگ منطقه اي را ارائه نموده است 
  .مي و رواني موفقي از داستانهاي كهن اسطوره اي ارائه نموده است مفهو

  
  نوشت پي

وي تحصيالت مقدماتي . در محلة نيشان تاشي استانبول متولد شد. م1952اورهان پاموك درسال . 1
در بيست و . شان گذراند و متوسطه را با گرايش نقاشي در كالج آمريكايي واقع در محلة سكونت

سـال    تكنيك استانبول ثبت نـام نمـود امـا بعـد از سـه      تة معماري دانشگاه پليدو سالگي در رش
نگـاري پرداخـت و نهايتـاً بـا      تحصيل اين رشته را رها كرد و در همان دانشگاه به رشتة روزنامه

آقـاي جـودت و   «هاي  از پاموك، رمان) 9: 1394پاموك، (» التحصيل شد مدرك كارشناسي، فارغ
زنـي بـا   «، »برف«، »نام من سرخ«، »حيات نو«، »كتاب سياه«، »قلعة سفيد« ،»خانة ساكت«، »پسران

نامـة خـود    كه در واقع زندگي» كتاب استانبول«و » رنگي ديگر«مقاالت  و مجموعه» موهاي قرمز
پاموك با ايـن آثـار توانسـته جـوايز متعـدد و      . به چاپ رسيده است» موزة معصوميت«اوست و 

تأثيرگـذارترين صـد   «وي جزو . را كسب كند» جايزة نوبل ادبيات«له المللي، از جم ارزشمند بين
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جـوايز متعـدد ادبـي، از    . شـود  شناخته مي» ترين صد مرد سال جهان باهوش«و » فرد سال جهان
بلكه به قول . اي از شور و شوق نوشتن در پاموك كم شود جمله جايزة نوبل باعث نشده كه ذره

هـايش را بعـد از كسـب جـايزة نوبـل       كه بهترين كتـاب  اي است نظران پاموك نويسنده صاحب
  .است نوشته

شناسي عشق پرداختند و عشق را بـه   شاعران قرن دوازدهم ميالدي بودند كه به روان: تروبادورها .2
 .واسطه معنا كردند رابطة چهره به چهره و بي

  
  نامه كتاب

  . سمت: ، تهرانتاريخ اساطير ايران). 1374(آموزگار، ژاله، 
  .قطره: ، تهرانهاي نور زير آسمانه). 1389(پور، ابوالقاسم،  اسماعيل

تراژدي فرزندكشي در ايران و پدركشـي در يونـان، تضـاد،     «). 1390(نيا، عمران، اكبري، منوچهر و ذبيح
  . 3- 5شماره . 1دوره جديد. ادب فارسي، »افسانه يا واقعيت

 .توس: ترجمة جالل ستاري، تهران، اندازهاي اسطورهچشم). 1362. (الياده، ميرچا

  .سروش: تهران موج و مرجان،). 1390. (بشردوست ،مجتيي
  .فكر روز: ، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران). 1373(بهار، مهرداد، 

  .ياران: ، كاظم عباسي، تبريز)اسطوره شناسي تركان (درآمدي بر اسطوره شناسي ). 1389(بيات، فضولي، 
  .نشرمركز: ، ترجمة عباس مخبر، تهرانهاي موازي اسطوره). 1386(ف، . بيرلين، ج

  .نشر هونار: ، ترجمة رويا پور مناف، تهرانزني با موهاي قرمز). 1395(پاموك، اورهان، 
  .نشر ني: ، تهرانتماشاخانه اساطير). 1387(ثميني، نغمه، 

  .اساطير: تهران، ترجمة باجالن فرخي، شناخت اساطير ايران). 1383(جان راسل، هينلز، 
  اكبرِي منوچهر، تراژدي در اساطير ايران و جهان /ذبيح نيا عمران، آسيه 

  .توس: ، تهرانرمزو مثل در روانكاوي). 1366. (ستاري، جالل
 مجله نامه فرهنگ) مصاحبه(هاي عصر ما را آيندگان خواهند خواند،  اسطوره). 1371(سركاراتي، بهمن، 

  .1371سال دوم، بهار  - 3شماره  –
  .اساطير: ، تهرانبينش اساطيري). 1391(شايگان، داريوش، 

  .نشر دانشگاه تهران : ، تصحيح عزيزاله جويني، جلدسوم، تهرانشاهنامه). 1392(فردوسي، ابوالقاسم، 
 28اي رمان درد سياوش با نگاه بـه تـاثير كودتـاي     تحليل اسطوره). 1395(قبادي، حسينعلي و ديگران، 

   42،ش 95، بهار نامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختيفصل، 1332مرداد 
  .جوانه رشد: تهران. اصغر بهرامي، ترجمة علياساطير مشرق زمين). 1389. (كمبل، جوزف

  .نشر مركز: ، ترجمة عباس مخبر، تهرانقدرت اسطوره). 1386(كمبل، جوزف، 
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، ترجمة عباس آقاجـاني  روج هراكلساز آغاز آفرينش تا ع: اساطير يونان). 1370(گرين، راجر لينسون، 
  .سروش: تهران

  .282،61، شماره كيهان فرهنگي، »تحليل روانشناسانه ستيز رستم و سهراب«). 1389(مهريزي، رضا، 
  .سخن: ، تهرانها و كاربردها نظريه: درآمدي بر اسطوره شناسينامور مطلق، يهمن، 

  .سروش: ، تهرانشناسي رويكردهاي عامي به اسطوره). 1389(واحد دوست، مهوش، 
  .نيلوفر: تهران 1جلد . ، ترجمة سعيد ارباب شيرانيتاريخ نقد جديد). 1373(ولك، رنه، 

  .اساطير: ، ترجمة باجالن فرخي، تهرانشناخت اساطير ايران). 1383(هينلز، جان راسل، 
 .آستان قدس رضوي: ها، پروين فرامرزي، مشهدخاطرات روياها و انديشه). 1370(يونگ، كارل گوستاو، 

  


