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  رمتن س

 
ادبیات گره خورد، با  هایی شد که هبوطنخستین گاز ما به سیب سرآغاز پرسش به  مان را به دنبال داشت، 

 .ها را پدید آورداسطورهتخیل درآمیخت و براي کشف و دانستن چیستی خود، 
میداستان را  خدایان  که  حقیقی  ظاهر  به  ازآفرهایی  می  ید،  وجد  به  تدبیرشان  و  به  هوشمندي  آمد. 

هاي بشریش مرهم و کارگشا باشد و طوري به باور تخیل خود  داد ماورائی تا براي رنجی میمخلوقاتش قدرت
 .ر او ببخشایند هرچیزي را که خواستارش بودکرد تا خدا و خدایان بنشست که انسان قربانی میمی

تا بود،  مقدس  داستانی  واقعیریخی حاسطوره،  با  ارتباط  در  هموراره  که  میتقیقی  شکل  و  ها  علت  گرفت. 
آفرید و جهان را بر شاخ  کرد و سپس براي پاسخ خویش، میهاي آغازین را طرح میهایی که پرسشمعلول

 .لرزاند گاو می
یافت حقیقت   پدید میدر تخیل غرق میبراي  را  واقعیت  از پس آن،  و  تفکشد  و  فلسفه  با  و    ر درهم آورد 

  اتی تازه بیابد.  ساخت که در قلمرو فکر و ذهن و زبان انسان رسوخ کند و حیآمیخت و حقیقتی میمی
 تواند بگوید که ما جز تخیل نیستیم؟ و چه کسی می

شان اهمیتی نداشت، چون مفهوم  ر این بین صحتِ تاریخیاسطوره، روایتگر ظاهري حوادث تاریخی بود اما د
داستا شرح  در  مسئله (story) ننهفته  آن  مُعتقدان  آن  براي  براساس  را  خویش  زندگی  که  بود  اي 

دیدگاهمی چون  مفاهیمی  بود    ساختند.  واکنشی  اسطوره  آفریدگار.  یا  و  جهان  خویش،  به  نسبت  آدمی 
هایش، از عجز در برآوردن آرزوها و حتی ترسش از  و ضعف  له با درماندگیبرخواسته از ناتوانی انسان در مقاب

نهایتوادث غح امر  این  پهلوانا  اًیرمترقبه.  و  منجیان، شهریاران  به  بعدها  که  ساخت  و  خدایانی  شدند  ن بدل 
گی  برد و او را به ویژساخت و باال میاي میگاهی هم به عکس، از قهرمانی عادي و عامی، موجودي اسطوره

و بدل میخدایان می نبود  تا جایی که دیگر بشر  به موجوديآراست،  و  ال ارقخ  شد  براي نجات  بتی  و  عاده 
  .عبادت

 
 !اممن همواره اساطیر را بر تاریخ ترجیح داده«

 آیدزیرا تاریخ مُرکب از حقایقی است که در نهایت دروغ از آب در می
 ». شوند اند که به مرور به حقیقت تبدیل میشدههایی ساخته و پرداخته و اساطیر دروغ

 
 ژان کوکتو 

  
  

  ال نتمایتنآ شوراي سردبیري
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  جاي امروز اسطوره 

  1ی طالیه رویای  نویسنده:

  
  

  چکیده
شالودهاسطوره را تشکیل میها که زمانی  امروز کجا میاهدادند کجا رفتي تفکر، فلسفه و اخالق  توان  ند؟ و 

این پرسش آن به  پاسخ  مقاله در پی  این  بازجست؟  را  کل ها صرفها  تعاریف  از  رای  ینظر  که  و  مورد  جی  در 
به دارد،  وجود  میاسطوره  اندیشمندانی  نظرات  بررسی  به  مشخص  دربارهطور  که  شکلپردازد  و  ي  ها 

چون نیچه، بارت، کاسیرر، لوي استروس، فراي، اند؛ همپردازي کردهکارکردهاي نو و امروزین اسطوره نظریه
اي را در جوامع صنعتی در  رفتار اسطورهوره و  اسط  ن یوهاي نالیاده و ... سپس در پی نقد آن نظراتی که شکل

همسان مُد،  قدرت،  چون:  رسانهمفاهیمی  اساطیر  و  جستگرایی  و...)  سیاست  سینما،  ورزش،  (در  وجو  اي 
به رویهمی امروز نگاه میي دیگر اسطورهکنند،  اعتقادي اسطوره،  کند، که نه وجه قدرتمند و همهي  گیر و 

اش  سازيساز انسان توانایی ازلی اسطورهزآمیز و یکتاي آن است. ذهن اسطورهیی، رارویا  ،زبلکه وجه نمادپردا
و هنر می ادبیات  اسطوره در فضاي آشنایشان دوباره نفس میاسطورهکند که وطنرا مصروف  و  و  اند  کشد 

می بیشجان  مقاله  این  مقصود  تگیرد.  نه  است  نو  هنر  و  ادبیات  در  جدید  اساطیر  خلق  مضارکتر  امین  ر 
هاي نو  توانند اسطورهها و رویدادها در ادبیات میها، مکانها، زمانساطیر کهن در فرم و زبانی تازه. شخصیتا

و کم بیرون آمده  انتزاعی خود  فردیت  از  که  اساطیري میباشند  ابعادي  اسطورهکم  به  تبدیل  و  هایی  یابند، 
اي براي مسائل انسان امروز در  دهایی اسطورهون نمارا چ  اهشود آنگاه میشوند وراي زمان و مکان؛ آنمی

زادهنظر گرفت. چون الیه نمادهایی  از  و هنر، آکنده  ادبیات  نامکشوف  براي هاي  گاه  که  است  ناخودآگاه  ي 
آفرینندگان تواند بازگشوده شوند و  ها نیز میها بعد از آنها و قرنشان نیز ژرفایش آشکار نیست، سالخودِ 

  هاي نو در ادبیات و هنر.   م اسطورهق مداوی خلنعیاین 
  

  اي اساطیر رسانهسازي، هنر مدرن، : اسطوره، اساطیر جدید، ادبیات جدید، اسطورهواژگان کلیدي
  

   مقدمه
را درباره زیبایی  تمثیل  مانندکار می به  حقیقتي  نیچه  پاكآن  روي  کههستند    هایی سکه  برد: حقیقت    ها 

دیگ  شده بلکه  سکه  وانعن  هب  رو  این.  اند فلزي  هايقطعه  نیستند  می  نیچه  زیباي  تمثیل  آیا   براي  توانرا 
به  اسطوره برد؟نیز  به  کار  سکه  راستیآیا  اساطیر  که  هاییامروز  پاكآن  روي  نیستند  قابل  ،شده  ها    دیگر 

 
 ) royayi7@yahoo.comtalayeh( :راث فرهنگی عضو هیأت علمی پژوهشگاه می ١
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  است  همینین مقاله نیز  ا  بحث  ؟شدهفراموش   ییخطاها  ،اند شده  ايموزه  ییاشیا  به  نیستند و تبدیل  استفاده
 براي؟  امروز کجاست  جهان  در   اسطوره  جاي  و   کنند؟می  و چه  اندبه کجا رفته  امروز  ها در جهاناسطورهکه  

 اًممستقیو  شود  نظر    صرف  و تکراري اسطوره  ايکلیشه  ،رایج  از تعاریفشده تا    سعیها،  پرسش  این  به  پاسخ
شودپردا  اندیشمندانینظرات    به جدید   که  خته  تفکر  معنويو    ذهن  در  مصروف  توان  را    چیستی   خود 

  باشد.   بسیار متفاوتشان هایدیدگاه هرچند که ؛ند اهکرد (هاي امروز)اسطوره
  آیا اسطوره  رند؟اد  اسطوره  امروزي  چیستند؟ آیا اصوالً جوامع  امروز  هاياسطوره  کههایی نظیر اینپرسش  به

منظرهايستا  سنتی  جوامع  خاص از  و...  آن  ، شده  داده  پاسخ  گوناگونی  ؟   هاياسطوره  است   مسلم  چهاما 
پیچیدگی  شرایط  نتیجه  امروزي  و  الگوهاي  امروزاند  هايامروز  با  و    تشخیص  قابل  کهن  هاياسطوره  و 

مشخص  ها رهاسطو  م ییگومی  وقتی  حتی  ؛ نیستند   شناسایی کدام  نیست  واقعاً  ؟  است  اسطوره  منظور 
- به  یا اسطوره  و...  ق و اخال  قدرت  هاياسطوره  هستند، مثل  جامعه  شرایط  محصول  که  تاریخی  هاياسطوره

  ؟و رازآلود و رؤیاگونه ازلی حقیقتی يمثابه
  تأکید  از نظراتی دسته  آنر ب ،مدرن هاياسطوره مونپیرا دیجد   اندیشمندان گاهدید   و نقد  با بررسی مقاله این
کهورمی این  نزدیکی  ترینبیش  زد  بر  که  محقق  برداشت  را  دنیاي  داشتند  دنیاي  در   هايپیشرفت  امروز، 

  به   تنسب  ام  برتري  گواهی  مردم  اکثریت  زعم  ظاهراً به   که  چهو هرآن  اقتصادي  مادي، صنعتی، تکنولوژیک، 
باستان بهتریناست  عهد  کهاسطوره  جاي  ،  هال  ها  دور  شانتقدس  يهدیگر  ادبیاتانداخته  را  در  هنر    اند  و 

 ،غیرعادي  وقایع  ،و اساطیري  عجیب  موجودات  و تمام  نکرده  را فراموش  رویاهایش  هنوز انسان  کهجایی  ؛است
  دهد. می ادامه خود  بودن به راحتی به بکر آدمی  زها و تخیل، رااهدغیرعادي، نما هاينبودعادي حتی
تر ایجاد بیش  بلکه،  نیستادبیات و هنر  در    کهن   هاياسطوره  و بازخوانی  جا تنها بازسازيد در اینومقص  البته

آفرینش انساناست  مُدرن  انسان  رویاي  جدید در جهان  هاياسطوره  و  نو  .    احتیاج   ون  هايهراسطو  به  عصر 
انسانی را در مقایسه  نیازهاي  ها وویژگی  که  دارد.  انسان  منحصر خود    ي انسانی که با همه.  دارد   گذشته  با 

 و غنا  زیبایی  اشهایی دارد که قادر باشند به زندگیهایش نیاز به اسطورهها و ناکامی ها، آرزوها، یاسضعف
این کار را بهب این زندگی   کارشآي  هلیوس بخشند و  انسانی و معنوي که در بطن  پنهان   پرهیاهو  کردن روح 

 .  و هنر ادبیات یعنی با است، انجام دهد
  

  نو   در نگاه  اسطوره
و هنر   فرهنگ  گاهتکیه  عنوان  به  و ناب  اصیل  هاي اسطوره  کردندر زنده  سعی  بود که  کسی  نخستین  نیچه

  ، در معرض عقل  زیر ضربات  که  را هنگامی  ، اسطورهیونان  مشهور نیچه، تراژدي  يیهرظنبنابر    .داشت  بشري
نیچه  نجات  زمانی  بود، مدت  نابودي نه  ، آناسطوره  در احیاي  داد.  از    که  شناختیزیبایی  از دیدگاه  قطف  را 

که  ؛تداش نظر    در  دورتر  بسدیدگاهی   اسطورهاین  به  ،    بیان  بلکه  ،ندارد  تعلق  شناسییییباز  يهلمقو  تنها 
  آپولونی    اصل ِو آرامش  و طمأنینه  متضاد با سکون  یا  متقابل  و سراسر حرکت  است  وسیزدیونی  اصل  رساي
  غلبه  (لوگوس) بر اسطوره  يشد کلمه  یونانی  روان   عارض  که  تراژیکی  چرخش  بر اثر   نیچه  يهگفت  . بهاست
را انتظار    اسطوره  يش دوبارهپیدای  ،نوا و فقیر، بیانسان  گشت. در نتیجه  چیره  وسزنیبر دیو  لونوو آپ  یافت 

  خواه  شود ومی  ریچارد واگنر مشاهده  موسیقیایی  هايدر درام  که  گونهبدان  خواه  کرد.   سازيکشید و زمینه
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آن  نیچه  که  سانبدان می  خود  باز  زرتشت»  را    اشلسفهف  ین عیآفریند:  را  گفت  «چنین  کتاب  زباندر    از 
می(زرتشت  حکیمی باز  که)  حسب  استدالل  جايبه  گوید    خویش   حکمت  يشاعرانه  نقل  به  منطق  بر 

  نویسد: می »تراژدي زایش« او در کتاب . پردازدمی
افقی  دهد.می  دست  زا  خود را  خالقیت  طبیعی  سالم  اسطوره، قدرت  بدون  هر فرهنگی با   که  تنها، 

 هايقدرت  ، تمامیکند. اسطورهمی  پارچهو یک  را کامل   فرهنگی  حرکت  شده، کل  ها تعریفاسطوره
کمر   که  گرایی  سقراط  آن.  دهد می  نجات  هدفبی  هايسرگردانی  را از  آپولونی  و رؤیاي  تخیل  يقوّه
اعصار    ، در چنبر تمامیابد گرسنه  تا بهساخته که    اسطورهبیی  انسان  حال  ،بسته  اسطوره  نابودي  به

نظر از    صرف  کند کهمی  مشارکت  و در فرهنگی  کاودمی  ریشه  یافتن   براي  را  و زمین  ایستاده  گذشته
آن نمیمی  چههر  بهبلعد،  پر  خرسندي  و  رضایت  تواند  و  سالمتی  نیروترین  رسد    نیرتبخشو 

  )   171-172،  1377نیچه ،  (. گرددمی و نقد» تبدیل «تاریخ  به  با آن  درتماس هاردنیخو
  
.  است »استروس کلود لوي«  کوشیدهماندر مرکز توجه آن و قراردادن اسطوره احیاي براي  که ز دیگر کسانیا

  را دارد آن   اهمیت تریناو بیش  براي چه. آند روآجود میو خود را به فرهنگی خط ايهر جامعه او معتقد است
اوجو میوجست  اسطوره  را در تحلیل  آن  اسخکند، و پمی  عمل  مغز چگونه  بداند  که  است را   اسطوره  کند. 

در    که  نیست  منطقی  از پیچیدگی  تر کم  منطق  این  پیچیدگی  که  شناسد و معتقد استمی  از منطق  شکلی
  دو نوع  لحداق  رسد کهمی  نتیجه  این  به  سرانجام  رود. ويمی  کار  به  علمی  هايدر پژوهش  ، تهپیشرف  جوامع
 راه  دیگري  از زاویه  مسائل  به  دومی  جادویی، و این  اساطیري  يو اندیشه  علمی  يهاندیش  وجود دارد:  اندیشه

  آن   استروس  لوي  کهوحشی» (چنان  ي«اندیشه  .ندارد  اولی  فتایاز اعتبار ره  کمی  دست  یابد و اعتبار آنمی
و    منطقی  هايروش  که  است  و بر آن  مفاهیم  ها سروکار دارند نهنشانه  و   عالمات  کند) اصوالً بامی  الحطرا اص

  ر و بردر اساطی که یت اعالم کند،استخراج  است و تصاویر نهفته عالمات همین در دل را که جامعه  یک فکري
صورتک  هاییمحمل آییننظیر  و  دارندها  قرار  «اندیشه  .ها  یکروش  این»  وحشی  يدر  همه  پارچهها  - و 
از هم  عملی  ياندیشه  عکس  اند. بهجانبه علم،    هايبخش  و تفکر را به  دانش  کند؛ یعنیمی  تفکیک  اجزا را 
  )  31- 32، 1363ت، کبرا(  .دکنمی تقسیم  و فلسفه تاریخ

  هنري   سخن  در شناخت  است  استروسکار لوي  ترینمهم  اساطیر» که  «منطق  ، کتابانهشناس روش  از دیدگاه
آن  که ارزیابی  خود  کامل  تریندقیق  ،است  دانسته  فرهنگ  را  گستره  ساختاري  بررسی  ترینو  هر    ي (در 

یافتن   کتاب  این  شود. هدفمی  محسوب  )ساختارگرایان  فکري  فعالیت   شناخت  براي  یا نظامی  قاعده  صرفاً 
نیست این  اساطیر  هدفی  (هرچند  بلکه  بزرگ  خود  شناختبلندپروازانه  هدفی   است)  است:  و    تر  ساختار 

  پیش   يماده  هر  هب  که  است  ساز و کار ساختاري  داراي  انسان  ذهن  استروسنظر لوي  انسان. به  کارکرد ذهن
 را براي  ریاضی  نمادهاي  و  تجریدي  هايمقوله  ،غربی  و فرهنگ  تمدن  کهدرحالی؛  دهد می  شکل  خویش  روي

کرده  ذهن  کنش  تسهیل فرهنگاست  ایجاد  کهآفریده  دیگري   منطقی  اشکال  دیگر  هاي ،    کارکردشان   اند 
  » «پیشرفته  کارکرد ذهن  استروس  مشهور لوي  يریه. بنابر نظاست  یضو ریا   تجریدي  هايکار مقوله  همچون

کارکرد ذهن  معاصر)   انانس  (ذهن یا  که  اقوامی  » (ذهن«ابتدایی  با  شوند)  می  » خوانده«ابتدایی  «وحشی» 
فقطاست  یکسان قرارآن  روي  پیش  که  هاییپدیده  .  یکسانمی  ها   «اقوام  که  راپند   این  .نیستند  گیرند 
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تمدنیابتدای فاقد  یا  »  محسوب  اقوام  فرهنگ  ناکامل  شکل  فرهنگشان  هستند،  شود،  می  «پیشرفته» 
  )  183-184، 1370( احمدي،   .است کشانده نادرستی ها و نتایجروش را به شناسانانسان

لوي نظر  است  يتجربه  «بیان  اسطوره  استروس  از  دریاف  زندگی»   معناي  به  آن  يهدهندشکل  منطق  تو 
  : است » آفریدهزندگی  ي«تجربه را در آن دیگر  وهوج است که ذهنی کار کنش و ساز  شناخت

  
بتوانیم  ساختن  آدمی  ذهن  ] کارکرد[  اگر  تعیین  اسطوره  در  آنکنیم  را    توانست  خواهیم  گاه ، 

  )   187همان ،  ( . نیمک نییعدیگر نیز ت  هايرا در سویه کارکردش
  

اسطوره ارائهزبان  يمثابه(به  نمادین  نظامی  درون  که  است  گفتاري  چونهم   هر  و   شود،می  )  دیگر  عناصر 
عناصر را   ما تقابل که است اساطیر این پژوهش دشواري  اند. رازناشناخته نظام این درونی مناسبات هايقاعده

  دینی   ادبیات در که انیمدمی .ها آشنا نیستمتقابل با منطق اسطوره سیم، اما در جهاننا ش می دوخ  در فرهنگ
با    ویژهها و بهاما در اساطیر با تقابل ،دارد وجود سخت  و پیکاري تقابل ها و شیاطینفرشته میان عرفانی و گاه
یاد   ايکند و از قاعدهرا نقد می  از اسطوره  یجتصور را  نآ  سوراستلوي    . یعنیآشنا نیستم  دوگانه  هايتقابل

  ، هر اسطوره  شناخت  يزمینهکه  ؛ اینکند دیگر را آشنا می  ياسطوره  ، معنايهر اسطوره  بر آن  بنا  که  کند می
  . دشومی فراهم هاسایر اسطوره  به  دقت از راه
امابارت «  نگاه ابیش   اسطوره  به  »  اجتماعی  تاریخی  يجنبه  زتر  اسطوره  آن  و  او  گفتار،   چونهم   را  است. 
  : گفتار است یک اسطوره که داند و معتقد استمی از نشانه مینظا
  

و    است  اسطوره  به  تبدیل  براي  ویژه  نیازمند شرایطی  نیست: زبان  گفتاري  هرگونه  طبیعتاً اسطوره«
اکنون  ولیردازیمپمی  طشرای  این  به  ما  این   مطرح  باید   که  چهآن  .    ظامین  اسطوره  که  است  کرد 
  یا یک  مفهوم  ، یکاُبژه  تواند یکنمی  اسطوره  که  یابیممیدر  روایناست. از  پیام  است، یک  ارتباطی

اسطوره   ایده داللت  اسلوبی  باشد.  یک  از  سپساست  فرم  است.  به  .    هاي حدودیتم  مرف  این  باید 
باید ابتدا  با وجود این کرد. ولی  محاط آن  به را دوباره  اجتماعرا افزود و  کارگیريبه و شرایط تاریخی

»  شمار رود.به  تواند اسطورهمی باشد  محقق در سخنی که هرچه کرد.  تعریف فرم یک عنوان را به آن
  )  30، 1382بارت ،  (

  
 منتهاباشد.    تواند اسطورهمی  هر چیزي  گوید می  دهد کهمی  گسترش  چنانرا آن  ابعاد اسطوره  بارت  در ادامه
  : مصرف با تاریخ هاییاسطوره

است. هر    بخشالهام  اندازهبی  زیرا جهان  .بله  من  گمان  باشد؟ به  تواند اسطورهمی  آیا هر چیزي  «پس
  اجتماعی   تعلق  به  گویا و گشوده  وضعیتی  به  و خاموش  بسته  جودیتیاز مو  د توان در دنیا می  موضوعی

  . کند..نمی  چیزها را ممنوع  يدرباره  گفتنسخن  و غیر آن  طبیعی  خواه  قانونی  زیرا هیچ-گذار کند  
  نین چ  د.شاب» چیزها  از «طبیعت  تواند برخاستهنمی  اسطوره  تاریخ.  يهاست برگزید  گفتاري  اسطوره
می  است  پیام  یک  گفتاري  از و  یا  تواند  نه  تشکیل  گريبیان  اشکال  نوشتارها  سخن  شود.    تنها 
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توانند  می  و تبلیغات، همگی  ورزش، نمایش  نویسی، سینما، گزارشعکاسی  چنینهم  نوشتاري، بلکه
  )  30-31همان،  » (.قرار بگیرند ايگفتار اسطوره درخدمت

  
تاریخ هم به سادگی    دارند و  تاریخی  يتر جنبهها بیشاسطوره  اعتقاد بارت  به  که  گفت  توانمی  لیکر  و طبه

او    اند. بررسی  قابل  شناسینشانه  گفتارند در نظام  یک  چونهم   کهییجااز آنها را باطل کند، اما  تواند آنمی
  تر توسطبیش  که  گفتاري  عنوان  به  بر اسطورهنظر ندارد و    رد   ار  اسطوره  يو شاعرانه  راز و رمزگونه  يجنبه
کند.  می را تولید  هارسانه  گردانندگان توسط ،خودخواسته  هايارزش که اشتهشود تأکید دمی ها ساختهرسانه

    دارند.   مصرف و تاریخ زمانمدت نیستند و اغلب جاودانه  چنین این یایههاسطور
  را رمززدایی   ساختارگرایی  مهم  از دستاوردهاي  یکی  »ادبی  ينظریه«   تقد انگلیسی، در کتابمن  تون یگلا  تري

و    فرهنگ  را براي  ساختاري  شناسیاسطوره  بخشرهایی  آورد ره  توانمی  ترتیب  این  داند. و بهمی  پیکر ادبیات
  بارت   در نگرش  روند راززدایی  ها دانست. اینرهاز اسطو  سدقت  وراز    يههال  برداشتن  معاصر، همانا  ياندیشه

    )  23( همان، رسد.  خود می اوج به اسطوره به
  

   اياساطیر رسانه
آن  به  نگرش  نوعی و  دارد  وجود  جدید  که  اساطیري  اساطیر  مُدرن  صنعتیي  جامعه  هستند  طریق   و    از 
وسایلرسانه و  میهب  یجمع   ارتباط  ها  مثلوجود  ستارگان   سوپرمن  چون  کارتونی  هاي شخصیت  آورد.  یا   و 
با تسلط  توتالیتر    هاينظام  در  مسلط  هايو اندیشه  هاایدئولوژي، و یا  پاپ  موزیکو  سینما    ،ورزش  هايعرصه

گاهی اساطیري  جای  دنهرکدام قادر  که  ها و برندهاییبا مارك تجاري  هايري، یا حتی کمپانییو تقدسی اساط
، میرچا الیاده  هستند   اسطوره  به  و کاسیرر نسبت  بارت  متفکرینی چون  فیمن  دیدگاها کنند؛ همه موجد  پید 
  نویسد: می
  

ساختارهاي  «تحقیقات سلوك  تمثیالت  اساطیري  اخیر،  که  ییهاو  طریق  را    بر   جمعی  وسایل  از 
  مالحظه   دهمتح  ایاالتدر    خاصه  توانمی  را  پدیده  این.  د ن اساخته  شوند، روشنمی  تحمیل  جماعات

تبدیل  جمعی  ارتباط  وسایل  کمک  ها بهشخصیت  شدنافسانه  ...   کرد   هایی صورتبهها  آن  گشتنو 
  )   187-188،  1362( الیاده،   .»است رسیده  ثبت به  و مثالی نمونه

  
  در جوامع   اسطوره  گسترش  خطرآفرین  هايجنبه  به  که  است  اسطوره  قد ان  فیلسوفان  هلکاسیرر از جم  ارنست
- درَخي  هبر اندیش  اياسطوره  ياندیشه  ، چیرگیدر آلمان  نازیسم  گیريبا اوج  زماندارد. او هم  اشاره  امروزي 

نظام را در    بود.   سیاسی  هايورهاسط  جخود شاهد نض   زندگی  او در دوران  .دهدهشدار می  سیاسی  هايباور 
نیز    مردم  ،بردمی  یورش  آن  به  سپس  و  ساخته  را فلج  ابتدا شکار خویش  کند کهمی  شبیه  ماري  ها را بهآن

- (به  فردي  ولیتوو مس  گردد و شخصیتخِرَد کند می  شوند. فعالیتمی  اسطوره   این  تسلیم  ایستادگی  بدون
  بازند. می رنگ هاآیین واختو یکن مرتب اجراي انیم ) دربدوي جوامع سان
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اسطوره  به کاسیرر،  لحاظ  نظر  از  تنها  زبان  واژگان  شناسیریشه  را  چه  تواننمی  و  به  زبان  دریافت،    خود 
متعقد  و    در اپند را همزاد می  و اسطوره  است. او زبان  شدهبیان  از واقعیت  کند و بخشیبروز می  نمادین  يهگون

اندیشه  آمده  پیدایی  به  با زبان  اسطوره  که  است انتزاعی  نمادین  يو  ي  هآغاز گشت. کاسیرر دربار  با زبان  و 
  گوید: می اسطوره

  که  محضی صورت معنايبه شوند. نماد نهمی نماد نمایان يهگونبه همگی و علم «اسطوره، هنر، زبان
بلکهمی  داللت  محققی  بر واقعیت  تمثیلی  مانجتر  و  اشارات  کمک  به   که   نیروهایی  مفهوم  به  کند، 

یک آن  هر  جهانیاز  آن  ها  میمی  را  خویش  از  و  پس  نهد سازد    نه   نمادین  خاص  هايصورت  ... 
  یک  به  واقعی چیز  ره که هاستآن يهواسطاند، زیرا تنها بهواقعیت هاياندام واقعیت، بلکه تقلیدهاي

  )  48-49، 1366کاسیرر،  آید.» ( ما درمی فهم به سانگردد و بدینمی تبدیل عقلی دریافت موضوع
  

  اصیل   هاییاسطوره  آن  گوید: فقطمی  ايدر مصاحبهي اسطوره دارد. او  اي متفاوت دربارهاما نظریهریکور    پل
  بنابراین   .انیگهم  و هم  است  شخصی  آزادي  منظور همکه  شوند    أویلزتاب  در پیکر آزادي  بتوانند   که  هستند 

  به  انتقاد را باید با توجه  شود. این  همراه  باید با خِرَد انتقادي  همواره  اسطوره  بنیادین  قدرت  که  معتقد است
    :که. اینزیر شناخت  ينکته

.  است  نمادین  ساختاري  گسترش  چونهم  اسطوره  یکی  ، دوجود دار  ورهاسط  کاربرد مفهوم  «دو گونه
این اسطوره  زدنحرف  حالت  در  این  .معناستبی  زداییاز  نمادزداییمی  مترداف  زیرا  با    که -  شود 
اگر ما   ، است بدفهمی  اسطوره وجود دارد که هم دومی  اما معناي .پذیرفت توانرا مطلقاً نمی امکانش

نمادین   فهمید. زیرا اسطوره  را نخواهیم  کنیم، آن  تأویل  لغوي  ايگونها بهر  هرواسط است. در    اساساً 
  آن  نمادین  در مورد محتواي  نه  کنیممی  بحث  زداییاز اسطوره  که  است  نادرستی  تأویل  پیکر چنین

ریکور،    (   شوند.» یمتجسد م  میجز  ي اهایدئولوژي  ددر ح   که  آن  نمادین  در مورد ساختارهاي  بلکه
1373 ،104- 102  (  

  
  بپذیرد، اسطوره   اشظاهري  را در شکل  آن  رها شود و نه  تواند از اسطورهمی  نه  مدرن  انسان  او معتقد است

  . مباشی داشته انتقادي برخورديا آن ب  با ما خواهد بود. اما باید همیشه همواره
و    تخیالت  يیافتهتغییر شکل  هايماندهنویسد: «اساطیر تهکند و میو رویا تفسیر میپرت  رد فروید اساطیر را  

ملل  اقوام  امیال  اسطورهجوانی  در دوران  بشریت  متمادي  ... رویاهايو  تاریخ  اند.  از    یعنی  بشریت  حیات  در 
را دارد و معنف  یگد رویا در زن   مقام،  حیوانی  هايتیره  و تسلسل  تکوین  لحاظ   که   است  نآ  سخن  این  ايرد 

فهم  بررسی ممکن  رویا،  را  اساطیر  بیمی  بهتر  و  اسطوره  تردید سازد  آدمی  يرؤیا،    که آن  حال،  است  فرد 
ملتی  قوم  رویاي  اسطوره ایناست  و  با  اگرچه  که  است  این  حقیقت  همه  .  اسطوره  نمادهاي  اوالً  و    رؤیا 

  حال   کنیم.  را کشف جمعی   نمادهاي لیبیدویی هاي ریشه  دهد کهمی رویا امکان  اند، اما تحلیلهم عین ًاقلطم
مدارك  کهآن و  را میتر آنبیش  نگارانقوم  اسناد  و کمها  نمایانپوشاند  ثانیاً  سازدمی  تر  از   و  اساطیر دقیقاً 

  )    33،  1370باستید،  (  »کنند. یم  تیعتب  بر رویاست محاک که قوانینی همان
  



11 

 

  هنر جدید   ياسطوره
نویسد که  و می  کند می  را نقد   داند و آنمی  جدید   ياسطوره  را نوعیر  هن  شعر و  در  سرآمدگرایی  میرچا الیاده

منتقدان  مردم  ناتوانی فهم  رسمی  نمایندگان  و  و  در  کسانی  هنر،    با  که  »كگوون«  یا  » رمبو«  چون  هنر 
 هايجنبش  به  نسبت  اعتناییبی  بارمصیبت  بود و عواقب   ) همراهخبرانبی   ها (یعنیآن  از طرف  پرخاشگري
مثل کوبیسم  امپرسیونیسم  نوآور  عامه  منتقدان  به  عبرتی  ، درسآلیسمرسور   و  و  به  مردم  يو   سوداگران  و 

  نکند به   که  است  ها این آن  ، تنها وحشتها داد. امروزهمجموعه  انگد ن درآوفراهم   ها وموزه  تابلو و گردانندگان
  در نیابند.   است  نامفهوم  ،اول  نگاه  به  که  را در اثر هنري  نبوغ  يهجلو  موقعنباشند و به  پیشرفته  کافی  ياندازه

  و مشکل» و دشواریاب   «سخت  ي کهزیچ  ره  »بخشیکارکرد «نجات  جدید، به  اساطیر نخبگان  این  او در باب
 اگر سرآمدان  که  معنی  خوریم، بدینمیبر  آن  به  که  جدیدي  هايآفریده  در قبال ویژه  به  کند. می  اشاره  است
  نویسنده  که  جیمز جویس  معروف  هاياز نوشته  ها، یکیفینیقی  داريبی  (    Finnegan's Wakeيهشیفت

  که   نیز هست  جهت  شوند، بدینمی  آبستره  هاي) و نقاشیاست  کار گرفتهپیچیده را به  و  ین غی  نزبا  در آن
معرف  گونهاین عوالم  بسته  دنیاهاي  آثار  به  تمام  اريدشو  به  تنها  که  اند ينفوذ  غیرقابل  سري  و    قیمت  و 

  برد.  ها راهآن  به توان، مییتنس  و قعتی  جوامع رازآموزي هايمعادل آزمون هاییسختی تحمل
   

  کشف   از میل  گشتن، حاکی  هنري  آثار  بودن  فهم  غیرقابل  و حتی  دشواریابی  افسون  «در حقیقت، مجذوب
- «راز  آرزو دارند که  مردم  گونهاست. این  آدمی  هستی  جهان  ، در زمان  تا آن  ناشناختهو    نو و سري  معنایی
، هنري  هايها و بیانزبان  هاي کردنویران  این  يهمه  ينهفته  معناي  بیابند که  آن  توفیق  و   د ن شو  » آموخته
که«بی  تجارب  این  تمام  معناي را  ندارند   مشترکی  وجه  هیچ  گویی  اول  نگاه  به  همتا»  هنر  و  ،  با  بشکافند 

  )  189-193، 1362الیاده،   دریابند.» (
  
تا    نامد گرفتهمی  زبان  تخریب  ها رااو آن  ، کهجدید زبان  نر جدید را از ساخته  تجارب  يرایسب  وا  هرحالبه

  نامد، چندانمی  شدهو سوخته  سفید یا پاره  هايها را پردهآن  او  ، کهآبستره  نقاشی  هنر تجسمی  هايآفرینش
 سرآمدگرایی  این  بودنو تصنعی  بر نمایشی  هالیاد  دیکتأ  البته  نامد.هنر جدید می  بحران  را  پسندد و آننمی
ما   در هنرهاي  ساختارشکنی  به  ش راو تمایل  گیردمی  را نادیده  هنر مدرن  رسد. او روحنظر میبه  آمیزق اغرا
اما   ،د شانب  قیو عم  اصیل  موارد واقعاً چندان  در برخی  است  ممکن  هرچند   تظاهرات  این  هرحال  خود. به  قبل
  . آثار انکار کرد  گونهرا در این وجود معنا و عمق توانو نمی ابعاد نیست يهمه به  تعمیم قابل

  
  ت و ادبیا  اسطوره

 کهاین  ،جدید بپردازیم  نویسندگان  و  نزد متفکرین   رد   و ادبیات  اسطوره  يرابطه  به  خواهیممی  بخش  در این
  ؟ یابند یا نهیمه مادا تیاادب ساطیر درا آیا
استوار بودند،    اسطوره  رب  کههاییهفدهم، داستان  يدر سده  ویژه، بهاز رنسانس  پس  »استروس  وي«ل  گمان  به

 رمان  يویژه  نقش  بررسی  تا رمان» به  «از اسطوره  نام  به  از کتابش  او در فصلی  .دادند  رمان  خود را به  جاي
جا آن  پرداخته  جدید   يمعهدر  اسطوره  و  کارکرد  با  جوام  را  دانسته«ابتدایی  عدر  همانند  لوي  »    است. 
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  به   «ساختار متکی  به  تبدیل  از اساطیر  ايدر پاره  ها» کهتقابل  «ساختار استوار به  کند کهتأکید می  استروس
می  توالی تکرار»  رمانو  مورد  در  صا  شود،  کهدنباله  هاي رمان  (مثل  ئهارا  لکش ز  ا  داج   ، استدق  نیز    دار 

  روایی   بنیان  در  تواندو ساختار را می  . اینتاس   یادآور توالی  شوند) کهمی  چاپ  مجالت  در  پاورقی  تصوربه
یافت  مدرن  هاي رمان کتاب.  نیز  زبانی  اسطوره،  استروس  لوي»  اساطیر  «منطق  در  گ  ویژه  را  نظر   ،تهرفدر 

بهآن  يدرباره  را  شناسیزبان  ساختاري  لحلیت  شور ترکیبمیکار    ها  و    براساس   را  اسطوره  واحدهاي  برد 
  داشته  مهمی  نقش  مدرن  در ادبیات  استروس  بندي» لوي«قطعه  د. مفهومن کمی  » کشفبندي«قطعه  يقاعده
ادبیات  است.   نوع  این  نگاه  که   انت س دا  نیا  ها دربندي جملهقطعهدر   روایی  منطق  گونهفاقد هر    نخست  در 

پایان  بود،   » لپکینه  «ویلیام  آمریکایی  شناسانسان  يگفته  به  استروس  شود.می  روایت  فهم  گشايراه  در 
 انستپو سرخ  از اساطیر  یک  هر   یابد کهدرمی  جنوبی  درآمریکاي  هایشپژوهش  در»  «لپکینه.  کنداستناد می

  در شعر تجربه  ویژهو به  ما در ادبیات  که  است  ویژگی  و این  .است  ايتازه  ياسطوره  ،شودمی  روایت  کهار  هرب
شعر و    بین  که  است  دیگري   امکان   این  .کنیمپیدا می  دست  تازه  یدریافت  به  آن  با هر بارخواندن  که  کنیممی

ها  و اسطوره  است  باشد) مشترك  اسطوره  ند توامی  هر چیز   بارت  قول  بهرا  یز(   گريو شاید هر چیز دی  اسطوره
  یابند. می تداوم هایشانویژگی با همین
تاویل  استروس  کار لوي   ر ب  . هر رویا استوار استنیست  رویاها  کار فروید در تاویل  به  شباهتاساطیر بی  در 
این  است  وابسته  يداربی  در  يوریادآ  کنش  زیرا به  ،ناکامل   روایتی از    هربار که   ؛نیست  در خود کامل  و جدا 
  شماري   یابد. ما تنهامی  تازه  هايدهد یا جنبهمی  خود را از دست  معنایی  هاياز جنبه  ايشود پارهمی  تأویل

  جزئیات   و نه  کنیمرا مرور میها  تهکن  ینترها را، مهمآن  تمامی  و نه  آوریمیاد میگوها را بهواز تصاویر و گفت
لوينیز به  را. هر اسطوره از    تمامیتش  فردي  . رویا در ناخودآگاهناکامل  است  روایتی  استروس   نظر    دسترا 

  ) 192،  1370احمدي،  (. جمعی  در ناخودآگاه  اسطوره دهد ومی
   ها خود کارآمدتر است. قطعه  یا نظام   ا از کل ارهو ب  تس ا  ايههوشمندان  نشان  هر قطعه  نیز معتقد بود که  بارت

  شود. او لذت ها آغاز میقطعه  درونی  از زندگی  و سخن  آفریند را می  ها سخنآن  دارند. ترکیب  ايیکه  زندگی
  ) 212مان، ه( آغاز».  همه و این قطعه همه کند «اینمی توصیف را چنین نویسیقطعه
اس   رهوطس ا  هامروز بررسی  شناسیطورهو  ادبی  در  مکانی  نقد  بسیاري  ايویژه  معاصر  نویسندگان  دارد.   از 

نوع»فراي  تروپرنو «و    »گریوز  رابرت« همانند   و،  نمونه  ادبی  ساختارهاي  ها  کهمی  هاییرا  اساساً    دانند 
  )   69، 1378مقدادي،   (  د.هستن اساطیري ازحکایات متنوعی تکرارهاي

  نویسد: کند و میمی اشاره در آثار ادبی فردي هاياسطوره به  و اسطوره ادبیات يدر مقاله فراي روپرتنو
  

  هیچ  را که تخیلی ايمجموعه فردي، آورند و آثار ادبیمی فراهم اساطیري اي، مجموعهاساطیر فردي
اگر چنین  آن  تعریف  براي  اي واژه   را به  ادبیات  توانستیمتر میآسان  ،داشتمی  وجود   یلفظ  نیست. 

هم   و  بسته  تخیلیي  همجموع  عنوان  بسط  پرداخته  اساطیريي  همجموع  چونمحدودي،    و  و 
اساطیر    اجتماعی  هايکارویژه  از نخستین  . یکیکنیم  تلقی  و فرهنگ  از تمدن  و حاکی  یافتهگسترش

و نیز   طبیعت و با نظام  با خدایان پایدارش و مناسبات قاز میثا یالیخ  يدید  ، عهجام  به که است این
سازمان وقتی  شادرونی  از  کند.  به اساطیري  ايمجموعه  اعطا  کارویژهمی  تبدیل  ادبیات  ،    يشود، 
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  که  عیمنباز    ماًستقیاست، م   جامعه  به  بشري  موقعیت  از  خیالی  دیدي  اعطاي  که  ادبیات  اجتماعی
  اسطوره   ينمونه  فرآیند اشکال  گیرد. در اینمی  ، نشأتاست  ادبیات  اساطیري  الگويو    نمونه  همان

قرارها و شگردها   این  کههنگامی   فقط  گردند؛ ولیمی  تبدیل  ادبی  مقوالت  قرارها و شگردها و انواع   به
انواع قالب  شکل  لیاص  یصخصا  همچون  ،ادبی  مقوالت  و  قبول  ادبیات  و  نسبت   مورد  گیرند،    قرار 
  شوند. محرز می و خود، مبرهنبهخود  و اسطوره ادبیات

  
به لحاظ   که  ايپیوستههمبه  هاي داستان  يهمجموع  عنوان  اساطیر  قصه  افسانه  به  صورت  و  قالب  از   يو 

با    intrigue  چیدناسباب معنايبه که Mythos  یونانیي اژهد. واندبیا خصایص يپیوندند دارایم عامیانه
اصلی  و  داستان  کالف  بازشدن پیوند  ادبیات  اسطوره  ماجراست، نشانگر  ادبیاتاست  با  اساطیر    نوعی  وارث  . 

از اقتدار   وشود می محسوب سترگ  ینت س  از قبل  دارد کهدر اختیار شاعر قرار  هاییداستان گونهو بدین است
ي  همای  از هرگونه  عاري  هستند که  اساطیر کالسیک  وارث  اروپایی  شاعران.  برخوردار است  کالنی  و مرجعیت

- نیمه  اسطوره،  درتفسیر تمثیلی  کههمچنان  ،اند یافته  و شعر اختصاص  تخیل  دنیاي  اند و سراسر بهاعتقادي 
،  1378فراي،  (  است.  شناختییا نیمه  متفکرانهنیمه  ،عقالنیاسطوره، نیمه  يرانهشاع  یبازآفرین  .ت اس   شاعرانه

116-114 (  
و    مایه  یونانیان  است.   استعاري  و  شناسانهنشانهي  رابطه  و هنرها برقرار است  اسطوره  بین  که  از دیگر روابطی

اسطور  تراژدي  مضمون داستانی  ایتحک  راوي  که  ايرهطواس   . نامیدند می  هرا  ممکناست  و   زبان  به  است  ، 
- هنشان  گیهنرها، هم  آن  صورتشود. در این  گزارش  و نقاشی  هنر پیکرتراشی  زبان  یا به  غنایی  از انواع   نوعی
،  ه(اسطور  و حکایت  روایت  هاينشانه  همجموع  که  امعن  بدین  ؛ روند شمار میبه  اسطوره  مختلف  ) Code(  هاي 
  ) 116 -117، 1378هارالد، ( .  شوند می محسوب) هنرها آن مبنا و مرجع هايهنشان
علل  یکی به  شاعران  که  کششی  از  خود  احساس  در  جنبمی  اساطیر  زبان  فنی  يهکنند  ،  اسطوره  دارد. 
(است استmetaphoricعاري  آن)  که.  م  شارح  جا  معناياسطوره  فسریا  د  رهاسطو   عمیق  ،  تمثیلرا  و    ر 

سراغ بامی  مجاز  شاعر  معناياسطوره  بازآفرینی  گیرد،  مثالی  عمیقش  ،  ساختار  در  )  Archetypal(  را 
  ) 116 - 117، 1378فراي، ( یابد. می اسطوره

  انا زمب  ابل(در تق  اساطیري  زمان  يلهامس  د بهجدی  هاي رمان  ساختار اساطیري  به  اشاره  ضمن  میرچا الیاده
ادبیتاری آثار  اساطیر و    نقل    را که   جدید، جایی  رمان، در جوامع  منثور، خاصه  داستان  پردازد: می  خی) در 

 هاي رمان  » بعضی«اساطیري  ساختار   است  ممکن  است. حتی  دارد، گرفته  و مردمی  سنتی  در جوامع  هاقصه
  ثابت را، در ادبیات اساطیري هايو آدم بزرگ مضامین ايقب و دوام توانمی ینساخت. همچن نمایانجدید را  

این  پس.  کرد به  شیفتگی  که  گفت  توانمی  دیدگاه  از  مبین  جدید  تر  بیش  هرچه  شنیدنق  اشتیا  رمان، 
 يه مای  نام، یا هاند داده  از دست  خود را  مینوي   يهبجن  یعنی  شده  دنیوي  که  » استاساطیري  هاي«داستان

  رمان  خواندن  ، خاصهخواندن  از راه  که  زمان  ياز حیطه  خروج  اند.گشته  پنهان  دنیوي  در اشکال  فقط  مینوي 
ادبیات  پیش  که  ستچیزي  پذیرد،می  صورت امر دیگر، کارکرد  به  از هر  اس   را  نزدیککارکرد    ؛ کند یم  اطیر 

زمانی خواندن  که  قطعاً  درك  آن  رُمانی  با  آن  را  در  می  و  جامعه  که  نیست  زمانی  همان  کنیمسیر   ايدر 
  خارج  و شخصی  ، فلکیتاریخی  در هر دو مورد، از زمان  یابد. امامی  فعلیت  اياسطوره  شنیدن  ی، از راهنتس 
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  که   خیالی  و  یبغر  نیامبا ز  زنند. خوانندهمی  غوطه  و سرمدي  خیتاری  ماوراي  شگرف  و در زمانی   شوند می
  به  منحصر و مخصوص  که  خود است  خاص  زمان  داراي  زیرا هر حکایت (  متغیر است  نهایتبی  آن  هاي وزن

  کند. کار پیدا می و سر  )است حکایت همان
را،    مانیز  هاينوز  ا وهدیگر ضرباهنگ  به  یابیدست  ، میلتاریخی  زمان  از حکم  ادبیات، نافرمانی  يهدر پهن

وزنی از  آن  که  غیر  به  در  (حتی  کارکردن  مجبور  زیستنیم،  از چنینقوي  نحويبه  و  دیگر    سرپیچی  تر  در 
  و شخصی  زمانی فرد که خاص زمان  به  اعتال بخشیدن آرزوي این که نیست زد. معلوم  حدس  توانهنرها) می

برود.   از بین ، روزيخیالی  چه  آمیز باشد وخلسه ریب» چه«غ در زمانی دنزهطغو  به  میل و این است تاریخی
مادام  باقی  میل  این  که  اما  آرزو   هايبازمانده  بعضی  کمدستجدید هنوز    انسان  که  گفت  توان، میاست  و 

اسا اثرمی  حفظ  » راطیري«رفتار  ا  ادراك  و  در میل  رفتاري  چنین  اتکند.    همان   با  مجدد چیزي  سحسا و 
حدتی  قوت داشته  نخستین  که  و  بازگردانیدنبار  در  دیدهازلیت  (دوران  دوردست  يگذشته  ،  .  شود می  ) 

با زمان  همان  : هموارهستا  همان  همیشه  داستان نق  رهانیدنامید    همان  ،نبرد  از  ا  «زمان  لخود  ز  مرده»، 
  ) 193-194، 1362الیاده، (  کشد.کند و میمی بدکوگلو   الپایم که زمانی

کند  می  اشاره  جدید نمایشی  در ادبیات    جدید اسطوره  هايشکل  به  اسطوره  ساختن  يدر مقاله  سارتر  پل  ژان
  نویسد: و می

ما تمثیل  نمایش   «اگر  و  بر    تنی مب  ما  هاينمایش  هک  خواهیممی  حال  در عین  کنیمد میرا ر  رمز 
می  هسطورا ما  اسطوره  کوشیمباشند.  به  عشق  و   غربت  و  مرگ  بزرگ  هايتا    نشان  تماشاگران   را 

  نیستند، بلکه  و استعاري تمثیلی کامو موجودات آلبر »سوءتفاهمي «هنامنمایش هايشخصیت  دهیم.
  هايتجربه  . است  آمده  ور د  یهاز را  که  و پسري  و دختري   هست  مادري  ند:دار  و عینی  واقعی  هستی

بهآن  دردناك  کافی  خودي  ها  این  خود  با    یعنی   دارند،  اسطوره  يهها جنبشخصیت  این  همهاست. 
که  هاییءتفاهمسو  يهمه  تواند تجسمافکند میمی  ها جداییآن  میان  که  سوءتفاهمی   عث با  باشد 

  ) 69 -  70، صص 1357سارتر،    ( اند.»شده  هاننسار اگیو د نو از جها شاز خود انسان جدایی
  کند: تأکید می  مدرن انسان از رنج تصویري معنايبه  ، اسطورهدر ادبیات سازياسطوره دیگر به در جایی

  
و    اسطوره  که  است  این  نویساننامهنمایش  «هدف رنج  غنی  و  بزرگ  تصویريبیافرینند    هاياز 

آ  به  را  ناشاگراتم عرضهنخود  این  پس  .کنند   ها  بهرئالیست  دائمی  ياندیشه  از  که  ها    دورند 
  ) 72همان،  (  ».بردارند تر از میانبیش هرچهرا  و نمایش تماشاگران میاني هخواهند فاصلمی

  
  طبیعی  زندگی  يا ادامهر  هیشند ا  و  تدر ادبیا  اسطوره  زندگی  يادامه  ایرانی  شناسبهار اسطوره  استاد مهرداد

گریزناپذیر  و جبر آن  اسطوره تا روزياسطوره  داند.می  و  خود    يهجامع  و عملی  محسوس  زندگی  هب  که  ها 
این   که  روزيو    دارند   حیات  مردمي  هتود  درمیان  ،باشند   طتبمر   ي هتود  از زندگی  ،  نکنند   یقتطب  شرایط  با 

ادبیاتهناروشنفکر  بعد در زندگی  به  آن  ازو  د  ون ش می  خارج  مردم توانند  ها میاین  مطالعات  و   فرهنگ  ،، در 
  ) 364،  1376بهار،  (  است. اياسطوره زندگی  جبر این .بدهند  حیات يو ادامه هوارد شد 
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  تیجه ن 
  مختلف  هايشکل  به را  دشو خو رفتهن  ناز میا قدیم اياسطوره جهان در ساخت انسان يتجربهتوانایی قطعاً 
اسطورهمی  نشان نمادیندهد.  وهمتخیلی  ،ها،  و  رازآلود  همه  ها  این  ؛شهودي  بینشی  داراي  و  انگیزند ، 

کهعواملی آفرینش  اند  هنري  دبیاآثار    در  مهم  و  دارنقش  تریننیز  را    خلق   از  مقصود  ترتیب  بدین  .ند ها 
معنا    ازيس اسطوره  هن   جدید   يهاهرواسط آن  نظرات  کهبه  ب  بارت  در  کاسیرر  میو  حتی  د  وش ررسی  یا  و 

چ  سازيقهرمان  چنین  رااست؛  گسترده  هاییاسطورهکه  و  همگانی  ابعاد  با  یا   دافرا  شخصیت  به  دادنصرفاً 
میپدیده ساخته  معمو  شوندها  عمو  کوتاهیالً  اسا د دارن   ر  مقصود خلق  بلکه  آثا   و  یدطیر جد ،  در  ادبی  ر  نو 

  .  دارد  ناگسستنی ايرابطه انسان پنهان با رویا و راز و امیال است، چراکه اسطوره 
  جا کهآن  اسطوره   ِ وطن  گفت  توان؟ میامروز کجاست  در زندگی  اسطوره  جاي  که  سؤال  این  به  در پاسخ  حال

غریب  آشناست  هاسطور دورافتاده  و  جستنی   و  امروز   صنعتی  يهجامع  انسان  است.  هنرو    ادبیات  نها، 
فردیتتشخیص  تمام  .است  قائل  بودنشکلیک  و  سازيهمسان  نوعیبه  خودآگاهانه و  مقابلها  در    این  ها 

 یایگرمصرف  مُد و  مثل  دانند امروز می   يعهجام  هايرا اسطوره  آن  ايعده  که  هاییو الگوسازي  سازيیکسان
از و  اما درون  شود،می  و آب  تهرف  بین  و...  این   انسان  ناخودآگاه  دردمند    فردیت   کند.می  مخالفت   جریان  با 
  ترتیب بدینایستد.  می  سازيیکسان  کند و در برابرپیدا می  وارونه  کارکردي  در ناخودآگاه  انسان  يدیدهآسیب
از    گیرد و او رامی  شکل  است  خودبیگانگیدر از   رقغ  که  تکنولوژیک  و   یصنعت   در نهاد انسان  رگیدوپا  نوعی
    کند.می متالشی درون

انسان ا   در ناخودآگاه  ،است  نواختییک  و  گراییو هم  سازيیکسان  دنبالبه  امروزش  خودآگاهی  در  مُدرن  گر 
ما در    دلیل  اینبه    .حفظ کند را    خویش  یت ردف  و  ه یختگر  سازيیکسان  کند ازتالش می  اي اسطوره  و  دیروزي

ناببینش  مستلزم  که  هاییحوزه نشانهستن   ژرفو    ی  می  اسطوره  به  بازگشت  آشکار  هاي هد   مثل  ،بینیمرا 
  گاه، بینش و ناخودآ  درونی  است  رکرديکا  در روزگار مدرن  اسطوره  . کارکرد اجتماعیو هنر  ادبیاتي  قلمرو

اعماق  و در    دهي انسان خارج شروزمره  رفتارهاي  يو از قلمرو  خودآگاهی  يهپهن  زا  که  رويآنزا  ياهطوراس 
  بنیادین کارکردهاي  آورد. جوالنگاهبرمی  بیابد سر   اهیگبتواند جوالن  که  هر زمان  ،است  ا گرفتهج  وي   پنهان

از هر پدی شرا بی   اسطوره  است، مهر و نشان  ادبیات و هنر  يااسطوره خود    دیگر بر  اجتماعیو هنجار    دهتر 
خاطر همین  هاي ادبی و هنري گوناگون بهوهها و شیوجود سبک  ؛دارد  ناخودآگاهانه  ساز و کاري  چراکه  دارد،

  گیرد. خودآگاه میجا ناخودآگاه انتقام خود را از  فردیت ناخودآگاهانه است که در آن
از دست  اشاجتماعی  کارکرد  که  شده  و ذهنی  فردي  چناننآ  اقعدر و  جدید هنر    ادبیات و و    است  داده  را 
  که   است  شخصی  از نمادهاي  آکنده  زیرا  شودنمی  گشوده  آسانی  به  گاه  که  معماییو رازآلود است،    معماگونه

  هم   آفریننده  خود  رايب  گاه  ستا  هگاخودآنا  يزاده  جا کهو از آن  دارد  کارآرایی  و  هنرمند ارزش  شاعر و  براي
خالق آن  ها بعد از ها و قرنرا سالاثر از  وفینقدها ابعاد نامکش  در برخی که روستآنزا آشکار نیست. ژرفایش

ر  دو  کند، اینبرقرار می  رتباطا  مخاطب  هبا ناخودآگاخالق اثر    که ناخودآگاه  مبهمی  زمان  گشایند. اینبازمی
شناخت  از خودآگاهیاثر    تربیش  هرچه  شدن قلمرو  اجتماعی  تجربی  و  کارکرد  رویاگونه،  و  آن    ویژگی  به 

  یابد.  میخود را  خاص وگاه محدود   مخاطب پیچیده، و هرچند با زبانی رویا هرچقدر فردي . اما این شد بخمی
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  شخصیت   امروز خواند؟ مثل  هايرا اسطوره  ندرآثار مها و  از رمان  بسیاري  هايشخصیت  یع و قاو  توانآیا نمی
  یک  خود به  خیزد و در رختخواببرمی  خواب  از که صبح ناگهان   کافکا که »مسخ « در رمان» سامسار  گوگره«

مجشود می  تبدیل  حشره اساطیري  موقعیت  در  ك»  «ژوزف  گرفتن  قرار  یا  رمان .  در  جرم  بدون  رم 
ي «کرگدن» اوژن یونسکو؛ موقعیت  نامهیت نمایشنژه» شخصشدن «بران گد کر؛ ندهي همین نویس«محاکمه»

مکان  گونهاسطوره و  زمان  بی  آواره  شخصیت   دوي  و  «استراگون  ولگرد  و  نمایش«والدیمیر»  در    يهنام» 
گودو«  جاودانی و  بکت  ي»درانتظار  وقایع  «ص مارکز  ییرویا  رمان  ي گونهاسطوره  يهاشخصیت؛  سا،  ل  د 

بهییهاتن مثل  ر  »  کشتهآسمان  یا  «رمدیوس»  بیفتن  پسران  ناگهانی  که  شدن  «آئورلیانو»  سرهنگ  شمار 
  »؛کور   بوفانی «ایر  اثر ادبی  برترینفرازمانی و فرامکانی    هايهمگی نشانی بر پیشانی دارند؛ وقایع و شخصیت

در    که  اياسطوره  هايخصیتش ه  خرباالو    اگزوپري  سنتدو  آنتوان  ي»کوچولو   زدهاش «   آشناي  شخصیت
کارکردي  يچهره  مدرن  هاي رمان و  کرده  متفاوت  دیگر  شالوده  پیدا  مثلمی  شکنیو    شخصیت   شوند 

وان «دن کیشوت»  تتر بازگردیم آیا نمی. حتی اگر به عقباکفگبول  يا»مرشد و مارگریت«  در رمان  »شیطان«
  انست؟  امروز د يتهرفدستزا گراییي آرمانرا اسطوره

نقاشی هم می موتیفدر  و  اشکال  از  «شاگال»،  توان  نقاشانی چون «دالی»،  آثار  اکثر  که در  مثال زد  هایی 
ابعاد و کارکردهایی اسطوره این را دارند که  با اي پیدا کنند، مثل  «بروگل» و... وجود دارند که قابلیت  زنی 

هاي بدون نقش در  مردانی با کاله و صورت  دالی» یاالوادور  «س   يهانقاشی  باز در  بدنی از کشوهاي باز و نیمه
  جداگانه   نیازمند تحقیقی  شاناياسطورهی  و ویژگ  ردااین مواز    هر کدام  بررسی  البته  کهآثار «رنه مگریت»؛  

  .  است
جهانیهرحال  به در  هنوز  تا  ندهز   هایمان هراس  که  کنیمیم  زندگی  ما  و    اندزنده  انیمهااسرهاند 

شعر و ادبیات و    در جهان  عقاید بلکه  در باورها و  شاید نه،  دهند می  خود ادامه  زندگی  به  هم  ایمانهاسطوره
 گذشتگان  هنر برايو  ادبیات    از  نیز شکلی  هااسطوره  شد؟ آیا  قائل   دو تفکیکی  این  بین  توانآیا می  . ولیهنر

  ؟ هراس و یارو نایاز ب شکلی ،نبودند 
  
  
    ابعنم
  . 1370، نشر مرکز، ، تهرانمتن ساختار و تأویل. بابک ـ احمدي 1
  . 1362، توس، انتشارات، تهرانستاري جالل ترجمه ،اسطوره  اندازهايچشممیرچا.  ـ الیاده2
  . ) دوم (چاپ 1382رکز،نشر م ، تهراندقیقیان دخت شیرین ترجمه  ، امروز،اسطوره. روالن ـ بارت 3
     .1370،توس ، انتشارات، تهرانستاري جالل ترجمه  اساطیر، دانش. ـ باستید روژه 4
  . 1363مروارید،  ،انتشاراتور، تهران آزادي  هوشنگ ترجمه ،تئاتر جهان تاریخ. اسکارجی ـ براکت 5
  . 1376،  ، نشر چشمهپور، تهراناسماعیلابوالقاسم   رایراستو و گردآورنده  ،تا تاریخ از اسطورهاد. درـ بهار مه6
  . 1373، نشر مرکز،، تهراناحمدي بابک ترجمه ،متن در دنیاي زندگی. ـ ریکور پل7
  . 1357، زمان، انتشارات، تهراننجفی ابوالحسن ترجمه ،نمایش دربارة. پل ـ سارتر ژان 8
  . 1371امیرکبیر،  ، انتشاراتتهران ،ازلی  طرهاخ و نیذه بت. داریوش ـ شایگان 9
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فراي  10 ادبیاتنورتروپ  ـ  اسطوره  .  کتابو  از  رمز    اسطوره  ،  تهرانستاري  جالل  ترجمه  )مقاالت  (مجموعۀو  سروش،   ،  ،
1378 .  

  1366،، نشر نقره ، تهرانثالثی  محسن مهرجت ،و اسطوره زبان. ـ کاسیرر ارنست 11
  . 1378فکر روز، ، انتشارات، تهراننقد ادبی  اصطالحات فرهنگ. بهرام داديقم -12
  . 1377، ، نشر پرسش، تهرانرویا منّجم ترجمه  ،تراژدي  زایش. ویلهلم فردریش نیچه -13
،  ، سروشهرانت ،ستاري لالج رجمه) تمقاالت(مجموعه و رمز اسطوره از کتاب، اسطوره نقلی هارالد. ساختارهاي ینریچـ و 14

1378 .  
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ي روند گذر از دوران  مطالعه
مادرساالري به دوران مردساالري در 

اساطیر یونان باستان با توجه به رویکرد  
  ي ژیلبر دوران گانه دستگاه پنج بازتاب از 

  

  االسالمی، نیر طهوري نویسندگان: یگانه شیخ 
  

 چکیده 
برآنقم  ایندر   برت  یماله  پنجاولین  مبناي  ا  دستگاه  از  اسطورهمرحله  ژیلبر  گانه  شناختی 

به که  بازتاب،  مرحله  یعنی  محیطی  دوران،  با  مواجهه  در  انسان  واکنش  اولین  عنوان 
تعریف می و جدید  اساطناشناخته  بپردازیم که در  بررسی رویکردهایی  به  یونان  گردد،  یر 

قدر انتقال  به  اباستان  ات  ایزگلهز  و  ب وان  اندبان  خداياعظم  مذکر ه  ایزدان  و  مردان 
است  دورهانجامیده  در  دوره.  الهگان،  باروري  و  زایش  خالقه  قدرت  تاریخ،  از  از  اي  اي 

روبه مهاجم  مردساالر  اقوام  واکنش  با  که  داد  شکل  را  خلق  مادرساالري  به  و  شد  رو 
خدااسا به  متعلق  را  اصلی  قدرت  که  انجامید  ق.  نددانستمی  کرمذ   یانطیري  دابا  دن  رار 
مرحلهروا در  یونان  اساطیري  اسطورهیات  دستگاه  از  بازتاب  این ي  دوران،  ژیلبر  شناختی 

اي و جنسی تحلیل نموده و به  رویکرد مردساالرانه را در سه گروه بازتاب موقعیتی، تغذیه
پاسخ می مردهاین پرسش  اساطیر  به  مادرساالر  اساطیر  درمرکز  پو  ور  دمحیم که چگونه 

در  شدن   یلبد ت ازدواج  بازتابد.  طریق  از  هندواروپایی  اقوام  مذکر  خداي  هاي  موقعیتی، 
تحکیم   را  جایگاه خود  بومی،  ایزدبانوان  و  الهگان  با  و  متعدد  خدایان  از  نسلی  و  بخشید 

  سان ، الهگان در برابر هم قرار گرفته، باوري یکقهرمانان متأخر را ایجاد کرد. از سوي دیگر
به یک  حمتو   اعظمبانوزد اید  زی  ي  با کشتهرا  و  بردند  سوال  الههر  نفرینشدن  به  اي  شده 

زادگانی چون  اي، نیاز خدايدر بازتاب تغذیه  ...دست یکی از فرزندان زئوس، به پایان رسید 
انکار از طریق شیر مادر  شد و نهایتا، در بازتاب جنسی، قدرت    زئوس و هرکول به تغذیه 

  گشت  و فارق از جنسیت بازتعریف مومی حوي عا به ننتت تولد آیوار رش دخالقه زای
  

 کلیدواژگان: مادرساالري، پدر ساالري، اساطیر یونان، ژیلبر دوران، رویکرد بازتاب 
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  مقدمه  
چ مرور  و  باستان  یونان  اساطیري  روایات  بر  تکیه  با  نوشتار  این  دوران  در  از  گذر  براي  اصلی  رویکرد  هار 

کنیم.  گان بومی و مادرخدایان اعظم را پیگیري میف جایگاه الهي، روند تضعی رمردساال  ندورا  مادرساالري به
اقوام کوچدوره مادرساالري در مناطقی چون یونان و تمدن نشین  هاي مدیترانه تا زمانی استمرار داشت که 

ه اقوام بجوم و غله. با  ا غالب نمایند یافتند و تالش کردند تا فرهنگ خود رها تسلط  شمالی بر این سرزمین
عمدتمردس  که  اعظم  اًاالر  مادرخداي  مطلق  قدرت  به  باور  بودند،  هندواروپایی  مهاجران  گروه  دچار    1از 

دستگاه  دگرگونی کمک  به  انجامید.  قدرتمند  ایزدبانوان  و  اعظم  الهگان  نقش  تضعیف  به  و  شد  هایی 
ژیلبر دوران، میاسطوره واکنش  شناختی  را دتوان  اقوام  مرحاین  باز هلر  وتغذیهموقعیتی،    ابتي  جنسی    اي 

از تسلط   الهگان و مادرخدایان اساطیر یونان پس  این پرسش پاسخ داد که چگونه قدرت  بررسی نمود و به 
گذار اساطیري در آغاز  عنوان قدرتی زیردست و تحت فرمان خدایان مذکر قرار گرفت. این  فرهنگ جدید، به
مو تا  کرد  مذ تالش  خدایان  جد قعیت  محی کر  را  سپسم  کد  و  الهگا  سازد  بهنقش  را  مادر ن  یگانه  عنوان 

تغذیه و  زاینده  طبقهپشتیبان،  پژوهش  این  از  هدف  درواقع  ببرد.  سوال  زیر  روایات کننده  تحلیل  و  بندي 
انت روند  که  است  مطالعاتی  رویکردي  براساس  یونان  مذ اساطیر  خدایان  به  مادرخدایان  از  قدرت  را  قال  کر 

هاي جوامع کنونی  ترین پرسشو تحلیل، به یکی از بزرگاین بررسی  توان با  یم  هدر نتیج  سازد.مشخص می
  هاي زنانه را به حاشیه براند. پاسخ داد که مردساالري از چه زمانی آغاز شد و چگونه توانست قدرت

  
  روش تحقیق 

شناسی  هور طگانه اس ه پنجبه معرفی دستگاتحلیلی  - وش توصیفیاست بنیادي که به راین پژوهش، پژوهشی  
مرحله آن، بهمیلبر دوران  ژی نخستین  بر  اتکا  با  و  و  پردازد  به محیط  انسان نسبت  واکنش  عنوان نخستین 

ادامه می باستان  یونان  اساطیر  از  بیان مصادیقی  بر  ناشناخته،  و  این دفرهنگی جدید  که در  بندي  ستهیابد 
شده التین و  رجمهست اول و تهش، متون د ژوپتی این  امطالعمنابع و مراجع  قابل تعریف و تحلیل هستند.  

قالب کتب   گاه در  و  معتبر  مقاالت علمی  قالب  گاه در  که  این حوزه هستند  پژوهشگران مطرح  از  فارسی، 
  اند. ها و مستندات پژوهشی ارائه شدهالمعارفمرجع، دایره

  
مش  اساطیريروایات   عنوان  این  با  اغلب  اس یونان،  آثار  در  هس2هومر  ونچناسانی  ش طورهخص،  جان  3یود ،   ،

رومن 4سنت پین گرین   5، لوك  لنسلین  شدهجمع  6و راجر  با  آوري  کتاب خود  اما صدرالدین طاهري در  اند. 
به و جهان»  ایران  اساطیر  و  فرهنگ  الهگعنوان «ایزدبانوان در  نقش  به  نگاهی  و صورت خاص  اساطیري  ان 

). ناهید  1393است (طاهري، ص دادهختصاان ااطیر یونس یز به ا ند را  مادرخدایان دارد که بخشی از نوشتار خو 
 

ه به مطالعه تطبیقی اساطیر  جایی که این مقالنشود. اما از آمیمادرخدا استفاده   شناسی ایرانی، معموال از اصطالح ایزدبانو به جايدر اسطوره  1
  . کنیممی ن در موارد مشخص از اصطالح مادرخدا استفادهان، همچدپردازتلف می خم هاي فرهنگ 

2 Homer 
3 Hesiod 
4 John Pinsent (1922-1995) 
5 Luke Roman 
6 Roger Lancelyn Green (1918-1987) 
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در   نیز  دورهتوسلی  اسطوره»  و  «زن  عنوان  با  خود  میمقاله  روایت  را  تاریخ  از  نوشتار  اي  این  در  که  کند 
میبه معرفی  مادرساالري  دوران  ادامهعنوان  در  و  اسطوره  شود  نقش  تبیین  میبه  زنان  (توسلی،  اي  پردازد. 

بسیار قابل تأمل و  مادر»  -جلیلیان با عنوان «تحلیل اسطوره دوشیزه  حسنی رضا  از محمد   يامقاله  ). 1381
می تکیه  اساطیري  الهگان  زاینده  نقش  بر  زیرا  است،  دورهتوجه  از  و  میکند  یاد  بدون  اي  الهگان  که  نماید 

ه  شی بود کیی بر زانن مبتزدند و جهاعنوان شریک جنسی، به خلقت بکر دست میبهداشتن خدایی مذکر  
). درنهایت، زهرا معین در  1393همکاران،    گرفت (حسنی جلیلیان وخالت عنصر مردانه صورت میون دبد 

کند که از  ها» نقش زنان را در باورهاي اساطیري مللی بیان میاي با عنوان «بانو خدایان و بانو اسطورهمقاله
یان مشابهات نیروهاي زنانه و  با بمه،  و در ادا  آوردند   يزي روغارنشینی و شکارگري با یکجانشینی و کشاور

). در راستاي  1381پردازد (معین،  هاي کهن میی مفاهیم مرتبط با زنان و مادران در زبانیاب زمین، به ریشه
اي از تاریخ  نوان «جنسیت و جغرافیا» به برهههمین ایده، عباس محمدي اصل در بخشی از کتاب خود با ع

شود که فرهنگ  می  جانشین برخورد کردند. او در این بخش یادآور یک  قوامبا انشین  وچکاقوام    هازد کپردمی
بود؛ اما اقوام   خدایان  مدار قدرتجانشین، فرهنگی مبتنی بر نیروي زمین براي استمرار کشاورزي و  مردم یک

مبتنچکو فرهنگی  از  نشین  و  داشتند  زورآزمایی  و  جنگاوري  قدرت  بر  روی  مرق به    این  بهدادرت    وانعننه 
ترین اثر در این موضوع خاص، کتابی  اما جالب  ).1389رتی اصلی در جهان معتقد بودند (محمدي اصل،  قد 

بولن  شینودا  جین  از  اق  1است  برخورد  از  کوتاهی  روایت  به  آن،  اول  بخش  با  در  مهاجر  مردساالر  وام 
برخورد براي انتقال ین  ي ادهرا زایی  وزکه تجا  رودیپردازد و حتی تا جایی پیش ممی  هاي مادرساالرفرهنگ

به خد  مادرخدایان  از  میايقدرت  (بولن،  مردان  تمدن»  چنان  ...)1395داند  «تاریخ  در  نیز  دورانت  ویل  که 
هاي بومی پیش از هجوم اقوام مردساالر و باور اساطیري  ازد و فرهنگپردخود به بیان این برهه از تاریخ می

  . )1387انت، دورکند ( یت میایشان را روا
به بررسی   4با عنوان «آرکتایپ زنانه در جریان راز بشریت»   در کتابی 3و مانفرد اشمیت برابانت  2ویرجینیا سیز 

زند. در نخستین بخش این کتاب، با تأکید بر این امر پرداالگوهاي زنانه و تأثیر آنان در جوامع انسانی میکهن 
تند، و  الگوها و نیروهاي زنانه قرارداش کهن  تأثیر تحت  دت شخود، به  ریخ از تا  ايرهباور در دوهکه جوامع اسطور

رساالر  ویژه در جوامع یونانی و رومی، بر فرهنگ ماد کنند که فرهنگ مردساالر، بهمیبه تفصیل روندي را بیان
ازند که  پردن میاس ایشالگوهاي زنانه و نیروهاي مقد غالب شد. لذا از نقطه آغازین، به بررسی و تشریح کهن

به  و در دوره  باور قرارداشتند احترام و پرستش مردمان اسطوره  ردمو اقوام مردساالر،  از تاریخ و با هجوم  اي 
  محاق فراموشی سپرده شدند. 

  
اند، بیش از هر چیز  پژوهشی ژیلبر دوران شکل گرفتهش که براساس دستاوردهاي  درنهایت رویکرد این پژوه

ل به بررسی و  ت که در مقاالت و کتب منتشرشده از خود، به تفضیاس هبهره بردلق  ور مطممن نااز مطالعات به
توان  گر می). از سوي دی1392پردازد (نامور مطلق، شناختی میگانه اسطورهتشریح این رویکرد و دستگاه پنج
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مقاله  چون  دیگري  مقاالت  و  مطالعات  در  را  رویکرد  این  پاي  رحمارد  نجیبه  از  نیاي  با  کر  پیدا  زنی  که  د 
پردازد (رحمانی و شعبانی  رد پژوهشی خاص خود میی دقیق روش مطالعاتی دوران، به کاربرد آن در مورفمع

  ). 1395خطیب، 
  

  دوران برتري و سلطه مادرخدایان 
  هاياطیر ملل گوناگون حضور و نقشی مهم و اساسی را بر عهده داشتند. از گذشتهر در تمام اس هاي مادالهه
هایی با عنوان  است. مجسمهغیرقابل انکار بودهعنوان عامل اصلی زایش و باروري به  درماوز، نقش امرا به تدور 

وپنج هزار سال دارند،  ر بیستهاي دست بشر بوده و عمري بالغ بسازهترین بتکه از کهن   1ونوس ویلندورف 
برا بدوي  اقوام  تالش  بهنخستین  ایزدبانوانی  پرستش  میي  زم  آیند شمار  سیین  که  از  خود  هنهرا  بارور  اي 

 ,Ekonoyan(  آورند شان، چرخ خلقت و زایش را به حرکت درمیهاي جنسیاندامتغذیه کرده و با کمک  
نقش مردان را   دانستند وزایش را تنها متعلق به زنان میها نیروي  هاي نخستین تا مدت. حتی انسان) 2006

عنوان را بهشدن نطفه فرزندان، مرد  دان در بسته  ر مه دخالت  دن ببر  یبا پ  پذیرفتند؛ امادر باروري آنان نمی
هم و  گرفتند  نظر  در  خلقت  اعظم  مادر  کنار  در  ویژهشریکی  تقدس  و  جایگاه  بر  و چنان  مادرخدایان  ي 

  ). 1393تأکید نمودند (حسنی جلیلیان و همکاران،  ایزدبانوان
  

به زن  یک  اصلیتقدس  عامل حیاعنوان  اترین  و  آنتمراس ت  برتري  ر  ایشاقم،  جایگاه  و  در جوامعی ام  را  ن 
شد که زندگی یکجانشین و مبتنی بر کشاورزي داشتند و عالوه بر دغدغه حیات و ممات خود، به رشد   منجر

باروري م و  گیاهان  میو نمو  اهمیت  نیز  و  حصوالت کشاورزي  نیروي زمین  تفسیر جوزف کمبل،  به  دادند. 
و   یکسان  زن  یکجادوي  ایگر  د با  و  در  (کمبل،  یپرتباط  هستند  د1397وند  مسئله  این  اکتشافات  ).  ر 

دیگري براي زنان و مادران   هاي آغازین کشاورزي بیش از هر دورهگردد که دورهشناسانه نیز اثبات میباستان
به را  ایشان  و  بودند  قائل  تقدس  و  دراحترام  مافوق طبیعی،  و  نیروهاي طبیعی  از  مظهري  و    زمین  عنوان 

پذیرفتند که زن، هم    عمیقاًر کشاورزي آغازین  که «مردمان عصدادند. چنانش قرار میتس مورد پر  مان،آس 
شمار  به[ان، زمین و مادر کبیر  بخشد. او مادر انسخود زاینده است و هم به زمین نیروي زایش و باروري می

شد نیروهاي ث  اعو زمین بزن    لموسمباهت  هاي او جاري بود». لذا ش زندگی در پستان  که چشمه  ]رفتمی
حیات و  ببخش  خالقه  بر  ایشان  کشاورزي،  به  شکارگري  مرحله  از  گذار  روند  در  و  خورند  پیوند  یکدیگر  ه 

  ). 1381نیروهاي برتر طبیعت، بیفزایند (معین، عنوان جایگاه و اهمیت نقش زنان و مادران به
  

از کهناي بهتمدن مدیترانه از بینک  دد گرفی میمعر  هاییتمدن  ترینعنوان یکی  مصر، در    النهرین وه پس 
هایی  یونان شکل گرفت و بر فرهنگی مادرساالرانه استوار شد. در این منطقه از دوران نوسنگی پیکره  جزایر
نمایش  ترین شیوه براي تصور مادرخدایان بود، بهمادري را با کودکی در آغوش، که معمولاست که شدهیافت 

اي متعلق به جزیره کرت بود  هدیگر، ثروتمندترین بخش تمدن مدیتران  ويس   ). از1393ي،  طاهر(ذارد  گمی

 
1 Venus of Willendorf 
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مور هنر  و  فرهنگ  در  پیشرفت  نظر  از  هم  و  مواصالتی  و  موقعیت خاص جغرافیایی  نظر  از  هم  توجه  که  د 
باستانتاریخ و  گرفتهنگاران  قرار  (دورانت،  شناسان  وجو1387است  با  تمدن  این  در  آشف).  دتد  و  ینی  گی 
به  هاي برجسته  پرستش خدایان در هیبت مادرانی با سینههبی، اتکا به نیروهاي بارور طبیعت و  مذ ي  باورها
یافتمی  چشم آثار  تمامی  تمخورد.  این  مادرخدایان  از  گرفتهشده  قرار  ماري  کنار  در  نمادي  دن،  به  که  اند 
نوسی نیز به قوت خود  مین تا دورا گ کهفرهن . اینشده است ین فرهنگ و ساطیر مردمان کرت تبدیل  براي ا

براي جامعه متصور میادامه یافت، ماد نگهبانی  او معنا ر آسمانی را  را چون نوزادي در آغوش  شد و جهان 
(طاهري،  می پناه  1393کرد  مادرخدایانی  دامان  به  نیستی،  و  مرگ  مفهوم  با  برخورد  در  جامعه  درواقع   .(
لکه به حیات مادي  کردند، بنها در برابر مرگ قد علم میت نهنه خود، ادرایت ماو حم شبرد که با قدرت زایمی

ن جزیره کرت  قدر در سنت و فرهنگ ساکنابخشیدند. این باور آنو معنوي تمامی موجودات زنده برکت می
نیز نتوانستبود که حتی قرنریشه دوانده اقوام مردساالر، خداي خدایان زئوس  از غلبه    قربی   ارج و  ها پس 

این مردمان پیدا کخ  دربر با مابرا نزد  ایزدبانوانی چون رئا ود، یعنی رئا،  این رو  از  و حتی    3و هرا   2، گایا 1ند. 
ترین بخش  اي در اساطیر، فرهنگ و باور اصلیاال و برجستهاز جایگاه و  4الهگان مصري وارداتی چون ایزیس

  ). 1387تمدن یونان برخوردار بودند (دورانت، 
  
فازدبای  نیترمهم در  مرهننو  بهگ  که  بود  گایا  ایزدبانوي  مدیترانه،  اصلی  ردمان  منشا  و  زمین  الهه  عنوان 

ونان است که بعضا از او با  اي اساطیري یمین در باورهشد. گایا، الهه زمیآفرینش در اساطیر یونان شناخته  
می یاد  نیز  بزرگ  مادر  الهه  خاعنوان  روایات،  برخی  در  حتی  و  و  شود  خجفت  ادر  ملق  یعنی  ،  ودآسمانی 

به نیز  (توسلی،  شمار میاورانوس  بر  1381آید  اورانوس، خداي آسمان  قرارگرفتن  اثر  او در  پیکرش،  ).  روي 
شد و به کمک فرزندش،  وقفه خسته هاي متعدد و بیبعد، از زایمان د؛ اما اندکی آوردنیا هفرزندان بسیاري را ب

ي قدرت  افکند و بر اریکهپدر آسمانی خود را به دریا  ی  نگآلت نری  نیز   ونوس رزد. ککرونوس، اورانوس را پس  
ان یعنی  آخرین فرزندش مسر کرونوس،  نرسید. او به کمک رئا، هایان  جا به پاو تکیه زد. اما نقش گایا در این

یز دور  وس ن. زئد کنظ  داد تا بدین وسیله نسل خدایان المپ را حفشدن توسط پدر نجات  زئوس را از بلعیده  
نمود و با   کرد، برادران و خواهران خود را از بطن پدر آزاد شد تا سرانجام علیه او قیامم کرونوس بزرگ چش ز ا

  ).  1396، برنخدایی نشست ( کنار زدن او، بر تخت  
  

ت ن اس زمی  يدبانونشینان، ایزخدایان به اساطیر متأخر المپعنصر فعال و باقی در گذار از اساطیر کهن تیتان 
دهد و در انتقال  ادامه می عنوان پدر، باز هم نقش حمایت و پشتیبانی خود را کنار رفتن آسمان بها ب  که حتی

کند. درواقع خدایان المپ از  درانه را ایفا میی کلیدي و ماان مذکر، نقش قدرت خدایی میان سه نسل از خدای
  رسانند. نقطه آن، یعنی کوه المپ، مین  ریبه بلندترا    خود  ویرند  گمیدامان زمین، یعنی ایزدبانوي گایا، جان 

رسالت   او،  از  بعد  لذا  نبود.  هضم  قابل  متأخر  اساطیر  مردمحور  تفکر  براي  مطلق  قدرت  این  و  اما  باروري 
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گردید تا درنهایت دمتر نیز وظایف باروري خود را در  واگذار    1به رئا، و پس از وي به دمترخیزي زمین  لحاص
شود که شهبانوي  عنوان ایزدبانویی معرفی می). هرا نیز به1381توسلی،  کند (معنا    2ونه پرسفترش  خنار دک

فرهنگ مردساالرانه ایفا نتقال قدرت به  درساالرانه و اآسمان لقب گرفته و نقشی مهم و کلیدي را در باور ما
قدر واال  نآ  نیق کوهستامناطنان  کوص ساخصکند. درواقع جایگاه و مقام این الهه نزد مردمان یونان، بهمی

شده   نقل  او  پیرامون  بسیاري  مادرپرستی  روایات  که  (طاهري،  بود  موضوع    ).1393است  این  به  ادامه  در 
که چمی توان پردازیم  زئوس  وسیلهگونه  به  و ي  ست  موقعیت  تثبیت  به  دمتر،  و  هرا  الهگانی چون  با  ازدواج 

  . سلط یابدان ت یون طی نقاجایگاه خود بپردازد و بر تفکر اقص
  

  هجوم اقوام مردساالر 
برهه بیابان در  عنوان  با  بعضا  که  مهاجر،  هندواروپایی  اقوام  تاریخ،  از  سرزمیناي  و  گردان  شمالی  هاي 

هاي جنوبی، از جمله یونان حرکت کردند و آن  شود، به سمت سرزمینمیها یاد  از آن  نشینان مردمحورکوچ
این  . فرردندود درآمناطق را تحت تسخیر خو بازوي  دممرهنگ  ان فرهنگی مبتنی بر قدرت جسمانی و زور 

با یورش    جنگجو بودند کهساخت. درواقع ایشان اقوامی  ها ملتی مردساالر و پدرمرکز میمردان بود که از آن
ان  مردم  رانهکنار آمدن با فرهنگ مادرساال  این رونمودند. از  ه به دیگر اقوام نیازهاي خود را برطرف میو حمل

ندگی مبتنی بر کشاورزي و صلح و آرامش داشتند، برایشان ممکن نبود. در جنگ و تهاجم  ز  کهکجانشین  ی
ست که در اکثریت مردان بیشتر از زنان  جسمانی ا آمادگی   د توجه است، قدرت جنگاوري و آن چیزي که مور 

ماند؛ بلکه  می  قیبازاینده    در و، ماد خردمن بانویی  ، دیگر خداي اعظم نباید خداياین روخورد. از  می  به چشم
ویژگی با  مردانهباید  میهاي  تعریف  براباي  در  محافظت  یا  نبردها  در  پیروزي  که  یورششد  تضمین  ر  را  ها 

هاي مادرساالر مغلوب، تالش نمودند تا با ترویج  لذا این مردمان مردساالر پس از پیروزي بر سرزمین  کرد.می
فرهنگ   و  آیین  دباور،  ثبمین  سرز  ر خود  از    و  ات جدید،  گذر  با  اقدام  این  کنند.  پیدا  مستحکم  موقعیتی 

گرفت لهگان و ایزدان قرار میگر ابر جایگاهی فراتر از دیخدایان مذکر آغاز شد که  مادرخداي اعظم به خداي
  ). 1393دار بود (طاهري، ها را عهدهو ریاست آن

  
  3شناختی ژیلبر دوران انسان-دستگاه اسطوره

شناسی است که اغلب نظریات خود را در مثلثی با سه  گران مطرح حوزه اسطورههشژویکی از پران  ر دوبلژی
و بدین ترتیب رویکردي مطالعاتی را در حوزه علوم    دهدشناسی و تخیل ارائه میشناسی، مردمضلع اسطوره

  شی وه لمی و پژهم عاي مهتاورد). یکی از دس 1395نماید (رحمانی و شعبانی خطیب،  گذاري میانسانی پایه
اه  شناختی بود که به پنج مرحله تکامل نگاسطوره- اي در مطالعات مردمدوران، معرفی دستگاهی پنج مرحله

پیرا محیط  به  می  مونانسان  بهخود  و  کهنپرداخت  شم،  بازتاب،  شامل  میترتیب  اسطوره  و  نماد  شد  الگو، 
از بعد حیوانی خود فاصله گرفت تا    لهرح ین پنج ماز اگذر    شر با). درواقع به تعبیر وي ب1392(نامور مطلق،  

 
1 Demeter 
2 Persephone 
3 Gilbert Durand (1921-2012) 
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به کمک قوه تخیل   سان سد. به بیانی دیگر، انباوري بر پردازي و اسطورهیافته اسطورهدرنهایت به مرحله تکامل
هاي ذهنی خود و دیگر  هایی براي پرسشها توانمند گردد و پاسخخود تالش کرد تا در برخورد با ناشناخته

ایبیاب انش  عنوهم از  اساطیر دست زد    رو ن  د.  به خلق  و  نمود  تقویت  را  تخیل خود  مرحله عملکرد  پنج  در 
  ). 1395(رحمانی و شعبانی خطیب، 

 
هاي بدوي انسان را در اولین مواجهه  گاه ژیلبر دوران، مرحله بازتاب است که واکنشدستنخستین مرحله از  

ن در جهت حفظ بقاست و پاسخی  ساان له تالش  مرح  این  رود. د ش ایشان با جهان و محیطی جدید شامل می
د. این  آی شمار میانقطاع نسل بههاي اولیه آن و اقدام جهت جلوگیري از سقوط، گرسنگی و  در برابر ضرورت

تغذیه موقعیتی،  بازتاب  سه  منشأ  مرحله شامل  تعریف خود،  بنابر  است که هر کدام  و جنسی  اي (هضمی) 
صورات ذهنی هستند و به گفته دوران، شم یا قوه را ایجاد  ت  ینجاد نخستت ایر جهدپویا  گیري نیرویی  شکل

از موگیري  نمایند. بازتاب موقعیتی موجب شکلمی انسان  شود که در آن  ت و شرایطی میقعیفهم و درك 
گرفته تغذیهقرار  بازتاب  درنهاست؛  و  دارد  دنبال  به  را  آن  استمرار  و  حیات  قدرت  بازیابی  ب  ازتابایت،  اي 

بقجن به  مین  ايسی  متمادي  قرون  طی  در  آن  تکثیر  و  بشر  نهادینه  وع  نیروهاي  تعاریف،  این  با  انجامد. 
ایشکل از  انتزاعی جمعی، و  الگو، بهبه خلق کهن  بعد ن سه بازتاب در مرحله  گرفته  عنوان تعاریف و تصاویر 

به نماد،  میسپس  فرهنگی، ختم  و  عینی  تصاویر  در گردند  عنوان  رورهاسط  هایتنتا  (نامور  شکا  ها  دهند  ل 
ه هر فرد یا قومی  توان گفت ک). با بسط این مفهوم به تمامی ادوار و تجربیات جدید بشري، می1392مطلق،  

ب بازتابی میرخودر  واکنش  به  سنتی جدید دست  و  فرهنگ  با جامعه،  تغذیهرد  موقعیتی،  بقاي  تا  و زند  اي 
ب نماید،  تأمین  را  خود  خلقجنسی  کههاي  قوه  ه  با  الن پویا،  که  بپردازد  نمادهایی  تعریف  و  جمعی  گوهاي 

اساطیري را و درنهایت  دارند  ایشان مطابقت  و سنت  مرحله  فرهنگ  پنج  این  به  رو  به کمک  که  کنند  ایت 
  شود.  کرده و به باور فرهنگ غالب نزدیک میآرامی از فرهنگ سرزمین مغلوب گذر 

  
  بازتاب موقعیت 

پچنان ا  هاشارنیز    تریشکه  مردس کردیم،  سرزمین  قوام  اجتماع  و  فرهنگ  بر  یافتن  تسلط  براي  مهاجم  االر 
فرهنگ و باور اجتماع جدید پذیرفته    در ذهن،  نمایند ومغلوب یونان، تالش کردند تا موقعیت خود را تثبیت  

شد و  یرو موبهراخته  چون کودکی بودند که به محض تولد، با محیطی جدید و ناشنشوند. درواقع ایشان هم
اولین  رفتار خود را در جهتی سوق میم  مات ایشان در  داد که جایگاهش را در جهان طبیعت مشخص کند. 

با گروه  موقعیزتاقدام که در  تعریفاب  باورهاي می  تی  و  باورهاي خود  میان  پیوندي  تا  کردند  گردد، تالش 
و از اهمیت و جایگاه او م  دیاشاره کرنان  ن یوابومی  تر به نقش مهم هرا در باوربومی منطقه شکل دهند. پیش

آسمانی  ا وصلتی  هرعنوان خدایی وارداتی از قبایل مهاجم شمالی، با  در باور این مردم سخن گفتیم. زئوس به
عنوان حامی ازدواج و زنان شوهردار معرفی شد تا بر  رد تا به موقعیت خود ثبات بخشد. پس از آن هرا بهک

). اما این تنها وصلت سیاسی زئوس نبود.  1393رد (طاهري،  ذابگ قدس صحه  اج مازدو  ه ایناهمیت و جایگا
ار، موقعیت خود را بیش از پیش  هاي بسیا معشوقهب  هاي متعدد و ایجاد رابطه خداي خدایان یونان با ازدواج

د  وجوا بهنی ردایاخان و کرد که قهرمانان، الهگتثبیت نمود. این امر در اولین وهله بقاي نسل او را تضمین می



25 

 

اما نکته قابل یک  آورد که ازمی از سوي دیگر، نسبی زمینی، تیتانی و حتی خدایی داشتند؛  او و  سو، نسب 
نسب در  ایشتوجه  بنامه  این  بهان  که  میود  معرفی  زئوس  فرزند  ارزش  عنوان  و  تقدس  او  نام  از  و  شدند 

، زمینیان، ایزدبانوان و پریان  انهگر خود الکنا  ه درکبود    گرفتند. در وهله دوم، خداي اعظم خدایی مذکرمی
عظم  اي الههسان به ایکعنوان همسر داشت. این تعدد معشوقه و همسر مانع از باوري متحد و  متعددي را به

نامه خدایان، توان گفت که در ترازوي نسبرفت. درواقع میشمار میشد که جفت ازلی و ابدي زئوس بهمی
یافت و کفه دیگر تنها شخص خود او را شامل  زئوس اختصاص مید  عد مسران متو ه  هاهقمعشو  یک کفه به

از  می شد و همین  دایان، در کنار وي تعریف نمیخ  ويان بعنوان خداي، دیگر جفتی مشخص، بهاین روشد. 
  کاست. ترفند از قدرت ایزدبانوان در اساطیر یونان می

زنانه در ایزدبانوان متفاوت را  کرد تا قدرت  ش  الالرانه تردسانگ مهت، فراي دیگر از بازتاب موقعیدر مرحله
ابد. اساطیر یونان آکنده از روایاتی  بیا  هرو در روي هم قراردهد تا بتواند راهی براي غلبه بر نیروي مطلق آن

خداي آتنا،  که  ههستند  روي  در  رو  را  یونان،  جزایر  بومی  ایزدبانوي  هرا،  و  آتن،  بزرگ  د بانوي  و    حال   رم 
به  ايبرچینی  سهدسی مییکدیگر  نمونهنمایش  بارزترین  از  یکی  را  گذارند.  رویی  در  رو  و  تقابل  این  هاي 
آتنا، همی زیباییآ  و  راتوان در رقابت  و  نفاق  بر سر سیب  را مشاهده کرد که جنگی خانمان  1فرودیته  سوز 

به هیچ نتیجه از چشم  ردم  قتل عام   وا و ی ترنویرا  اي جزمیان یونان و تروا شکل داد و درنهایت  م، به دور 
  ). 1379  سنت،بانوان، نرسید (پینزئوس و با حمایت مستقیم خداي

   
از اسطوره مدوسا  الهگان علیه یکدیگر یاد کرد  ي عطفی در رقابت و جنگنوان نقطهعبه  2شاید بتوان  طلبی 

از فرزندان زئوس، الهه توسط یکی    گردد. می  تمخ  یم آتنا،مستقایت  مبا ح  که درنهایت به کشته شدن یک 
به  بنابراین زیبارو  زنی  با  آتنا  الهه  معبد  در  پوزئیدون  خداي  هماسطوره،  مدوسا  وبستر  نام  بر  عال  شد  وه 

رباترین زن یونان را نیز در اختیار خود گرفت. پس از آن، آتنا حرمتی به ساحت آتنا، جسم زیباترین و دلبی
کرد تا هرکس با نگاه  ي زیباي او را به مارهایی تبدیل  وهاو مرار داد  د قضب خوغشم و  تنها مدوسا را مورد خ

  ت آتنا به پرسئوس، یکی از فرزندان زئوس، کمک آید. درنهایاو، به هیبت سنگی سخت در   صورتبهانداختن  
از  ها جنگ  رو د  دکرد که مدوسا را از پا درآورد و سر از بدنش جدا کند تا نقش مخوف آن را بر سپرش بینداز 

صورتی استعاري، پایان دوره  . این بخش از اسطوره به) Roman, 2010( نان خود استفاده کنددشمیه آن عل
سلمادرساالر آغاز  و  بهي  را  مردان  میطه  خداينمایش  و  خدایان  بازوي  زور  بر  که  و گذارد  مذکر  زادگان 

پیش دارد.  تکیه  نماقدرتمند  مار  که  کردیم  اشاره  نیز  بوتر  ت  ددي  که    مدناز  فرهنگ  مبنبر  کرت  اي 
این ح مادرساالري خود، تا قرن ادامه داشت. با  اقوام مرد ساالر،  از سلطه    ساب، جداشدن هاي متمادي پس 

ناپذیر  سر از بدن مدوسا، که با گیسوان مارگون در برابر پهلوانان و جنگاوران مدعی قد علم کرده و شکست
خشونت    که چنین گردید. الزم به تأکید است  یر  تعبالر کرت  رسان مادد رگ تمعنوان اعالم مشد، بهتلقی می

رقت رفتار  و  و  مردان  قدرت  بر  تأکید  براي  تصاحبانگیزي  در  آنان  است.    جدیت  انتظار  مورد  مقام خدایی 

 
  مطالعه کرد. توان در منظومه ایلیاد هومر  را می روایت کامل این اسطوره 1

2 Medusa 
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چراکه بحث اصلی در دوران پدرشاهی، قدرت بدنی و جنگاوري ایشان براي حمله به اقوام دیگر و غارت اموال  
  ) 1حفظ بقاي نظامی ایشان است. (تصویر   و وداز قوم خفظت محا انان یآ

  
  اي بازتاب تغذیه

از طریق شیر مادر یکی   که در طول تاریخ و اساطیر ملل مختلف مقدس و  از مفاهیمی است  تغذیه کودك 
شمرده   از گذشته شدهحیاتی  شیردهی  است.  الویتبه  هاي دور،  از  یکی  مادر  سینه  از  وظ  هانوزادان  یف  او 

بهادرام ومیر  شمان  سالمتی  که  به  زنده  رفت  را  نوزاد  تضمین  ماندن  شکننده  و  ضعیف  موجودي  عنوان 
حتمی و  ایزدبا کرد  نقش  در  بهی  اساطیري  مینوان  منعکس  نیز  مقدس  مادران  چنانعنوان  در  شد.  که 

آثار تصویري و حجمی یافت ننخستین  الهگان اساطیري، با تأکید بر  از  و  ه  در تغذی   آناندهی  ر قش شیشده 
در عنوان ماگان بهاند. درواقع این الهتصویر درآمدههاي برهنه و برجسته بهبانوانی با سینهرشد کودك، خداي

گر و عنوان حمایتاعظم تمام موجودات زنده، گیاهان، حیوانات و کائنات وظیفه داشتند که نقش خود را به
بیاتغذیه در  و  کنند  ایفا  نمکننده  آسمازمی  دین، انی  و  سینه  را ن  ن  نمایند  از  تغذیه  خود  بارور  هاي 

)Ekonoyan, 2006 (.  تصویر)2 (  
  

ب ما  یونان،  اساطیر  متفاوتدر  روایتی  بزرگ  ا  از  تأمل  قابل  جزیرهو  در  نوزاد  زئوس  برخورد  شدن  کرت  ي 
، اور  نوس، ماد کرو  توسط   شدنکنیم. بنابر اسطوره دوران کودکی زئوس، پس از تولد او و نجاتش از بلعیدهمی

را در    1نام آمالته به  رئا، فرزندش را به جزیره پهناور کرت برد تا دور از چشم پدر در امان باشد. گایا نیز نمفی 
ترین شیوه  جا کرد تا او را به بهترین و مناسبهیبت یک بز ماده، براي تغذیه و شیردادن به زئوس راهی آن

شد تا سرانجام علیه پدر  بی از شیر بز و عسل بزرگ  کیتررت و با  ره کجزی  رئوس د نماید. لذا ز  ممکن تغذیه
قیام کرونوس،  خدایی  خود،  تخت  بر  و  (پین  تکیه  کرد  تغذیه  22:  1379سنت  زد  نقش  روایت،  این  در   .(

کند    معرفی اي  نیاز از شیره وجودي الههشود تا خداي خدایان را بیمیمادرانه بر عهده حیوانی ماده گذاشته
زادگان را  است. این تأکیدي است بر این امر که برخالف تصور کهن، آن چیزي که الهه  آورده  یادنو را به  که ا

نیرومب خدایان  میه  تبدیل  ایشان ند  وجود  در  که  است  قدرتی  بلکه  نیست؛  مادرانه  حمایت  و  تغذیه  کند، 
س کودك غیرقابل انکار  ئو ز  امه حیات ر ادئا د ر یا و مادرانی چون گاگر الههاست. هر چند نقش حمایتنهادینه 

به اما  میاست،  معرفی  جانبی  عنصري  میعنوان  که  وشود  حمایت  با  حیوا  تواند  یک  نیز  تغذیه  مقدس  ن 
  ) 3(تصویر  جایگزین گردد.

  
از   یکی  نوزادي  دوره  از  است  روایتی  تغییر دهد،  را  مادر  شیر  از  تغذیه  سنت  روایت دیگري که تالش دارد 

هراکلس مشهورترین قهرمان اساطیري یونان بود که از رابطه میان   2یا هرکول.  لساکه نام هروس بن زئافرزند 
آمد که صفاتی  شمار مییکی از فرزندان زمینی خداي خدایان یونان به این رو ز ی متولد شد؛ ازئوس با زنی فان

در گندمزاري    راد  را، نوزاشم هرس خ ت، از  انسانی داشت. مادر هرکول پس از تولد فرزندشخدایی و نیمهنیمه

 
1 Amalthea 
2 Heracles 
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گرفت. خود  سرپرستی  و  حمایت  تحت  و  یافت  را  کودك  آتنا  الهه  اما  کرد؛  که    رها  قدرت    تأثیرتحتآتنا 
کرد که از سینه خود به نوزاد شیر دهد تا قدرتی الهی و خدایی در    بود، هرا را قانعهرکولِ نوزاد قرار گرفته  

اسطوره، زئوس هنگامی که هرا در خواب بود، هرکول را  ن  مییگر از هتی دروای  بنابرگردد.  هاي او جاري  رگ
گونه پیدا کند. باري، هرکول  کرده و خلق و خوي خداي بانوي بزرگ تغذیهشیر ایزد  در آغوش او گذاشت تا از

را    شیري  ن راهکرد و با پاشیدن شیر او بر آسمان، کهکشابه محض به دندان گرفتن سینه هرا، او را زخمی  
ذکر را در برابر نیاز کامال عملی قیام یک قهرمان م  یصورت به. این اسطوره  )Roman, 2010(  ردآو وجود  به

بهد در  اصلی خو مادر  شدن توسط  قهرمانی که علینمایش میتغذیه  ناتنی  گذارد.  و خواهر  پدر  رغم تالش 
مند و کهنی چون هرا  رتقد مادر  ههر الن شید نوشی   خود، که هر دو از خدایان و الهگان اصلی یونان بودند، از

می باجتناب  این  علیه  ستیز  ادامه  در  حتی  و  آسمکند  در  شگرف  خلقتی  به  دست  کهن،  میاناور  زند.  ها 
ناپذیر هراکلس و نفرت هرا در روایات و اساطیر متعدد تکرار  رسد و ستیز پایانپایان نمیجا بهداستان در این

رسد  نظر میگردد؛ بهیافته از طریق هرا» معنی میکه «شکوه،  لسنام هراکناي  ه معب توجه  شود. هرچند با  می
ها  اي غیرخونی، ولی معنوي را میان آنگون بخشید و رابطهخدايدن شیر هرا به او قدرتی ماورائی و  که نوشی 

از شیره وجودي خود تغذیه کردهشکل داد تا هرا به را  تلقی  وي    عنويممادر  بود،    عنوان کسی که هرکول 
معنوي پشتام،  شود رابطه  این  به  اعالم میپا میا هراکلس  و  از  زند  که  او بخشیده،  کند  به  قدرتی که هرا 
عنوان پدر اوست  است. این قهرمانی مشخصا موید نقش زئوس به  ز است و از بدو تولد قهرمان زاده شدهنیابی

رگ در  را  خدایی  خون  ساخته  که  جاري  ای  استهایش  راقدر  نو  ت  ت  زمینی،    ازا  داشته  و  فانی  مادري 
  ) 4یر (تصو  قهرمانی بزرگ و قدرتمند بیافریند.خداي

  
  بازتاب جنسی 

از روشفرهنگ مردساالر براي غلبه بر قدرت مادرخدایان،  از جمله  هاي متفاوتی استفاده  ها و حربهانه  کرد. 
یک از  که  «تجاوز»  عنوان  تحت  فرهنگی  مقدسضد  هیبت  غیرسو  معنوتسخیابل  ق،  و  را ایي  ر  زدبانوان 

توانند  حتی می که مردان با قدرت و زور بازوي خود  کرد و از سوي دیگر بر این امر تأکید داشتدار میخدشه
ها را، از طریق رابطه جنسی،  باشند و تمامیت وجودي آن  مادرخدایان و الهگان بزرگ را نیز در اختیار داشته

ها، خدایان مذکر و  بنا بر آنشوند که  می  ات بسیاري نقلرواینان  طیر یو ساا  در  .)1395  دست آورند (بولن،به
اند. زئوس با  امیت وجود یک زن، او را ربوده و مورد تجاوز قراردادهبی به تمیابراي ابراز عالقه و دست  قدرتمند 

ائوروپا، آن از جمله آلکمنه و  به همفریفتن زنان بسیاري،  باها را  از طر  کرد   اداروخود    آغوشی  یشان،  ا  یق و 
  ). 1390ندیش، وجود آورد (کاوخدایی و خدایان را بهنسلی از قهرمانان نیمه

رفت، پرسفونه، دختر زئوس و دمتر را ربود  شمار میزئوس که خداي جهان مردگان به هادس، یکی از برادران  
ا روایتی  بنابر  باشد.  او  ملکه  و  همسر  تا  برد  زیرین  به جهان  هنگاپرسفاي،  سطورهو  در  ت  گشم  ونه  گذار  و 

گایا  دشت او  هاي سرسبز، به چیدن نرگسی چلچراغ، که توسط  اما به  ، طمع کرگرفته بودقراربر سر راه  د؛ 
دزدیده   هادس،  عمویش،  توسط  نرگس  گل  به  زدن  دست  دمتر  محض  رفت.  فرو  زیرین  جهان  به  و  شد 

ن دمتر مجمع خدایان المپ را ترك  ایبرداد. بناادس  به ه  حق رابرد، اما زئوس  شکایت این امر را نزد زئوس  
برد و زمین از رشد و  ییش را از یاد  برد. او در غم فراق دختر خود، تمام وظایف خدااه  کرد و به زمینیان پن
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خالی   و  زایش  کرد  نگران  را  که خدایان  گرفت  بر  در  را  زمین  هولناکی  قحطی  و  درنهایت خشکسالی  شد. 
داند؛ اما هادس  زئوس هادس را راضی کرد تا پرسفونه را نزد مادرش برگر.  شت اي واداچارهفتن  ابه ی  زئوس را 

وسیله طلسمی وادار کند که پس از مدتی  به خورد پرسفونه داد تا او را به   با نیرنگ و فریب، چندین دانه انار
روي    برو  ر مادرش  کنا  ا دررسال    به جهان زیرین بازگردد. از آن پس زئوس مقرر کرد که پرسفونه بخشی از

دمتر  کند.    عنوان ایزدبانوي جهان زیرین سپري ادس و بهمانده را نزد همسرش، هزمین بگذراند و بخش باقی
کشید و زمین را نیز به ناچار این شرط را پذیرفت؛ اما در طول مدتی که از دخترش دور بود، دست از کار می

ه این عمل هادس، زئوس از برادرش طرفداري  ب نش. در واک)1396ن،  ررد (بکباروبرگ رها میدر زمستانی بی
پرسفونه در عین حال که نقش همسري هادس  ابر مقاومت و نارضایتی دمتر، قانونی وضع نمود تا کرد و در بر

ف  دار بود، مدتی را در کنار مادرش و بر روي زمین بگذراند تا دمتر به وظایي جهان زیرین را عهدهو ملکه
خو یخدا نیی  بپردازد  دزدیدهع  د. ز  برابر  در  پدر  یک  از  که  نیست  واکنشی  این  تجاوز  ش مال  مورد  و  دن 

ا از  یکی  که  دختر خود،  میقرارگرفتن  انتظار  بود؛  المپ  مهم  یونان  لهگان  اساطیر  در  تجاوز  سنت  اما  رود. 
خدایان براي  طبیعی  و  عادي  امري  را  امر  این  آرامی  به  که  دواند  ریشه  ب  داد  جلوه  مذکر  چنان  حتی  ه  و 

  دشاهان، پهلوانان و زمینیان نیز سرایت کرد. پا
  

ش شد تا قدرت خالقه ایشان که با زنانگی و ذات  ي بکرزایی الهگان زیر سوال رفت و تالسئلهدیگر، م از سوي 
ارتباط می و  مادرانه  از جنسیت  تولد معجزه  یصورتبهیافت، مستقل  الهه آعمومی مطرح گردد.  اآساي    ز تنا 

پردازد.  نقش زایش و باروري الهگان می ساختن  هایی است که به عمومیبارزترین مثال  ازی  زئوس، یک انی  پیش
ه  بنابراین به  اسطوره،  اورانوس  و  گایا  بود،  آبستن  را  کودکی  زئوس،  خردمند  همسر  متیس،  که  نگامی 
شود،  خداي متولد  متیس  از  که  فرزندي  دومین  قیااعلیه  خدایان هشدار دادند که  از  او  و    کردواهد م خو  را 

بر عقل  توانست در براد. لذا زئوس متیس جادوگر و خردمند را که هیچ قدرتی نمیکشمی  به زیراریکه قدرت  
اي کوچک تبدیل کند و سپس او را بلعید. اما و خردش قد علم کند، با زیرکی فریب داد تا خود را به حشره

زئوس،    نی خود را شکافت. از پیشانییشاس پهفائستو  کمکو به    ه آمد مدتی بعد از سردردي شدید به ستو
بود، با لباس رزم و  به قتل ایشان بسته  باردار بود و زئوس از بیم تولد او کمر  آتنا، همان فرزندي که متیس

متولد   جنگی  موجب  سالح  را  آتنا  و  او  میان  دائمی  جدالی  و  برانگیخت  را  هرا  خشم  تولد  این  شد  شد. 
)Roman, 2010 (. تص) 5ویر (  
  

از جوانیت  شخص الههي مردساالراب متعدد، سنت نوخاستهآتنا شخصیتی است که  را به دست  اي مونث  نه 
دار است  اي را عهدهید و از وجوه بسیار، بر برتري جنس مذکر اشاره دارد. درواقع او وظایف مردانهنمااجرا می

بر آن از همه  اقوام مردساالر بیش  آتنا دوشیزهچن  هر  ).1393،  هريد (طان ه دار ها تکیکه  که  اي است  الههد 
کرد و بر  آساي خود یاد میلد معجزهخداي مذکري نداد، اما با افتخار از تو  هرگز تن به رابطه و عشق با هیچ

گویی گایا و اورانوس  است و تنها فرزند پدر خود است. پیشاین امر تأکید داشت که از هیچ زنی زاده نشده  
اي رسد آتنا الههنظر میشد. لذا بهتر  تر و نزدیکروز بهآتنا با زئوس روزبه  بطهرا   نپیوست ویت  واقع  هرگز به

ها اشاره شد، به  گذارد و در موارد بسیاري که در این نوشتار به آنی پدرش صحه میاست که بر قدرت خدای
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از یکغلبه و تحکیم نظام مردساالرانه کمک می او که  انعبه  سوکند.  عنوان دیگر به  سوياز  خرد و    لههوان 
و با تأکید بر این امر،  کند  اي عمل میر قدرت مادرانه و زنانهنیاز از هشود، بیمینبرد شناختهالهه جنگ و  

رساند. چه بسا اهمیت و نقش کلیدي آتنا  مردان را به شهرت میهاي بکرزایی خدايیکی از نخستین روایت
القت وموفقی  موید  در اساطیر یونان، باشد و جدال و ستیز    ایناي  ي در  این  مفهوم  بر  الهه هرا  او با  دائمی 

  . )Roman, 2010(گذارد  صحه می  تالش
  

  جداول، شکل ها و نمودارها 
  
  

 
  

  ) URL 1ونوتو، قرن شانزدهم میالدي، پرسئوس و سر مدوسا، فلورانس (: چلینی، بن1 یرتصو 

  

 
  

  ) Eknoyan 2006( نی و ،سنگ آهک ،لندورفیونوس و، حیمس الدیقبل از م 25000: 2 یرو صت
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  )URL 2(  سیپار، بوم يروغن رورنگ   ،زئوس یکودکي، الدیم 17قرن  ،کوبیج نز،یجورد: 3 یرتصو 

  

 
  

  ) URL 3لندن (، سفال يرو ینقاش ، هرکول و هرابل از میالد مسیح، ق 350تا  365: 4 یرتصو 
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  )URL 4، تولد آتنا از سر زئوس، تصویر چاپی در کتاب (1936 :5 یرتصو 

  
  

ستگاه  نسی از دو جاي ه ی، تغذ: بررسی روایات اساطیري یونان باستان در سه بازتاب موقعیتی 1جدول 
 ر دورانشناختی ژیلباسطوره

  بازتاب جنسی  ايبازتاب تغذیه   بازتاب موقعیت
هاي متعدد زئوس با الهگان،  ازدواج

  هاي فانیایزدبانوان و حتی انسان
 

قرارگرفتن الهگان چون آتنا، هرا و  
  آفرودیته در برابر یکدیگر

نیازي خدایان و قهرمانانی چون  بی
  غذیه شدنز تکول ارس و هزئو

  در توسط شیر ما

 خالقه زایش و فارقعمومی ساختن قدرت 
  از جنسیت معرفی کردن آن در تولد آتنا

 
دست پرسئوس با  شدن مدوسا بهکشته

  کمک و حمایت آتنا 
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  گیري نتیجه
رت  ن قد یاالترعنوان منشأ اصلی هستی و خلقت، ومحور، مادرخدایان بهزندگی اسطورهدر نخستین مرحله از  

اختیار  ماورائی در  بر    را  و  انسانتریمهمداشتند  دغدغه  یعن  و ،  جانوران  به  زندگی  و  حیات  بخشیدن  نی 
از شناختن و    ها پیشانسان  این روکردند. از  آفرینی میوسیله مرگ نقشگیاهان، استمرار آن و پایان آن به

دند  شاي خود پذیرا  هو در اسطورهدادند    رارتش قس رد پرپرداختن به خدایان مذکر، الهگان و ایزدبانوانی را مو
ها و جانواران و بودند و در برخی موارد، بدون دخالت هیچ عنصر مردانه، باروري انسانکه نقطه آغازین خلقت 

اي از مادرساالري را در فرهنگ مناطقی شکل  باور دوره  خیزي زمین را تحت سلطه خود داشتند. اینحاصل
  1ادامه داشت. چنان االر همنگ مردس فرهلبه غ ش از داد که تا پی

  
اعظم  مادرخدایان  و  الهگان  نقش  تضعیف  هندواروپاییان،  جمله  من  مردساالر،  اقوام  غلبه  و  حمله  با  اما 

تر از خدایان مذکر، به حاشیه راند.  مرتبهم و پایینعنوان قدرت دو ها را بههاي مغلوب آغاز شد و آنسرزمین
مردساالر بفرهنگ  غرانه  قدر   لبهاي  مادرخدایان،بر  روش  ت  و  از  استفادهربهحها  متفاوتی  این کهاي  رد. 

سرزمینروش متأخر  اساطیر  در  همه  از  بیش  متعدد  متبلور  هاي  یونان،  جمله  از  ایشان،  تسلط  تحت  هاي 
  ند. تت داش ایات اساطیري را شکل دادند که با اساطیر مادرخدایی کهن و بومی تفاواي از روشدند و مجموعه

  
اساطیر یونان باستان پس از تسلط    اي ژیلبر دوران و نگاهی بهمرحله  به دستگاه پنج  ین نوشتار، با توجها  در

بندي و بررسی  دسته  اقوام هندواروپایی بر آن منطقه، روند تسلط اساطیر مردساالر بر اساطیر مادرساالر مورد
ابتدایی از دستگاه دوقرار گرفت. در  مرحله  کترین  نخهایتاببازبا    ه ران  برابر  برخورد وی در  واکنش   ستین 

، اساطیري شکل گرفتند که در سه گروه بازتاب موقعیت، بازتاب  شده استتعریف  نسبت به محیطی جدید  
ه تغذیه هستند.  بررسی  و  تحلیل  قابل  جنسی  بازتاب  و  فرهنگ  اي  موقعیت  تثبیت  اساطیر،  این  از  دف 

فرهن به  نفوذ عمیق  و  بمهاجمین  و  بودردمور ماگ  از هج  انی  اقواکه پیش  از رهم هندواروپایی، در دووم  اي 
  زیستند. ري مادرخدایان، الهگان و ایزدبانوان می برت
  

ی و خالقه مادرخدایان در هر سه بازتاب موقعیت، تغذیه و جنسی اساطیري تعریف شدند که علیه قدرت ذات
سنت بر  بطالنی  خط  و  کرده  علم  میقد  پیشین  دن کشید هاي  بد.  مر  زئوس،  ازتاب  ن خدایی  عنوابهوقعیت، 

عنوان خداي خدایان یونان تثبیت هاي متعدد توانست موقعیت خود را بهبا ازدواجو غیر بومی،  هندواروپایی  
حال با قرار گرفتن الهگانی چون آتنا و هرا در برابر یکدیگر، نماید و الهگان اعظم را به حاشیه براند. در عین  

اي، نیاز نوزاد و  هبازتاب تغذی  کاست. در قه ایشان میدرت مطلاد شد که از ق ادي ایجاتحعدم    تگی وچند دس 
کودك براي تغذیه از شیره وجود مادر زیر سوال رفت و در دو روایت، کودکی زئوس و هراکلس دچار تزلزل  

بازتاب جنسی، ضدفرهنگ تجاوز وارد گشت که حرمت وجودي و دستشد. درنه را    گاناله  ییافتننایت در 
را بهجاوز و  دار کرد و تهخدش  براي  عنوان روش تعرض  زنان مورد عالقه  دستی عادي  به  یابی خدایان مذکر 

 
  شود. ش از بطن خدایی بدون جنسیت آغاز میر زروانی، خلقت و زایگردد و در باوان مهر جایگزین ایزدبانوي اناهیتا می مزمرور  یز بهایران ن ردر اساطی  1
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بکرزایی که پیشخود به این بخش  با تو نمایش گذاشت. در  الهگان اعظم بود،  آساي  لد معجزهتر منحصر به 
فارغ از مومی و  عنوان امري عت را بهخلقش و  یو زا  آتنا از پیشانی زئوس، از انحصار جنسیت زنانه خارج شد 

ادام امر صحه گذاشت و به  جنسیت معرفی کرد. در  این  از پدر، بر  الهه آتنا با تأکید بر تولد بکر خود  ه نیز 
   ایانی کرد.تثبیت فرهنگ مردساالرانه در اساطیر یونان کمک ش 

  
  منابع
  ات مرکز ، انتشارتهران هشتم، چاپر،  باس مخهاي یونانی، ترجمه عب، اسطوره1396برن، لوسیال،   . ١
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ها را  ادبیات و فرهنگ چگونه اسطوره 
امروز به خدمت خود  در دنیاي 

  ؟ گیردمی
ي میان اسطوره و ادبیات  هاي رابطهنگاهی به پیچیدگی

  هان غرب داستانی در ج

   نژاداننویسنده: علی عظیمی 
  

 ها در دنیاي امروز: گذري بر وضعیت اسطوره

مقدمه در  اسطورهج.ف.برلین  کتاب  میي  موازي  غربی  ید گوهاي  مردم  متعارف  «زبان  از    صورتبه:  روزمره 
مردم همه  هاي یونانی و رومی، آکنده است. یعنی عموم  اسطوره  خصوصبهها ، اصطالحاتی برگرفته از اسطوره

از    ايگونهبهي خود  وگوهاي روزمرههاي مشخصی فکر کنند در محاورات و گفتطورهه اس که بینروزه بدون ا
میآن استفاده  ش نکها  سطح  در  رانندگی  مثال  عنوان  به  میند.  مرج  هر  و  هرج  یا  «کائوس»  با  را  ما  تواند 

اسطوره از  برگرفته  واژه  این  کند.  مواجه  یونانیترافیک  وض  هاي  که  اولیهاست  چیزهاعیت  پیش  ي  از   را 
آواز پرفروش گوش میآفرینش توصیف می از آکند یا زمانی که به چهل  توام» یکی  ها  نکنیم «من ونوس 

ي یونانی  هاي ورزشی نایکی (الههرومی زیباست. هنگامی که به خرید کفش  يتواند باشد که به نام الههمی
خد  (نام  مارس  میخانه  یا  جنگپیروزي)  رمی  میاي  نوعی)  به  اسط  روید  ساحت  یا ورهدر  دارید  حضور  اي 

کارخانه است ساخت  ما ممکن  اتومبیل  وولکان، ولکانیز سازي «وي الستیکاحتماال الستیک  از  که  باشد  د» 
کنیم ممکن است به یک موزه  ومی حامی آهنگري، گرفته شده است. همچنین در سفرهایی که میخداي ر

اند. حال اگر یک  هاي یونانی نام گذاري شدهر اسطورهفرهنگ دح حامی  ها یا اروافتخار میوزسر بزنید که به ا
کشاورزي است. اخبار از    اتورن» خداي رومیي نیز برگرفته از «س ها بزنید واژه ساتردروز شنبه سري به موزه

م براي دارکات الزنه دارد) ت ي عاشقارسد در اروپا (نام زنی که با زئوس خداي یونانی رابطهرادیو به گوش می
بازي  برگزاري مدرن  (احیاي  میالمپیک  برگزار  یونان،  ماواي خدایان  درالمپ،  که  دیپلماتهایی  در  شد)  ها 

(یکل نامندن  از  خدای  خورشید  لوگ،  میهاي  بحث  باره  این  در  سلتی)  همهي  سرنوشت  که  آن  کنند  ي 
تیتان(غولموشک اسکاندیناوي)  تندر  (خداي  تور  یونانهاي  ژوپیهاي  و  (نام  ی)  زئوتر  خواهد  رومی  چه  س) 

صیف کند که از  مزاج را «مرکوریال» توشد. وقتی که در اداره هستیم ممکن است فردي یک همکار دمدمی
کنیم افکار  ي کسی که با او کار میآور رومی گرفته شده است یا ممکن است دربارهوري همان پیامنام مرک

ارو از  (برگرفته  یواروتیک  خداي  عشق جس،  دانانی  باش نسی)  تجاوز،  شته  به  روزگار حساس  این  در  اما  یم 
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دیگر.  ما تبدیل شود و بسیاري از مسایل  ممکن است پیشروي عاشقانه به سمت یک همکار به پاشنه آشیل  
این مثال  بر  دهند که در جوامع مدرن غربی با وجود تاکید و تمرکز فراوانی که در آنجا  ها نشان میدرواقع 

اسطورهاسطوره و  می  نیشکزدایی  اشخاص  و  مسایل  و  اسطورهموضوعات  گوناگون   هايصورتبهها  شود 
ها را در  رند و درواقع انعکاس اسطورهمی دائها حضور داو در زندگی آن  مستقیم یا غیرمستقیم در میان افراد

می تنها  نه  افراد  نامزندگی  کاربرد  در  اسطورهتوان  عناوین  و  بخشي  هاها  در  جامعه  کهن  مختلف  هاي 
سازي از قبیل  هاي بزرگ و مهم اسطورهتوان در کارخانهتر آن را میوجو کرد بلکه فرم و صورت مهمجست

و صنعت سیها ورزش  لیوود  پوشاك، رسانهنما، دنیاي  و  مد  و...  و صنعت  و تصویري  و مجازي  هاي مکتوب 
ها ایفا گیري اسطورهدر شکلن امروزي نقش بسیار مهمی را  درها در دنیاي مطور کلی رسانهمالحظه کرد. به

میمی عبارتی  به  اسطورهکنند.  که  گفت  دستهتوان  دو  بر  مدرن  جوامع  در  یکی    يها  هستند:  مختلف 
فراسطوره هنرپیشههاي  مانند  مدلدي  و  محبوب  ورزشکاران  بعضاً  و  غربی  مشهور  خوانندگان  و  هاي  ها 

مفاهیم دیگري  و  بهسطورها  گوناگون  اسطورهاي  و  سی  هايخصوص  کمونیسم  لیبرالیسم،  مانند  اسی 
کردي  ین اندیشمندانی که در غرب با رویناسیونالیسم افراطی (از نوع نگاه شووینیستی). اتفاقاً یکی از نخست

ت  نسهاي سیاسی قرن بیستم هشدار داد اري خردباور را در نظاماي بر اندیشهنقادانه چیرگی رویکرد اسطوره
نئوکا معتبر  فیلسوف  بهکاسیرر  که  بود  آلمانی  اوجنتی  هنگام  کتاب  خصوص  آلمان  در  نازیسم  گیري 

از آلمان  «اسطوره را نوشت و  او دري دولت»  آمریکا مهاجرت کرد.  این کتاب مهم شکلبخش   به  از  گیري ی 
ي هاي ماکیاولی نظریهدگاهدی دولت را از یونان باستان تا قرون وسطا مورد بررسی قرار داد و پس از آن طبق  

قهرمان یل دربارهارالک نژادپرستانهي  افکار  و  این روند جایگزین  پرستی  و در طول  بررسی کرد  را  گوبینو  ي 
به را  اسطوره  بهشدن  خرد  گرفتن  جاي  نضج  شاهد  خود  زندگی  دوران  در  که  کاسیرر  داد.  نشان  خوبی 

کند و سپس به آن  ا فلج میکند که ابتدا شکار خویش رمیه  ها را به ماري تشبیهاي سیاسی بود، آناسطوره
این اسطوره تسلیم مییورش می به  ایستادگی  نیز بدون  البته مردم  اینشوند.  برد و  هاي  شرایط فعالیت  در 

می  خِرد یکنواخت کند  و  مرتب  اجراي  میان  در  بدوي  سان جوامع  به  فردي  مسئولیت  و  شخصیت  و  شود 
کنند که جوامع  اي نزول میهایی به مرحلهن موقعیتبه عبارتی بیشتر مردم در چنی.  بازندها رنگ میآیین

ع نابود نشده بودند از  ه در دوران چیرگی خرد درواقک  هابرند و در این شرایط اسطورهبدوي در آن به سر می
می بیرون  انزواي خود  دشواريکنج  بر  براي چیرگی  دیگر  انسان  کجهند چون  و خرد  دانش  ندارد.  افها  ی 

نند انسان ابتدایی، آنجا که دانشش براي انجام کارها کفایت  الل کاسیرر، انسان امروزي مادرواقع بنا به استد 
به  می فقط  م کند  تکیه  کیدانش  جادو  با  و  آیندهکند  و  خطر  ناتوانی،  احساس  محض  به  اما  ندارد  ي  اري 

اسطوره دامان  به  مینامعلوم  سقوط  اینجاست  ها  در  و  حکومتبه  کهکند  در  توتالخصوص  همههاي  ي  یتر 
اکنند میوظایفی که در جوامع بدوي بر دوش جادوگر قرار دارد رهبران اجرا   ابزار اصلی  البته  از  .  ین دسته 

ي قابل توجه این است که بنا  ها و مراسم آیینی است. نکتههي است که آمیخته با اسطورها ایدئولوژحکومت
عقیده کاس بر  نازينخستیرر،  ي  که  را  گامی  براي  ین  ساخها  اسطورهچیره  این  جامعه  تن  ذهنیت  بر  ها 

از نظر کاسیرر   داراي دو کبرداشتند همانا تغییر دادن کارکرد زبان بود.  اربرد داللتی و  زبان در طول تاریخ 
سویه بدوي  جوامع  در  است.  بوده  پیشرفته  جادویی  جوامع  در  و  دارد  چیرگی  کالم  جادویی  ي  سویهي 

در  لتدال فقط  گر.  بدوي  میجوامع  اثر  جادوگر  طبیعت  نیروهاي  بر  و  کند  استفاده  جادویی  کالم  از  تواند 
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نازي جادویی  کالم  نیزبگذارد.  هم  ها  کتابدر  در  کودکی  دوران  واژهان  نازي،  آلمانی  «زبان  نام  به  ي نامهی 
واژه فرهنگ  درواقع  معاصر» که  نازيآلمانی  بازتهاي  بود  مها  پیدا  دریاب  که تفصیل آن مسلماً  اینجا   کرد 

را گسترهامکان  امروزي  نیز ،فیلسوف ساختارگراي فرانسوي، زندگی بشر  بارت  داند  اي میپذیر نیست. رولن 
الزاماً   نه  نشانهکه  (آنامپراطوري  کتابها  از  یکی  نام  که  امپراطوري گونه  بلکه  است)  بارت  خود  هاي 

انگیزشاسطوره اهاي  بدار  «اس ارت  ست.  به  موسوم  معروفش  کتاب  شیوه  شناسیطورهدر  به  را  آن  که  ها» 
نشانقطعه است  نوشته  فرهنگستانی  و  دانشگاهی  نقد  با  تقابل  در  و  وهنویسی  روزمره  زندگی  حیات    هاي 

را در دهه   فرانسه  فرهنگی جامعه  و  زیر ذره  60سیاسی  اسطورهبین میمیالدي  از  و  زاییدهگذارد  که  ي  ها 
برمیهاي  هشانن نقاب  هستند  پژداردناسالم  دیدگاه.  مورد  در  او  جامعهوهش  رایج  کاري  هاي  خود،  ي 

آمیخته   و جسور،  محکم  لحنش  و  است  باریککالبدشکافانه  طنز،  و با  درگزینش    بینی  بارت  است.  نوآوري 
مختلف   و چیزهاي   ها براي خود هیچ محدودیتی قائل نشده است و از امورشناسیهاي اسطورهموضوع مقاله

ها را نقدهایی بر زبان هاي زندگی معاصر نام برده است و خود بارت این مقالهاسطوره  زندگی به عنوان مظاهر
داند. از جمله اموري که رولن بارت در کتاب  شناسی مییه دید نشانهرد با زبان آن از زاوفرهنگ عامه و برخو

بحشناسیاسطوره مورد  موضوعات  عنوان  به  میها  نام  میث  سیببرد  و  بیفتک  به  سرختوان  ي  کردهزمینی 
پاك  مواد  براي  تبلیغاتی  آگهی  هنرپیشهفرانسوي،  موي  مدل  فیلمکننده،  بهاي  مربوط  باستانهاي  رم  ،  ه 

ها، ازدواج مارلون براندو، بررسی جنجال ادبی بر سر اشعار دخترکی  برانگیز در رسانهي جنایی جنجالماجراها
مین نام  س به  فرودروئه،  زنانه  مجالت  اخترگویی  مغز  ،  انسويتون  بورژوازي،  سبک  به  نقادي  فیلم،  نقد 

ي فقیر و  چاپلین و دو مقولهدي، چارلی  هانگرهاي جبازي کودك فرانسوي، جذابیتآینشتاین، تحلیل اسباب
ریم آدورنو و  رت که بگذي بورژوازي و... اشاره کرد. از کاسیرر و رولن باپرولتاریا، آشپزي تزیینی مورد عالقه

نیز، فرانکفور  هورکهایمر  مکتب  مهم  معروففیلسوفان  کتاب  در  از  ت،  روشنگري  دیالکتیک  به  موسوم  شان 
ها این است که دوران نهاي آکنند. لب گفتهشان صحبت میتقاديي انه در نظریهدیالکتیک خرد و اسطور

را به کرسی بنشاند بلکه نتیجه  در نهایت  روشنگري نتوانست خرد واقعی  ابزاري که  اش  طقیمني  این خرد 
شد. آن فرهنگ بشر چیره  بر  است  از عقالنیت جدیفاشیسم  و تفسیر خود  براي توضیح  کتاب  این  د  ها در 

ابزا از داستان(عقالنیت  از بسیاري  اولیس (از قهرمانان ها سود میها و اسطورهري)  از جمله داستان  جویند، 
هور و  آدورنو  که  انهومر)  مشابهکهایمر  را  بورژوا  ش سان  این  قلي  میخصیت  در  مداد  آلیس  داستان  و  کنند 

آید با  ایش پیش میطرهایی را که برسرزمین عجایب. از نظر این دو، شخصیتی مانند اولیس گرچه هربار خ
و همراهانش دور می از خود  به خدایان  درونی مینیرنگ زدن  قربانی  اینجا  اما در  قهکند  یعنی  رمان شود، 

میعنصر قربانی  را  خود  شخصیت  از  میي  تن  درونی  خفتی  به  و  نیرنگکند  این  اعتقاد  دهد.  به  بازي 
کار همان  شبیه  روشنگري  دیالکتیک  مسافر  نویسندگان  که  است  وحشی  ي  قبایل  میان  در  متمدن  دنیاي 

بومیان را  هاي شیشهکند و با پیشکش کردن نگینمی با عاج،  و تعویض آن  رنگارنگ  هد. در  دفریب میاي 
شود براي بازي و طعمه مناسبی میشود براي نیرنگل مینویسنده، خرد به ابزاري تبدیاینجا به قول این دو  
گردد و از آنجا به ایدئولوژي  سازد. این چنین خردي به اسطوره بازمی  اید و از آن خوداسطوره که آن را برب

ایدئولوژيتبدیل می و  از  نکزي آمري  شوند که هستهاي محسوب میهاي بستهها هم درواقع نظامشود  ها 
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دیگر  و بسیاري  شوند و از نظر آدورنو  هایی تشکیل شده است که به عنوان حقیقت ارائه میي حقیقتنیمه
  کنند. ها درواقع امروز همان نقش اسطوره در دنیاي کهن را ایفا می اصوالً ایدئولوژي

  نکاتی در توضیح مفهوم اسطوره:
می  هب بسینظر  مانند  نیز  اسطوره  که  بارسد  مرتبط  مفاهیم  از  دیگر  بسیار    اري  معانی  داراي  انسانی  علوم 

رداز و کدام مکتب فکري رویکرد خویش را نسبت به  پهنظری  مکه کدامتفاوت و متنوعی است و براساس آن
اسطوره دالی است با    فت کهن گتواشناسان میقول زبانشود، بنابراین بهها متفاوت میآن بیان کند تعریف

ها و تنوع در تعاریف به چند نمونه از  گوناگون. در اینجا صرفاً براي نشان دادن برخی پیچیدگیي  هامدلول
تع کهفیراین  ریشه  ها  به  میبیشتر  اشاره  دارد  داللت  اسطوره  لغوي  ریشهي  از  یکی  به  بنا  هاي یابیکنیم. 

براي نخستین ابراز شد شناس مطرح قرن هفد گولیوس شرق  ط جیکوب بار توس لغوي که شاید  ه  هم هلندي 
ر زبان انگلیسی  » دير«استوي  اي است معرب از یونانی «هیستوریا» که احتماالً واژهاست اسطوره خود واژه

به معناي تاریخ، داستان و قصه نیز از آن گرفته شده است. مهرداد بهار پژوهشگر توانمند اساطیر ایران نیز در  
اي است معرب  ي اسطوره در عربی است. اسطوره خود واژهواژه  دهد: «اساطیرجمع مکسروضیح مین باره تای

معنی جست به  یونانی هیستوریا  و  و د  یآگاه  وجو،از  بررسی کردن  معناي  به  از مصدر هیستورین  و  استان 
معناي شرح، خبر و  س به  یتوي مهاي اروپایی مثل میت انگلیسی نیز از واژهشرح دادن است. بسیاري از واژه

ي اسطوره از زبان آرامی به زبان عربی راه پیدا کرد و از آنجا  رسد که واژهده است» به نظر میقصه گرفته ش 
ادبیات کهن عربی و فارسی، اسطوره  فارس   زبان  به البته باید توجه داشت که در  جمع    صورتبهی وارد شد. 

گفته شده که  ان العرب  ها چون لسهرچند در برخی کتابکار نرفته است.  یعنی اساطیر آمده و مفرد آن به  
به مفهوم یاوه این رابطه سیروس ش اساطیر جمع اسطوره و اسطاره است  اب «اساطیر و کت  ردمیسا  ها و در 

  تر است و اسطوره به هیستوري. بهدهد که به نظر او اسطاره به هیستوریا نزدیکها» توضیح میاساطیرواره
میرحه نظر  به  معرال  اقوال  برخی  برخالف  که  را رسد  اسطوره  که  رایجی  تصور  و  پریشان،    وف  سخنان  با 

ي اسطوره را ازموتوس به  تر این است که ریشهتسند در کنبیهوده، باطل و خرافه و وهم یکسان قلمداد می
تاویل    ریافتنی ترجمه ومفهوم گنگ و خاموش بدانیم، یعنی سخنی که محتاج تفسیر است و باید به زبانی د 

که به  شناسی برحسب اینوهشگر و دانشمند اسطورهضیه هم این جاست که هر فرد پژشود اما دقیقاً مشکل ق
باشد تعریف و تفسیر ویژه  ذهنی  ارچوب کدام مکتب نظري و چ به عنوان  وابسته  داد.  ارائه خواهد  از آن  اي 

نبوده است    مفهوم روایت، حکایت و افسانه  باستان ابتدا بهي «میت» در یونان  گوید که واژهمثال یک نظر می
دانستند  می  بیانیشده است و در کل یونانیان موتوس را گفته و  گفتن و بیان اطالق می  بلکه به چیزي قابل

بردند «درامنون» بود که به  ها در این رابطه به کار میکه با کنش و اجرا همراه باشد. اصطالحی هم که آن
گوید  ب بوطیقایش می. به عنوان مثال ارسطو در کتاور در آوردن و نمایش دادن بودجرا کردن، به ظهمفهوم ا

ي موتوس تنها باید به داستان ه نظر او واژهرو ب  ز اینکه موتوس، چیزي جز طرح و پیرنگ نمایش نیست و ا
می عبارتی  به  پس  شود.  اطالق  اجراینمایش  وجه  باستان  یونان  در  که  گفت  اسطوتوان  نمایشی  و  از  ی  ره 

ها اسطوره  (پراکسیس) در اسطوره نقشی انکارناپذیر داشت و به باور آنبود و کنش    اي برخورداراهمیت ویژه 
ي آدمیان سروکار داشت. اما تعاریف دیگري بر اساس  زیستی که با فراگردهاي روزمره  يربهعبارت بود از تج
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د که طبق آن در  هاي برادران گریم بوروي قصه  ر اساس مطالعاتشتوان ارائه داد که بدیدگاه آنتوان فور می
میمجمو تظع  آن،  معناي  اولین  گرفت.  نظر  در  را  اسطوره  از  متداول  مفهوم  چهار  با    جمعی  اهراتتوان 

شناسی خود با بررسی تخیالت جمعی  خصوصیاتی مستمر و پیگیر است که رولن بارت نیز در کتاب اسطوره
و... بدینرانیهاي دیواري، سخنمربوط به مد، آگهی انتخاباتی  از منظري دیگر هاي  گونه تظاهرات نظر دارد. 

فور می اعتقاد  به  پرداخته درباره  اسطوره  داستانی  نیمهت تیصیک شختواند  یا  فکر  اریخی  که  باشد  تاریخی 
سطوره  ا دو بعد دیگر اي ناپلئون یا اسکندر. اماي تخیلی درآمیخته است. مانند اسطورهجمعی، آن را با هاله

قصه   و  داستان  به  همانمی مربوط  کلمهشود،  از  برخی  که  غیر گونه  حکایت  و  افسانه  معنی  به  موتوس  ي 
ها گاه قهرمان اي ندارند) در این داستانکه برخی چنین عقیدهتوضیح دادیم    ه کردند (که البتواقعی دریافت  

آن    ي اصلیشود و گاه هستهتان میس ت محور اصلی داهاي باستانی اس یا شخصیت اصلی که متعلق به زمان
توان  ها میه داستاندهد که به اعتقاد فور تنها به این گون بینی و نگرش به جهان هستی تشکیل میجهان  را

نگاه آنتوان فور تفاوت قصه و اسطوره تنها در درجه از  نه در  نام اسطوره اطالق کرد. در ضمن  بندي است، 
شود. ژیلبر دوران نیز این اعتقاد محسوب میي اسطوره گونه و کودکانهازيظر او قصه شکل بماهیت آن. از من

برد و بنا به اعتقاد م.ج.دوري  مهري شده نام میها بیدر حق آنهایی که  را دارد و از قصه به عنوان اسطوره
ي اسطوره  ربارهها دترین تعریفترین و جامع و مانعاي تضعیف یافته است. اما شاید یکی از کاملقصه اسطوره

می  نگاري دارد که در آن تماام دوتی باشد. او کتابی به نام اسطورهی مصادیق آن از آن ویلیو توجه به برخ
اسطور آن همکاتب  نقایص  که  کرده  سعی  و  گذاشته  هم  کنار  را  آناي  قوت  نقاط  و  کند  رفع  را  در  ها  را  ها 

او می ایر دل خود منظومههر اسطوره د که    گوید تعریف جدید خود بگنجاند.  من ن منظومه متضاي دارد و 
ناگون است  وگراي صور خیالی  ) دا2) از لحاظ فرهنگی اهمیت دارد  1اي پیچیده از اساطیر است که:  شبکه

را دربردارد  قصه  )3 و حکایاتی  است  4ها  نماد جزو الینفک آن  و  استعاره  این5)  براي  باشد  )  تاثیرگذار  که 
کند.  پذیر میها را امکان ساسی انساناي عاطفی و اح)  باوره6برد  ی را به کار میي تجسمی و متنوعتصویرها

پیدایش ع7 و  آفرینش  و بحث) متضمن روایات  است.  تیسههاي  الم  و آدم  عالم  ساحت  در  به  8شناسانه   (
  دارد. می ) نقش و منزلت آدمیان را معلوم9دهد. هاي واقعیت، صورت نمادین مییکی از جلوه

  

 ها در جهان غرب:ورهاسط  یخیتار  ي هايبندبر دوره يگذر

اسطوره ثبت شده    یل کطور  استعاره و مجاز و به  ل،یقالب تمث  صورت تفکر در  نینخست  نیزممغرب  خیتار  در
  صوص خبهو  یبه اصطالح غرب يهابرخورد انسان نی اسطوره، نخست یگفت که به عبارت توانیم نیاست. بنابرا

در    ی ونانی  ي. درواقع جامعهآمدبه وجود    ي بعد   يحلهمر  در   یفلسف   ي شهی تفکر است و اند   ي با مساله  ی ونانی
مرحله  يتطور  ریس   کی مرحله  یتاکو محا  نینماد  یلی تمث  ياز  به  که  فلسف  يبود  عبارت  دیرس   یتفکر  به   .

  ،یل یو زبان تمثو نگاه    ي ریتصو  نش یب  ي تفکر از مرحله  ی اصل   انیباستان جر  ونانیدر    ی دوران  ک ی در    ترقیدق
  ی شافلسفیپ  يهاانسان. اما  د ی رس   یفلسف  محورقتی تفکر حق  يفاصله گرفت و به مرحله  يارهو استعا  نینماد

زندگ  اسطورهوخ  یاصوالً  درپرتو  را  افسانهدشان  معن  یکل  طوربهو    اتیها، حکاها،  و  داده  شکل  و    یفولکلور 
ا  یزندگ  نییتب از  م  نیرا  به دست  گفته شد نخس  . پسآوردندیمجرا  راه    نیتاسطوره همچنان که  قدم در 
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برا  يکار  یعن یبود؛    يخردورز سترگ  و  ب   يدشوار  جهان   دنیخشمعنا  آدم  یبه  که  آ  انیبود  را    خود   ندر 
ب  و  م   پناهیسرگشته  بس  کردند یحس  از  پر  دندی ترس یم   زهایچ  ي اریو  نم  شدندیم  شان یو    دانستندیچون 

درخت و    شیدای پ  و  دندی تراش یم  ی اب و اسبعلل    نش،یآفر  ياست که برا  نیا  اند.آمده  د ی چگونه پد   چرا و   هاآن
و    سریکائنات م  ای  هانیخلق ک  نیو البته ا  دندرکیم   هیتوج  گونهنیو جانوران و زن و مرد و... را ا  ایکوه و در

خدا و  انواع  ارباب  دست  به  مگر  نبود  اانیممکن  از  بگ  نی.  که  که    ی نشناسا اسطوره  يهایبررس  م یذرنکته 
  گرید  یفرهنگ  يدهی مانند هر پد   زیو معتقدند که اسطوره ن  آورند یبه حساب م  یگفرهن  يادهی اسطوره را پد 

ساختارها متن  س   یخیتار  يدر  م  یاس یو  معنا  و  شکل  م  رسد یبه  م  دهد ینشان  (اسطوره)    توسیکه 
جا  نیدرنخست به  از    يآثار  و شاعران   ونان،ی  ییعصر طال  يهاسهرحماو د  می قد   ونانیمانده  پادشاهان  زبان 

  اعم –و قدرت    قتیحق  يگوناگون به ساختارها  يهاصورتبه  خی تار  گرید  يهاانورد  ياست و مانند همهبوده  
و   شهی که لوگوس که اکنون ما آن را درچارچوب زبان اند  ی. درحال خورد یم وندیپ –ی و بدن ی اس یو س  یمازکال
پنجم   ياهجامعه تا قرن  نیریز  يهاهیبوده که ال  یروشن هیز ساچندپهلو و پر ا  یزبان   میریگیظر مق در نمنط

  ی دوران درپ  ن ی. پس از اگرفتندیم  ر ها به کاگو با شاهان و بزرگان و هنگام اشاره به آنوو چهارم در گفت
دگرگون  ياوستهیپهمبه  يهارشته س   یفرهنگ  يهایاز  از  یاس یو  ج  و  دموکراس آن  استقرار    ونان،یدر    یمله 

ادبرو جا  ينوشتار  اتیاج  به عنوان مهم  ییجابهو  نثر  با  به    یمدت   يبرا  توسیم  ،یارتباط   يرسانه  نیترشعر 
به سنت    یبه انتقال از سنت شفاه دیبا هایدگرگون  نیا نیتر. از مهمشودیم دیزبان و فرهنگ تبع يهاهیحاش 
ادب  يابه عنوان گونهاشاره کرد که اسطوره را    ی ادب   يهادهآور فر  يادآوریدرحفظ و    یکتب از    ی اهشف  ات یاز 

  وندیپ  یعقتر واکم  يهادهی و به پد   کند ینوشتن و کتابت است دور م  دادی که مالزم رو  یسجامنظم، منطق و ان
  ي بند میدوره تقسها را به سه  اسطوره  میبتوان  د یما شا  ز ین  یخ یو به لحاظ دوران تار  گرید  ي. از منظردهدیم

  توس یاز تقدم م  م یتوانیهستند که درآن دوره ما م  یافالطون -شای پ  ای  يهومر  يهاهاول اسطور  ي. دورهمیکن
امیبر لوگوس صحبت کن افسانه  شهیهم  یلوگوس شیپ  توسیم  ایاسطوره    نی.  که در آن    ياخود را به شکل 

  ياهجامعه  يبرا نینماد ی ها نقشآن يهااجراو م شدند یظاهر م  یبه شکل موجودات انسان   یع یطب  يهاقدرت
که    يدر دوره بعد   ...و  دیخورش   يبهار، اسطوره  يطورهاست: مانند اس   دادهیم بشر داشته است خود را نشان  

م  يدوره از  اسطورهول  به  توسیگذار  با  ما  است  دار  یافالطون  يها گوس  فم یسروکار  به    یمهم  لسوفی.  که 
اسطوره  يد یجد   يهااسطوره  یعبارت ضد  اساخ  يهومر  يهابر  به  او   جادیا  ياتازه  يهااسطوره  لیدل  نیت. 

  ار  قرار دهد، آن  اشيو فکر  ی تامالت فلسف  يبه بحث بگذارد و هسته  خواهد یرا که م  ی کرد تا بتواند لوگوس 
باز  يشدهیعقالن  يهاکه اسطوره  یبخشد. نقش  تیکرده و مشروع  هیتوج اکنندیم  يافالطون  ه  ت کاس   نی. 

افالطون  قرار دهند.    يهومر  يهاورهرابر اسطرا در ب  یافالطون   سمیآلدهیو ا  جهان مثل  لیاز قب  یچگونه نظام 
  ی ول  رد،یگیفاصله م  توسیاز م  بیتر ت  نیو بد   دهد ی و لوگوس قرار م  دهیا  يافالطون اصول فکرش را بر مبنا

بر اساس    زیداشتند و افالطون ن  ازین  يارهاسطو  تیدسته مشروع  کیبه    هادهیا  يایدن  نیهم  گرید  ياز منظر
اآ  يهومر  يهااسطوره  هیخودش عل  يهااز اسطوره  دبده   هادهیا  ياینبه درا    يااسطوره  تیمشروع  نین که 

م افالط  نیا  يبرا  رد،یگیبهره  دل  نوکه  دموکراس   لیبه  ضد  سقراط  واقع   یآتن  یمرگ  در  است.  بوده 
تراژد  يهومر  يهااسطوره دموکراس   یتنآ   يهايمانند  پر(به  ی آتن  ی به    تی) مشروعکلسیخصوص در دوران 

 يهاسوال ببرد به اسطوره  ریو ز  ردیرا به چالش بگ  هایآن که آن دموکراس   يافالطون براواقع  و در  اند دادهیم
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  توانیم  یکل   طوربه.  رد یگیسوم از دوران رنسانس به بعد را در بر م  ي. اما دورهتازد یها مآن  شخبتیمشروع
 اتیگفت که روا  توانیو م  م ینیبینم   يادیها نشان زاز اسطوره  رنسانس   گفت که از زمان افالطون تا دوران

ب  ونانی  يااسطوره حوزه  شتری باستان  افسانه   انیرپ  يهاقصه  انه،یعام  يهاداستان  يدر  مو  قرار  .  رندیگیها 
گوس و  لو  يگرید  گونهبهو رم باستان و    ونانی  یار ادبآث  با  انییاروپا  يدوباره  ییبود بر آشنا  يرنسانس سرآغاز

ها را به نفع  از دکارت، اسطوره  يرویبه پ  ییاز سو  زین  يدوران روشنگر  ير داد. اروپارا در برابر هم قرا  توسیم
حاش   ی ربجت  روشمند   يهادانش سو  راند یم   هیبه  از  نحله  گرید  ییو  رواج  هنر  یادب-يفکر  يهابا  مثل    يو 

ن  سمی ونالیناس   يریپاگ  زم،یسیمانتر  يشهرهال دولتکه تشک  یاتیها و روابه قصه  یابی دست  هب  انییاروپا  ازیو 
  اتینظر  شیدای پ  و  شناسانهمطالعات اسطوره  يسابقهیرشد و رونق ب  کرد، یم  لیرا تسه  ییدرحال ظهور اروپا
ا در  را  هست  نهیزم  نیگوناگون  ام یشاهد  در  اسطورهسال  نی.  و  آن  جايبهها  ها  پهلوانان  شاهان،  زبان  که 

قد علم    سایو بازار، و در برابر زبان دربار و کل  م کوچهردم  ریناپذ نیو جانش  لیلب زبان اصشاعران باشند، در قا
اما  کنند یم از دوبه  یکل   طوربه.  بعد، آن  يروشنگر  نارخصوص  به  قرن هجدهم  اواخر  چه که در جهان  در 

ش  ش غرب مسلط  و  م  ي زیکرد چ  دای پ  يترشیب  وع ید  ما  که  با    می توانیبود  آن  تمدن    ي«اسطوره  عنواناز 
جابه  يااسطوره  م،یکن  ادی  »یغرب نشانه  توس یم  ییجاکه  عنوان  به  را  لوگوس    ، ییایپو  ریچراناپذ وچون  يبا 

انتقال    انیبه ذهن جهان  ییتمدن اروپا  ریناپذ و در قالب اوصاف انتقال  نهادیارج م  يردمند خ  و  علم   شرفت،یپ
ادادیم نگاه درواقع    نی.  اد  ياگونهبهنوع  بود که در   کرد یرو  يامهدر  شاعرفاضله  ي نهیمد   افالطون  و    ياش 

تبعشاع را  زمره  کرد یم  د ی ران  در  م  یکسان   نینخست  ي و  که  م  توس یبود  با  بدو  یمیهافرا  خام،  و    يچون 
هنگگرفتیم  یکی  یرمنطقیغ واقع  در  ب  یام.  قرن  در  سرو  یشناسانمردم  ستمیکه  جونز،    امیلیچون 

در    کردند یقلمداد م  ییو ابتدا  يبدو  تیارز ذهناسطوره را وجه ب  زریفر  مزیل و جبرو  يول  نیاندروالنگ، لوس 
م  يشهی اند   يادامه  م   دند ی شیاند یافالطون  رواک  تگف  توانیو  بشرآن  تیه  انتقال  از  م  تیها  به    توسیاز 

ز برتر  ياسطوره  يناربیلوگوس،  و  اروپا  ریناپذ چاره  يتفوق  استعمارشد   ییاستعمارگران  و    یی ایآس   گانبر 
از طرف   ییقایآفر روان  گرید  یبود.  گفتمان مسلط  اساس  انسان   يکاوبر  کلود    انهیساختارگرا  یشناسو  امثال 
د  يلو و  مالکراک  دگاهی استراوس  ب  ینوفسکیردمدار  قرن  غر  ستم یانسان  متمدن  اصطالح    گرید  ی ببه 
تافته  توانستینم را  بشر  ياجدابافته  يخود  فرهنگ  بس  چراکه  کند،قلمداد    تیازکل  وجود  از   ياریبا 
تکن  یفن  يهاشرفتیپ از هوشمندتر  یکیو  اتو رنک  قول  به  فرو  نیو ظاهراً خردورزانه  همچنان   د یشاگردان 

عواطف و    ها،زهیغر  یعنیانسان    یعیطبوجود دارد؛ همان بخش    ياز افراد بشر  کیدر درون هر  يود انسان ب
آن مکالً  که  مح  ی وانیح  يسالله  راث یچه  ا  شودیم  سوب ما  به  ما  اگر  بدو  نیکه  خودمان    يبخش  وجود 

  ،یوان یح  يایدن  اب  ی آشت  د ی بود. البته شا  میناخرسند خواه  شهی هم  مینکن  یو با آن آشت   می نداشته باش   یآگاه
کند اما   ینیآفرتنش  شیبرا  گرید  ياگونهبه، مطلوب نباشد و  متمدنذهن    يبرا  گفتیگونه که اتو رنک مآن
قرار دارند (البته به    گریکد یا درتقابل  گاه وخودآگاه ماست که ناخودآ  نیاست، ا  ترکی نزد  تیاقعچه که به وآن

فرض   یکیالکتیا دتقابل ر  نیبهتر باشد که ما ا  د ی)، و شا ند رگیهمد   يکنندهمکمل و جبران   هانیا  ونگیقول  
چه که در ناخودآگاه ماست  آن  از  ی ابیرتیخود را با بص  خودآگاه  يکفه  م یتوانیما م   یطیشرا  نی. در چنمیکن

  ا ناخودآگاه، انسان ر  يوگرنه غلبه  میبرو  تر نیبو واقع   رتریخردپذ   یفرهنگ  يبه سو  نیو بنابرا  میکن  رتنیسنگ
. اصوالً  شود یاسطوره محسوب م  اد یکه بن ییایو رو  يزی. خردگرخواهد برد   ایو رو ي زیخردگر ت، یبدو  يوس   به
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ناآگاه ب  یهرچه  شگفتان  شد،با  ترشیانسان  خود  اعمال  از  مزدهسان  زندگ  شودیتر    رکننده یغافلگ  اشیو 
همان بود؛  آدمخواهد  که  جهان  یگونه  جنگ  دو  ک  یدر  بود  شگفت  در  دنون چگ  هگذشته  و    يایه  متمدن 

چن  ریخردپذ  ک  انه یحشو  نیغرب،  دن  عصر  از  غرب  واقع جهان  در  کرد.  تالش   شوت یعمل  با  دکامرون    ی و 
  دیآلود رس باور وهم  نیبه ا ج یدشوار به تدر يهارزمب نیز فرهنگ خود کمر بست و با اا ییداز به اسطوره ریگیپ

  پرشکوه تمدن  ی تجرب- یعلم  يشهی با اند است و   دهکر  ررا از خود دو  يانسان بدو اتیخصوص ی تمام ییکه گو
بردار بود که  نقاب  و  فکنانیبن  لسوفیف  چهین  نیا  ستم یقرن ب  شدن به  کی اما با نزد  برد، یم  ش یخود را به پ

 يهاشهیر  ،يافراد وابسته به جنبش روانکاو  یو تمام  دیاسطوره بازگرداند و پس از او فروتوجه فلسفه را به  
آمد.    قیها فاها آگاه شد و بر آنبه آن  د یکه با  ییها . اسطورهافتند یو عواطف انسان  دآگاه  خونا  راسطوره را د

به بعد، عصر بازگشت به    يخصوص از دوران روشنگربه  ییزداهروند اسطور  يهمراه با ادامه  ستمیپس قرن ب
اسطورهاسطوره و  ملت  ، يپردازها  قول  هنرمن   ز ین  ، ینسکیبه  همراه  مثال    مز یچون ج  ی سندگانینوو  ن  اد بود. 

 ژان  همراه کردند، امثال توماس مان و  ی شکنها را با اسطورهتوجه به اسطورهکه    ینیولپازو    ین یو فل  سیجو
در    ینیپازول کند،یم رینامقدس تصو ي را در تکرار  سیاول س، ی جوآوردند. مثال  يها روبه اسطوره تر شیب  يآنو
  یی زدااسطوره  ي به سو  یگام  کونیردر سات  ی نیو فل  دارد برمیرا    ح یسم   ییخدا  يچهره  ی مت  تیبه روا  لیانج

  . دارد برمی

  

 : یقوم  ي هااسطوره، افسانه و قصه انیم يرابطه

ادب  انیم  يرابطه  يمقاله درباره  نیا  یبه موضوع اصل  ند ی از رس   شیپ مناسب    د ی شا  ،یداستان  اتیاسطوره و 
تفاوت به  که  افساسطوره  انیم  يهاباشد  قها  هناها،  مختلف    يگونهسه  یعنی  م،یزردابپ  یقوم  يهاصهو 

منظر به آن دسته   ک یاز  هاهاند. اسطورسراسر جهان وجود داشته  یشفاه يهاکه در سنت یسنت يهاداستان
.  دهندیم  حی جهان و ساکنان آن را توض  نشیدارند و آفر  ین ید  انیکه بن  شوندیاطالق م  ی سنت  يهااز افسانه

ا و هم    يبه سامان درآمدن آن است و در آن هم راو  یونگو چگ  جهان  نشیآفر  ترشیا بهه صق  نیمضمون 
ا واقعقصه   لیقب  نیمخاطب  را  خدااسطوره  یاصل  يهاتی . شخصکنندیم  یتلق  یها  معموالً    ا یها  ههال  ان،یها 

طب ماوراء  ااند یعیقهرمانان  جها  ياریبا    هاتیشخص  نی.  خود،  اصحاب  و  فرزندان  از  ل  شک  ا ر  نگرفتن 
زندگ  بخشند یم پد   ی و  آنآورند یم  دی را  جر.  در  ماجراجو  ک ی  ان یها  ن  یی سلسله  با  جدال  شر    يرویو 
و    انند یرویغالت را م  آورند،یرم. بادها را به سامان دکنند یآزاد م   و آتش را  آبماه،    د،ی و خورش   جنگند یم

در    ی عنی   افتند،یمدور اتفاق    يهاتهگذش رد  ها عموماً. اسطورهدهندیم   ادیرا به انسان    ي سم کشاورزراه و ر 
به    که جهان چگونه  دهند یم  حی ها توضکه جهان هنوز به شکل امروز نبوده است. در واقع اسطوره  يروزگار

  دیاز پژوهشگران جد   يالبته شماراند.  ، نهادها و تابوها چگونه شکل گرفتهشکل امروز درآمده و آداب و رسوم
  تر عی وس   یفیاصطالح اسطوره را در تعر  ونگ،یو کارل گوستاو    دیفرو  گموند یچون ز  یناواکبر آثار روان  هیبا تک

ارندیگیبه کار م نمادها و ب  نی. در  به   انیکه در م  شود یاطالق م   ياتکرارشونده  يهاهیما نکاربرد، اسطوره 
مانند  مردم درنقاط مختلف جهان مشترك  يهمه و  ارزش  کی اند  افکار،  را طف  عوا  و  اهزبان مشترك،  بشر 

افسانهکنندیبازگو م پ  زین  یقوم  يهاها و قصه.  از  با اسطوره  ک ینزد  ي وند یدر  اما در هر حال  دارند،  ها قرار 
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که به    ی هنگام  یقوم هستند و حت   ک ی  خ ی ها تارافسانه  . شوندیمحسوب م   ی سنت  يهااز داستان  یمتفاوت  واعان
  نش یکه پس از آفر  ند یگویسخن م   ی یدادهایچون از رو  ند،نکیها فرق م با اسطوره  پردازند،یم  ی نیمسائل د

افتاده اتفاق  و در آندر جهان  راواند  دار  راها  و هم مخاطب هردو آن  يها هم  و موضوعات مختلف باور    یند 
ارواح، مکان رماقه  سان،ی چون قد  افسانهشوندیرا شامل م  ییایخاص جغراف  يهایژگیخاص و و  يهانان،  ها  . 

ها را  داستان يهاتیاست. شخص ه یبه امروز شب ترشی ب ایآن دنند که در  قرار دار  يمتاخر یزمان  يدر محدوده
هستند.    ینسانا- فرا  عموما  يااسطوره  يهاتیل آن که شخص. حادهندیم   لیتشک  یموجودات انسان  عمدتاً  زین

کل و  تا ش   شوند یبط مرتم ییایمکان جغراف ای تیشخص  ک یدارند، اما با  یل یتخ يمحتوا زیها ندر واقع افسانه
 يهانام برد. اما قصه   یپهلوان  يهاعارفان و افسانه  يهااز تذکره  توانی مثال م  يکنند. برا  داینما پواقع  یلیشما

سرزم  انیپر در  شخص  افتند یم  فاقات  ی بیعج  نیغالباً  و  جادو  و  سحر  از  غر  بیعج  يهاتیو  آکنده    بیو 
ها به موضوعات گوناگون  قصه  نی. گرچه اکنند یمها را باور ن آن  ماد کچیو مخاطب ه  يهستند و البته نه راو

همه  پردازند،یم در  د  یکل  رنگ یپ  ینوع  کیها  آن  ياما  ا   ارد وجود  بر  معرض  که  در  قهرمان  آن  ساس 
به ظاهر ناممکن انجام دهد، تا با به دست آوردن    یی کارها  شودیم  ریناگز  ایو    رد یگیار قرار مشود  يهاآزمون

  یک یبود    یک یها معموالً با «قصه  لیقب  نی. اردیزوج مناسب پاداش خود را بگ  اج باازدو  ایخود    ی روثوم  قوقح
 .  ابندییم انید» پاگذراندن ی و خوش  یعمر را به خوب  يهاسال  یاقو با «ب شوند ینبود» آغاز م

گفته  با به نکات  اساس آنتوجه  بر  و  از ش شده  که  مر  یدارشناختی پد   يوهیچه  کاو    ی اختنش مدو  و  در  کند 
و واضح    یهیبد   يکه البته امر  شوندینقل م  ییهاها داستانتوان گفت که در اسطوره  یم  میاآموخته  اسطوره

آن اما  اسطوره  ییهاداستان  هستند،  مکه  نقل  داستان  ستند،ی ن  یولمعم  ییهاداستان  کنند یها    یی هابلکه 
 يهاو انسان  انیچون ارباب انواع و خدا  ی ن کسامثال  .د ن تبرتر هس  ياز مردم عاد  شانیهاتیهستند که شخص

که  حال آن  پندارند،یاست مها را باور دارند و ررو مردم آن داستان  نیو از ا شوندیرا شامل م اکانیخداوار و ن
ت  هج  نیتر باور دارند. به همعموماً کم  زیها نو به افسانه  پندارندیو نادرست م   هداشتها را باور نقصه  مسلماً

اسطوره  ياهاله قداست،  را  از  ابتدا ساحتو آن  دربرگرفتهها  زمان داشته  یقدس   یها در  مرور  به  سپس  و  اند 
.  ستند ین  برخوردار  یتیمز  نیختلف از چناشخاص و ملل م  خیها و تارکه قصه  یل اند درحاشده  یو عرف  يویدن

نت اسطورهفرهنگ  يادرپاره  جهیدر  پها،  که  مجال  اه که هرگو    د ی آ  شیها هر زمان  و  برا  ی فرصت  و    ي باشد 
و    یالهوت  يجوهر  ایصبغه    ياسطوره که دارا  تیبلکه زمان نقل و روا  شوند،ینم  تیمردم، نقل و روا  یسرگرم

  يگشوده بر زمان سرمد   ياست و در  رونیب  یآفاقو    یاز زمان انفس  ییاست که گو  یاست، زمان خاص  ينویم
زمان و  هم  یدارد  که  ال  د ی اوجو    هست   شه یاست  نم  زال یو  فرسوده  و  کهنه  هرگز  و  با  شودیاست  و    دیو 

را  توانیم اسطوره  ز آن  برعکس  شد.  برخوردار  برکتش  از  تا  قصهآورد  اما،  افسانه  هاها  در  و  و  همواره  را  ها 
  ا ی  فت واز سر گر  گرید  یقطع کرد و زمان  ینداشت و نقل را به علت  ای  باز گفت و باور داشت و  توانیم  جاهمه

ن  امهاد و  شن  زیداد  پا  دنشی به  تا  آغاز  قصه  ست،ین  یالزام  انیاز  اصوالً  و    يبرا  ییگوچون  شدن  سرگرم 
دارند،    يرمز  یینااند و معجمقوله خار  نیکه از ا  ییهااست و قصه  یو خوش  یگذراندن اوقات فراغت به خوب 

اند. البته بنا به  تابکج  يادازهن ا  تا  و  د پسن مردم  یتیهستند و در واقع اسطوره به روا  ه یبه اسطوره شب  ترشیب
اما   د، یآیافسانه و حماسه درم  صورتبهو    کند یم  دایاز مواقع، اسطوره تنزل پ  ي اریدر بس  اده یال  رچایقول م
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  ياریبس  ادیاحتمال ز. پس به  کندیم  فظخود را ح  نینخست  تیو خالق  رودیمساختار و کنش آن از دست ن
امکان دارد که پ  ند یآیافسانه درم  صورت به  ت،یقعمو  و  هدورها بنا به  از اسطوره و    فیها تضعآن  یاصل  امیو 

.  هدد  حی مردم توض يبرا  يریشکل کهن اساط آن را با توجه به  ی اصل يمعنا ،یکه کس  نیشوند، مگر ا بیتخر
توجه    با  را  ی مهم  يهاامیپهستند، اما در اعصار کهن،    ی سرگرم  يکه امروزه فقط برا  می دار  ییهالذا ما افسانه

افسانهکردند یخود منتقل م  يبه دوره افسانه  يها. مانند  هفت خوان متوجه    يهفت خوان رستم که ما در 
که    ستند ی ن  ی یهاها قصهگفت که اسطوره  انوتیم  ی کل  طوربهمهم است.    ز ی، خرد نکه عالوه بر زور  م یشویم

   .د صه بودن، نقل شون و تنها به لحاظ ق يبدون هدف و منظور

  

اسطوره  انیجر  در اسطوره  یمذهب-یقوم  يتحول  تدر  لیاص  يااسطوره  يهاتم  ، یادب  يبه    ي جنبه  ج یبه 
از    ياگسترده  طور به  زین  اتی. ادبرند یگیبه خود م  یادب   يجنبه  و  دهندیو تقدس خود را از دست م  یمذهب

حق را به   ن یا سندهی و نو شودیم د ود ح م یادب يبه زمان و فضا ی ادب يالهام گرفت. اسطوره ی ادب يهااسطوره
  داد، یخود را از دست م  یمذهب   يکه اسطوره جنبه  ی . در حالد یافزایبه آن ب  يد یجد   يکه معنا  دهد یخود م

و    ونگی  د، یچون فرو  یشناسان روان  ن یدوران) و همچن  لبری ژ  اوس و استر  يشناسان (مانند کلود لوجه قومتو
انسان    یعملکرد روان شناس   ل یتحل  يبرا  ییهااسطوره ها سرنخ  در   ز ین  اهود جلب کرد که آنبه خرا    لمنیه
زمره  پیاد  ي(عقده  افتند ی ا هاستنیا  يدر  در  درواقع  مهمنق  ات یادب  جا،نی).  م  ی ش  به    رد یگیبرعهده  و 

ا تبد سطورهمحافظ  بد   شودیم  لیها  ماسطوره  بیترت  نیو  تداوم  تحت    ابند ییها  ادبچون  قرار    اتیپوشش 
نشان   ختیاست که اسطوره را بدشکل و ر  يانهییآ  ات،یاعتقاد است که ادب  نیروژمون بر ا  سین. ددنریگیم

  نیکه ا  د یزدایه را منخست، تقدس اسطور   يدر وهله  اتیادب  .دهدیمبهم از اسطوره ارائه م  يریداده و تصو
م  ی خسارت  نینخست وارد  اسطوره  به  که  به  شود یاست  اسطوره  نیامحض    و  و تقدس    ی باطن  یگژیوها  که 

ادب در  بدهند  دست  از  را  م   اتیخود  بد شوندیحل  باقدست  گرید  ه،یاول  ياسطوره  بیترت  ن ی.    ینخورده 
انبوه  ماند،ینم به  معان   یبلکه  تغ  یاز  منشا  و  روات  و  رات ییبالقوه  به همشودیم  ل یتبد   ییحوالت    ل یدل  نی. 

شده    ل یتشک  رهایمتغک اسطوره از مجموعهی ه  ک  دی ده که بگوخود اجازه دااستراوس به    ياست که کلود لو
ف ضمن  در  اسطور  ی ادب  ي اسطوره  انیم  ریسل  پ یلیاست.  است:    لیقا  ییهاتفاوت  ی مذهب-یقوم  يهو  شده 

  یدارد. وقت  قتیاست که حق  یو جمع   ونشاننامیب   ل،یاص  تیروا  کی  ی مذهب-یقوم  يکه اسطوره  نیا  یکی
  زیآن ن  یقیحق  يو جنبه  دهد یشود، اصالت خود را از دست میم  لومتح  یادب   يسطورهه به ااسطور  نیکه ا
م ارود یم  انیاز  دوم  برخ   نی.  ادب  ماًیمستق  ی ادب   يهااسطوره  یکه  تر  ند یآیم   د ی پد   اتیاز  و    ستانی مانند: 

  يهاورهخالف اسط  . درست بر ور یکروزوئه و گال  نسونیراب  د،ی لو س   شوت، ی، دون ژوان، دون کوستفا  زوت،یا
تخ  که   یبهذ م-یقوم و  مردم  افکار  گرفتهآن  الت یاز  نشات  دها  سوم  که    ی ادب  ينمودها  گریاند.  اسطوره 

 .  ز ینر وشه يشهرها مثالً اسطوره يد اسطورهمانن شوند،یدر نظر گرفته م  یادب يهمچون اسطوره

هرچه  ن  اسن ا. چون  ست یگزاف ن  ین، سخاست  اتی ادب  ادیسخن که اسطوره بن  نیشده اتوجه به نکات گفته  با
کند، آن را    لیتحل  یو منطق  یآن را از لحاظ علم  توانسته یو نم  ستی که چ  دانستهینم  و  دهیدیکه در آغاز م 

به    یالیعالم خ کی انیجر  نیدر ا ت،اس  افزودهیبه آن م يزیو چ دادهیپرورش م یی اابتد  يشهیو اند  لیبا تخ
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به آن    یو حت   آوردیکه به وجود م  ی تیچون واقع.  ت ش ادرا    ات یادب  يمند قانون  که در نهاد خود  آمدیوجود م
گرفته بود که نداشت، اما چنان شکل    یبود که اصالت واقع  یو حالت  یلیتخ  يو اعتقاد داشت، پرورده  مانیا

البته  ت پنداش یم  تیآن را واقع اما بعدها  نیا  ه یاول  يریاساط  درحالت.  بوده است،  ناخودآگاه  اعصار    روند  در 
کرده است. به عنوان مثال امروزه    دای پ  یتجل   اتیخودآگاه و دانسته در هنر و ادب   طورهب  يزرو و خرد  یخیتار
س   میدانیم نقش  ماهایکه  د  يریاساط  يهاو  فراطب  يپر  و  ویچون  جانوران  س   یعیو    ی حت  ایو    غمر یمانند 

ابتدا  الت یتخ  يندارند و زاده  یخارج  تیواقع  يریاساط  انیخدا رنگ    يعد ب   ياههستند که در دوره  ییبشر 
  اند. ملل مختلف را شکل داده یمل  يگرفته و حماسه يبشر

برخ  بنا اسطوره    یی هافیتعر  ی به  از  که    توانیم  ند اداده  ارائه که  آن  ي اریبسگفت  عبارات از  با    ی ها 
  ری«تصاو  ا یاست از»    یا«داستان یاست از»    يا«قصه  ایاست از»    یتی«روا  ایاست از»    ی تیره حکاسطو:«ارینظ
مانسانز  ا  یهورگ و...آغاز  واژگانشود یهاست»  واقع  داست  ی . در    ر یو تصو  الیوهم، خ  ت،یروا  ان،چون قصه، 

  ی نظم و چه نثر) و نقد ادب  ه،چ یو چه شفاه ی(چه کتب ات یحوزه ادب  عبارات وجود دارد همه در  ن یو...که در ا
و اسطوره مشترك است و   قصه ،نداستا انیکه م یاز موضوعات مهم یک یگفت که  نتوایکاربرد دارند پس م

دست    تیداستان، قصه و اسطوره به روا  انیاست. ما در ب  تیروا  الهدارد مس  ياژهیو  گاهیجا  زین  یدر نقد ادب
  ی عبارتاست. به    »يگرتی«روا  فی تعار  ی ر اسطوره بنا به برخا. پس کمیکنیم  تیرا روا  ی و موضوع  م یزنیم

اسطوره روا  يا.برو..   ی خیتار  ای  يامساله  ،يزیها چدر  م  شودیم  تیما  اسطوره    ادهیال  رچایمثالً  موسسان  از 
رواد یگویم  ییدرجا  دارشناسانهیپد   یاس شن است»  خیتار  گرتی:«اسطوره،  اسماع  مقدس  پور    لیابوالقاسم 

  نینماد  ياجلوه  ای  تیعبارت است از رواطوره  : «اس دیگویها ماز اسطوره  یفیدر تعر  زین  یرانیاس اشن  اسطوره
  ر یقوم به منظور تفس  کیکه    یتجهان شناخ  یکل  طور بهو    یعیفرشتگان، موجودات فوق طب  زدان،یا  يرهابرد

آمده؛    دیپد   يزیکه چگونه چ  د ی گویم  زیو وهم انگ  یل یتخ  ن، ینماد  ياگونهبهو    بنددیبه کار م  یخود از هست 
بود که در قلمرو   رین اساطدرواز    رشدارند که«اصوالً ب   دهیعق  زین  یخواهد رفت» برخ  انیدارد و از م  یهست

  ی از موضوعات  گرید  یکیاما    افت» یداستان را    تیاصول هنر روا  يو کمد   ي شعر، حماسه، تغزل، تراژد  ات،یادب
ارتباط  نیترمهم  که اد  ی حلقه    چ یگفت که ه  توانیو م  ستا  ل یتخ  دهد یم  لیو هنر را تشک   ات یباسطوره، 

گ  يهنر بتوان  که  ندارد  آفر  لیتخ  ،تفدر جهان وجود  هنرمند در  وونت    لیآن دخ  نشیفعال  است.  نبوده 
مروان ا  عروفشناس  که: «آن چه جوهره    دهیعق  نیبر  را تشک  ایبود  اسطوره  که    نیا  هد دیم  لیذات  است 

آفر التقا  لیتخ  دهیاسطوره،  در  و  جر  ياست  و    يهاقصه  عت،یطب  يهادهی د پ  نیتبب  انیسه  کننده  سرگرم 
(باست  جهیو درنت  رد دا  رارق  یپهلوان  يهاافسانه است»  مورخان  و  وونت    نجایاالبته در    )دیزاده طبع شاعران 

حت  کند یم  د یتاک ن  یکه  اسا  یعیوقا  زیمورخان  جهان  در  که  م  يریطرا  تخ  دهد یرخ  روا  لیبا   تیخود 
  ه ماز ه  شیب  زیبود ن  خیکه از متخخصان برجسته فلسفه تار  ییکایآمر  تیوا  دنیچنان که بعدها ها  کنند یم
که    کندیم  دیتاک  ه یقض  نیر اب  ورد آکسف  ک یدر فرهنگ کالس   ز ی. رز نکردیم  ي پافشار  خ ی بودن تار  ی لی تخ  بر

از کوشش تخ  اسطوره عبارت که    ی الیخواه خ  ، یخواه واقع  يادهیهر پد   ح یتوض  يبرا  یشاعلمیپو    یلی است 
 يریبه شباهت جهان اساط  زین  یرانیبرجسته ا  لسوفیف  گانیشا  وشی. دارزد»یاسطوره ساز را برانگ  يکنجکاو

 شباهت  يری«جهان اساط  :د یگویاز کتاب م  یبود و در قسمت  لیاخالق شاعران و هنرمندان ق   لیتخ  يرویبا ن
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ن  یبیعج هنرمند   لهیمتخ  يرویبا  و  شاعران  دارد  خالق  بگو  ایان  تخ  مییبهتر  و   نندهیآفر  لیکه  شاعران 
 ای  یفرافکن  ی صورت بخش  يروین  ت»ی«م  زهیمم  صیاصخ  زا  ی کی  رایدارد ز  يریهنرمندان در اصل نقش اساط

انداز انضمام قوه سحار کالم و آ  يطرح  ا  ی ل میرا تشک  يریاساط  نشیب  اساس  ن،ییاست که به  لبته  دهد» 
ا  گانیشا «تخ  نجایدر  تخه  ب  ل یبه  هو  تخ  دهد یم  اياسطورهنقش    ل»، یما  عنصر  خود،    ل یو  ذات  در  را 

م  يااسطوره به  کند یقلمداد  و همان  گویدمیهم چنان که ژوزف کمبل    رسدیمر  نظ  اما  شاعران  گونه که 
ساختن اسطوره    يبرا  زین  ساز شخص اسطوره  برند،یخالق خود بهره م   لیاز تخ  يهنر  نشیهنرمندان در آفر

  افته یجوامع رشد    انیو م  ده یکه بشر آفر  یمختلف  يهنرها  انیاما از م  کندیخالق خود استفاده م  لیاز تخ
  گونه چیه  رایبرقرار کرده است ز  وند یهنرها دست به دامن اسطوره زده است و با آن پ  گریاز د  شیپ  راست شع

آن کاربرد نداشته    اندازهبهاحساساتش    انیب  يبشر نبوده و برامانند شعر همزاد    خیدر طول تار  يو هنر  یادب
ابوالقاسم اسماع   ی قابل توجه بود و جوامع  ینا تس اب  يهادر سنت  ری پور، جنبه شاعرانه اساط  لیاست به قول 

نم  ياژهیو  يها کار هنرکه در آن مثابه    ه ب  يریاساط  ریو تصاو  هاهیداشتند به درون ما  لیتما  گرفتیانجام 
در کتاب نظام    يفرانسو  يگرا  عتیطب  لسوفیهولباخ ف  سیکنند. مور  هیتک  یرونحاالت د   حی تشر  يبرا  یعمنب
بود که طب  دیشعر پوش   يکه جامه  ودب  یعی ب: «اسطوره دختر فلسفه طد ی گویم  عتیطب و    عت یو تنها مقدر 

و  ها  وف بود و بحثنظر فالسفه به شعر و اسطوره معط  زیاز دوران باستان ن  یآن را وصف کند و حت   ياجزا
اغلب با شعر در قالب    دروسیفا  يکه افالطون در رسالهاند؛ چنانکرده  انیدو مقوله ب  نیا  يهردربا  ییهاشرح

  است درباره برخورد افالطون با اسطوره.  یکتاب کالً شرح نیار دارد و اوکسر اسطوره

و  اراند و در واقع    رونیخود ب  ي هوربود که شعرا را از جم  یکس   ن ینخستکه افالطون    م یداد  ح یتوض  ترشیپ
  می انتویم  ترقیدق  يالبته با نظر  دادیخود راه نم  ی نابخردانه کارشان به آکادم  هايجنبهب  شاعران را به سب

شاعران نبوده است چون    تیخالق  ایافالطون، خود هنر شعر    یو آکادم  يجمهور  يکه خطر شعرا برا  مییبگو
افالطون با    ینبودند و مشکل اصل  ریپذ   ییجدا  يپردازاز اسطوره  يو کمد   يدرآن زمان،شعر و حماسه، تراژد

  ود یهومر و هز  يهاحماسه  نیادیبن  ار ختسا  که  ییهاشعرا بود. اسطوره  ییسرااسطوره و اسطوره  يخود مقوله
تراژد اور  يهايو  آ   دیپیسوفوکل،  تش  لیش و  به    دادند یم   لیکرا  را  شاعران  و  شعر  افالطون،  اگر  پس 

  هئ ارا  يبند بسته  کی چون در    کردیقبول م  زیبه آن را ن  وستهیوره پسطا  ر،یگزنا  د ی با  رفتیپذ یم  اشیمآکاد
ن  يزیستطقمنو    يزیخردگر  د یبا  نیبنابرا  شدند یم و  (  شد یم  رفتهیپذ   زیاسطوره  خرد  چارچوب  در  البته 

  مکالمه  يکه حاو  ون»ی«ا  ) جالب است که افالطون در رساله کردندیم  ف یکه سقراط و افالطون تعر  یمنطق
هنر به    يو الهام خدا  ییآوردن جذبه خدا  ياست شعر را محصول رو  ونیبه نام ا  ییسوفسطا  کی  باسقراط  
م م  اشجهیتن  که  د ن دایشاعر  هوش    انیاز  و  عقل  مرفتن  و  شاعران  عواطف  و  حواس  و  اراده   خاطبان و 

اآن از بزرگتر  ونیهاست.  اود  ادیلیا  يهاو نقاالن حماسه  انیراو  نیخود  از  سهیو  هومر    روانیو پ  فتگانیش   و 
که    یکند و هنگام  ریستف  ها رااشعار هومر را بفهمد و آن  تواند یبهتر از او نم  کسچیبود و اعتقاد داشت که ه

ا م  نیدر  نقل  سقراط  از  ا  شودیرساله  از  وقت  پرسد یم  ونیکه  برا  يشعر  یکه  م  يرا   ای  یخوان یمردم 
و خود را در محل   يشویاز خود به در م ایجاست و هوشت بهدر آن هنگام عقل   یکنیم  تیرا روا  ياحماسه

سرگذشت آن  همه  يپنداریم  هاوقوع  به  آن  يو  را  م  ونیا  ؟ین یبیم  مشچها  ب  دهد یپاسخ    دیبا  پردهیکه 
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آور  وحشت  ياکه واقعه  یو هنگام  شودیچشمانم پر از اشک م  خوانمیم  زیانگحزن  ی داستان  یکه وقت  میبگو
اند   کنمیم  تیحکا بر  راست  مو  م  شودیمامم  دلم  ا  تپد یو  در  ادامه  جاستنیو  در   ان یم  يهابحث  يکه 

  ندیگویسخن که شاعران درباره خود م   نیکه «ا  شود یم  يریگجهینت  گونهنیا  طااز قول سقر  ونیسقراط و ا
رو هر    نی. از اند یگویشعر نم  د یرا نربا  و عقل و هوششان  اوردین  يرو  شانیبه ا  ییخدا  يراست است. تا جذبه

دان ب   را  ام  خواهد یو من برآنم که خدا م  دیسرایشعر م   ردیگیهنر م   يکه از خدا  یشاعر فقط موافق الهام
انسان  لهیوس  نه هنر  آثار شاعران  که  کند  نوع    یآگاه  از  نه  و  اثر  یانسان  يکارهااست  و    ییخدا  يبلکه  است 

اواست که د   ییم سخنان خداو مترج  ارادهیشاعر، آلت ب  ا  دهیگز  يجا  ر درون  از مکالمه    نیاست»  قسمت 
ا و  به    ون،یسقراط  را  ه  زهیراماتد  و  يرگیباز  ،يکارفراموش  ،يریپذ   نیتلق  ادیآدم  در    ها کیستریکردن 

تاث  اندازدیم تحت  سرعت  به  م  نیدروغ  ياباوره  ریکه  واقع  د  شوند ی خود  از  و چه    گرانیچه  باشند  گرفته 
منتقدان با   شتر یب  می نکته که بگذر  نیهرحال از ارخاسته باشد. بهخودشان بروزانه  ياهایاز پندارها و رو هانیا

اند که  موضوع شده  نیمتوجه ا  يزبان شعر  »يو «رمز  »ی «الهام بخش  يهبنج  ود  دنی مقوله شعر و د  یبررس
ابتدا  صه یدو خص  نیا «طرق  ع  ترییبه  در  است.  مربوط  نظر  نیمعرفت»  ا  حال  ب  نیبه  معرف  نش یکه  ت  و 

بنابرا  يااسطوره  ،ییابتدا  ياهانسان است  ا  نیبوده  به  منتقدان جد   نیتوجه  بررس   د یارتباط،  به    تیماه  یرا 
ارهه  روطاس  در  اسطوره  و  شعر  تشابه  و  است  شده  دو  نینمون  هر  در  تخآن  يکه  رنگ    لیها  دارد،  وجود 

مبه خو  يشتریب برا  ی . برخرد یگید  شاعرانگاس   ياز محققان  ب  اندلیقا  یطوره جنبه  او  ا  نیر  که    نیباورند 
  ون یخود را مد   ش نیراز آف  یمانند شعر، بخش   ز یها از آن جهت است که اسطوره ندر اسطوره  ت یجوهر شعر

  ی هر دو حوزه شعر و اسطوره از هم برجستگ  لاستقال  نیدر ع  بیترت  نیهنرمندانه است. به ا  یلیتخ  يروین
ناپذ آن  يدر هر دو  لیتخ  يروین از مشترکات شعر و    لیعنصر تخ  گر،ید  يریبتع  به  ای  ت واس   ریها اجتناب 

اند پا را از  که به بحث شعر و اسطوره پرداخته  ینادپردازان و منتق  هینظر  ی . اما برخد ی آیاسطوره به حساب م
نهاده    نیا فراتر  آم  ومرحله  مبالغه  پ  يزیسخنان  گفته  نیا  وند یدرباره  به عندو موضوع  اشلگل  اند  مثال  وان 

هستند. روتون که    ی هستند و از هم جدا نشدن  یک ی: «اسطوره و شعر  د یگویم   یرجم آلمانشاعر و متمنتقد،  
ا را    نیخود  م  للگاش   زاسخن  م  کند ینقل  نقد آن  بپذ سدینو یدر  را  او    ياز آن رو  شتریب  میری: «اگر سخن 

اروپا ب  انییاست که  ب  ی روم-یونان ی  يادهی پد که اسطوره منحصراً  شند ی ند یدوست دارند    گاه چیه  که نآ یاست 
  زین  يارف  پ» نورترواندشدهحفظ    يادهی چیپ  اریبس  ی در صورت ادب  یروم- یونانی  ر یدهند که اساط  صیتشخ

و سازمان   ياسطوره، اصل ساختار  د ی گویمو    ند یبیم  کسانی  ات یدرخشان، اسطوره را با ادب  یبعدها با جسارت 
  است.  یدهنده شکل ادب

به    یبه مبحث اسطوره در نقد ادب   گرانیاز د  شیب   ير نورتروپ فرامنتقدان معاص  انیگفت که در م  وانتیم
  ي نقد» و  ی توان به کتاب «آناتوم  یم   يآثار مهم و  که از جمله ت  اس   توجه نشان داده  یینقد کهن الگو  ژهیو

ادب   گرید  یکی  اما  کرد.  اشاره و  اسطوره  اشتراك  وجوه  مت  ات،یاز  انتقال  ب  ینمساله    ی عنی؛  ستا  ینامتنیو 
  ه نبود  یها از نظام زبان واژه  نشیصرفاً گز  زین  یاز خود دارد، کار مولفان ادب  شیکه هر متن با متن پ  یارتباط

 . تس ا
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ژانر  هارنگیپ  آنان ها و  جمله  یو حت  يگرتیروا  يهاوهیش   ها،يربرداریتصو  ،یتیشخص  يهاجنبه  ،يو وجوه 
از متون پ  ییهاعبارت ادب   یحت  ای  و  ن یشیرا  با. اساس رندیگ یم  یسنت  اسطوره،    تیتوجه داشت که ماه  د یاً 

متن بدون    گر،ید  یبه عبارت   دشویقابل تکرار درنظر گرفته م  يالگو  کیاست و به عنوان    ینامتنیب ما اصالً 
هنوز  بکر و    ییایسخن خود، دن  نیبود که با اول  يابتوان گفت که فقط آدم اسطوره  د ی و شا  میندار  تینامتنیب
که  به وجونشده    انیب آورد  از  د  با دمناسبتتوانست  بنابرا  گریها  بماند.  برکنار  م  نیمتون  با    تواند یهنرمند 

معروف اسطوره  ر  دموانو  یاصالح  که آن  بکند  تمر  ایو    کند یم  انیا درست  راه  تیخالق  نیبا   يهادر کشف 
از   شیب  یاثر ادب  ک یعظمت  گذارد غالباً هم ب شیکهن، اصالت خود را به نما يهانگارش درباره اسطوره  د ی جد 

نو اصالت  از  که  ناش   سندهیآن  ما  یآن  درون  از  تصو  هاهیشود  ا  شودیم  یناش   ییرهایو    ت صور به  راث  نیکه 
د متون  با  ادب  توانیم  یکل  طوربهدارد.    گریمشترك  که  افسانه  اتیگفت  اخت  ییهادر  در  اسطوره    ارش یکه 

به    يااز اسطوره  ی حت  ایدهد    رییه دلخواه تغها را بآن  تواند یکه م  ابدییم  ییهامضمون  سو کی از    گذارد یم
د سو  ونددیبپ  گریاسطوره  از  نمونه  گرید  يو  شخصبه  و  برا  ییهاتیها  الگو    شیکه  کهن    ي الگو  ایحکم 

  بر ها که  توجه داشت که آن  د یحال با  نی. در عابد ی و قهرمانان دست    انیخدا  يرا دارد همچون الگو  نینخست
ادب  انیفاوت مت . هربرت  شندیاند ی شکل و محتوا م  يهاعموماً برحسب مقوله  ورزند یم  د یتاک  ات،یاسطوره و 
  نیاست و ا  دار یپا  لینظر با هم تفاوت دارند که اسطوره به سبب تخ  نیا  از   رع: «اسطوره و شسدی نویم   د یر

به    است و جوهرش  داریطه زبان، پااس و  قابل انتقال است اما شعر به  یهر زبان  یلفظ  ينمادها  قیاز طر  لیتخ
  صورتبه  زیو ن  ینقاش  صورتبهاسطوره را بتوان    نی اگر هم  ست»ین  ریخاص تعلق دارد و ترجمه پذ آن زبان  

کال    ریکه گفته است اساط  د یفراهم آ  سیی.اس.لوی س  دهیقبول عق  يبرا  یل ینشان داد، ممکن است دال  رشع
به شمار    یخاص ادب  ، تجربهاسطوره  کیو درك    ستی ن  یخاص  یادب  رزشاسطوره، او «ارزش    اند اتیادب  يورا
ها را ضبط و  که آن  هستند   یلاکش اتر از  مهم  دهیثبت گرد  ریکه در اساط  ییدهادایرو  س،ییاز نظر لو  رود»ینم

  ی درحال نی. اد یبگو  لیکه در دفاع از انج رودیانتظار م یحیمس کی است که از  يزیچهمان نیا کند؛یثبت م
آن   يهاتیروا ی که: «اسطوره، شامل تمام د یگویم  ی راحتراوس بهشتا يمانند کلود لو ی شناس که انساناست 

ع در  ادب  نیاست»  منتقدان  گوته(محصول    رترند یگت  سخ  رایبس  یحال  فاوست  روا1832مثالً  را   تی) 
فاستوس(  کی تراژ  خ یتار  یبخواهدل تلق1588دکتر  مالو  اثر  م. درکنند ینم  ی)  اسطوره،  گ  توانیکل  که  فت 
که است    انیپایب  يند یفرا حالی  ادب   ک ی  در  پا  يافرآورده  ،یاثر  و  در  شودیم  ی تلق  افتهی  انیبسته    ک ی. 

هرکس ناگز  میسه  يحدود  ات  د ن اوتیم  ی اسطوره،  اما  حرمت    ریباشد   ایشعر    کی  یاصل   ی پارچگ  ک یاست 
که   منجر خواهد شد یبه همان مباحثاتآن   رفتنیعدول از پذ ا ینکته،   نیرا حفظ کند. عدم درك ا شنامهینما

  جاي هب   ار  ریشکسپ  يهاشنامهی ها نمابا الهام ازکات ساخت و در آن  1960در دهه    یرللیکه زف  يآثار  يدرباره
ادب اساط  ،یمتن  آن  ریهمچون  منظور  به  و  شکسپگرفت  شکسپ  ریکه  سازد،  ما  عصر  هم  با   يریرا  متفاوت 

گفته ك.ك.روتون    نیبتوان از ا  دیشا  یینها  يریگجهیکرد. به عنوان نتخلق    شناختندیپژوهان مدانش  کهآن
  کس چی:«هسد ینو  یاست م  سندگانیون  وها  اسطوره  ي اش که دربارهاز کتاب اسطوره  یمدد گرفت که در فصل 

ادب که  است  نکرده  ثابت  زمره  اتیتاکنون  ه  ستین  ایاسطوره هست    يدر  تفاوت تون  کسچیو  موکداً  انسته 
مسخ  انیم که  شورِر  مارك  ز:«اسطورد یگوین  ر  ریناپذ   یپوش چشم  رساختیه،  سخن  و  است»    چارد یشعر 
  يمنتقد   ی کند. درواقع وقت  نییاست» را تع  هورطسا   ریناپذ   یپوشچشم  رساختی: «شعر، زد یگویکه م   سیچِ
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که زمان  یدگاهید  س،یدر سطح چ کتاب  یرا  آ  لیو طو  ضیعر  یدر  بود پس من دفااز  به م  ردیگی ع کرده  ا 
  ي اتخاذ کرد و نوشت که: «اسطوره دربردارنده  ینوفسکیمال  یکه زمان   میابییسوق م  يزیمصالحه آم  تیموقع
که    یاسطوره عبارت است از « زهدان   »،يکریاست» از نگاه او و «و  يبعد   يدژارتحماسه، رمانس و    يهانطفه

  د» شویاز آن زاده م ی ر روانشناس و هم ازنظ یخ یهم از نظر تار اتیادب

ادب  اسطوره ن  یداستان   ات یو  شد  ی شیماو  گفته  که  همچنان  ابزارها  ی کی:  کاربرد  ياز  و    يبرا  يمهم 
ز  سانینورمان است؛  اسطوره  زمرهورهطس ا  اریمعاصر،  در  روا  يها  م  ییهاتیکالن  که  در    توانند یهستند 
باشند و    يبشر  هور نوظو مسائل    ات یتجرب  شه، ی ل اند حمم  یو فرهنگ  ی اس یس   ،یگوناگون اجتماع  يهاتیموقع

تر  و معنا را مستحکم  تیروا  وندیبگذارند و پ  ر یها تاثآن  يو در تحول ساختار  ند یافزایب   ی ع ادبنو  هر   يبر غنا
نا  از دوجنبه فرم و مع  تواند یرمان، م  خصوصبهمعاصر    ی ادب  يهادر قالب  ر یرو استفاده از اساط  نیاز ا  .د ننک

بر فرم و ساختار    تواند یکه دارد نه تنها م  يایتیشکل روا  لیدلبه    طورهاس   معنا که  نیباشد به ا  زیتامل برانگ
  تواند یم   ،یو معرفت  يارجاعات معنو  لیدل  هب   ه کگذارد بل  ریمعاصر تاث  ییقالب روا  ک یرمان به عنوان    يصور
  ن یکمک زبان نمادبتواند به  سنده یکه نو ياگونهبههد قرار د سانی نورمان ار یرا در اخت  ياکرانهیب يهاتیظرف

تأثیرگذار براطوراس   و  تب  یمعان  م،یمفاه  يالقا  يه  گفتمان  شهیاند   نییو  بازتاب  استفاده    يهاو  غالب جامعه 
که   يزیساختار منسجم و چ  يدر جست و جو يامروز سانیتواست که داستان ی نقش  نیاز چن ی هاکند. با آگ

انسان  عصر،  جه  د ینگرش جد   يبتواند منعکس کننده   را یز  آورند؛یم  ياسطوره رو  يهاتیبه روا  د باش ان و 
م اسطوره  وجود  که  دارند  روا  تواند یباور  ساختار  ماندگار  یی به  به  و  بخشد  انسجام  و    تیباذ ج   ،يمتن 

 ي هاداستان  يو بازنگر  یبازخوان  ازس   نهیاستفاده از اسطوره، زم  ي آن کمک کند. رمان به واسطه  يرگذاریتاث
دارد    د ی. لوکاچ تاکشود یحاکم م  یاسیس   یاعاجتمي  تبلور فضا  يبرا  يخود بسترکهن است و هم    يااسطوره
گرا ترک  شیکه  تار  بیرمان  و  س   خ یاسطوره  بتواند  تا  تمام  ربش  يمایاست  کند. درواقع    تیرا در  آن عرضه 

  ی کنون  يا کتاب «معنانوشته شده است ت  1914از سال    شیپ  رمان» که  هیگفت که از کتاب «نظر  توانیم
 نیهگل بر ا  یلوکاچ حاکم است. لوکاچ از پ  شهیبر اند   تیتمام  ای  تیمفهوم و تصور جامع  »يانتقاد  سمیرئال

هماهنگ و موزون    يریاز انسان تصو  ونانیکه در    ی بست و هنر و ادب  ت روص  ونانیمفهوم در    نیباور بود که ا
)  است   ق(که برابر با علم اخالونانی  یشناس ییبایلوکاچ در ز  زعمبههستند.    تیجامع  نیش پرداز ارقم زدند، نق

 شان،يبه سبب وحدت صور  یتجسم   يو هنرها  ات یدارند و ادب  یمطابقت تنگاتنگ  گریکد ینا و صورت با  مع
را (که دوران    یونان یم جامع  ظان  نی. ااند یانسان  يها و ارزش  یزندگ  انیتوجه م  انیتطابق و توافق شا  رگنایب

آن است    یابیدرك مجدد و بازاهان  و خو  آوردیم  ادیانسان مدرن به  است)    تیو فرزانه بشر  دهیآرم  یکودک
دارد و نه    ي محدود  يفضا  ،یونان ی  م اکند که نه چون نظ  دایتحقق پ  ی در جهان  د یآرزو با  نیپس ا  نیاما از ا
شده است    میتقس ار یبس  يهااست که به پاره يپهناور ياینرعکسِ د مدرن ب يای. دناند افتهیوحدت  شینهادها

ت تضاد  و  در  و  است  برداشته  وتعا  ورك  ا  چی پ  رض  با  رمان  عصر  است.  تاب  پ  نیو  و  پهناور    ده، یچیجهان 
بکند یم  قیتطب اساسا  فردس ا  يریمس  گرانی. رمان  که  تا درنها  مودهیپ  يت  و   تیجامع  ت،یاست  انسجام  و 
است که به    ی یماجرا  نیحک شده است متحقق سازد.اما ا  رش یضم  يدر کنه  رش یتصو  که   را  ی و ذات  یهست

اس  محکوم  م  گرید  چون  ت شکست  و  مشترك  روان    انیم  ی ممکن  ی انج یحد  و  جهانروح  و  که    ی قهرمان 
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آن حاکم  يسوداگر  يهاارزش ا  ،د ن ابر  ندارد.  اساس  نیوجود  که نقش  گره آن    یتضاد  رمان مدرن، گشودن 
خالف قهرمان حماسه  دار باشد. در واقع برمشکوك و مساله  یرمان، آدم  تیکه شخص  شودیم  است موجب

کاره و  شگر  ياکه  تصد   یی هاارزش  نیمب  انش،ینماف  و  دارند  قبول  همه  که  فردی م  قیاست  که    ي.کنند 
امکان دارد تحقق پذ   يزیچ  در باطن به  هرارمان است، همو  تیشخص ع با  اما در عالم واق  شد یاند یم  ردیکه 

ضه  به عر  دنی رس   ياست. به هرحال برا  ناممکن  یکه تحقق آن معن  ابد ییدرم  یعنی   شودیه مناممکن مواج
تمامکرد آن  يمایس   تین  ترکبشر  لوکاچ در  مدنظر  تار  بیچنان که  و  رمان    ک یداخت  پر  يبرا  خی اسطوره 

آثار  ياهفرح به  است  تلم  میدار  ازین  يبوده  سطح  از  بتوانند  کرده  هااسطوره  یحیکه  اساس    عبور    ک یو 
به    يااسطوره  تیروا  نیابرا. بنندرمان حل کرده باش   ییصر روااسطوره را با همه عناصر آن در ساختار و عنا

با    ، یشخص  ی لی دال  ای  يرکف  و  یفرهنگ-یاس یو اهداف س   یکه بر اثر تحوالت اجتماع  شودیگفته م  ی آن رمان
تبدل ساختار  رییتغ پ  ي و  با    ياو عناصر اسطوره  هیماداستان، بن  ییوار  رنگ یو حل شدن در سطح  خود را 

رضه  ع  ياپنهان با متون اسطوره  ایآشکار  ا در ارتباط  کند و متن ر  نیها عجآن  يهايکار  شیو خو  تیشخص
محاکات و اقتباس از    يهانشانه  شتریکه بتواند هرچه ب  ین ارم  ،ینامتنیب  لیکه از منظر تحل  حیتوض  نیکند با ا
به استفاده    ل یها تماندورا  ي در همه  ی طورکلخواهد داشت. به  يشتریب  یکتمان کند ارزش ادب ها را  اسطوره

ادب  اسطورهاز   آثار  ادب  ی در  نما  ی داستان  اتیبخصوص  منشااسطوره  چراکه  شودیم  ده ید  هانامهشی و    ء ها 
بودها سحا  ،ییبایز تفکر  و  بسسات  شد  اشاره  که  همچنان  اسطورهه  ک  ی سندگانینو  ارند یاند.  انحااز  به   يها 

  اند. مختلف در کار خودشان استفاده کرده

ب  مثالً ب  ستمیدرقرن  به  يشماریآثار  ارفه،    ایمعروف مانند تزه    يهااز اسطوره  يریره گبا  تسئوس، هرکول، 
شده    تر نیصورت نو  یکه خودش به عبارت-وان مثال اسطوره فاوستنع  هب   ایاند  نوشته شده  گونیو آنت  پیاد
قد اس  م  ی ونانیپرومته    یمیطوره  منظر-شودیمحسوب  ارتبا  گرید  ياز  قرون    ی قیوث  طخودش  افسانه  با 

قرن پنجم با    شیکش  ییآدانا  لوسیانه، تئوفافس  نی دارد. در ا  يالدیم  زدهمیدرقرن س   س»ولی«تئوف  ییوسطا
به معامله مود  ننگه دارنده جها . جالب  کند یم  دای پمقدس نجات    يبه لطف باکره  تیاما درنها  پردازد یزخ 

  ی شمال  ي در ورود  ک ینزد  کندیم  م یتسل  طانیش   لمرو صحنه که او خودش را در ق  نیاز ا  يریاست که تصو
اما در قرن شانزدهم م  دهیکش  ریبه تصو  سینتردام پار  يسایکل  فینصت  امارلو ب  ستوفریکر  يالدیشده است 
ا  شینما اوا  ن یدکترفاوستوس  در  بعدها  و  کرد  جاودانه  را  ف  لیاثر  و  شاعر  گوته  نوزدهم  و    لسوفیقرن 
ن  سینوشنامهینما از  الهام  ارجاعات  مهشنای مابا  با  البته  و  ادبفل   به   یمارلو  مس  ات یسفه،  شعر  قرون    یح یو 

گوته    یجاودان  ياثر  ی ونانیو    یشرق   یروم  ،ییوسطا از  پس  و  کرد  ادب  ياریبس  زینخلق  آثار  و    یاز 
  اندتیاهم ز یخود حا  يکار نوشته شدند که درجا نیبا الهام از ا ای دی تقلمختلف) به  ياپراها خصوصبه(يهنر

که در    م ییبولگاکف اشاره نما  تایاوت و مهم مرشد و مارگاران متفبه رم  توانیها م آن  نیمله مهمتراز ج  هک
  امه نشینما  نیکه براساس ا  ییفاوست و ازجمله اپراها  هیرشد شبم  و  د کنیگرتشن عمل م  هیشب  تایآن مارگار

  ی دکتر فاوست بوزون  تو،یبو  گویاور  ستوفلیچون: فاوست شارل گونو، مف  یی به کارها  توانیاند منوشته شده
  یال یخ  ی با استناد به زندگ  یستم یقرن ب  ينهیزم  ک ی اسطوره فاوست را در    زیالبته توماس مان نکرد.    اشاره

بخش او در به وجود آوردن  را الهام  چه ین  زین  یکرد و برخ  تیلورکن» روا  انیبه نام «آدر  ی آلمان  يسازگنهآ
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 يبرا  سانینوشنامهی و نما  سندگانی نومورد توجه    ارید فاوست بسمانن   زین  ژوان. اسطوره دون  دانند یاثر م  نیا
به شصت درام و داستان    بیاروپا قر  رد  1991تا    1625گفت از سال    توانیم  کهيطوراقتباس قرار گرفت. به

در    ی یایپاناس   نایبول  رسودوینوشته ت  هی لیمانند: اغواگر شهر اشب  اندشدهژوان نوشته    و منظومه بر اساس دون
  یمکافات هرزگ  ای، درام دون ژوان 1665در سال  ي فرانسو ریاز مول یسنگ  کرهیپ افتیض ای، دون ژوان 1625

کارلوگولدون لسا   یجووان  نود  ياپرا  ،ینوشته  با  موتسارت  سال  داپونته    یسی برتونویخته  تراژد1787در    ي، 
الکساندرپوشک  یسنگ  همانیم اکس1830در  یروس  نیاز  قصه  نو  نوشته   ات یرحی،  رمان  مشهور    سیبالزاك 

منظومه1830در    يفرانسو تئوف  يکمد   ي،  اثر  شارل  1838در   هیگوت  لیمرگ  اثر  دوزخ  ، شعردون ژوان در 
سمفون وپ  ،1849بودلردر ر  یئم  ساخته  ژوان  و  شارد ی دون  مرد  ج  اشتراوس،  نوشته  برناردشاو ابرمرد  رج 

ژوان  1903در دون  درام  م.   ای،  اثر  موهوم  بلژ.گلدردخاطرخواهان  م  ی کیود   يهاتیوار  نیا  انیو...مسلماً 
جهان    ات یادب  خی بتوان گفت که در تار  د یوجود دارد و شا  يادیز  يهادون ژوان تفاوت  تیگوناگون از شخص

موضوع  به بهکرد    دایپ  توانیم  ی تیشخص  ایندرت  انواع    که  به  سرگذشتش  و  سرنوشت  و  ژوان  دون  اندازه 
تعب تفس  ریمختلف،  تا  گرفت  اش یگذران عآدم خوش  ریز تصوا  باشد شده    ریو  فرد عصه  به    گرانیشرح حال 

از دغدغه  یظاهر خدانشناس  البته  مثال دون ستی ن  یل اخ  ز ین  ییو خداگرا  ییجوقتیحق  يهاکه  به عنوان   .
  ی شده است فرد باطناً خداشناس   ریتصو  نایبه نام دومول  ییایاسپان  یش یتوسط کش  ار ب  نینخست  يکه برا  یژوان
او عالم    يدل بسته است و بهشت برا  یبارگ و زن  یذران گوشو خ  يشادخوار  ،یلبته سخت به زندگکه ا  تاس 

مطلقاً هرج و مرج طلب است    یتیشخص  ر،یولدرام م  نامراست اما قه  یجهان خاک  نیدر هم  ی عشق و عاشق
  یی وس دل رباه گریدبه درآمده،  یال یو چون از خوش خ رد یگینم  چیقانون مرگ را به ه یه هر قانون و حت ک

شتابان رهسپار    ش، یخو  ات یاز خال ح  زیو با گر  بی غا  ی ده، مرده است و از صحنه زندگمر ن  ی ندارد و به عبارت
  ی فلسف  ای  یع یمابعدالطب  ياغهن صب بدا  یبه گمان برخ  یژگیو  نیو اتفاقاً هم  شودیگ مرم  اب  دارید  نیبازپس

ان سوفوکل تا  ورد  از  نر،یه بنا به قول جورج استااست ک  یگفتن  گونیدرمورد اسطوره مشهور آنت  ای  بخشد یم
  پیدختر اد(نهوگیآنت  یکه در داستان اصل  میدان  ینوشته شده است. م   گونهیآنت  ستیدرحدود دو  شیپ  يچند 

آنتوکاستهیو   پ  گونی)برادران  به  شهر«تبس»    کوس یولونموسوم  گانه  هفت  مخالفان  درجنگ  واتئوکلس 
  انت یرا به جرم خ  کوسیپولون  نیتدفسوم به کرئون که پادشاه تبس بود  مو  هاآن  یی. داکشندیرا م  گریهمد 

آنت کرد.  ا  گونیممنوع  فر  یچیفرمان سرپ  نیاز  قلبش  از  وگفت که  نها  بردیم  نامکرد  (آنت  تیدر  )  گونیاو 
خاك   به  را  م  سپاردیمبرادرش  گور  به  زنده  کرئون،  دستور  به  ا  شودیو  در  تراژد  نیپس    وار، ياسطوره 

نظم    یعنیکرئون که حافظ قانون نوشته    اشییقلب است با دا  شورمن  یعنیقانون نانوشته    يکه مناد  گونینتآ
محق هستند چون    يا  ه گونبههر دو فرد    ي تراژد  نیو درا  ودش می  و است رو در ر  ی و حکومت  ی دولت  نیو فرام

 عنوانبه  نجایکرئون در او  انجامد یم  عشق به هرج و مرج يتاز که یبه عشق زنده است اما   یطرف آدم ک یاز 
آفرمدبو    ریمد  نقش  جامعه،  د  کندیم  ی نیر  طرف  از  انعطاف  يریگسخت  گریاما  به    يریپذ بدون  کرئون 

تقابل را سر فرهنگ غرب    نیچون هگل، ا  یمهم  لسوف یکه ف  نجاستی. از اانجامد یم  یمگاکدو و خ  ییزورگو
 يگریتعدد دگونه سوفوکلس آثار م  یآنت   شنامهیاز نما  کنونچنان که گفته شد تاهرحال همدانسته است به

مهم جمله  از  که  است  شده  ب آن  نیتراقتباس  قرن  در  کارها  میتوانیم  ستمیها  آنت  ییبه  ژان وگ  یچون  نه 
آنت آنگونه    یکوکتو،  بکن  ی آنت  ،يوژان  اشاره  برشت  برتولد  آنتمیگونه  نو  ی.  شاعر،  کوکتو    سنده، یگونه 
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  ی هونگر و طراح  یقیس اجرا درآمد با موبه    1922در سال    يفرانسو  يرجستهکارگردان ب  و  سینوشنامهینما
گون   ی آنت   شینما  ،يمثال ژان آنو  انعنوبهنوشته و اجرا شد    1944در سال   يآنو  يشنامهیلباس شانل و نما

را از   گون  یآنت  اقعو درو  کنند یم  یزندگ  هایدوران اشغال آلمان  که در فرانسه  ییهابه آدم  کند یم  لیرا تبد 
آنت   يجامعه سوفوکل به روزگار و کرئون در    کند یمنتقل م  شودیم  يفرانسو  سمی ونالیگون مظهر ناس   یکه 

 . شودیدر فرانسه م سمیناز يندهینما  دهد،یرا م نوگ یبرداشت که حکم مرگ آنت نیا

 يمحور  تی، شخصاثر  نینامه سوفوکلس شده است در اشیاز نما  يکه از اقتباس آنو  ییرهایتفس  یبه برخ   بنا
آغاز    مردد و مضطرب دارد و اصوالً   اریبس  یتیکار، کرئون شخص  نیگون و در اینه آنت   کرئون است  يو مرکز

توان ابراز کرد  ی م  يریبا تفس  شود. یو عذاب کرئون آغاز م  یمان یپش  ي با صحنهآنوي  ن  وگیتآن  ينامهشینما
ها بعد از آن  ه قرند ککن یم  هیرا درکرئون تعب  ياالقوهگونه امکان بیآنت  یانیپا  يهابا صحنه  که سوفوکلس،

آن را    يآنو  ژان  ،زاربمکار و  سازش  يفرانسه به دو جبهه  می دوم و تقس  یجنگ جهان   يدرست در بحبوحه
- میکند تا هردوطرف تقسمیبدل    نامهشینما  يمرکز  تیکرئون را به شخص  امکان،  نیراساس همکشف و ب

ا  يزمانه  کی دئولوژیا  يبند  و  دهد  جلوه  مضحک  و  پوچ  را  اخود  خود  دوران  در  که  نیلبته  کند  القا  گونه 
گون و کرئون در یآنت   یدرون  قضتنا  عقوارد  را گرفته است.  يکارسازش  طرف  ،یهردو پوچ  نیا  انیخودش م

انتخابسکانکوشند  یها ماست که آن  نیا انتخاب م  يزیاما هردو چ  ،گر باشد دار سرنوشت و    کنند که یرا 
ا  ی تانتخاب شده است. در قسم  شانیبرا   ریکودکانه تعب  يباز  کیگون را به  یعمل آنت  کرئون  ش،ینما  نیاز 
  نیرغم ااما به  اعتبار سازد.یعمل خالف قانونش را ب   يانهقهرمان  وجهه  ،او  ه ب  ییاعتنایکوشد با ب یکند و میم

  کند.   گوربهده گون را زن یشود آنتیمجبور م  تیاکرئون در نه  گون،یدادن عمل آنتجلوه تیاهمیب   يبرا  تالش، 
  خود،   هاتیجوت  ه ب  ز یاما چون خودش ن  ،گر استهی کار توجتیجنا  کیچنان  هم   يآنو  شینما  درواقع کرئون در

  ی برخ  ، چنان که گفته شد هرحال هم به  ماند.یم  یباق  نیچنان تنها و اندوهگهم   انیپا  ندارد در  ی انچند باور  
و    سمیو دفاع از فاش   ییگرارا به راست  يآنو  گون،ی تآن  هیکرئون عل  زیتمسخرآم  يکردهایرو  یباتوجه به برخ

    اند. کرده متهم یمقاومت مل تضنه  به مانیو ا يتعهد سارتر يبردن مقولهسوال  ریز

غرب    ی شیو نما  ی در جهان داستان  رگذار یو تاث  تی اهم  با  يهااز جمله اسطوره  ز یرفئوس نوا  یونان ی  ياسطوره
نبو آن  براساس  که  است  شد.   یمتفاوت  يهاهامنش ینما  ز یده  روا  می دانیم  خلق  در    ، یاصل  ي اسطوره  تیکه 

  ک ی  شی) که با نس ید ی(اور  کهیسوم به ائورودگرداندن همسرش موزاب  يبرا  چنگ  رینظی ب  ينوازنده  اورفئوس
  ي را با صدا  هتوانست پرسفون نیریاورفئوس در جهان ز رود.یم  (مردگان) نیریبه جهان ز  د یمار به هالکت رس 

به    ،ردی) بگینیرزمیمردگان و جهان ز  ي(فرمانروا  هادس   را از  کهیخروج ائورود  يند و اجازهجذوب کچنگ م
لحظه صبر و تحملش را از دست    نیآخر  در  اام  .نگاه نکند   کهیجا به ائورودن از آ  خروج  يتا لحظهه  کآن  شرط

که با الهام از    ییهانامهشینمااز    ی برخ  از دست داد.   شهی هم  يبراداد و به صورت همسرش نگاه کرد و او را  
شده نوشته  عباورفئوس  از: اارتاند  آنو   » اورفئوس«  ند  کوکت  »اورفه«  يهملمنایف  ،يژان    ينامهشینما  و،ژان 

    سارا روهل.  ينوشته  »سید ی اور« ينامهشینما و وزیه تد  »اورفئوس«کوتاه 

اورفئوس هم عاشق همسر    جان یدر ا  یعن ید  وجود دار  یمربع عشق  کی  کوکتو،  يلمنامهیدر ف  ،مثال  عنوانبه
 ياراننده  نیچنهم  نامهملیف  نیا  رد و    است که سمبل مرگ است  ی خانمو هم عاشق شاهزاده  س ید یخود اور
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اور عاشق  اقتباس کوکتو  شود.یم   سید یوجود دارد که  شاهزاده  تینها  رد  ،در  که نیا  يبرا  (مرگ)  خانمآن 
برسد ا به همسرش  قرب  ،ورفه  را  و  یم   یانخودش  پکند  منطقه  قانون  د  رود.یم  شیبرخالف   گرینکته جالب 

اوراست    ی زمان  لمیف  نیا  يدرباره در    گریاو د  . گردند یمباز  نین مردگان به زماز جها  ا همسرشب  س وئفکه 
انتقال مضحک   یکند و حت ینم   ی چنگ تالش   ن نواخت  یعن یاش  يکار هنر  ينهیزم   ت یاهم  ترش یب  و یراد  به 
  اهیس   يبا طنز  سینولمنامهیکارگردان و ف   جانیا  در؛  داشتیقدر او را دوست مآنه  ه همسرش کدهد تا ب یم

    شود. ی م یته  یانسان يعاد يهاد که از دغدغهنکنیم ن ییتب یرا به خوب   ستمی بد در قرن نمرنه طیشرا

در روهل  »س ید یاور«  نامه شینما  اما  با    ،سارا  هست  دید  يهیزاو  رییتغ   ک یما  به  و  م یمواجه    يجاماجرا 
است و    سید ین اوراتس اد  یبار قهرمان اصلنیا  شود. یم  تیمتمرکز شده و از زبان او روا  س ید یاور  اورفئوس بر

-سنگ پدر،  تیشوند مانند: شخصیاضافه م شیبه نما  يد یجد  يهاتیاسطوره، شخص يپرداخت دوباره يبرا
تالش کرده (و    ،اش را زن قرار دادهیاصل  تیصشخگونه که  همان  سندهیرسد که نویمنظر  و به  هیمرد کر  ها،

  شینما  يکه در ابتدا  زیشورانگ  یعشق ؛  ردیگبالهام    هنانز   ی اثر از لطافت و نرمش  يفضا  ناخودآگاه)  ی به شکل  ای
  نیا  در   شود.ی شکار ماش آیبدفرجام  يهانهنشا   جی و به تدر  رد یگیزنانه اوج م  ییبا پارامترها  ،شودمی  ریتصو
اسطوبرخال  شینما اور  ی اصل  يرهف  اثر   سید ی که  م  بر  مار  و  يبرا  يگرید  ل یدل  ،ردیمیسم  عنوان    يمرگ 

ا  شود؛یم اوراست  مرده    سید ی اور  پدر  جانیدر  نما  در  سید ی و  نشانههم  شیطول  با  و    از  یی هاواره  حضور 
شود که او  ی ارتباط خاص باعث م  نیا  شود. ی مدارد) مواجه    يبا و  یخاص   ی عاطف  ي(که رابطه  نظارت پدرش

عروس   در مرموزیروز  مرد  م   ياش  ادعا  که  نامهیرا  پدرش  از  تعق  ياکند  هم  بیآورده  و  ه  ب  رجمن  ن یکند 
    شود. یمرگش م

دنبه  » زوتیا  و  ستانی تر«مانند    ز ین  يگرید  يهااسطوره فرهنگ    در  ی عاشقوعشق  يالگو  دو روژمون،  ی قول 
  ي زعم وبه  .است  ند زدهویعشق پ  دردِ  از   به مرگِ  يکارزنا  يعشق را با رشته  ه معنا کنیبد   ؛غرب شده است

مسلک غرب  يمانو  انیحیمس  یعنیرام کاتارها  غ ممبل  ،برغ  يقرون وسطا  اگرانیتروبادورها و خن  یبرخ  یحت
 را  شهی اند  نیو رد ادانستند یم ناساز  زوت،یو ا ستانی تر ياسطوره گرانیرا چون باز ییبودند که عشق و زناشو

او  به بسیم  اعتقاد  در  رمان  ياریتوان  مانند    نیامروز  يهااز  و    »يتایلول« غرب    »يواگویژ  دکتر«ناباکف 
از برخ  ییهاتوجه به مثالبا  .رد ک  يریگیپاسترناك پ   ي هاشد و مثال  انیب  ی میقد   يهااسطوره  ی که تاکنون 

آن    و  میکنیم  یزندگ  هطوربا اس   اسطوره و  که ما در  د یرس   جهینت  نیا  به  ترشیتوان بیم  از این دست،  يگرید
وجود    يو تا بشر  ،ند ا هد ش   نیعج  بشر   يرهیشد با فطرت و خم  ادیها  که به اشاره از آن  یجاودان  يهااسطوره

    اند. خانهدارد با او هم 

فرابه نورتروپ  ن  ي،زعم  اسطوره  کی  زیتورات  از  سرشار  اد   یمیعظ  يهاکتاب  آبشخور  که  غرب    اتیباست 
ذرا پاوند) با الهام از تورات  ا و س ی(ازجمله آثار جو تا امروز ش یها پغرب ازقرن انسندگیشود و نویمحسوب م 

- یاش ثابت میاپ یپ  فاتیتال  معنا را در  نیا  ينورتروپ فرا  اند ودهی آفر  يآثار  ش،یوخ  ق خال  لیتخ  ياریو به  
که    ردهک  فی را توص  یتیشخص  ،»سرگذشت شائول«   در کتاب  1903سال    در  د یمثال آندره ژ  عنوانبه  کند.

ترکش   ا د خ  که ی قهرمان.  ) 8 ي صحنه ، 3ي (پرده همتاست یباب ب نیمشوش دارد و از ا ی جان  مضطرب است،
اهر  وانیو د  شیگفته است و آرزوها او را مشده  رهیاو چ  بر،  درونش  منانیو    کامالً   درند و به فرجام،یاند و 
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»  به خانه و در بت شبع   زپایربازگشت جوان گ«  بعدها در کتاب  د ی ژ.  )5  يصحنه  ،5  ي(پردهسازند  ی نابود م
خواست و آرزو و   ش یستا اش، یدات اخالقاعتقا ی س ا س ا نیمضام انیب  زیرا دستاو ی تورات  ای یلیانج يهاداستان

د با روح حاکم بر  تضا  در  وگو و غالباًصورت گفتو به  ییغنا  ياوهیش به   کرد؛  ییسفرو شور و التهاب و ماجراجو
  . یمتون اصل

آ عالوه  زین  رودویژن  ژا  سلیقهب  یباستان   ر یاساط  راستن بر  داستان  روز،   يا  و  ن  ییهاموضوعات  تورات    ز یاز 
خاص    يهاشهیاند   انیب  يبرا  يالهیکرد و چون وس   رشانیتفس  ست،ی ن  شانهیکراست  که ابداً  ينحوو به  د یگزرب

- یم  ییو خدا  شانی ه نقد کشب  1931  در سال  »هی هود«ی  ينامهشیدر نما  ل،مثاعنوان    به   به کار برد.   شیخو
بردار  و فرمان ر یزبهسر  ي چون ابزارا  ر او و کنند یرفتار م تش یثیشرافت و ح انیبه ز ی جوان  که با دختر ازدپرد

است و   یو مردم  تیها مدافع انسانالبته شاه هولوفرن برعکس آن  ،شینما  نیدر ا  .رند یگیو کور به خدمت م
و مخالف با مداخالت آسمان  ینیزم يهايها و شادییبایماست و عاشق ز جهان و از يامروز يمرد تیدر نها

به  یجنگ جهان  ي در آستانه  «سدوم و عموره»   در  ودرویژ  .ی و هرگونه دخالت مذهب   ز،یآمب یغ  ياگونهدوم 
دارد  زمه  مال  ياجامعه  نینفروکه با لعن  دهد یها را تذکر ميامپراطور  يماریجهان و ب  انیشمول پاجهان  رمز

    است. ختهیگس ر شوهوزن یمان یپهم يرشته  که درآن،

-یشدگ نو   ت یقابل  ن یشان در همیندگیشوند و سرپای م  دیو تجد   و ن  ،ریپذ دوام  يهااسطوره  ی حال تمامنیدرع
مختلف با ما   يهادرزمانه  مختلف و  يهاپس به زبان  ،زمان گذراست  شانامیچون پ  گرید  یانیبه ب.  شان است

-یم   ،لمثا  عنوانبه  . رند یرپذ یمختلف تعب  يهاوهیبه ش  شان یجاودانگ  اعتبار  ن یو نظر به هم  ند یگویسخن م 
البته با روا  ترشیب  شده است.  ریگوناگون تفس  يهاصورتبهکه    میاشاره کن  پیاد  يبه اسطوره  مینتوا  تیما 
انتقال    رمز  پ،یمعتقدند که اد  زین  یاما برخ  ،میشناس یرا م  يکاوندر روا  پ یاد  يو عقده  می آشنا هست  د یفرو

صورت که  ن یبد   ؛است  يران مادرساالرود  زا  یتابکج  يماندهبازو    يبه نظام پدرساالر  ینظام مادرشاه  قدرت از
م  پسر، را  مادر،یپدر  و  متاج  کشد  به پسر  را  زناشوی وتخت  او  با  و  آثار  از  .کندیم  ییسپارد  که    یادب  جمله 

  » پوسیاد«  ينامهشیتوان به نمایم   ،سوفوکلس نوشته شده است  ينامهشیماو ن   پیاد  يبراساس اسطوره
ژ  ي تهنوش  کرد.   ينوشته  » یجهنم  نی«ماش   يهمناشینما  و  دیآندره  اشاره  ،  هانامهشینما  نیدرا  ژان کوکتو 
استهم مرسوم  که  سل  ،چنان  به  قوه  قهیبنا  نو  يو  برخ   یراتییغت  سندگانیخالقه  چارچوب    عیوقا  یدر  و 

  ز ا  هوراسط  نیمهم ا  يراهاود به ماجدر اثر خ  دیآندره ژ  ،مثال  عنوانبه  شده است.  جادیکاراکترها ا  یتیشخص
تراژد ز  يجمله  ا  يادیتوجه  مهم  موضوعات  تنها  و  پ  نیندارد  عوامل  با  را    ی روان-یروح   يدهی چیاسطوره 

  تازه دارد و  یسرنوشت نگاه  ي هبه مقول  ی جهنم  نی ماش   ان کوکتو در ژ  ، حال  نیدر ع  کند.یها مرتبط م انسان
ا اسطوره  نیدر  به  اشاره  با  موثر  یاتفاق  یعوامل  ،پیاد  يکار  ب  وعشق    ققتح  را در  و    کند.یم  انیسرنوشت 

  جا نیدر ا  است.  یاصل   شیمتفاوت از نما  يادیز  يتا اندازه   ی جهنم  ن یماش   ينامهشیابولهول در نما  تیشخص
ا  پیاد  یتوق با  م  لوبولهجوان  به   ، شودی مواجه  را  دختربچهاو  ا  یمدت  ند؛ یبی م  ياسان  به    نیبعد  کودك 
ن  يداربال  يوالیه و  یمیکه  زن  آن  ب  ریش ماده   گرید  یم ین  از  ادپای ینم  يرید.  شود ی م  دلاست  که    پ ید 

    افتد.یافسون شده و دربرابرش مبهوت به خاك م مغرور،
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صحنه ا  گرید  يادر  ت  يملکه  وکاستا،ی   ش،ینما  نیاز  و  ز  زیانگرحمخجول  هنوز   اس،یرس یت   همراه  با،یاما 
مص  نایناب  يگوشیپ پو  ا  بتیکه  صحن  ییگوشی را  به  است  مد ق   هکرده  سراند یدرحال  ، ذاردگیم  به    ازکه  او 

    آورد:  یبرم  ادیملکه فر جان یدرا گذارد. یآن م  يرا رو شیپا اس،یرس یشود و تیم  دهی دنبالش کش

به    تمام روز مرا خفه کرده است؛  سرانداز،   ن یا  دارند!یفورم ماند که منگرفته  ییزهایگرد مرا چاگرد
محور  کند؛یم   ریگ  هاشاخه ارا  به  رو  چد یپیم  ه بچرخ  تو  اکنون  گذاشته  يو  پا  مرا    هانیا  ...ياآن 

  کشد. یمرا م کند!یزده موحشت

وکاستا بر  ی یوقت ز ین ش یآخر نما يصحنه  در  کند. ی م زیوآاست که او خود را با آن حلق  ي همان سرانداز نیا 
سرانداز را    نیهم  )دنیبیاست که او را م  پیاد  يشده نایکه فقط چشمان نابیحالر (و د  شودی صحنه ظاهر م

    است.  ده یچیگردن پر به دو

ماد و عروس  دا است.  شده  ریتمام تصو  يپردازالیو مادرش با ظرافت و خ پیاد ی عروس  نامه،شینما  ن یهم رد
نت که در  تمرا  يجهیاو  و سنگ  يهمپا  یو حرکت طوالن  يگذاراجسم  و  شانیهاجامه  ینیدسته  پا   از  خسته 

  در   یی گو،  دارد  يداری خواب و ب  انیم  یشان حالتحرکات و سکنات  اند؛تنها مانده  فازف  يحجله  در  ،اند افتاده
اندازد و در  یم  ییبستر زناشو  ياحت خود را بر پهنااستر  محض  پ،یاد  درادامه،  برند.ینا آرام به سر م  ییایرو

به خواب م آو  يهیپا  براش  خسته  که سر   ی حالت  درهم  آن  ؛ رودیدم  بر  دن امیم  ختهیتختخواب   ياگهواره  و 
نگاه داشته    اشکردهکودك گم  ادیبه    راوکاستا آن  یو    خود او بوده)  يگهواره  ی(که زمان   ردیگیقرار م  یخال

    دهد.یزن گهواره را تکان م رود،ی مبه خواب   پیچنان که ادهم ،هنگامدر این  است.

 دای نمود پ  ياگونهبه  پ یاد  ياسطوره  زین  هیگرآلن رب  ينوشته  » هاکنكپا«رمان    الزم به ذکر است که در
ا  ه یگرهدف رب.  کند یم - به  و شکستن قداست اسطوره است.  ییزدااسطوره  رمانش،  اسطوره در  نیاز طرح 

و  يکار  کهن  ریطاسا  د ی تجد   اینوکردن    يلهئ حال مسهر و سترگ  از    ياریبس  . است  ی نندگیآفر  نوعی   مهم 
ورمان سطح    يهانامهشینما  ها  در  اسطوره  ییهاآن  یناهجموفق  شدند  موفق  که  اد  ییهابودند    ، پیمانند 

حت  رفئوس،وا  گمش،  لیگ  گون،یآنت و  به  يریاساط  يهاداستان  ی الکترا  را  نو    ياونهگشاهنامه  از  روزآمد 
  ی ها اشاراتاز آن  یه برخ همچنان که ب،  نقل کنند   زمانه   نیقالب اشخاص ا  امروز و در  درخور  زبان  و به   آفریده

  .  میکرد

متفکر  در و  هنرمندان خالق  آنو  يواقع  ژان  ژ  کوکتو،  ژان   ،يچون  ژ  کلر،  رنه  د،یآندره  پل   ژان  رودو،یژان 
کل  سارتر، پ  ریوکارژان  چن  گرید  ياریبس  و  بروك  تریو  هنر  جهات  .اند دهکر  ن یدرعالم   يهارمان  ،گرید  یاز 

اثر ژان پل سارتر    »هامگس«  ،ناماثر توماس    »جادو  کوهستان«  ل،یاز هرمان ملو  »کی دی  موب «چون    یمهم
و ژول   ادهیال رچایم يهااز رمان ياریو بس ينگویارنست هم »يایدر و رمردیپ«  و »نروال  دو ژرار« يهاو رمان

  و   سیجو  مز یج  »سس یول«ی  کافکا،  »محاکمه«و    »قصر«و    يت اگزوپرآنتوان دوسن  »يشازده کوچولو «  رن،و
 يدارا  میمستقریغ  ای  میمختلف مستق  يبه انحا  زی... ن   ست وورپ  لمارس   »رفتهدست زمان از  يجوو جست  در«

  . ند ساختارشان هست  در   يااسطوره  يهاتیها و شخصپیتایآرک ،  هالیتمث  رمزها،  نمادها،  ن،یمضام  م،یمفاه
  در   نینو  يهاهالق اسطور موجد و خ  خود  ،ییترفندها و شگردها  با  زیهنرمندان ن  و  سندگانی نو  از  رگید  ی برخ
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درنما  ،مثال  عنوانبه  اند.شده  شیوخ  يکارها اسطوره  ياگونهبه  »هامگس«  ينامهشیسارتر  معروف   ياز 
(که   از مادرشان ست و الکترابه نام اور  ينتقام خواهر و برادراقتباس کرده و همان موضوع ا » الکترا« ک یکالس 

به  تمنستريکال  ،یاصل   ياسطوره  در را  فاسقش  و  داشت)  پدر نام  قتل  قرار  يهیدستما  ناش خاطر    کار خود 
- تا آن  ،است داده  رییرا نو کرده و تغ  موضوع ت،یو مسئول يروشن مفهوم آزاد انیب يبرا سنده یاما نو. دهدیم

ح ا  اثر  یینها  يمعنا  یتجاکه  شده  که  -  محتوم»  ریتقد   ي«تراژدي  خواسته  جا،نیا  در  یعن ی  ست.واژگون 
اتر  يورهاسط با  -   است  ییمعنا  ن یچن  يرساننده  و مکافات،  تیجنا   يانتهایب  يرهیبر زنجمشتمل  د ی خاندان 
  ز یو ن  يکمال آزاد  ردشده است اما    لیخاص دارد که بر او تحم  یتیموقع  آن قهرمان،  که دري  آزاد  يتراژد

م  م،تماوتام  تیمسئول انجام  را  کارش  نتایتمام  و  و عواقب  ن  جشیدهد  بگ  د یبا  زیرا    نیگزیجا  ،ردیبه گردن 
  : دیگویم امعن نیا ح یدر تصر سنده ی نو د خو شود.یم

است.  ينهیآ  ،يتراژد قدر  و  تراژدمع  قضا  نوشتن  نبه  يآزاد  يهذا  ناممکن    ر یتقد   رایز  ،امد ینظرم 
باستان،محت دوران  در  عکس  يزیچ  وم  ن  يآزاد   ،يآزاد  جز  مقلوب  و  برا  .ست یمعکوس   ياورست 

از جنا  يزیو چ  تینادادن جانجام گونه  همان  ،نشان دادم  يآزاد  یرا قربان  وا  نم  آزاد است:  تیبرتر 
  است.  شیخو  ریتقد   یقربان پ،یکه اد

تا    ه ه بردناپ  تریشود به ژوپیدچار م   یمانیپشکه الکترا پس از کشتن مادرش به ندامت و  یدرحال  اثر،  نیدر ا
و    آزاد  ر،یپذ انهچار   ياگونهو به  دهی رس   ی دگی و ره  ي زادبه آ  تشیجنا  با اورست که    او باشد،   تیکنف حما  در

  ی که قهرمان سنت  یدرحال.  است   یبخشییو رهاي  آزاد   يلهینماد و وس   خود و قومش  يبرا  و تنهاست،  يمنزو
  .  است  ریتقد   يشدهمی و تسل زیانگعبرت ی قربان ن، یو راس  لوس یامثال آخ

آفر  یتیشخص سارتر  نف  یستیالیستانسیاگز  ي فلسفه  يگوسخن  س،برعک  دهیکه  محورش  که    ت ردق  یاست 
  ی عن ی  1943ها در سال  مگس  ينامهشیکه نمایجالب است هنگام  انسان است.  يآزاد  قیو تصد   د ییو تا  یاله
  نامه شیه هدف نماابراز کرد ک  سارتر  ،درآمد   شیا اشغال کرده بود به نمافرانسه ر  که ارتش آلمان،  یدوران  در

.  زد یاز شکست فرانسه بدان دامن م  سپ  یشیاست که نظام و  یشرم و ندامت  يهوسوس از    انیرانسوف  دنیرهان
بود که هر  يبرا  يخطر  د یتهد   آن وسوسه، فرانسه  مقاومت  و  مبارزان نهضت  اقدام خرابکارانه  -تیجنا  نوع 

  شد. میگناه یب يهااعدام گروگانموجب  گر)لاشغا يهای(از نظر آلمان شانانهکار

شهرت دارد    انهیماجراجو یل یتخ-یعلم يهاانتس دا  خاطر خلقعموم مردم به انیکه در م ی انسندگیاز نو یکی
  ، هاستکتاب  ن یپسندترو عامه  نیترمحبوب  يدر زمره  یست یکر  آگاتا  پس از  شیهاتوان گفت که کتابیم  و

ورن  ستین  يفرد ژول  نما  شاعر  سنده،ینو  . جز  فرانسو  سینونامهشیو  بن یدرعکه    يمطرح    از   ياریسحال 
از بس  يهاان نوشتهوهژپهرو اسطو   سندگانینو  پژوهشگران، مطالعات    يبرا  ياآثارحرفه  ء جهات جز  ياریاو را 

و  بوتور    شلی م  اده،یال  رچایچون م  یه کسان توان بیها م آن  نیتراز جمله مهم.  اند قلمداد کرده  یپژوهاسطوره
  اشاره کرد.  رنیو مونیس 

ژول ورن    يهارمان  يریساطوز ا مر  ح رخود در ش   یخواندن   ياز مقاله  ی قسمت  دربوتور    شلیم  ،به عنوان مثال 
قطب    د ی خر«در داستان    مثالً  است.   نینماد  ییمعماها  یعنی   يرمز  یاو متضمن نکات   آثار  ترش یکه ب  د یگویم
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پس    ،است  دموعو  نیسرزم  و رمز  نیزم  يحرکت و ساکن کرهیان بتنها مک  که قطب،  نیباتوجه به ا»  شمال
  قت یدر حق.  کشد یورودمان را انتظار م  واقع است و  مالش   در  مطلق است  گر امرشیموعود که نما  نیرزمس 

استاست که در شمال  یبهشت واقع  ز  انسان درو    گانه  بهشت  آدم در    ای  کند.یم  ست یآن همانند حضرت 
  ، به اصل است  بازگشتحکم    در»  نیسفر به مرکز زم« دهد که رمان  یم  ح یتوض  توربو  شل یم  يگرید  يادرج

ا گذار  ب  .می مانیو مصون م  برده به در    جان  ، یآت  يهازمان  يگزند سرما  از  میرو  رتوفر  نیهرچه که در زم  رایز
    .می گردیبه گذشته بازم  کهن، شیازپشیب يهانیاز سرزم

ازل  یاست و اصل  خیدرتار  یو خجستگ  یو فرخندگ  یشادکام  دوران  ن،یزر  عصر   و   کارتمام    .است  ی مقدم و 
همان    یعنی   ،خواهد ما را به کام درکشد یاست که همواره م  ياهگشاد   يموزه  در  فتادنین  يبرا  یآدم  شالت

- نامهشیها و نماتص رمانمخ  فقطمختلف    يهانامهشیها و نمادر داستان  يااسطوره  . اما وجود عناصرخ یتار
اصوالً  ، ستین  و...  ک یسمبول،  کی رمانتی،  ست یلرئا  يها پا  یکی  بلکه  و    یست یمدرن  يهارمان  مهم  يهاهیاز 

- هب  هیقض  نیا  است.  ياعناصر مختلف اسطوره  ها و کالًپیتای آرک،  رمزها،  وجود نمادها  زین  یتسی نرمدپست
ادب در  جست«  س، یجو  مزی ج  » سسیول«ی  رینظ  ی ذهن  ی داستان  ات یخصوص  ا  يجوودر    » تهرفزدستزمان 

    کند.یم دایفاکنر نمود پ »اهویهوخشم« مارسل پروست و

  ی به عنوان کمال ژانر ادب  » سیسل«یوبرجسته با اشاره به رمان    یادب   د قتنپژوهشگر و م،  شاعر  وتی.اس.الیت
اسطوره  سیجو  ي ریگبهره  تیاهم  رمان، ساختار  مت  يااز  در  منسجم  و  اموثر  کشف  نین  معادل  را   ات یاثر 

  : سدی نویشمارد و م ی برم ر یاخ یعلم

ا گو  نیمن  را  همه  ياثر  کنم،یم  یتلق  ضرحا  رصع  انیب  نیاتریاثر  آن  وام  ياگونههب  ام  يکه  دار 
برخوردار    یتوجه  انیشا  تیاز اهم  سسیولیهومر در    سهیاود  ياز اسطوره  سیجو  يریگبهره  . میهست

  ي سندهینو  چی ه  برخوردار است.  یعلم  کشف  کی  ریو تاث  تیمن از حساس   گاهد یجاکه از داست. تا آن
  ،يااسطوره  یان یبن  الوده وش   ربرا    یادب  يژانرها   گرید  ایرمان و    يهاستون  س،یاز جو  شیپ  يگرید

  . شد ی احساس نم سمیمدرن يهااز ظهور بارقه شیتا پ يامر ن یضرورت چن دیشا  .نساخته بود استوار

روش  به  فوق  جا  ین نگرش  برخ  نیتکو  رد  يااسطوره  اتیروا  گاهیبر  ادب  نیتراز مهم   یچارچوب  مدرن    ی آثار 
  از  ،يکهن بشر يها به عنوان باورهاصرف اسطوره رش یذ پ  و یتلق  يجابه مدرن،  ي سندهی نو ی عنی . داللت دارد

  رنگ یها و پتیه شخصب  دنی بخشو غنا ییمعنا يهاه یافزودن ال دادن به ساختار آثار خود،منظور شکلبه هاآن
  دهد که: ی م حی باره توضنیدر ا شیخو ياز مقاله يگریدر بخش د وتیال . ردیگیبهره م شیوخ يهاداستان

مضاماب  زا  يریگبهره و  اسطوره  نیفتار  برقرار  ياکهن  هدف  تواز  ییگراهم  يبا    انیم  دهیسنج  نیو 
کهن،  عصر دوران  و  منحصربه  وه یش   حاضر  اسلوب  جوو  م   س ییلیو  در  س،یفرد  که    ست یبایبوده 

س  تاس   سندگانینو  ریاتوسط  را روش    نیموثرتر  وه،یش   نیا  .رد یقرارگ  یمورد  از    ییرها  يستادر 
  رود. یعصر حاضر به شمار م یژگیو نیاست که بارزتر يامرج گستردهوهرج و یگمعناباخت ،یهودگیب

کلبه م  یستی مدرن  سندگانینو  ن یتراز بزرگ  سیجو  ی طور  به   .شود ی محسوب  برون  از جهان  او گذر    درآثار 
م مالحظه  را  درون  هسته  میابییم   یستیرالناتو  یدگاهی د  ها،ینیدوبل  در  .م یکنیجهان  با   يهاهمراه 
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خود    رامونیرا وصف کند که با پ  يهنرمند   ، کوشد یم  »ی درجوان  هنرمندمرد  ریدر رمان«تصو  او  . سمیلوبمس 
که    می دانیم  است.  ختهیهم آمبا  را  ییگراو واقع  سمی ناتورالیی،  انمادگر  زین  سسی ولیدر    سیجو  ندارد.  يارابطه

شهر با    نیا  طپس از سقو  روا،ت  دربدر ن  ونانیهومر از فرماندهان    »سه یاود«قهرمان    وس یسیاود  ا ی  سسیولی
اما سرانجام پس    ،سرگردان شد   ایدر  نپتون در  یاو به سبب دشمن  یکشت  گشت.یخود بازم   يبه خانه  یکشت
ا  يد یبرداشت جد   سیجو  »سسی ول«یاما    آمد.  خود باز  يهو رنج به خان  يدرپنج سال دربه وستیاز ب   ن یاز 

است.ساناف و  گر زب  يشهرها  در  دیجد   سس ی ولی  سفر  ه  است  ساعت  وستیب  امروز  در  .  کشد یم   طولچهار 
از روز د  ي که روز  ژهیو  ياحادثه  داستان، که    دید بگوخواهی م  سیجو  ییدهد.گوینم  يرو  جدا کند،   گر یرا 

  ی عبارتبه  ،کتاب  قهرمان  ،ددالوس  ونیاست  وار است. سهیاود  يریس   زمان،  نیا  يرهادر شه  يانسان عاد  ریس 
 ونیاست  يعاد  يارهاي کدربردارنده  سه بخش نخست کتاب  و درواقع خود اوست.  تاس   سنده ینو  افکار  ریتصو

  بلوم  يآقا يکارها ف یتوص يتاب حاوبخش دوم ک  است. ن یدر شهر دوبل ،از ساعت هشت صبح تا دوازده ظهر
 نیا  رسند. یم  گریدک یبلوم به    يقاآ  و  ونیاست  بخش داستان،  ن یآخر  در   از ساعت هشت صبح تا شب.است  

اود  يجووبا جست  ي ادیز  ي همانند   ر داید ها  تلماك که سال  در آن داستان،   دارد.   يمرهو  سهیتلماك پسر 
م  افتنی  يجوودرجست او  به  است سرانجام  که   ي پسر  س یجو  ونِیاست  رسد. ی پدر  پدر  است  متنفر    از  خود 

  فرزند است.   يجووتسج است که در  يمرد  کتاب)  سهی(اود  ومو بل  گرددیهمه به دنبال او منیبا ا  یول  ،است
پالبته آن  ، گرند یکد ی  يایدو جونیا و  پدر  برقرار  آن  انیم  ياژهیو  یعاطف  وندیپ  یول  ستند ی ن  یواقع  سر ها  ها 

  است. 

  توان یم یمتفاوت و متنوع ياز منظرها » رفتهزمان ازدست يجووجست  در«  يجلد رمان مهم و چند يدرباره
  ی شناساما از منظر اسطوره  ند.ا کرده  نیمختلف چن نیمنتقد   و  ناگرن پژوهشچنان که تاکنوهم  ،گفتسخن  

اشارات    ن یا  کهگفت    دیبا  هیقض از  گراهام حدود    ي رطوبه  ، است  يااسطوره  يرهایتعب  ایاثر آکنده  آلن  که 
مارسل پروست به  البته    کرده است.  اد یرمان پ  نیرا درا  ین یالت-یونانی  يهااز اسطوره  ریوشش تصوهپنجاوصد 
 ياسندهینو  اتفاقاً  ونظر دارد    یعرب-یرانیا  ،يمصر  ،يهند   ،یسلت   يهامانند اسطوره  زین  يگرید  يهاهرواسط

  ز ین  لیتورات و انج  اتیروا  ،نینچهم   است.  لیرژیو نام برده است وکتاب خود از ا  همه در  از   شیکه پروست ب
توجه    د یاما با  نام دارد.  »عموره  و  مسدو«  کتاب  نیجلد چهارم اچه  چنان  ؛رند رمان دا  نیدر ا  ییسزاسهم به 

به    ز ین  سنده یرمان مشهود است و خود نو  نیا  ر همه د  از   شیب  د ی که شا  ياقصه-اسطوره  ایداشت که اسطوره  
    :دیگویم یی جا اثر در  نیپروست خود در جلد سوم ا است. »شب  ک یهزارو«آن اقرار داشته است  ریتاث

شا   یکه کس یشک هنگامی ب  متفاوت.  کامالً  ی ول   ،دوب  د شب خواه   ک یبه وسعت هزارو  د ی رمان من 
  يظهآن لح  لیبا عالقه و تما  د یاما با  ،ند آن خلق ک  رینظ  کامالً  ياست اثر  لیاست ما  ياثري  فتهیش 

  تنها در   شماست.  يقهیسل  از  فکر کند که باالتر  یقتیو به حق  شد ی ند ینش  اقهیبه سل  خود را فدا کند؛
  دینیبی و م د ی کنیبرخورد م  ،د یاکرده شیرها  دیکردیمان مگ ه ک هچبا آن   یصورت است که گاه نیا

آن مبرخالف  تصور  کرده  د ی کردیچه  فراموشش  س «  خاطرات  ای  یعرب  يهاقصه  ،د یاکه    » مونیسن 
  ) 621(جلد سوم ص .  د ی ادرآورده ریتحر  يهرا به رشت يگریعصر د
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 ، به عنوان مثال  اشاره کرد.  ياریبه موارد بس  ناوتیم  زیرمان ن  نیا  ياو مشهود اسطوره  ینیاشارات ع  يدرباره
با بشقاب کتاب  از همان صفحات نخست  آ  یرائ  ی القییخانه    يهاخوانندگان  بر    شوند ی م  شنادر کمبره  که 

  نقش بسته است.   »و چراغ جادو  نیعالء الد «و    »بابا  یعل«شب مانند    کیهزارو  يهاقصهاز    یها بعضآن  يرو
  ب یعج  یزندگ  يکه دارا  د ی گویسخن م  »سوان«رمان به نام    یاصل  يهاتیصخش   زا  یکیاز    يکه راویهنگام

او را به عل  ياو دوگانه  يهارمان که بارها به اسطوره  يهاتیاز شخصدیگر    یکی  کند.یم  هی بابا تشب  یاست 
  يوید  ی گاه  راکهدارد چ  يااسطوره  ی تیست که خود شخصا  »بارن دوشارلوس « شده است    هیگوناگون تشب

ب  ینگهبان گنج  یگاه  ت؛س ا  بیمه که  علهنهفته است  اخت  یخصوص رمز سمسم  را در  قادر    ودارد    اریبابا 
نه    ی دوجنس ت یشخص نیا . دیرا بگشا یمانند محافل اشراف فوذقابل نریمحافل غي پنهان و بسته ياست درها

  خبرند. ی از آن ب انرگیدنهفته دارد که  یدر درونش غول؛ فرشته نه و،ینه د نه انسان،  مرد است و نه زن،

اسطوره    يدرباره  پرداخت ی م  اریسخن بس  زین  یستی مدرنپست  يهاداستان  یبرخ   درکاربرد  که  توان گفت 
فرصتبه    قیدق در  .لبد طیم  گرید  یآن  برخ واتیم  انیپا  اما  به  تفکر   يااسطوره  تفکر  يهاشباهت  ین  با 

  ن یترکینزد  را  یست یمدرنمنظر تفکر پست  ک یاز    ناتویها م باتوجه و تامل به آن.  اشاره کرد  یست یپسامدرن
اسطوره تفکر  به  تفکر  در  ،دانست  ياصورت  گونه  نیا  يدو   هر  چراکه  هم  تفکرها  و   نانسا  ند ویپاز    يانوع 

هم مرگ    ها،اصل  ها وشهیتفکرات رجوع به ر  یهم نوع  شناسانه، ی هست  کردیرو  یوع هم ن  ،جهان وجود دارد
هم تعدد    نسبت داد)،   یکسان   ای  ی توان به کسینم  را    يریاساط  يهام از داستاناد ک چیه  ،(چون درواقع  مولف

پا  نبود  ات،یروا و جنستیشخص  خلط   ان،یاحساس  است    دوسوگرا.  تیها    ارد مو  نیا  لیتفص  کهالبته مسلم 
  طلبد. ی را م گرید یتفرص

  

  ی:و مکاتب ادب   اسطوره
  يدر همه  رایز  را مشاهده کرد؛  اتیاسطوره با ادب  وندیپ  نتوایجهان م  يشدهشناخته   یمکاتب ادب  يدر همه

  ی بررس ولیتحل  آن مکتب،  صاحبان و منتقدان  د ید يهیآثار از زاو  نیشود و ایم  د ی تول  یمختلف  یها آثار ادبآن
که از مشترکات اسطوره  - ریاره و تصوتعاس  مجاز، رمز، ل،یمانند تخ يعناصر ات یدر ادبکه جاییآن  از شود.یم
توان  ینم  -ترش یب  ی تر و برخکم   یبرخ -هامکتب  نی را بر ا  ریاساط  ریتاث  جهیدر نت  ، وجود دارد  -است  ات یبدا  و

کرد.  م  انکار  از  مکتب  ی ادب  يهامکتب  انیاما    سم ی رئال  خصوصه (ب  سم ی رئال  سم، ی نترما  زم، یسیکالس   يهادر 
سمبو   سمیسورئال،  )ییجادو بیلو  د  شیسم  ممکتب  گریاز  رنگیها  مالحظه    يوبوتوان  را  افسانه  و  اسطوره 
  کرد.

و  شک نگاه  ی ب  ،و روم باستان استوار است  ونانی  کی از آثار کالس   د ی بر تقل  شیکه مبنا  زم یسیدر مکتب کالس 
و روم آثار    ونانی  يهااز حماسه  يرویمکتب به پ  نیا  در   .است   برخورداري  اژهیو  تیاز اهم  يااسطوره  لیتحل

توجه    ،خود مطرح کرده است  (فن شعر)ي قایکه ارسطو در بوط يو کمد  يدژاتر شود و به ی م دهیآفر ی حماس 
لت  ه دال روزمر يایبا دن ر یو باورناپذ  مکنرمیامور غ يزیآمبه درهم   که زین  ییجادو  سمیدر رئال شود. یم ياژهیو

    .م یرا مالحظه کن ياهاز عناصر اسطور يمتعدد يهااستفاده م یتوانیم ،دارد
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ذهن    ب یبود درارتباطات غر  يکرد و درواقع کندوکاو  دایرواج پ  ی رامونیجوامع پ  در   ترش یب  ی نایب  يوهیش   نیا
- روزمره  يهاتیواقع  که در  یبوم  يهاو اسطوره  -است  هگانیبا فرهنگ غرب ب  یکه به کل-  هاملت  نیا  ییابتدا

و دنی م  ادغام  ،يامروز  ی زندگ  ي م  ی اصخ  يایشوند  وجود  به  برایص اصتاخ  ن یع  آورند که در  ی را    يبودن 
چون شاخه    يتوجه داشت که آثار  د ی با  شود.  دایپ  ز یها نمشترك آن  يهارگه  نده،یدرآ  د یها شااز ملت  کیهر
ل  ی وحش  ي شهی اند   ای  ن یندوهگا  ر یگرمس  زر،یفر  نیزر ا  استراوس در   يوکلود  ها و  فرهنگ  نیجلب توجه به 
    نبوده است.  ریتاثی ب  سمی لارئ شاخه از مکتب نیآمدن اد ی پد  جهیو درنتها گرفتن آنيد ج

جالب است که    ها دست بردارد.تواند از اسطورهیاز اصول آن جادو است نم   ی کی  که   زین  سم ی رئالر مکتب سو
  افالطون   سم ی سورئال  پرداز هینظر  ن یمعتقد است که اول  ی» دبا  يهامکتب«کتاب    ي سندهینو  ینیسدح یرضا س 

  ؛ میشویمواجه م  یبا چنان عبارات  ونیو ا  دروسیفا  يهارساله  نوچ  يبنا به قول او ما با خواندن آثار  ه کهبود
بوده    ریکارش با اساط  و  سردو رساله    نیا  بدون شک افالطون در.  شده است  يبر قلم آندره برتون جار  ییگو

  ییاز رمزها  سندهینو  ایو شاعر    ستا   یادب   ر آثا  ی عنصر اصل  رمز و نماد،  چون   ز ین  سم ی مکتب سمبول  ر د  است.
برایم  هدااستف که  آن  ییبازگشا  يکند  خوانش  باو  آموختاسطوره  د ی ها  را  نم   ،ها  مایپس   ي هاهیتوان 
    گرفت.  دهی گونه آثار را نادنیا يریاساط

  ال،یخ  بال   و   ها با پرکیکه رمانت  ژه یوبه  حضور دارند؛   يریگرت چشمصوها بهاسطوره   ز ین  سم ی تب رمانتمک  در
  البته در   کند؛  ریتواند س ی خواهد و میجا که مک  هربه  گذارند تا  یاد مزآ   ارخود    ال یخ  یعن ی  کنند؛یم  پرواز

  ن یبر اها عالوهکیرمانت  . است  ترش یست بتر ازیانگالیکه خ  اييریدر جهان اساطاحتمال فرود    گردش،  نیا
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آلوده مطالعهمادرانگی  روایی    ي : 
    1یب غرو   آلوده نهادي يمثابهندان بهز

    2فردریکسون  تینویسنده: 

  مهدي قاسمی شاندیز   برگردان:

 

 چکیده

قرار  بررسی مورد فرهنگی -ساختاريي در ساحت یک مساله ار  ندازن ی لایتجسم خحاضر چگونگی   ي ِمطالعه
هم و  روشزمان  داده  از  استفاده  رواییبا  به  هاي  زندان  امراز  یک  و  عنوان  روابط  در  خیالی    واقعی  خالل 

صحبتدربارهو    با  اجتماع  يوستهپی خودش  به کند.  می  ي  در    بازنمایینگی  گوچ  باتوجه  ادبیات  زندان 
  غریبو    امر آلوده  در مواجهه بافرهنگی از زندان    ترس که چگونه  دهد  مطالعه نشان مین  ای  ،ینویس لحاشرح

رستاخیز پس از آن  مرگ مدنی و    دیدگاهاین موضوع را از  زندان  در رابطه با  . مطالعات قبلی  شودپدیدار می 
داده قرار  بحث  برخالاند مورد  مطالع.  مطالعهف  قبلی  بررسحاضر    ي ات  زنانه  الیوه  تیف وم  یبه    يمثابهبهي 

  بررسی د. پردازمیساالر پدر در جوامع  غریبو   امر آلودهیک  يمثابهزندان به فهم  بازتعریف حیاتی براي  امري
س یک اصل  که بر اسانآجاي  به  و  استمجازات زندان را دار  وصی ازخصش منامکان خواهیوالي زنانه    موتیف

  برخوردار است.   زيسا یکسانو  یتگس ویپ ی عون  ، ازعمل کند  سازمحرومدانه مر

  

 هاي خیالی واقعیت 

فرهنگی  جرم مبرمی  عالقهشناسی  ساخته ي  مفاهیم  با  تعامل  زدارد  اجتماعی    يشدهبه  مسائل  که  یربناي 
اي خاص از  زیرمجموعه  ان درمحقق  آن). عالوه بر  2013  ،(فرل  دهند را تشکیل میرم و کنترل  مربوط به ج

اند  اشاره کرده  یهایانچنین معبررسی  کارگیري یک چارچوب روایی در  ندي بهمدسوه  ی بگنهرشناسی فجرم
ی مانند  حساساتحال، ااین). با2016ت،  سوثکا؛  2007سورت،  ؛  2007پیکارت و گریک،  ؛  2007اینگبرتسن،  (

که  دهی نماازو س  فیرتر از فرآیندهاي تعکم بسیار سازي امعن بالقوه از زندان در فرآیندهاي فرهنگی اضطراب
 

 . عنوان اصلی مقاله بدین شرح است:  1
as an Abject and Uncanny Institution” “Abject (M)Othering: A Narratological Study of the Prison  

ت انگلیسی  قمنوان  ع وضیح  در  در  بزرگ» که  «دیگري  از  منظور  گفت  باید  بزرگ  اله  دیگري  مینوشته    Oبا حرف  است و  و فرهنگ  قانون  زبان،  شود 
  ري کوچک که مادر است از این عبارت دیگ  توصیف دیگري بزرگ وبراین، در زبان انگلیسی گاهی براي  معناي مادر است. بناهم به  oکوچک با حرف  

  . m(O)ther: دشومیستفاده ا
  

2. Tea Fredriksson  
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این مقاله در یک    .مورد توجه قرار گرفته است   ند ساز عطوف می ی مس شناجرم   يمورد عالقه  ابزارمعنا را به  
از چگونگی  نگاه ا  انتقادي  از  روایاتی  مرتبط  ضطراببروز چنین  فرهنگی  از هاي  با زندان، یک تحلیل روایی 

از  کرده  جا خوشدان  زن فضاي    رد  کهگی  نهرفهاي  د. اضطراببخش می   صورترا    هانویسیزندان اند، خود را 
ن  چنیدهند که در فرهنگ و همنشان می  بودگیو دیگري  شدن به هیوالو سرپیچی  هاي تخلف  طریق روایت

اس جرائم    خط مشی  (مشهود  اسمیث،  1990گارلند،  ت  بر  2008؛  تاریخی  آ). عالوه  روابط  و  ن،  زندان  بین 
گذاشته    تأثیر  زندانادبی و سینمایی  چنین تصاویر  و همزندان    تحا الاص  رب  کگوتی  موجود در ادبیات  وحشت
  قعیت و داستان تبدیل شده ادغام وامحلی براي  وحشت به  این  اث  میر). با گذشت زمان،  2011فیدلر،  است (

  ثعباان  فرهنگ عامه در تصور مردم از زند م  یتاثیر مستقزندان در فرهنگ عامه و  مفهوم    دواندن. ریشهاست
کلیشهافسانه  هکت  اس شده   و  دربارهها  ترسناك  زندان    يهاي  در  بدل  زندگی  حقیقت  (سیسیلبه    ، شوند 
نزدیکی  و    یتاریخبستگی  اوو داستان،    حقیقتگزینی  زندان و قابلیت جایاز دهشت    ). یک مثال گویا2015

با   زندان  عصرمعماري  رسوم  و  معماري  1تیک گو  آیین  نورق  هايزندان  انگیزوحشت  است.  عمداً    همزدن 
نماي   از  بازتابی  تا  بود  شده  گوتیقلعهطراحی  باشد هاي  جزئیاتک  از  استفاده  با  که  بیرونی  نماي    دمانن   ی. 

  انتقال تصویري ترسناك از   اي هنرمندانه برايگونهشده، بهی محکومین شکنجههاي سنگها و مجسمهسنبله
بود حی  طرا  زندان بیشلهعشح  طراین    تش پ). هدف صریح  1990  ،(گارلند   شده  آتش  ور ساختن هرچه  تر 

اسمیث،  ؛ 2011فیدلر،  ( بود عموم انداختن براي به وحشت هاي ترسناك  بخش داستانالهامو می مردخرافات 
و  تمدن  ي مجامعهر  اي آلوده و دیگريِ هیوال در برابابژهعنوان  ندان بهیرونی زفضاي ب  يثرومشکل  ). به 2009

جامعه فضاي  از  اي آلوده  عنوان ابژهو بهآشکار    شکلی  زندان بهفضاي]  [  جهتیدر ن  .ت طراحی شده اس   قیترم
زندان با    معنايتجسم راي  عملکرد باین  . آمد به نمایش درمیعمومی انظار زمان براي که هم شد، درحالیدفع  

  بود ه  ی شدحارط  ها گره خوردهآنگوتیک و وحشتی که با  تخیالت    -و براساس آشنایی با    -هدف استخراج  
وحشت امر غریب  چه قرار بود در پشت آن جریان داشته باشد،  آناز  برابر   دو  خارجی   ). نماي1990گارلند،  (

کردرا   بنابراین روایت  معناي    تجسمهمان    ؛ایجاد  را    يکه جنبه  اصلیمجازات.  ،  ریزدپایه میخیالی زندان 
براسا عصر  (باورهاي  س  بدون شک  اس وحشت)  شده  بنا  فزندان  هکیالحدر   .ت گوتیک  مدرن  نماي هاي  اقد 

هاي معاصر با تصاویر که چگونه رسانهنشان داده است  شناسی فرهنگی  جرم   ،بیرونی ترسناك گذشته هستند 
ا اشباع  ز  خیالی  استزندان  واقعیته  و  شده  تخیلمان  زیباییهاي  بر  که  را  دورهمحور  وشناسی  وریا یکتي 

آیین و  و    وحشتنگاري  ). شمایل 2008  ؛ اسمیت2007  رلید ف  ؛2015  لبخشند (سیسیتداوم میی است  متک
  چگونگی ي که اپدیده، است جاي گرفتهدر عملکرد ارتباطی زندان   به شکل عمیقیگوتیک عصر روایی  رسوم 

. هنر و فرهنگ  ) 2008اسمیت  ؛    1990شود (گارلند  وضوح دیده می ر و فرهنگ بهیدن آن در هنکشتصویربه
زندان   مشخص  هاي  شخب  سایر  ابتفاوت  را  وجامعه  داستانالهامپیوسته    کرده  همان    وحشت هاي  بخش 

نوزدهم قرن  استزندان  یمعماري  ترسناك  پیش2007فیدلر،  (  هاي  ا).  تهدید  شرط  از  -نزندابه  ستفاده 
  و  ه ساختمتمایز    زنداندش را از  جامعه خوکه  این است    ساز]دیگريو  [دهنده  عنوان یک امر نظمبه  افکندن

 
1    .gothic  نام گوتیک ایتالیا:  و ادبیات اختراع کردهرا نویسندگان  براي این سبک در معماري، هنر  ي دوران قرون  اند. در معماریی دوران رنسانس 

نظر از  سبک  این  هندسیآن  وسطی،  تقارن  نگاهندا  ها  در  و  غیرکالسیکشت  و  زشت  میج  شان  مدتگ   ياژهوکرد.  لوه  تا  مفهوم  وتیک  و  لحن  ها 
  کرد.  تحقیرآمیزي را تداعی می
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به جامعه این گذاري  این تمایز  ر چیزيتر از ه). شاید مهم2009،    2008ناك جلوه دهد (اسمیت  س رت  راآن  
می را  ساکنانامکان  و  زندان  به  نسبت  تا  به دهد  منبع  ش  وعنوان  اجتماعی    کثافت  کردهآلودگی  و   نگاه 

و   برتري  را  پاکیزگی  احساس  بهحفظ  خود  این چارچوب، زندان  و  ر پد  ادنه  کی  نعنواکند. در  ساالر تصور 
حال،  بااین  ).2010واکنت،  ؛  2009،  2008اسمیث،  کند (اعمال میرا  مردانه  شبهکه مجازات    درك شده است

-زندان را شکل مینمادین  -هاي اجتماعیکه جنبه  ،اساسیهاي  ساختن اضطراب  شکار جاي آاین دیدگاه به 
عی دارد آن را از طریق تجزیه و تحلیل  ر سحاض  ياله قم  چیزي که  شود؛ ر دچار خطاي ابهام می تشیبدهند،  
  توضیح دهد.  هانوشتزندانوحشت موجود در  روایی 

  

 ) گوتیکتوهمی غریب (   يمثابه زندان به

آلودهعنوان  بهزندان   امر  است  طردشده  يیک  شده  داده  شرح  جامعه  که    دارجان   ايمقبره  شکل  به  ،براي 
قامت  ساکنانش یا    در  زامبی  به    ظتفاحم  الویهشبح،  و  میمرگشکلی  شده  زندگی  (بار  اسمیث،  کنند 

  حلی براي وحشت و هم مکند،  مهار میرا    یانزیرا هیوال؛  فضاي ایمن استیک  رو زندان هم  ). از این2009
قامت    که  است   امر غریب براي دفن زند در  تاریک  آرامگاه  گ  گانیک  این مضمونرفته شده  در نظر   است. 

،  )2007فیدلر،  (  مدفون»  اجتماعی  هايو ترس  گانشد سرکوباز    یمخزن «  يابهثمهب  زنده  نامردگو    مقبره
را   غریبزندان  امري  بدلبه  غریب کند.  می  آشنا  مفی  امر  بررسی  ابزاري  براي  تآستانهد  مجازات    ک حریي 

ایمنی و ترس، پاکیزگی و آلودگمرگ و زندگیاز نظر میزان  حبس   ي هابهنج  ز. یکی اآید حساب میبه   ی و 
هاي متمرکز  عنوان جایگزینی براي اضطراباز مقبره بهناشی  ترس    بررسی میزان غریبانگی   ابزار تبط این  رم

از    شکلی غریببه در عوض، زندان    ثبات ندارد؛وجه  هیچبه  طروددیگري معنوان  ن بهزندا  موضعاست.    رحم  در
موقعیت   و بهخیالی خارج میي  دهآلواین  و   هاجایی که چرا  ،کند کت میرحي  ترپذیرکیتحرضع  امو  شود 

از  هايموقعیت می   حاصل  سوال  زیر  آن  حاضر  مطالعههدف    رود. وحشت  این  ي  زمان  هم  احساس بررسی 
-در گفتکه    هایینمونه، مانند  سازياد دیگرعنوان یک نهشک به زندان است. بدون    آشنايغریبو    آلودگی

-)، زندان می1990شود (گارلند  داده می   هنگ نشانرفو  ر  هن  قیرطخود از  و براي  گوهاي مداوم جامعه با  و
باشدآلودهدیگري    نشانگرتواند   براي حفظ    اي  جامعه  پاکیزگحساکه  سل  ی،اس  برتري  و  مراتبی  سلههویت 

ابتدا توسط کریستوا    سازگرير دیي اممثابهمراتبی آلودگی بهویژگی سلسلهد.  گیرقرار میآن    خود در مقابل
که  ساالر تعریف شد، جاییپدرهاي مردانه و زنانه در جوامع  هویت  اط بتبسازي مرهویت  يهاردکارک  ناعنوبه

از طریق دیگريمراتب  سلسلهگر  نمایان  آلودگی تلقی میچه زناو سرکوب آن  سازيقدرت  - قرار میشود  نه 
و امر   انگی، مادرانگینزز  ا  اییهر  يمعنابهنمادین،  امر  شدن به    با واردساز،  هویت  ياین رویه.  )1982(گیرد  

هاي  ریشه  ي آلوده  حال این تنها یادآورشود. بااینمیمحسوب    آلودهبدین ترتیب    انگیمادر  ،است  ین نماداپیش
  مادیت ا  هآنکه  چراهستند،    آلودهیا مایعات بدن همگی    شدهي فاسدهاغذااجساد،    نیست.  سوژهادین  نماپیش

ضعف   می  سوژهو  برجسته  زندان  وحشتنگاري  ایلمش ع  نواین    .دکننرا  تصاویر  است    در  (سیسیل  رایج 
نرت  2015 کري  و  فلیشر  اسمیت2009؛  گفتمان  2008  ، ؛  حتی  در  ادمیک  آک).  نیز    بندي مفصلزندان 

فرهنگی  اضطراب بههاي  مجازات  به  امر    يمثابهمربوط  ازسازدیگريو    انضباطییک  ژانر  یلشما  ،  نگاري 
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می گوتیک   ب2009،    2008یت  اسم؛  2007ر  لدیف(شود  مشتق  درباره  شناسیروش مثال،  راي  ).  ي  تحقیق 
دي که  ناامی  هیاهوي  بوي ترس و  و، [...]  زندان  وحشت«  رابطه با  گرفتن تجارب زندانیان در   نادیده  بهزندان  

  . ) 377:  2013متهم شده است (ریچاردز    شود»می  شناختهاحساس و    محبس  درافتاده  توسط مردان و زنان  
فقدانانتقادي    اهنگین  نچ در    از  گوتیکِ  شناسیروش وحشت  اصطالحات  از طریق  خودزندان  تاسف      ابراز 

  د. شومی  در گفتمان زندان برجسته وحشتی رازآلود پنهانیِي گیرهمه ؛ در نتیجهکند می

  

 زندان   وحشت رازآلود  يمطالعه

از تح  يمطالعه فرهنگیدر    گرفتهصورتوالت  حاضر  وقوع    یگونچگ  از   هک  مجازات  تجلی  آلوده و دلیل    امر 
بازتعریف  گوید،  سخن می بهموقعیتو    چراییدر  از  مثابههاي زندان  و غریب مجازات  ي شکل خاصی    آلوده 
برده به    بهره  و  ویژگاست  ترسناك  یبازتعریف  جوامع  هاي  در  ؛  1993کرید،  (پردازد  میساالر  ر د پ زنانگی 

این  2000کرامر،   به عنوان  را که مدت  ه چنآ  انهبیرغبه شکلی    جزئیات).  امر آلوده در نظر    شناسیروش ها 
- کدگذاريي  مر آلودهچرا اکه  اساسی از اینچنین یک بازتعریف  هم  دهد.قرار می  سوالمورد    شدگرفته می

- کند. مفهوم مجازات بهتهدید میر  ساالرد پجمعی یا فردي را در جوامع  ي  سوژهنظم و هویت    زنانهي  شده
بررسی شده است. با    نوشتار یک عمل زنانه و نه مردانه، در این    يمثابهخاص، به  شکلبه   ناد ن ز و    ی لک طور  

زندان مورد    داستانی  هايعیتن یا عملکرد اجتماعی واقمطالعات زندا  يبارهاین حال، این چارچوب هنوز در
و   است،  نگرفته  قرار  نوشتار درباره  ترتیب  نیبد استفاده  آلوده دیگريبراي    یلمحن  عنواهبزندان    ياین    ساز 

حیاتی از    يعنوان یک وسیلهبه  آلودگی  يعهتوس   در میانتوجه به این اختالف  با  1. است   یین تحوالتچنفاقد  
سو   سوي  یک  از  زندان  مطالعات  مفهوم  ي مطالعههدف  دیگر،  و  تلفیق  در    آلودگیاز    يسازي جدید حاضر 

این چار   اننوعبه  . تنمادین زندان اس - درك عملکرد اجتماعی حاضر یک تحلیل    يچوب، مطالعهمثال براي 
عنوان یک ژانر  به   نویسی   حالشرح  دهد.  را انجام می  مختلف شرح حال نویسی در زندانروایی از سه روایت  

ها این کتاب  اند شتهعی زندان را دااقو  يکه افرادي که تجربهنظر از این، صرف خوردار استخاصی بر  از اهمیت
  -داستان واقعی  اساس یک  بر    -ژانر تجاري است  پشت این    حورمواقعیتادعاي    در حقیقتیا نه.    ند اشتهون  ار

  دارد. هایی اهمیت عموم از چنین روایتدرك که براي 

  

  یب آلوده و غرزندان 
ایجاد ترس می را لمیا    هویت فردي، جمعی  کرده و در نهایت  یاحترامبه مرزها بیکه  اکند، چرامر آلوده  ی 

در  امر آلوده کند. نظمی توصیف میبه تهدیدهاي آلودگی و بی ی را پاسخ  انگاريآلودهکریستوا   کند.ید مدیته
عنوان  که از فرسودگی بهحالیسمیت درود. ا ش می  دفع حافظت از هویت  منظور مبه  هامرز  تثبیت یک فرآیند  

 
یعی تلقی شده و از شکلی طبظریات زنانگی هیوالمحور بهاي خوانده شوند که در تایید نگونهنه این مطالعه و نه ارجاعات متنی آن نباید به . بسیار مهم:1

  د.  واري شگی خوددنام هرگونه صفت کلی به مردانگی و زنتعمی
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استفا نمیچارچوب خود  بکند ده  اشاره  با  را  مجازات  فرهنگ  عملچگه  کاین  ه ،  یک  مجازات    یانضباط   ونه 
-ساختن این چنین با برجسته ). وي هم 28:  2008کند ( بندي میسازي اختالل فرهنگی است قالببراي پاك
زندان را    شود،می   آلوده انگاشتهکه از نظر اجتماعی  بلکه ادغام این دو است  ا زندان یا ساکنان آن،  که نه تنه

م  ور»شر  یزندانیان «ز  ا  مملو  و  »آلوده  عنوان یک «نهادبه (یتوصیف  به 90:  2008کند  این). زندان  که  دلیل 
  شدن اده  فرستشود. به موجب  ه میآلودنیز  است، خود    مستعد به آلودگی  آلودگی مجرمان  انتقالمکانی براي  

براي   يانقطه  ر ظشوند. بنابراین از نمشخص می   ي آلودهژهي سومثابهنیز به  زندانیان   ايآلودهبه چنین فضاي  
مرز  و تثبیت  حفظهیچ راهی براي تمایز بین این دو وجود ندارد. تالش براي   آلودگی منبع این  پایانشروع و 
یک   غریببه  تنزلبرزخ  «امر  غریب  امرکند.  می  پیدا  آشنا  معناي  به  که  ییآشناآشنا    » شود می  ناآشناست 
در  با    ،)141:  2007(هرلی   تردید  که  ایجاد  میکفچیزهایی  نگشناس میم  دیکرر  با  از  یم.  مطالعاتی  به  اهی 

می اسمیت  در ایده  توانقبیل  به  يبارههایی  را  توان  يمثابهزندان  بهبود  و    بخشیفضاي  هدف   امربا 
  و اثري که   فروید  یگموندزعنوان یک چارچوب تحلیلی به  به  مفهوم امر غریبمنشأ    . شده دریافتآشنازدایی 

  وحشت به قلمرو  «  امر غریبکه    داردمیوي اظهار  جا،  در آن   شود. می ه  ادبت دسن   منتشر کرد   1919در سال  
از آن  اما مهم  . )123:  2003(  » تعلق دارد عجیبی  در واقع چیز جدید و  « د  ترسانمیچه  آن که  این است  تر 

بلکه چی است که مدتنیست،  براي روان  زي  ناآ از طریق سرکوب  تنها  و    هبود  آشنا(سوژه)  ها  ا نش براي آن 
اندازد،  سوژه را به وحشت میشده   سرکوب چه رانی آنبا واپس امر غریب ،). بنابراین148:  2003( » ستا شده

وحشتاین  « از  در  شکل  قبالًآن  ریشه  بود    چه  شده  شده  124:  2003(  دارد»شناخته  انکار  تاکنون  اما   ،(
است که مرتبط  ب چیزهایی  ورکس   با  بیرافتد، امر غبا طرد دیگري اتفاق می  ه کهدرست شبیه امر آلوداست.  

به تهدیدي براي احساس     شود دفع می  آلودگیعنوان  چه که به رفته آنهم. رويآیندحساب می هویت سوژه 
را   یبغر  امرودن  ب. مفهوم بازگشت، موقتیگشته و دچار اضطراب شود ) باز(آشناریبعنوان امري غتواند بهمی

جدید نیست بلکه درك این نکته است که چیزي    هايچیززي  ا س رکاآش ي  انعم؛ امر غریب بهکند برجسته می
دهنده  و آزار  عاديغیراضطراب    یک  امر غریب). بنابراین  81:  2014تریگ،  است (  بودهجا  در تمام مدت آن 

 اضطرابن این  آبر  عالوه).  ند کنمی  یناآرامایجاد  و  شده  شدت در زمان حال احساس  گذشته به   (اوهاماست  
شوددنیآ  از ند  اوتمی ناشی  نیز  مرده  ،ه  نیامدههم  دنیا  به  هنوز  که  کسانی  هم  و  میها  ماند  و  عتوانند  انی 

یک   درونی  ده  تأثیرتحترا    نهادعملکردهاي  (رویلقرار  به 2003  ،ند  خالصه،  طو).  غریبر  مرزهاي    امر 
زمانی را برهم  -یانمک  ر از نظ  )other(  يو دیگر)  self(مربوط به تعاریف خود    يآشناپیرامون مفاهیم ظاهراً  

که مرز بین مرگ  دهند  تشکیل می  گور کردنبهو زنده  ي خودکارهارا ماشین  امر غریباصلی    يبدنهزند.  می
ز  و را  بردزندگی  سوال  دو    هیر  باهمتاي  از    یگري  دیگرآشنازدایی  و  خود  بین  خو  يتمایز  میاز  .  سازندد 

هدفیونیفرم که  ا  شان جداهایی  اس زنز  اران  سفکردن  از  ت،  دانیان  محیط  هایروشیکی  آن  در  که  است  ی 
از  دیگري  يدربردارنده  بعضاًزندان،    آشنايغریب بهساختن  ابژهمثابهزندانیان  آلوي  برايي  از محافظت    ده 
آنشباه میت  تداوم  جمعی  خود  با  شمایها  بر  اصرار  و    وحشتنگاري  لیابد.  فرهنگی  تصاویر  از    داخلیدر 

سرکوب یا    تاثیر متقابل).  2015  ،مرز است (سیسیل  ي تثبیتمسئلهدیگري از این    يبهجنن  ازند   ر دزندگی  
امتناع    آلودگیان از  ند ز  چراکهشود،  نمایان میهایی  از طریق چنین روش  سازيناآشنا  و یاو بازگشت    حذف 

  د. سازتر براي حفظ مرزها را ضروري میبیش هايورزد و این امر تالشمی



67 

 

- آلودهتصویر    يباره، دردارداسمیت نام    از قضاکه    زندان  تحقیقات فرهنگی  در  ن برجستهقا حقماز    رگیکی دی
را  زندان  او  د.  سازمی  رتبط ماضطراب    آشنايغریبهیم  کند که زندان را به مفااي بحث میگونهزندان بهي  
تاریکی فربه را    ياهوراهر  »ناز جهاي  تبعید   «اجساد که  »  مرگ  چال سیاه« اگیر، یک  عنوان یک  تسخیر  آن 

- ). زیبایی28:  2009( بیند  می  » اند تداومدر     میان مرگ و زندگی  گمدرسر  نیایهیوالو  مانند ارواح  «  کرده و
- شکل میاسمیت در همین راستا    اتي واضح است و مطالعر استناد به چنین تصویرد توهم وحشت  شناسی  

عنوان  جا زندان به). در این29: 2009(  »یانالیوه واح و راتاریک   يخانه« عنوان زندان بهکردن  توصیف گیرد،
چنین  را به    آن  ساکنان  روز رستاخیز»   يآزاردهندهاشکال  «براي ایجاد    تنها  شود که سازي میفضایی مفهوم
  رستاخیز پس و    متحرك  دگانمر  يمثابهبه  تصور زندانی).  209؛    61:  2009(  کندتبدیل می  یکاجساد متحر

بمعه تبدیل میاز بدن جا  شیبخبه    ار  ، زنداناز آن سان  هم   مانند»   جسد   ی موجودات«  اکند که زندانیان را 
ی  ختشنازیبایی اضطراب  .  اند از جامعه طرد شده  و  اندزندههم  مرده و    هم ی که  انمردمنا).  28:  2009(   داندمی

به وجود    ركحمتن  مردگا  نعنوازندانیان بهسازي  نه تنها با مفهوم است  شده    آورده اسمیت  که در مطالعات  
است به چنین هیوال  بابلکه    ،آمده  تبدیل فضاي زندان  آنعجین شده    ايآلوده  يوارهچگونگی    از چه  است. 

به ممی  دفع   آلودگی   يمثابهبدن  یا  ثلشود،  حفظ  فضوالت  خون  با  تثبیت  ،  (و  است  همراه  کریستوا،  مرز 
شمایل1982 چنین  ساحت  زندانتاریخی    ریوصت  اب  ینجسما   ضایعات  از  یهراسناکنگاري  ).  اي دخمه«  در 

ي امر مثابهبهزندان    ي تداوم ایدهکه به    ) 5:  2009  ،است (اسمیتبراي طردشدگان» مرتبط  ناپاك  خونین و  
  مطرودان سرداب  ي مثابهان بهاین ایده از زند  ،حاضر  يدر مطالعه بخشد.تداوم میاجتماعی  براي بدن   لودهآ

امر آلوده  شودادعا میکه  راچرفت،  گ  هد ر خواارتر مورد بررسی قبیش دریافت آن،  و    تولید چنین  و هم  دفع 
به  يجنبه زندان  مجدد  تصور  چگونگی  از  بهاي  مثابهمهمی  آلوده  میمر  بهشمار  زهداندیگر  عبارترود؛   ، 
    اجتماعی. اصطالح به  ي بدنِوارههیوال

م  پیشینمطالعات   بهبه  زندان  فضايفهوم  یک  (پرداخته  لکش دانی هز  عنوان  کلی،  ؛  2007فیدلر،  اند  فزنت 
از زندان در فضاي بسته به). مفهوم2013 از  سازي  نمادي  از وضعیت  زهدانعنوان  سیل  و پتان   نوزاد ، حاکی 

- پیشنهاد می  »زندان  شکلانی زهد بررسی فضاي  «وش را براي  نان آن است. فیدلر دو رتولد بعدي براي ساک
گرفته    در نظرعنوان محل تولد دوباره  یا بهو    دهندهپرورش مادرانه و  اي  فضک  ان یونعبه یا  تواند  میو    کند 

کز تجلی  ن مرعنوازندان بهظر گرفتن  در ننی  کنم یعمیرا پیشنهاد  ی  سوم  ي). من گزینه198:  2007شود ( 
ها  تن« یتنها  ر د ، امااستاز طریق اصالح و تولد دوباره » ندگی جدیدتالش براي ایجاد ز که «در  هیوال  زهدان

انگاري و  ي آلودهبارهکریستوا در  يبا گسترش نظریه)). کرید  56:  1993(کرید،    » موفق است هیوالدر خلق  
سنت دیدگاه  از  آلودهعنوان  به  ی زنانگ  ی انتقاد  میتأ،  امر  اینکید  بازنگري  جوامع کند  در  زنانگی  چرا  که 

پایه  گی زنان  يیهاست، فرض  امري آلوده  پدرساالر س را  شدگی  قربانی   و  الانفع   يبر  از دیدگاه  ال میوزیر  برد. 
شده   اخته  که  دلیل  این  به  نیست  ترسناك  زن  نظر    وکرید،  ا  يسوژهاز  اساسی  چیزي  فاقد    ، ستمردانه 

رواهمان در  که  دطور  وجود  فرویدي  بلکه  نکاوي  ویژارد،  از  ناشی  ترس  ).  1993(  اوست  زنیاخته گی  این 
سوژه را شدن  که زن به دلیل اخته ر اینفروید را مبنی ب  اتنظری«  گرينزاب  ، ایند یگوطور که کرید میهمان
عوض،  ). در  8:  1993(  »کندمیو پدر به تنهایی عامل اختگی در خانواده است تضعیف  کرده  وحشت  دچار  
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 نیمضام«  يکند. اسمیت خواستار توسعهوحشت میدچار  ا  ر  بارگی خود است که سوژهدلیل هیوالزنانگی به  
)، و ادعاي من این است که  7:  2008است (  »ناسی فرهنگی مجازاتش براي جرم   تريتعمیم  و قابل  تریهانج

زنانههیوال این    ي  از  چارچ  مضامینیکی  در  به    کهراچ  است  آوربرع  گیزنان  هیوال،-زنوب  است.  تهدید 
می شکلمجازات  به  نه  بل  کند  آن،  میمرسوم  نشان  بهکه  مدهد  اگر  مثال  چه    رتصوزاتی  اجعنوان  بگیرد 

براي بلعیدن،    اتصالاز طریق    زنیچه که قدرت اخته آن   در جایگاهاین دیدگاه زنانگی را    افتاد. اهد  اتفاقی خو
زنانه    يکنندهطور خاص، این پتانسیل اختهدهد. به ، قرار میکند پیدا میل مرزهاي هویت  احترامی و انحال بی
را که   ايزندگی  زنمادر اخته«ست.  مورد بحث قرار گرفته ا  هاندری مانز اخته  هیوال و-عنوان تجسمی از زنبه

،  ه] دستگاه تناسلی زنانس برعک[«کند که  ). کرید تأکید می82:  1993(   »گیرد پس میبود  زمانی ایجاد کرده  
بهنمی   زهدان مردفقدان  عنوان  تواند  تناسلی  نیست  زهدانشود.    تلقی   هناآلت  اختگی  اضطراب  بلکه  محل   ،

«آکندگی»هنددهانشن استیا    ي  به«خال»  همیشه  اما  نقطه،  خود  ارجا  يعنوان  میع  کار  کرید،  (  رود»به 
1993 :23 .(  

نه    است،و قدرتمند    اي خطرناك مایندهن  يبهمثابهآلوده  زنانگی  لی  مضمون زهدان هیوال مظهر تج بنابراین  
  شکل فرهنگی به    لحاظاز    مضمونن  ایشد.  اب  فقدان و نقص  دچارو منفعل از چیزي که    آوردلهره  یک مثال

کند  تهدید به زادن فرزندي وحشتناك میچال مرموزي که  ، سیاه شودتجسم می   ناپذیر» یک «دهان سیري
میبه هر همان  خود  مسیر  در  که  درمیزان  باهم  را  به23:  1993کرید،  (آمیزد  چیزي  ا  طور).  ین  خالصه، 

به  مضمون آلوده  امر  نوعاون عبه  ات زامج ي  مثابهمتجلی  یا    ،است  زنانگی ی  ن  زنانگی  مجازات  مقابل  در 
طریق بازیابی مجدد،    از را    گیزناني  مثابهبه  هیوال بیانگر مجازات  زهدان  مضمون.  سازينانه ز  در قالبمجازات  

بیرون  سازينساهم میا  سوژهانداختن  و  هنر  دهدنجام  فرهن.  غو  بازیابی    اًلباگ  ا  سوژهاین  استفاده  با   زرا 
طور کلی،  به). 1993کرید، ند (دار بسته بیان میدر  در فضاي  ي خود مجازدر شکل استعاري و  يزاس محبوس

ها  و انزواي نسبی آنآور  فقاني خفضاآلودگی،  و راز  خشونتاز  بودن    دلیل سرشاراي بهچنین فضاهاي بسته
  و خشونت   کاريدست  باه  تند کسهها فضاهایی  این  ).1993کرید،  (  نندکاك جلوه میسنتر   از زندگی عادي

دلیل ظاهر  ، این فضاهاي بسته نه تنها بهآنبر  . عالوهکنند ایجاد میرا    سوژهخطر فروپاشی  نی  جسمی و روا
تاریک،   مرموزشاناغلب  و  به  ،ناخوشایند  و هم  تقابل دلیل  بلکه  برا  زمان  دیگرگونه  و ي  همتایی  امن  فضاي 

  محور   هیوال  گی اصلی زنان  يجنبه  اتصالاختگی از طریق    ). 1993،  د ی رک(رسند  نظر میهانگیز بهراسخانگی  
می این  افتد اتفاق  نوشتهمضمون  .  در  ابتداییهاي  در  باسایکس  (  محنت  رابطه  استفاده  1958زندان  قابل   (

    .است مردهاند که از لحاظ مدنی شده ی کودکسان و اخته به ناتوان زندانیانِدهد مینشان  و است

متمرکز است  فقدان اجباري مردانگی  بر نوعی از  زندان  و محنت    رنج   اجتماعی، میت  ورحم  لی ازک ش عنوان  به
مثل    که در از محرومیت  این  شود می   ناشی  و غیرهگرایانه  نسروابط همجخودمختاري،  اشکال مختلفی  با   .

ظر  ال در نتصا  در  یِگتي اخمثابهرا به  شدنحیاتی، حبس  يیلهنوان یک وس عهیوال بهزهدان  حال، استفاده از  
ایده  که  دگیرمی زندان  با  است؛  یا مرگ مدنیو    کنندهدفع  عنوانبهي  تعارض  نوعی  واقع،  در    در  به  زندان 
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تبدیل می   گیاخت کاغذيیک    ،ودش مدنی  را می.  1وارهقو بی  مقتدر  فرم  زندان  این بحث  معندر  به  اي  توان 
سپس دفع  بلعیده و  آن را  ،  ي سوژهدوباره  ردنکدهو زن   نتجاي کشه که ب  و محلی تصویر کرد  امر آلودهجدید  

  .  کند می

اولین تجربه ایجاد  یادگیري هر فرد در حفظ    ياقتدار مادرانه  در    وابسته ناسب و  ، میزهپاک  یت یک شخصو 
آن    کراراجتماعی سعی در ت  بخشی که توان  اينکته  ،)1982کریستوا،  است (پدرساالر    يجامعه  ر یکساختا

بدارد توانتوان  می،  راینبا ن.  بیاناهداف  را  فرآیندهاي    يکنندهبخشی زندان  که  سازي  همسانهمان  دانست 
می  داده  نسبت  زایمان  به  جامعه  هر  در  نههشود.  معموالً  در  زنانه  بیوالي  پررایت  ضعف  نگا  م  انظساختن 

نیز  ). زندان  83  :1993،  د ی کر(  اندازدبه وحشت می  ]سوژه را[شهروندان  -ي سوژهبارهادعاي آن درنمادین و  
قادر  زندانیانی که    ، شکست نظم نمادین هستند   يدهنده زندانیان نشانکه  راچند،  کاین ضعف را برجسته می

اعبهنیستند   این  اجتماعی   بدن  درخورو    یزهضاي پاکعنوان  از مادر عمل کنند. زندان در    زن اخته  جا نمادي 
م نمادین با معناي سنتی  ا. بنابراین جرایم علیه نظست ا  یننماداشی پ  یبه حالت  سوژهبازیابی    که خواستار  است

  . شوندگزین میجای خود حقوقی 
 

 شناسی روش

این تحقیقات  باوجود  متقابي  ربارهدمبناي محکمی    شینیپکه  در  حقیقت  لتاثیرات  داستان  زندان  ي  بارهو 
ین مجموعه از  ا  )، 2009،  2008؛ اسمیت  1990؛ گارلند  2011؛ فیدلر    2015ل  (سیسیاست    ساختهفراهم  

احساسات معطوف به زندان و    يجاي بحث درباره، به نادرستی از بازنمایی زنداندر گفتمان    تحقیقات عمدتاً
فرهنگی آن افت  ،هاتجلی  استگیر  به«   وقتی.  اده  ماده وجود دارد  شکل  زندان  و  :  2008  (اسمیت  »اسطوره 

دهد. این خطر  که آن را نشان می و تصویري است ي  داعیت مقاوبین یک   يمعناي فاصلهبه  آن  )، بازنمایی59
د.  کن ان میشود پنههاي اساسی در زندان را که به لحاظ فرهنگی تصور می، اضطرابه نشان دهد کبیش از آن

روایی را در پیش گرفته است. این امر -اويرویکرد روانکیک  حاضر    ي ، مطالعهمسئله  ري از اینبراي جلوگی
بمی از  شن یتواند  روایتابطرضای  است  ممکن  که  را  اساسی  داستهاي  طریق  از  بیان    جايبه   انها  واقعیت 

- نشان میمردانه را  و نه  زنانه تنبیهی   یک عملي مثابه زندان به  بازتصویرامکان  ،چنینهم آورد؛ کنند، فراهم 
راي بار عاطفی در  دا  ی خیال  ياهعنوان نمایشرا بهداستانی  ون  بازنمایی واقعیت، مت  جايد. این مطالعه بهده

نتیجهگیرد.  ینظر م با  این  ،  در  نباید  - [زندان بهبه «حقیقت  نفوذ  بررسی میزان بزهکاري و  مبحث  مطالعه 
 میانر  که د   ی استصورات تحول    درواقعبلکه    ،اشتباه گرفته شود  افتاده»  اجتماعی دور ي  ها] جهانيمثابه

مفهوم زندان به  کنند. بنابراین،  می  تغذیهزندان را  از  ا  م  فرهنگی  مفههایی که  داستان  شایع است؛عموم مردم  
- که بهگونه  همان  ؛ستزندان ا  خود بلکه    ،هاي دیگر زندان نیستبازنمایی جنبهمعناي  بهمتن  ي یک  منزله

یکع گفت  تصویر   نوان  در  جامعه وفرهنگی  مداوم  با    يگوهاي  درباره  خود غربی  داشته    يو  وجود  خودش 
هاي  عنوان روایتبه ها را  شرح حال نویسیحاضر    ي، مطالعههاو نه بازنمایی آنمتون    ایشمن  بهجه  وت  . بااست

 
شود و از ي کاغذي احساس میصورت یک ورقهي رحم بهیک باشد دهانههنگامی که زایمان نزدباردار،    اني رحم زني دهانهدر پزشکی، در معاینه   .1

  .شود  ستريو زن باردار باید بالوقوع است دهند که زایمان قریبیاین طریق تشخیص م



70 

 

تنها  آن، زیرا هدف  گیرددر نظر میخیالی   بنابراین  201:  2015  ،(سیسیل  استمی  سرگرها    شرح   سبک). 
 ايکنندههکشو  شارز .  دنکمیاشغال  و ساختگی زندان را    هاي حقیقیاز روایت  انزمهم فضایی  نویسی    حال

که آیا این  ، نه اینستجادر این  ي حائز اهمیتنکته  د افزایها میبه روایت  این سبک  غاییکه ادعاي حقیقت  
ي اهداف عنوان شخصیت و راوي برانویسان بهشرح حال  راین  ست هستند یا خیر. بنابت دردر حقیق  دعاوي
گرفتوتجزیه نظر  در  می تحلیل  به  ،شوند ه  ننعنه  مطلعسن ی ووان  یا  جامعهبه  ده  براي  کلمه  یختشنا معناي   .

مطالعه است:    ياهداف  گرفته شده  متن در نظر  تد  نوشته  1«نیوجک» حاضر، سه   همان ی  نارنج «  ،2کانور ي 
میزان . عناوین براساس  6ري ابوتهن  جک  ينوشته  5هیوال» در شکم  «و    4پایپر کرمان   يتهنوش   3سیاه است» 

ع شناخت  تموممحبوبیت،  و  شد  ینسح ی  انتخاب  مکرر  اهمنتقدان  بازخوانی  تحت  متون  قرار  و  ند.  دقیق 
و  خود    ي نوبهبه زندان  است    که چگونه ممکن روایت فضاي زندان بود و این  ي گرفتند که شامل بررسی نحوه

-بیرغدرعین حال  و    آلودهو آن را    هشد بازنمایی  آمیخته  همدروحشتی  نگاري  به روشی بینامتنی با شمایل
ل  عنوان مثابه  ؛دن این مضامین بودشها براساس چگونگی روشن قولجلوه دهد. انتخاب و کدگذاري نقل  اآشن

 .  ی شی هویتو فروپاتاریک تنگ و ي فضاها ، روانی-هاي جسمی با تمرکز بر آسیب

  
  ي مادري آلوده مثابه زندان به

  ي ندهیاز آ  ايآشفتهن را با تصورات  اد ن زات،  راظانت  ي افقبارهبحث در  با  وجکینداستان  که    جاستنیا  جالب
- ترسیم می  ییفضاي  مثابهبهرا  زندان    تدشخصیت    تی). روا56:  2003،  لیبه رو  دیزند (نگاه کنی آن گره م

وده و بازهم به تعداد آن  شلوغ ب  اندازهاز    شیاگر ب  یحت مشغول است،    ی»ن زندان اراهز  دنی بلع«به  که    کند 
- یم  یاد   »معلق  زیست«عنوان  بهآن    به دلیل ساکنان داخل زندان از  نینچم ه). او  202:  2011(   افزوده شود

ه  شد   ندگی توسط دیگري خالصهز-اي از ناکه در آن حالتِ وجودي هر فرد در محفظه)،  287:  2011(د  کن
  ن ی). ا2007فیدلر،  (  د ن شوی م  دهیوضوح د  به  يری تصو  نینزندان در چ  يفضا  محورزهدانی  يهاجنبهاست.  
 شیاشتها  نیتأم  يراب  ی به هر روش   که شود  یم  تصویر  ریناپذ يریس   چالاهیس   کیعنوان  به  شکلنیداهززندان  
شود؛ یک دهان چنین خالصه میه ایناز زهدان هیوالبار  دزیکردر تعریف  منظر، زندان    نیکند. از ایرشد م
همان میزان که در مسیر  هبکند  یم  تهدید به زادن فرزندي وحشتناكچال مرموز که  سیاهیک  ناپذیر،  سیري

- مضامین مهم پیرامون زندان بهاز    ياتد نمونه  تی). روا27:  1993  ،د ی(کر  آمیزدچیزي را باهم درمیخود هر 
و   زندان  استیس   که رد گذاناپذیر به نمایش میدهان سیري ک ی قالب  آن درتجسم    قیرا از طرهدان ي زمثابه

می  سازيمحبوس تغذیه  را  در  انگریب  تیارواین    .کندآن  چراکه   ندهیآ  يهازندان  گسترش  اضطراب    است، 
است   ان»کودک  يبرا  يزیررنامه «ب  يمعنابه  آتیسال    نیچند در    د یجد   يهازنداني  ي ساخت و توسعهبرنامه

 
1. Newjack 
2. Ted Canovre 
3. Orange is the new black 
4. Papier Kerman  
5. In the belly of the beast 
6 . Jack Henry Abbot 
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  ي مثابهزندان به  فهم، به  کارش بلعیدن استکه    ییافض  در قامتاز زندان    یرتصو  نی). ا233:  2011،  وفرکان(
است که  خاص زندان    طیدر محآمیزي  آمیزي و زدودن است اشاره دارد؛ همین درهمدرهم   رش اککه    ییاضف

 ). 1958 ،کسیع (ساامتجا يه ماندیباق  از شدننه حذف  شود،نابودي استقالل می باعث 

یکی درهم  میمفاه و  با  آمیزي  را تشکیل می که  بسته    يفضاشدن    به دهند  اساس مضمون زهدان هیوالباره 
  وجک یاست. ن  فروپاشیموضوع  ي  ها دربارهآن  از  یک ، ید یابننمود میشده  در متون کاوش  یلفختم  يهاشور

ات قطر  گونه کههمان  کند؛میتشبیه    »بزرگ آب  يودهت«  کی شدن در  وربه غوطهي زیست زندان را  تجربه
- یرا تشکیل م  کل  نهم ای  راو در کن  ور در آن» گی غوطههمزندانیان نیز «  ،د ن دهیم  لیکل را تشک  کی   آب

صرف  و  دهند،  جایگاه  از  رسمی نظر  همگی  مقام  قوانشان  (  نیتابع  هستند  ا62:  2011کانوفر،  زندان    نی). 
-می  آسانی منجر به زدودن فردیتبه    از زندان  ن تجربهورشدن در ایگونه غوطهچدهد که  ینشان م   مساله
عملکرد آن  نظرصرفشود،   بهبزرگ    توده  ک«ی  یک  ه بتبدیل    انیزندان.  هااز  مزین  رنگ    غیرقابل تشخیص 

.  ) 221: 2011کانوفر، (شوند دیگري تبدیل میکه فردیت خود را از دست داده و به همتاي آن شوند ی م »سبز
هایی توخالی  واره، ماشینشوند ی م دقومف يخاکسترهاي  یونیفرماز  ییایندان در درانان ز، نگهببیترت  نیهمبه

هدف  تنها  ن  ناش که  (موجود    م ظحفظ  آنفرمیونی  . )274:  2011کانوفر،  است  میان  تمایز  حفظ  براي  ها  ها 
وقتیضرورت می فراگیر مییابد  به یک محیط  تبدیل  را در هم شکسته  شود کهکه زندان  در سلب  ،  مرزها 

  در   یش اپوفر  يمثابهبه  تیمحروم  نیاتوجه است.  یز بی فردیت ن  کند و بهعمل می  حدومرزیاستقالل خود ب 
-یشخص  لیوسااز  پس از ورود به زندان،  «نارنجی همان سیاه است» نیز قابل توجه است. او  در    پایپر  تیاور

  : ودش یمحروم م » خود« از  اش و به دنبال آن

لب زندان]  در    يهااس[نگهبان  داد  کی مرا  قرار  بودجعبه  قرار  به   هاآن  .    ثل م  کنند،  پست  ي لر  را 
زندانی    کیبه    قهدقی  چند   عرض   تنها در]  … [  در جنگ.  هشد هکشت  زابرس   کی   جامانده ازوسایل به

 ) 40:  2010 کرمان. (شدم  لیتبد 

  ر یغ«  يآستانهکه به    ند کی، احساس متقالل خوددادن اسدست شدن از حق هویت فردي و از محرومبا    پرایپ
د به  ورو  ابیت او  وه،  در جنگشده  سرباز کشته  کی   تیوضعبه    هی). شب64:  2010(  پا گذاشته است  ی»شخص

زدودگی دچار  آن  با  درآمیزي  و  ا  تیروا.  شود ی م  زندان  در  که    یحاک  جانیاو  است  آن  فردياز  در    وقتی 
  ، نی. بنابرااست  یزندگ -ناه  اي شبیه بموجود تجربهل  استقال فقدان  ،  شودمی  از نظر پنهانزندان  اي از  گوشه

ایده است   تیروا  نیا این  برابر با    موید  برابر است با    ی زندان  کیشدن به  ل یتبد   ت، س ا  یگ مدنرمکه زندان 
  از   ی خششدن به بلیتبد با  است.    ن یآفرتحول  يتجربه  ک ی  فقدان  نیحال، ان یبا ا  خود.و    ی زندگ  دادن ازدست

  کند.  میمتصل کل  ک یاز  ی به بخشي خود را  فروپاشیده تیردف زندان، پایپر

- یم  بیترکبا یکدیگر آمیخته و    ساکنان خود را،  ناد ن زونه  گچ  دهد کهینشان م  ز ی، جک نپریپا  تیروا  مانند 
    : کند اهده میدر دیگر زندانیان نیز مشرا تغییرات تدریجی  نیجک ابر آمیختگی خود با زندان،  . عالوهکند 

متاهل   يهاشوند. زوجی م  هم  هیشب  جی تدربه   ،کنند یم  یزندگ  یکدیگرکه با  هایی  آن  ند یگویمبعضی  
ب» هیشب« به    شروع چهره  چراکهکنند  یم  گریکد ی  هشدن  ازحالت  درباره  یتوافق  شان  ي  مشترك 
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اطراف میچیزهاي  سخن  زگوید شان  و    رای،  اخالقی رفتارها  ه  شانخصوصیات  است.  م  شبیه  شده 
شوند. من  در نهایت یکی میعشوق  که عاشق و منیا  –است    ی از عشق واقع  يانشانه  نیا  ند یگویم

را   کردهآن  سال  میدانیمو    ایم.دهکر  نماهمه  .ام تجربه  زندگکه  عشاق مشترك    یها  تا  است    الزم 
در    يزیچشوم  ان می ام در زند معهذا، هربار که متوجه شباهت خودم به برادرهاي قدیمیشوند.  یکی  

  ) 85:  1981  ابوتاندازد. (وجودم مرا به لرزه می قاعما

که تا چه اندازه  به ایناشاره    با.  پردازدگر میید  انی اند ن ز  انیدر م  مفهوم همتاجک، برخالف تد، به    جانیدر ا
خاطر این  دازد. بهپراش) به یکدیگر شباهت دارند، به بحث آمیختگی با زندان می هایش (برادرانبندياو و هم

ه  ب  شیهابنديهمدادن  قرار، با مخاطبنآبر  رود. عالوهیم  نیاز ب  انیزندان  تی، فردگرید کی  با  ياجبار  زاجامت
انه  مادر  يجنبهاین    د.زنیمدامن  مادرانه  مجازيِ    يفضا  کی  يمثابهزندان به  يدهیابرد  به پیشجک  ،  ر»دا«بر

که    اي: «محکوم به زندانیاست   هودمش  تر شیب  رپرستی دولتمحکوم تحت سجک از    تعریف  یدر چگونگ
(پیش   که  ی انیالف زندانرخب ). 11: 1981(ابوت » ند گذرایم يفریک يدر نهادهاخود را وغ بل تا  یکودکدوران 

زندگی   محکومیت)  داشتهانهآزاداز  همه یمو    اند اي  آن  زیچدانند  استطرف  در  تحت  محکوم«  ،متفاوت  ین 
    .)12:  1981(ابوت   .د ن ندار  آناز  هیچ درکی  »دولت  سرپرستی

ابوت  رد» (اد پنمی  مانابهنگ  کودكدان پرورش یافته است، هنوز خود را یک  زن ي  ه که زیر سایهسال  37جک  «
که  می ،  درنتیجه).  13:  1981 انسانی    ینوع   تحت سرپرستی دولت دچار   ینمحکومتوان گفت  ناهنجاري  از 

:  1981(ابوت    باشد  »زندان  طیمحصول شراتیجه «و در ن  محوریست زندانتواند حاصل زکه تنها می  د ن شویم
- یم  توضیح  د ی. کرتعلق دارند  دیرینه  رماد  کی  هب  ندانبزرگ زي  عنوان بخشی از ثمرهبهن  یمحکوم  نیا  ).24
  ي نقطه«  او  ،است  جنس مذکربه دخالت    ازیمجدد بدون ن  زایشقادر به    سالدیرینه و کهن  مادرکه این    د ده
  بلعد. یو م گرفته پس ره باز بادو آورد، آن را یرا به ارمغان م  یزندگ طور که انو هم » است،انیو پا وعشر

- مثابهزندان به  يبا استعارهدولت    يیافته زیر سایهپرورش  نیمحکوم  ي دهیا  نیوجک،  نابتداي داستااز همان  
، یعنی  شودی مل  د ب جک    انیو پاي آغاز  هبه نقط  جانیدر اگره خورده است، چراکه زندان    دیرینهمادر    کي ی

که    یشناس یی ابیزز  ا  یلشک   نآبر  عالوه  بلعد.یمرا نیز  و  فراهم کرده است، ااو را  زیست  زندان    گونه کههمان
است  مفهوم زندانبا    معموالً از وجود    ،همراه  و کهنمادر  این  حضور    انیب  يبرا  یطیمحنشان  سال  دیرینه 

  لشام  اغلب  فضاهایی  نیآن قابل مشاهده است. چن  عیقااز وها  تیروا  انیب  ينحوهحضور غالباً در    نی. ااست
  ک یمعابر بار ي چرکین و آلوده، هاسقف وها کف ،ادیواره  ،بستهمحصور و  يفضاهاطویل، و  دهیچیپ يراهروها

هاي روایت  در  می توانیرا مها  نمونه  نای  .) 23  ؛9–18:  1993  د ی (کر  د نشویم  ورودي    ينظارت مداوم هوا  ای
  : نیز بیابیم   هیوال شکمدر داستان در   جک تی به نام  درخور شخصی

بر روحیه  ر یتأث  ینترشیب منفی  و  برمیعمیق  انفراد  اممواجهه  نیلوابه    د درگي من  سلول  در    يبا 
به به مدت طوالنیکودکی  از مجازات  شکلی  به زندان رفتمن یاول  . عنوان  که  بسال  ، بار  از    يماریها 

شکلی که  بودم، به  تر از آن را در زندگی تجربه نکرده  عظیم  رنجی گز  بردم. هرمی رنج    1راسی تنگنا ه

 
1.  claustrophobia 



73 

 

خواهد از حدقه بیرون  ات میچشمان  شوي.می   فسن  تنگی   ر اچشوي. دانگار داري در سلول محو می 
در  را  سلول    يهواات  يبازوهاکشی.  زنی. مثل ارواح خبیثه جیغ و فریاد میبه گلویت چنگ می  بزند.

سلو.  کوبدهم می به خود می ري می ل سکند در  و    الت عض  ی گرفتگ  اردچاز آن    پس  پیچی.خوري 
به  تا آن را    یکنیتالش م .  آورندی فشار م  توبه    ف رطاز هر    یبا یک نیروي نامرئ   وارهای. ديشویم

اس  احس  اتمعدهي  حفرهدر  شوي.  می  تهیو    پوچکند.  یم  ت اضطرابفشار اکسیژن دچار  .  ی عقب بران
تو را به سخره  که    گیرمسخت.  یک مرگ    آوري. درحال مردنی،زنی و باال میعق می.  کنی میخال  

به    شود. ی هستند. در باز م  اتسلول  م در داي برافروخته  هرهبا چ  ناننگهبا  . کرده استمعطل  گرفته و  
که ممکن است تو را  تا جایی و  ات شده، نگهبانان وارد سلولهانیا يبر همهکنند. عالوه یحمله م تو
 ) 25: 1981 ،ابوتگیرند. (باد کتک میبه 

تهد   تنگ، چسبندهمحدودکننده،    فضااز  نوع    نیا در راستاي    خصوصیات  نیا  يهمه  هک، چرااست  زیدآمیو 
و   فراگیر  يهاقدرت«که    ی استحالدر زند. و این  ی ماخته    ي دیرینه و کهن است کهمادروحشتناك  حضور  

فروپاشی  ).  22:  1993  ،د ی(کرداراست    را  ی»زندگ ي  دوباره  د بازتولی و    فروپاشی  رايب]  …[  کنندهادغام این 
 . استزندان نگهبانان  يبرعهده باالمثال  ر د که شود یانجام م از طریق نمایندگان خود ندرت به

چگونگآلوده    يمادر  عنوانبهزندان    يدهیا .  است   تعمیمقابل    نیوالد   يمثابهبه  بازپروري  و  نظارت   یدر 
  مانند زنداناز   یاصل  ي جنبه ک یعنوان د بهتوانیم  » دولتي خیرهنگاه دارند که «  اشاره ین ا به  ی مطالعات قبل

نداشتهنایزندان[  ینیوالد « هرگز  که  کند   » اند ]  ا2:  1996(اسلوپ    عمل  احساس    ق یاز طر  خیره  نگاه  نی). 
  ي و والد نظم تنبیهی د.  بخشجانبه میمایی همه نشود و به آن ی همراه دارد، ظاهر منظارت مداوم که حبس به

بدل    ن یوالد آشناي  یب رغ  همتاي  هنیز بزندان  و خود    فرزندان  به   انید. زندانکدیگرانی  قد ي تمامآینه  جانیدر ا
نظارت مداوم    و احساس  یکه توسط نظم نامرئ  شودیم  سراسربین  يفضا  کی  جادیباعث امسئله    نیشود. ایم

  ل یتبد   آن   یبو همتاي غر  ن خانهام  يفضااز    کیتار به انعکاسی  ا  زندان ر  نیچنامر هم  نیا  است.  ریپذ امکان
حفظ  یم ایجاد  کند.  او  در  هم    ياآشنیبرغ  يفضا  نینظم  چندان  فرد  ک یزندان   کهراچ  ست،نی   ي عمل 

درهمبیش نوعی  با خود  تر  استآمیزي  اآنبراساس  که    یی هادست؛  زندان    ،کند یدرك مخیره  نگاه    نیچه 
از  قضیه  نیا  ح یشرت   رايکنند. بیعمل م کالفه، خطرناك و  رو،  شرور، ترش   بزرگِ  يهابچه  مادر «  مانند ، تد 

ی که در آن قرار  طیمح يواسطهبه  انی، زندانجانی). در ا 234: 2011کانوفر،  ( کندیم ت صحب بودن  » کارطلب
وضعدارند   اما  1958  ،کسی(سا  ندیابیم   تقلیلکودکانه    ی تیبه  نیزگ)،  زن کودک  نیا  اهی    وال یهبه  دانی  ان 
دان  زنرفبراي    ردتد مثل یک ما.  شوند در قامت یک کل مادرانه ظاهر می  که نگهبانان؛ زمانیشوند یم  تبدیل

به میشرورش  عمل  زندان  از خود  مصداقی  انآبر  عالوهکند.  عنوان  به  بای  پارچگ کی   نی،    ک یعنوان  زندان 
ي  والیهشبهیانِ  زندانخاطر کودك نه بهاما    هراسناك.  شود می   نمایش داده  انگیزهراسو    انهزنانه، مادر  يتجربه
این مادرانگی و  زندان شده است.    محوروالین هینواق  يرجم  بهتبدیل    خودشکه تد  خاطر    ه اینبلکه ب  خود

م مادرانه  آمیزي و نظ شدن با زندان و نمایش آن در شماي زهدان هیوال از نظر همسازي آلوده با یکیدیگري
  به شکل   نیوالد ي  خیرهه  عنوان تجسم نگاا بهتوان مفهوم زندان ریم  نیبنابرا  ).1993ید،  کر(د  شوایجاد می

بازپساز    اينمونهکه    مادرانه  ياقتداردر    والیه  زهدانعنوان تجسم  به ،  درک  هد مشاه  يرتقدقی آن  - قدرت 
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شکل  اي آلوده و زهدانیضفاز  در خارج    ی مستقل  تی هو  چ یه  انی، زندانجهی. در نتسوژه است  دنی و بلع  يریگ
خویش    جايبه  هدوبار  هک، مطمئن است  رانده شود  رونیب  يایبه دن  آزاد شده و  کجاگر    یحت   .ندارندزندان  

 گردد: یبرم

بر  من بارها  و  بذله  ایدزد    کیتوانم  ی مهربار  .  خواهم گشت بارها  احمق  به اشم  بگو  یک  آواز  که  جز 
چرا؟ رد.  ندا  یاز زندگدیگري    تصور  چیه  نخود در زندا  هايجریمهز و پرداخت  بلوبه سبک  خواندن  

زیستی  هماست که    يکار  نیات.  س اه  داد  دااز کودکی به من ی  است که دولت  يزیهمان چ  نیا  چون
    )97: 1981 ،ابوت( دهد.ی مرد انجام م ک یبا زندان با 

مادر  انیپای ب  هايبازگشت  يغریبانهتکرار    بهکم  جانیا  در  انگیبه  مسئلهعنواتر  و   يسازگار  ين  زندان  با 
  انتقال در هنگام نیز  ک که ج  رو ط. هماناستمطرح و اختگی از طریق ادغام در آن   شدنحلنوان  عبه  ترشیب
الابالی و  یک فرد  ند تا به  ادجا فرستمرا به آن: «د کن یاشاره م  و  دهدی م  حی کار را توض  نیا  یجا چگونگ ه آن ب

تا  مشو  ل یتبد   االف بگیرند» ر  ام مردانگی،  من  از  زندانی جک    دلیل ).  79:  1981  ، (ابوت  ا  بسیار  براي  شدن 
    .او ز اش استاندن مردانگیصریح است:  

قابل مشاهده است.  نیز  تد    تیدر روا  زنختها  . مادرکند زن را بازي میمادر اخته  نقشزندان    يموثرشکل    هب
م هومف  نی). ا234:  2011کانوفر،  (آورد  بار می   «مردان» بالغ را کودك  است که  به ناچار  ییاو جا  يزندان برا

اس نیز که در آن حبس  کسیسادیدگاه  به   تقلیل  ي بلوغ به کودکی است  ز مرحلها  يدل فرالقتکردن نوعی 
تهدیدي   که  است  زندان   ریتصو  يبرامرتبط  می   یخود  ا75:  1958(شود  محسوب  با  اح  نی).    دی تهد   ن یال 

از جنتهد تر  بیشبلکه  نیست،    نیمادم نااز نظ  شدنو طرد   یگاخت  ازنوعی   شدن توسط  ده یبلعس  یدي است 
  . هیوالي زنانه 

  روایتی تصویري   درواقع  . حبسکند وجود پیدا می  رهاییمفهوم  ،  یپاش روف  یزي ومآدنبال فرآیندهاي درهم به
که   است  »تولد يویسنار  يبازساز«  هی بش  رونیبشدن به  و پرتاب فضا  ن یاز اشدن دفع و  تعلیق زندگی استاز 
  نرزمیس  ز او  د شویخارج م منزوي  يفضا ک یاز  که سوژهییجاگیز باشد؛ نابسیار هراس  يتجربه  کتواند یمی

ها  زندان آنکه پس از این هاي ناشی از رفتار دیگراناضطراب ).56:  1993 ،د ی(کر  آوردسر در می  »ناشناخته «
حبس  که  یني ادربارهعنوان مثال، تد  . بهمشهود است  زندانمختلفی از    يهاتیروا  نیدر ب  راند را از خود می

 : کند یم یابراز نگران چه تاثیراتی داردآن   ینمشمول يبرا

- همباشد که    زندگی  قیعلت  ینوع  يبرا  مناسبیاصطالح  تواند  ساز میسرنوشت   ي این چرخه  ایآ  اما
نسبت    اجتماع رابا    يترکم   و ارتباطکاهد  می   اتیجنس   تیجذاب  از   کرده،  تر فی ضع  و  پیررا    چنان تو

 ) 287: 2011(کانوفر،  کند؟یمات تقدیم جات به آن قبل از ورود به 

ا  هلاین مسئ ازباضطراي  دهندهنشان  جانیدر  که    هاي حاصل  است  است. تجربه نشان داده  تاثیرات زندان 
به وخامت حال آن(زندانیان) بیشاصالحات   نه بهبتر  ).  19:  2011کانوفر،  (ود آن صحه گذاشته است  ها و 

ینی  مضام  تر باشیب  گویند کهسخن می  رانسان یغبازگشت    از  شوندی م  تزریق  امعه به ج  دوبارهکه    یکسان
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 ) تولد  ودوباره مثل  است  هم   مرگ(نا)  )  کنسو  اسم  د ی(نگاه    جا این  درنامطلوب    خصوصیات).  2009  تیبه 
-ها در آخرالزمان مینگاري زامبیایلیه شمتر شببیش   مدنیاز مرگ    بازگشتشوند و این  خالص و حذف می 

تا اشده اصالح شهروند    ک ی  شود  در  شیطانیازدت یناسان  نیب  ییهاشباهت  جانی.  و  در    انیزندان  صفتی ی 
   . مضمون امر آلوده وجود دارد: مفهوم زامبیفرهنگ عامه و 

تفصیل   و  «اندام   مغز  ات یجزئشرح  بررسی  تو   و  با  :  2011  ، نی(چاپلفرد  »  یت هو  دهیسازمان  و  د یلمرتبط 
-فضاي غریب ن یچنهم  و امر آلوده مربوط به  اضطراباز  ی نینماد  انیب یزامبوم  ه مفهدهد کنشان می)، 248

امر نشان این  از  مفهوماز    انسانشدگی کالبد  ی ته  يدهندهآشناست.  دادن قدرت فاهمه  دستانسانیت است. 
که    ستی امحل  عنوانزندان بهي  دهندهنشان)،  92:  2010کرمان،  زندان (آلود  چركو    کثیف  يفضادر کنار  

  راي باست    يد ی ح دارد، تهد ه قصد اصالکیل حادر  ند افکنزندانبه.  است  آن هیوالي مجنون  محصول خروجی
 : محورلعق يجابه  يزیغر یموجودات و، دارجریحه هايبدن ابآلوده   يافرادسوژه به   تبدیل

، و  نه ایمیلی،  ياهمجل  نه وجود داشت،    يا روزنامهنه    ،بودتی نخیلی هم کار سخ  هاروز  کردنفراموش
ها از  روزی براي تفکیک  راه  چیکردم، هدداري میوخ  هم  ونیزیتلوتماشاي    يهاجا که از اتاقناواز  

چطور  .  یاد بگیرم را  پاداش  بدون    تکرارِ   یمجازات واقعباید  م که  بعد فهمید[...]  .  وجود نداشت هم  
بدهد که  اینبدون    یکس   شودمی دست  از  را  وقت  عقلش  چند  رازیادي  ،    د؟ن اربگذ  یطیمح  نیر 

 ) 306: 2010 ،کرمان(

زندان    هاي حاصل از ترس  گرانیبمسئله    نی، ایاتیح   ي لهیوس   کي ی مثابهبه  ن هیوالداه ز  ف یموت  ز استفاده ا  با
  موفق  »والیه  خلقدر    تنها«صالح و تولد دوباره،  ا  ق یاز طر  دوباره»  یزندگ  جادیا  يتالش برا«  کهوقتی    است
از    یوقتگوید: «یم  ر کهوطهمان،  یابد ي میترشیب در روایت جک نمود    مسئله  نی). ا56  :1993کرید،  (  است

  » انجام هیچ کاري را نداري، هیچ جرم و جنایتی  ییتوانادر آن بیرون    - توانی البتهاگر ب  -شدي  زندان خالص 
  ). 122: 1981 ،(ابوت

کردن در خود  حلاش فروپاشی و  وظیفهکه    زنانه شکل زهدان یک هیوالي    زندان به   بازنماییاز  مثال آخر  
از  مشهود است، وقتی  الوهیشکم    رد   است در روایت داستان انفرادي و حفرهسلولکه  این  ها میهاي  گوید. 

خود را    ، مرزهاي درون و بیرونکند اش ایجاد میکه یک مرز استوار میان خود و فضاي اطراف حفره درحالی
و    ده ش   وارد  تیاهپلکراه  از  ي،  د بنی را م  تیهاچشم  یوقت  یحتر کرد « فرا  انتونمیها  چراغبرد. از  از بین می 

سرپیچی  بدن    يفضا از مرزهاتوان گفت که  می  ،نی ). بنابرا29:  1981  ،ابوتکند» (تا مغز استخوان نفوذ می
  نع ماتان  اگر با بستن چشمان  ی . حتشودمیذهن  براي    تاییهمدر نهایت  و  کند  کرده و به درون رخنه می

    .اتوان خواهید بود ن خود ین یبه ب اض فآن  يبو ي جلوگیري از ورود براها بشوید،  ورود نور چراغ

اآن  از که  نمی ها هرگز خاموش نمچراغ  نیجا  از هم  روز    وشب    د یتوان یشوند،  راه دی ده  صیتشخرا  تنها   .  
م  یعاتتعداد دفي  با محاسبه  فهمیدن آن شما غذا داده  به    يبر رو  زیچ  چی ه  .است  نیتخمقابل  شود  یکه 

  ن یترمهم  د ی . و شاشربی  آب  ای، تخت  تتوال  چیکند و ه  کیرحتد را  رف  لیوجود ندارد که بتواند تخ  وارهاید
فرد  شود ی م اعثه بککف آن کج و دچار انحنا به سمت مرکز است . کف آن باشد  خاص يفضااین  ينکته برا
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باشد. را    خود تعادل   نوسان  مدام در  و  زباله  يبرا  محلی  اتاق  مرکزدر    از دست داده  که    هادفع  وجود دارد 
ي مرموز  این حفرهد.  گیریماتاق خزیده و سراغ ساکنین آن را    رون ه دبها  پسماند آنز  ا  ل صهاي حایآلودگ

از دیهم ایجاد مرز و جداسازي فضاي خود  به مکانی براي فروپاشی    د،نکگر فضاها پافشاري میزمان که بر 
  شود.  بیرونی در خود تبدیل می  مرزهاي درونی و

آلوده.  شود مشخص می   ند اهگذاشتار  ادگی  ه بخود    ز ا  چهآن   با   ی حضور اجسام خارج از آني دفع امر  ها شده 
  احساس ی  زمان -و دربهم  م  شکلی فضا به   کونت موقت در آن س   يبرا  یقبل   انیزندانشود که حضور  باعث می 

  ر وضح  آن اند، در  د و غایبنشو یم   دفعاز آن  ی وقتی  حتکه    اندهآمیختدرهم فضا  چنان با آن  آنها  . آنشود
 : کندیم تراوش ي آن در هواپیوسته ها حضور آن ،فضاآن  ریاثت تحت  .ددارن

  ی نیرزمیز  يایدن  کی   .و لجن  مستراحی است مملو از تاریکی  رو شويهدنیایی که قرار است با آن روب 
انبوهلولند در هم می   کثیففاضالب    کیکه در    ییزهایچ  از   ي پا  يبو.  استفراغشاش و  از گه و    ی، 

می  هاينت  د تن ق  رعو    نشدهشسته  زبانه  از خودت  غیر  با  ،  کشد دیگري  چشمانپس    چ یه  تبستن 
اگر هفتهيندار  ی آرامش بکها  ماه  تاممکن است  که    باشی  ها در آن سلول .  را   چیزها  ن ی، اشد طول 

  ل یتبد   آنناگهان به بخشی از  و    يشویوارد آن م.  د خواهی کر  یزندگ  »آن«و با    کنیوش نمیامفر
 ) 29:  1981  وتابي. (شویم

 ي، مرزهاچنین؛ همکند   از بقیه جدا  او را  وکرده    يرا منزو  ی زندان  تنهاکه    ستی ن  ییحفره فضا  نی، انیبنابرا
بلعد  ی است که م ییفضاحفره  نیا. کند یخود حل م ص  خازمان -و فضا هادنب  ت یریرا در مد  ی زمان و یکیزیف

  کی عنوان  به  یحت  ایکند،    ی فضا زندگ  نای  در   دنا تویجک نم است.    وال یه  مفهوم زهداناز    يبارز  يو نمونه
  ک یاز    یبه بخش  لیو تبد آن شده  رد  او  شود،این فضا جذب میتوسط    او  وارد شود،موجود جداگانه در آن  

  . شود انه می مادریت کل

  

 ن زندا   آشناي هاي خیالی امر آلوده و غریبانگاره

  ی بررس   قیاز طرو    ی جمع  الیخ  کت یحسا  درن  ادزن   ناكهراس   يهاجنبه  فی منظور بازتعرحاضر به  يمطالعه
رابطه  یک تحقیق جامع در  مسئله عدم وجود    نی، ابیترت  نیهم. بهه استزندان صورت گرفت  يهانامهیزندگ

  هاي شرح حال نویسی روایتنظر  قطهاز نکند و آن را  را بیان می)  77:  2013ز،  ریچارد (»  وحشت زندان«  با
.  کند عنوان می  در زندان  یزندگتجارب واقعی  قابل اعتماد از    منبع  یک  نه  وي  ارجتی  داستانژانر    کیعنوان  هب
- یم  باعث  است وسبک از نوشتار     نیا  يیهمابن  ی» داستان واقعیک    «براساسترسناك    يهاداستان  يدهیا

  ار قر  زندان  يهها از تجربو درك آنمردم  عموم  بر    يرگذاریتأثدر  فرد  بهرمنحص  ياگونهبه  نویسیشود زندان
  ن آدر    چگونه و    هایی در این بین نمایان شدهاین بود که چه ترسحاضر بر    يمطالعهتمرکز  ،  رو. ازاینردیگب

صحه    از زندان  یاز تصورات عموم  ياریبسدهی  کلش   برکه بدون شک  شوند،  خیال بیان میو    تیادغام واقع
  حال، نیشده متمرکز بود. با ایسررب  تروایا  در  بر ترس و اضطراب آشکاراین متن    یل یتحل  بخش  . گذاردمی
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ا  کرداستدالل  چنین    د ینبا احساسات    هانیکه  فضا  تنها  آن  در   ریفراگ  تیمحبوب  گرچه   ،هستند موجود 
و احساسات مردم نسبت به   دگاهی د يبارهدر  يزیچزندان ممکن است به ما  از  آمده دستبه تصاویردر  وحشت 

زندان ي  انگاره  یکل  شناسییی بایاند، زاشاره کرده  ی قبل  مطالعاته  کطورن اهم  .بگوید   زندان  استیزندان و س 
سیسیل،  ؛  2011،  2007فیدلر،  ؛  2009،  2008اسمیث،  ؛  1990د،  گارلن (  شودخالصه می   هراسو    وحشتدر  

وحشت    ينگارلیبا شما  ی مختلفهاي  در شکل  خیالی  يهاتیعواق  ن یاکه  دهد  ی مطالعه نشان م  نیا).  2015
توان گفت می   بیترت  نیهمد. بهشون ی مزنانه    يوالی هي  مثابهزندان به  ياعث بازتصویر دوبارهب  و  هبود   اتس راهم
خشونت،  شکلی از عنوان  بهپدرانه زات  ب مجااضطرادر نمایش دان نانگیز از ز هاي مرموز و هراسانگاره اینکه 

زهدانی که بدون هیچ کمکی  د.  نکنیمایفا    همینقش م  والیه  زهدانمثل    د ی مادرانه و قدرت تولنظم و اقتدار  
می تصویر  و  خلق  مستقل  کامالً  شکل  به  نقشو  و  کرید،  (  سازدمی  ممکنناو    يضرور  ریغرا  مردانه    کند 

- می  دادهشان  ن   1آمیزي همدر- يمثابهبه-مجازاتي  کنندهزندان وضع  شدهبررسیمتون    در  .) 27:  1993
وضعیت کودکانه تقلیل   کیبه شان با انحالل مرزهاي هویتی  ار اهآن ود نکمیاستقالل از افراد  سلبکه  شود 

  .  دهدمی

رس از  ت  بهکه  راچ،  دارد  يترشیب  یوستگیپزهدان هیوال    مضمون  باي  هنگام آزاد  انیاضطراب زندانوضعیت  
  در   ترشیبان  ي زند دهد که مسئلهکند. این مطالعه نشان میباره نگاه میبه شکل رویدادي هیوالتولد دوباره  

شمایل بهراستاي  است  وحشت  آننگاري  نشانجاي  یدهندهکه  مادرانه  زهدانی   يفضا  کي  که  شکل  باشد 
این مطالعه    .) 2007  دلر یفکنید با    سهی(مقاکند    جادیامثبت خود  در شکل  را    تولد دوبارهمادرانه و  مراقبت  

.  دهدیبه ما ارائه مصاص است ق ريجمو  نونقاي مادر که نماینده از  کننده و آشفته ح ی، صردرخشان يریتصو
فرهنگنیبنابرا نظر  از  زندان  فبه  ی،  می  ییضاعنوان  طر  شودترسیم  از  هم  آمیزيدرهم  قیکه  دفع  زمان  و 
-فقدان هویتی از طریق درهمن  دازن عمومیِ  . اضطراب  کندات خود را اعمال میاي مادون انسان مجازهسوژه

تبدیل از  هراس  و  داردوده  آل  يژهوس به  شدن  آمیزي  همراه  به  به  تبدیل   نیچنهم  ،را    ق یاز طر  والیهشدن 
 هاطرابضا  نیکه ایدرحالند.  ریشه دار   امر آلودهترس از  که خود در    شدناصالحدوبارهدر    نتیجهبی   يهاتالش

 وجود ندارد. مردانه خشونت نافذ اثري از ، ود داردجوزندان از  یفرهنگ هايانگاره در

شکل  که کارش بلعیدن است،    ییعنوان فضادهد که چگونه زندان بهینشان م  ن هیوالداه ز  يهتسرجب  مفهوم
  ين نقطهعنواتر از آن، بهحضور زنانه، و مهم  ک ی در قامت درنتیجه   دهد. زندانیخود را زنانه جلوه م  مجازات

  فضایی   ،د بلع می  را  اشنانساککه  است    ییفضازندان  درواقع،  .  شودظاهر می   خودي  نهر دیریبه ماد   یعاجار
آن   فرو میسوژهکه در  از هم  فردي  امفهوم    نیا  . پاشد ي  سلب    و زندان    يبارهدر   کسیسا  قدیمی  ي دهیبا 

ي زندان آن را به  دنبال آن، انحالل وي در فضاقالل فرد و بهچراکه سلب است  شود،ی م  ترکیب  فردي  استقالل
تجارب  ). برخالف  75،    73:  1958  کسی(سا  دهدی م   تقلیل  دکیو تا مرز کو  ، درمانده، وابسته فی ضعفردي  

سا  دردناك کم  هدگای، دکسیزندان  توجه  زنانه  تفاوت  همردان  موانعبه    تريهیوالي    و   داردرو    شیپ  محورو 
  . ی تمرکز داردتعالمو گر سرکوبزن   کی عنوانزندان به  يکنندهلیتحم راتیتأث  يهدربار ترشیب

 
1 punishment-as-incorporation 
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ي ترکیب و  وسیلهبهشدن  از اخته   ی جمع  نیچنو هم  يفردوحشت  صورت  ه ب  نتوای مرا  زندان    یفرهنگ  تجلی 
زن خود  اخته گر و مجازات نیوالد ترس کودك از شبیه به   ، در نظر گرفت؛دارد ی در پ شدنزندانیکه انحاللی 

م  نظ  یک  ند نافکزنداني بهمسئلهدهد که  یزندان نشان م  يآلودهخصوصیات    بنابراین،).  148:  1993کرید،  (
ب  شودینم ان دولتی محسوب  و سازم اقدامات  به  ترشیبلکه  شود که  تصور می   یی والیه-نهاد زنانه  کیعنوان 

  . بردختالط پیش می زدن و ااعمال خود را از طریق اخته 

  کرده است تا نشان دهد  استفادهنگاري سنتی وحشت  شمایل  ززندان ا  دنیکشریتصوبه   يحاضر برا  يالعهطم
بهزندان    یگهنفر  مایین زبا  که امري آلوده محقق می مثابهبراي مردم  را برجسته میي  تفاوت آن  - شود که 

موقت    گیبودغریب   نیا  شود،می   یباي غربدیل به مسئلهماندن تآلودهوضوح در امتناع از  به  زیزندان نسازد.  
آشفتهبه  نزندا  نمایشدر   فضاي  یک  استعنوان  مشخص  کامالً  نت  ندهیآ  و  حال   ،هشت گذ .  کننده    ي جهیدر 

آشکار  ي  تنانه  اتیشوند. خصوصی م  سوهم   بارهوالیه دهان گرسنه و    کیعنوان  زندان به  ریناپذ يریس   ياشتها
.  برد هاست از بین می آنکه امر آلوده درصدد تثبیت  را    یی مرزها  هابدن  یو حت  تی، هومانز  انحاللزندان در  

- باعث ایجاد آشفتگی می  یضد انسان هاي  کنش  یاحتمال   يهد ن یآو    دخو  ی طوالن  يبا سابقه  چنینهم زندان  
خصوصیت   نیا  ،حقیقت. در  شودمی  دچار هراس و آشفتگی،  با فضاي خانهشباهت    خاطربه  بر آنعالوه.  شود

از قبیل    ریسابه    توانمیا  زندان ر ...مدارس  ،  مارستانیبنهادهاي دیگر  ت  و  را بهمامی آنتعمیم داده و  - ها 
    . و تنبیه مراقبتدر ها هدف متفاوت آننظر از در نظر گرفت؛ صرف  آشنابریغ يا فضاه نواعن

ساز  یگري آلوده یک د  عنوانبهزندان    يرهبا که از قبل در  یجمع   یک باور  ل یدلبه  فضاي خانه زندان با    شباهت
- ان بهند ز   فهم   ،ابل. در مق)1990  گارلند؛  2009،    2008  ، تی(اسم  شودبرانگیز می هراس وجود داشته است  

آشناي  سودمند براي ارضاي احساس غریب و  عنوان یک مرکز دارالتادیب  به  امر آلوده درك آن را  کی  يمثابه
  تر باشد، بیش  که یک نهاد بازپروريجاي آنبه زنانه    يوالیهیک    يمثابهبهان  . زند دهد نشان میجامعه  افراد  

-یمزنانه    يوالیهمضمون  ،  بیترت  ن یهمبه  . تس ا »1ن د شن «  مرزتا    و فروپاشی سوژه  نحالل اشبیه یک نهاد  
در تعم  «مفاهیم  يتوسعه  تواند  تنبیه»  مجازات  یفرهنگ  یشناس جرمدر    میقابل  )  7:  2008  )تی(اسم  و 

تصور    ی عامتجیک بدن ا  يوالیه  ي زهدانمثابهبه  یاز نظر فرهنگزندان را    بتوانکه  درصورتی  رآمد باشد؛کا
 .کرد
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غرق در وجود:   »روزهاي خوشی«
 ساموئل بکت و جنس دوم 

  از منظر سیمون دو بووار)  »روزهاي خوشی«(نگاهی به  
  

  ] Susan Hennessy [نده: سوزان هنسی نویس
   : صفورا هاشمی چالشتري  برگردان

  
وئل بکت  رمزگشایی از ابهام آثار سامي  راب  يوسنافر  ي اگزیستانسیالیستروشن است که همواره متون مردانه

]Samuel Beckett [  آمده کار  بکت،  به  ساموئل  رسم  ايندهنویساند.  و  اسم  فلسفهکه  با  ي  ش 
ابزورد  ]Martin Esslin[یال مارتین اسلین  اگزیستانس توانیم ذهنیت آلبر  میگره خورده است.    »و «تئاتر 

اسلی ابزورد  از طریق تاتر  ر پدیدارشناسی ژان  طوینو هم  ] Esslin, 2001(1961)[  یمکنك  ر د  ن کامو را 
را    س از جنگپ وياگزیستانسالیسم فرانس  يبرجستهو  شاخص ي چهره  _  ]Jean-Paul Sartreپل سارتر [

رسد ناامیدي بشریت را  بازشناسیم، آثاري که به نظر می  ي اودر دانش اولیه  با آثار بکتمند  نظامتقابلی    در
م پاسخی رقد  خوي  هیادست  دنبال  به  و  داده  پو برا  ار  اخیري  هستند.  موریس  پدیدارشن  اًچی  متجسم  اسی 

پونتی   و  « به    ]Maurice Merleau-Ponty  [مارلو  متن  »هانبد بکت  به  مورد  و  در  (هر  «هایی  و  بکت 
ر بکت  ثاآ  يهع لاپرداخته است. نبود یک فیلسوف فرانسوي زن در مط »جا قرار دهید) توانید در اینمیلغتی را 

ب از  غیابش  پ دههاي گسترحثو  را در توسعهدیدارشناسی  تر  کلیدي  که نقش  کند اگزیستانسیال  ایفا  آن  ي 
که مشارکت    ]  Simone] de Beauvoirنیست جز سیمون دو بووار  مشهود و آشکار است و آن زن کسی

  زنان،«د:  م ش اعال  ايمهناوز ر  تریت  رد  1986ش در آوریل  موجز در زمان مرگ  طوربهاو در مطالعات جنسیتی  
 ايحوزه  »بکت و بووار« ي  . در حقیقت حوزه]Appignanesi, 2005[» هستید!  او  مدیون  را  چیز  ههم  شما

  اشتراك   دهد،این دو نفر را به هم پیوند می  دوران مدرن است و تنها چیزي که در حال حاضر  ناشناخته در 
ها در پاریس و  زمان آناقامت همو    ] Deirdre Baire  [   بایرر  رد ید  م اننویسی به  از زبان زندگی نامه  هاآن

  « که نامش به  داستان کوتاهی  (  «آپارتمان»  م  ي دوم داستان کوتاهی از بکت به ناامتناع بووار از انتشار نیمه
  .  ]Knowlson, 1997,p.406[است  پایان» تغییر کرد)

هاي او تئوريحقیقتن  و    استاس  دارشنپدی یک    ودخ  شو ر  رد که در پیشانی تئوري فمنیست قرار دارد    بووار
مرد  توانند می اگزیستانسیالیست  همتایان  مورد  همانند  باشند.    در  داشته  کاربرد    [  یمونزس   مارگاریتبکت 

Margaret A.Simons[  سارتر   اش،الشعاع شریک زندگیدهد که کتاب بووار تا حد زیادي تحتشرح می  
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خابوواکه    مانیز  1950ي  ههد  يمیانه  در  و  دارد  قرار نوشتن  به  اطرات خود میر شروع  ي  فرضیه  ینکند، 
. کمی  ]p.2,2004[گیردقرار می قیتحقی  در ادبیات اًي سارتر بود عمیقشاگرد فلسفه اًکه او صرف گراجنسیت

از آنقبل اولین موفقیتتر  به عنوان یک نویسنده،  س  نج«  بووار  1949در سال    اش را کسب کند،که بکت 
این  نوشت   ار»  ومد جایگاه    و  فمنیسماثر متضمن  تاریخ  نه  او در  اگر  (و  بیستم  قرن  گسترده در    طوربهی 

  داند، طلب میاو را یک فمنیست مساوات  ]Elizabeth Gros[ وژ  جا که الیزابت گرپدیدارشناسی) بود تا آن
را به عنوان مشخصه  فردي ارزکه تولید مثل  . بدن زن  ]p.15,1994[ د  کن یم  ی بایي اصلی، معرف زنانگی 

حالی  کند در  براي برابري را محدود میاو  انایی  تو  و  زن   آزادي  که   است  طلب چیزيساواتبراي فمنیست م 
به عنوان ابزار دسترسی به دانشی درمورد فرایندهاي زندگی، زن را به جهان  منحصر به فرد و  که با دیدگاهی 

وسیعی در    رتصوبهاخیر هستند و همچنان بدن زن    میعلت  قایقحت  کانون  هاي بکت،دارد. بدنعرضه می
نظریهارزیابی طریق  از  معاصر  با هاي  و  است  شده  مطالعه  پونتی  مارلو  مانند  مرد  بووار   پردازان  که    وجودي 
ارائه می  پدیدارشناسانه  نظرات او نادیدهرا  زنانگی است، تجربه  از تجربه  بنیادي    گرفته   دهد و داراي دانشی 

از لیندا   ن اثر، کتابی راکترهاي زن بکت جلب کردند. اولیتوجه همگانی را به کا  1990ر سال د  ثرا دو .د وش می
) و دومین  1992( » اندازهاي انتقادياجرا و چشمآثار بکت:   زنان در«با عنوان  ]Linda Ben-Zvi[ بن زوي 

  ) است. 1993( »بکت   ئلموسام  ارد  و  زنان در نثر«با عنوان    ]Mary Bryden [از ماري برایدان    کتابی  اثر،
از    گرفته  شکل(    است  گزارشی  بیشتر  بلکه  نیست  جنیست  مورد  در  پیگیر  اثر  یک  برایدان  يمقاله  اگرچه
گاتاري    ]Gilles Deleuze[ یل دلوز  ژ  ينوشته  »«هزار پالت   کتاب فلیکس  در    ]Felix Guattari[و   (

انحالل تدریجی هویت  خصوص آن او به عنوان  اینآثار بکت می  در ه  انوگد  ی سن جچه  اما هر دوي   شناسد، 
شود  م میگسترده به دو موج تقسی  صورت بهع ارجاعی گذرا به آثار بووار هستند. تاریخ نقد بکت  آثار در واق

  بووار را بازنگري کنیم،  »س دوم جن«ي مردان هدایت شده است. اگر  که توسط جریانات فلسفی تحت سلطه
و  خصوص  ر د  ییازها ت  هگادید   به   توانیممی یابیم  دست  بکت  زن  بیرون  کاراکترهاي  از  نگاهی  توان می  با 

ف در مورد مطالعات بکت ارائه  به شکلی فراتر از یک پاورقی صرخوانش جدیدي از پدیدارشناسی جنسیتی  
  کرد.  

کلپ   فوریه  ] Susannah Clapp[ سوزانا  سال  در  آبراهامی    ، 2014ي  ناتالی    Natalie[کتاب 
Abrahami[  یانگ «م  ناا  ب مهم  بسیار  آثار    »مشتري  مورد  ردر  بکت  بازنگري  معیارمند  مقدمه  این  با  ا 

  کند: می

  تر از روزهاي خوشی بیابید، ایی به شدت فمنیستیهشما باید بسیار زیاد جستجو کنید تا نمایشنام«
یط  راش   ردمور  د   ین ز  در مرکز نمایش.  رفت  صحنه  روي  به  1961  سال  در  بار  اولین  که  ایینمایشنامه

م حرف  مییبشري  نمایشنامه  میگویزند.  کیفد  یک  همه    دستی توانید  براي  و  باشید  داشته 
  . ]p.41 ,2014[»سخنرانی کنید

بزرگ تواضع کرده  مرد  این    دارند کهي کلپ اذعان میجسورانه  بتاًي نسبکت با انتشار بیانیه  پژوهشگران آثار
صحبت    ر شروع بهی دو چندان و به نظر من با بیانی آشکاسففل ي  هقولاب  ايو اجازه داده است تا زنی با صد 

نمایشنا یک  عنوان  به  روزهاي خوشی  به  باید  بنابراین  کند.  شرایطی  در چنین  در  مهکردن  و  فمنیستی  ي 
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ي فمنیست اداي احترام کرد. تصاویر ابتدایی بکت از زن و مرد به ویژه  به عنوان یک نویسنده  نتیجه به بکت 
رق و برق  مردانه را به شکل جایگاه مجلل و پر ز   ي فکري دوآلیسمی دکارتی است که مقامهرینظا  ب  فقاوت  در

  زیستی   هايعملکرد  رفته باتحلیل  و  وارشکل هیوالیی، بنده  به   زنانگی خود راگیرد و در آن  ر نظر میذهن د
 »هاي اولیهدر داستانن  ناز  ی:ایفض  ناماجمه«برایدان یک فصل طوالنی از کتاب خود را با نام  .  دهد می  نشان

از زنان بکت شامل مقاالتی است که  اختصاص میگرایی بکت  سیتبه نوع خاص جن بازنگري بن زوي  دهد. 
  هافاحشه ها،کلوخ « ] با عنوان Susan Brienza[ ي سوزان برنزا گویاي مطلب است مانند مقالهها عنوان آن

ااهاناستفاده در داستسوء  ها:هرزه  و اولبکت  يیهولي  آثار نثر و  نشان    ها به خوبیآن  ي بکت و نقد یه». در 
 براي مثال  زنان داشته است،ایی در خصوص  داده شده است که بکت حداقل زمانی نظرات مغرضانه و قاطعانه

  ه ک  يد مرد خالق و اندیشمن  ي مرد،هنرپیشه  )  1929(    »ي خود به نام « فرضیاتي کوتاه و اولیه نوشتهدر  
ت کند از مرگ تبرئه شده است، اما براي نی یک زن مقاومهاي بد مساعدت  به عنوان طعمه در برابر  د ان توینم

نمی باقی  شکی  نویسنده  ما  براي  که  بسیار  « ماند  و  کمیاب  اشتیاق  و  زنان  فراوان  گستاخی  برابر  در  خشم 
آنمداخله ابیان    انند مها،  گر  گذشتن  تحسین در هنگام  سانتا کروس  م  يرهقبم  رانکز  ناخودآگاه  یکالنژ در 

]Santa Croce[  قلبراب آمریکاییي  با    ]Beckett , 1995, p.5[  »هاي  بکت  نوشتن  اول  فاز  است. 
کلیشه از  می  هايمنبعی  تعریف  جنسی  اروتیسم  و  واسطهجنسیتی  به  که  اروتیسمی  تجسم  شود،  زن  ي 

بیرفتپیش  با  را  مرد  که  زنی  یابد،می به  هاي  ر.  رد آویم  هوستامان  مورفی،  سلیاي  مثال    که  ايوسپیبراي 
در کمین گریز مورفی به قلمرو فیزیکی است و کمی مشکوك است که مورفی را با هستی زندگی و    شههمی

خواستهت برابر  در  راوي  مایل جسمی  و  دهد  قرار  ارتباط  در  عقالنی  اول«هاي  لوالي    »عشق  با  او  پیوند  از 
تمایال روسپی می که  بر هم می  خصیم ش ریح  ی،س نج  تگوید  را  و در ربودن جسم  او  به رحمت  م(زند  رد 

  و   دهد می  نشان  را  هایشسینه  و  شکم  آورد،از طریق حاملگی (زن مرا با بچه به ستوه می)  است   مرد  نعوظ،
 ,Beckett, 2000[کند  و نهایتاً زن را ترك می  رسد به اوج می  )است   لحظه  یک  بخاطر  فقط  این  گوید می

pp.70,84[ .  

به  د  براي هر شخصی    »روزهاي خوشی«است که    این  قعیتاو اراي لذتی منحصر به فرد است و زمانی که 
زنان بکت میمطالعه اهمیت میي  داراي  است  نمایشنامه  چراکه  ،شودرسد  نکته  هکایی  با  را  به  ما  اصلی  ي 

زن  لی  ت اص شخصین  ای  . دزاس ه میاجمو  است  حرکت  بدون  اشبدن  که  ساله  پنجاه  حدودن  زنی  شکل وینی،
به وجود   بوده اش، شخصیآمدنتا زمان  می  تی کمیاب  اولیهاست.  آثار  براي  توان گفت  به عقالنیت  ي بکت 

مجموعه آثار این  کند.  شروع به جبران تعادل می  ،در خلق وینی خیالی او   دارد، اما  کاراکترهاي مرد اختصاص
ز و  عیت خودش ممتاوینی قدري در موق، اما است انگی زنز ا ییاقاطعانهنویس در تالش براي تعریف نمایشنامه

است نماینده  خاص  عنوان  به  نمیو  بشریت جهانی صحبت  از  تفسیر  بدون  اوایی  و    موقعیت  در   زنی   کند، 
گیرد.  هاي او و الصاق به متن فرهنگی نشان داده شده و شکل میاست و این مساله با ویژگی  خود  کاراکتر
جود و ابژکتیویته  متاهل که در ونیم، زنی است  نگاه کمحصول زمان خود    شکل  نی بهیو  هب  رگا  ر این،عالوه ب

را   تاریخی  و  فرهنگی  يزمینه  که  زنی  بیرونی)هاي قرار گرفته بر بدن زن از منظر  فرو رفته است (محدودیت
روایتیمی  روایت میمی  او  خود  به  متعلق  منحصراً  که  کند،  و  بباشد  آن  توانیم    جدیدیتی  قعمو  صورت بهه 
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تئوري و  برجستههبپردازیم  فمنیاي  بي  آن  براي  را  تئوريستی  ببریم،  کار  به  ه  ورود  بر  داللت  که  هایی 
  ارشناسی معاصر فمنیستی دارند.  ي جهانی در کنار پدید صحنه

صحنه با  نمایش  آغاز  و  پرده  رفتن  باال  با  میتماشاگر  رو  به  رو  شایدایی  که  بیگا  شود  ل  ابقریغ  ونه  اکنون 
ي  وینی در تمام مدت در هر دو پردهي صحنه رفته است.  پنجاه سال قبل رو  در حدود   چراکهاشد،  اف بانعط

هاي  ایی با علفشود دقیقن در مرکز تپهنی که براي اولین بار دیده مینمایش در مرکز صحنه قرار دارد و زما
تقا و  با حداکثر سادگی  ترن در  سوخته  فرو رفتصحنه  این  ]Beckett,2006, p.138[ت  س ا  ه ا کمر  . در 

تصویر صرفاً   باولین  که  دارد  زیادي وجود  است چنانچیزهاي  زن  از  بووار  تعریف  تاریخی  ازتاب  نظر  از  که 
  را  زن  که  رحمی  . بدن وینی در رحمی زمینی محصور شده است،] p.97 ,1997[ باشد می » به بدنمحدود  «
به  اش میرفانیو عقلمر  بهك  خا  ياهجوانهو در میان  ت  س ا  زده  گره  زمین   به این زن  اگرچه  عنوان پردازد. 

تلقی میفمنیسم مساوات اواست که چرخه  زنی  اما  شود،طلب  به  تولیدمثل  او  خورده  گره  ي  به   تحمیل   یا 
ا داراي اهمیت بدانیم.  به پایین را  از کمر  باید گرفتار شدن وینی  لید مثل  هاي توورگانشده است. به ویژه 

کرده و از جامعه محروم    و را به زمین مقید ونه که وزن سربی اگکنند، اینمل میایی ع عارهست ا  کلش   هبوینی  
پذیري  دهد یا در کنشوینی، به او شکلی از حفاظت میتوان گفت که حصار قسمت پایین بدن  سازد. میمی

فعالیت به همراه  دفاو  اسهاي خود محصور، ساختاري  و زناعی  گفته  ت  گونقربان«  ارووب  ياهمطابق    » هاهی 
نویسد، به بووار  ي مجسم زن میکه از تجربه  ]Iris Marion Young  [   . ایریش ماریون یانگ ]p.52[است

می ما  ارجاع  به  و  میدهد  نگاه خیرهیادآوري  مادي،  و  ابزاري  نگاه  مداوم  تهدید  در  تنها  نه  زن  که  ي  کند 
می زندگی  تهدید  هبلک   کند،مردان  نمونه  ايفض  فتنررگقرا  ز وتجا  مورد   با  که  تجاوزي  با  افراطیبدنی  تر  ي 

بدنچنی و  فضایی  استن تعرض  شکل  و  شودمواجه می  ی  بدنی    ،ترنامحسوس  به  روزانه آگاهی  راتعرض    او 
  کند که زنان براي اقدام دفاعی در برابر این تعرضات، ایریش یانگ مطرح می  .]p.45 ,2005[دهد  شکل می

ت  ابزاري  عنوان  به  خود  دور  بسته  يودوج  يد سریزي  طرح  به  تمایل کردن  دور  س براي  از  بالقوه  وي  هاجم 
میدی اضافه  و  دارند  محدود  کند:گران  شکل  به  را  فضاي خود  میبسته    و  «زن  زندگی  خود  دور  و  به  کند 

بها میکه در آنکند ریزي میطرحهاي کوچک را  برخی حوزه  حداقل در بخشی ي  سوبژه  کی  ه عنوانتواند 
به]p. 45[»باشد   داشتهد  جوو  دازآ را  فردي  وینی  بنابراین  می  .  که  یاد  زن  آورد  بصري  بازنمایی  از  چیزي 

ایریش یانگ و مفهوم بدن زن بووار   به فرایندهاي    عمیقاً  رت صو بهمحدود  غرق شده در وجود خود است و 
الکیت  ور مو تصن  دارم  هب   دن به برتري داده شده دود شده و از جان داشناخت آزادي روح مح   جايبهزندگی  

مرد،    وجود  که  جایی  در.  ]p. 189[ابژه ممنوع شده است    یک  منفعل  و  اثریب  و  راکد   هايکیفیت   و زوال او،
سکون،    حالت  با  است  همراه  تاریخی  نظر  از  زن  خلق  و سلطه بر جهان و طبیعت است،و تالشی براي    تجسم
  هایی کشمکش  مرد به  که  انزوایی  و  بستهضاي  ف  فظح  اب  هه بر بردگی براي طبیعت و همرااست با تکی  همراه

ارد،  به عنوان موجودي ذهنی به شکل انسان وجود د  سو  یک  از  وینی.  دهدعودت می  تالش  و  اکتشاف  بینما  
ته بماند  بس خودش  درون در  تا  است شده  مقدر داللت دارد و  اشبدن اما حالت او از زن بودن بر وجود او و بر 

  ر وجودي تا داراي برتري. بیشت شد وی باینع ،ندو ب ذهنی جايبهتا 
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و    دهد تر را کاهش میدهد و امکانات زن در جهان وسیعدگی زن بوواري را نشان مید که زن در وجوحصاري  
حوزه یا  خصوصی  جهانی  خلق  به  آیتم  ايمنجر  با  میشخصی  آن  در  مادي  می  شود هاي  حق  که  تواند 

ه مرد براي ریزي کند. در حالی کاش را طرحخصیتاند ش تومین  آ  در   و  دو اثبات کنحاکمیت خود را ادعا  
ي جهان را تغییر  تواند چهرهکه می  ايهاي بیرونیووار تنها ذینفع در محیط بدیهی خود است (داراي پروژهب

  ه دنز تا در آن    ست از زندان داخلی خود قلمرویی بسازداش در خانه بای پابند به وظایف همسري  زن  بدهد) و
روز  ندامب ش .  میوینی  همهروع  که  شکلی  به  روزهاشود  مي ي  شروع  که  یاش  بلندي  زنگ  صداي  با  شود 

ی بایست بیدار شود پس از مراجعه به کیف سیاه و جادار  کند چه زمانی او باید بخوابد و چه زمانمشخص می
کنند.  لوغ میو را ش ا ورلمق  و سازندکه حاوي اشیایی است که هویت او را می ]Beckett, p. 138[ ننگینَش

با پرهاي تا خورده،    رژ  عینک، دارو،  ، آینه،اكسوم  ،خمیر دنداناز کیف وینی،   لب، یک کاله کوچک ساده 
  يههم  آید.دست به نام برونی بیرون میناخن و یک هفت تیر خوش  ي موسیقی، سوهانجعبهشانه،    بین،ذره
تواي کیف  ا تعدیل کند. محانسانی را تقویت ی  ند بدنتوامید  رفا  هنآهایی هستند که با  ها یا ابژهبسط  هاآن

پیدا کند   خود  بدن   مادي سطب   در را شادي  یا دهد علی رغم ناتوانی غیرقابل عبور، کماله او امکان میوینی ب
  ثلم  ،یجا که زن بوواریایی از خودش هستند. از آنهایراندازي در دو دورنما یا چشم  وقفه  باعث  اشوسایل  و
  در  خود  درك دنبال به  بایست  س ملموسی تشخیص دهددهد در هر حچه را که انجام میآنتواند نی، نمییو

غیرمنطقی از اهمیت    اًتوانند به سطحی ظاهرهایی میپشتیبانچنین    که  حس  این  در  و  دارد  که  باشد   چیزي
   دهد ترفیع یابند . چه روي صحنه رخ میدر زندگی مثل آن

پر و  وي تسر  ولا  يهد صحنه در  و هراجلط  است  اشیا متمرکز  از  وینی  از آن   راي  به پیشکدام  ي  زمینهها 
ي  ه پدیدار شناسی مارلو پونتی) بدن به واسطهجاع بنویسد (با ارکنند. گروسز میود بدنی وینی کمک میوج

  و   اختاريي س ائهار،  مرف  و دادن دهی  این حس  کند. این اشیا را هم تعریف می  اش با اشیا تعریف شده و رابطه
  بدن .  ]p.87,1994[است    گرفته  قرار   سوبژه  بدن   آن  برابر   در   و  اندشده  واقع  هاابژه  آن  در   که  ایی است زمینه

و  می  را  هایشدارایی  و  وضعیت   هنرپیشه، نق  طور بهپذیرد  همچون  را  بودن  کانونی، طهخالصه جسمانی    ي 
موجود    اندازچشم و  فرد  به  منحصر  ابزاري  می  جهان  يیفهوظه  ب  هاگآو  داده  بدن  نشان    مورلی   برايشود. 

  ارترس   براي  که  طور همان   ،]Grosz, 1994, p. 90[ دهی شده استپونتی چشم اندازي مرکزي یا سازمان
  به  قاطع  و حیاتی ينقطه یک  گروسز .]Sartre, 2009, p. 350[است  ابزاري هايمجتمع از ابزاري مرکزي

دهد.  تار تجسم انسان ارائه میها و ساخهاي قاطع را در مورد فرمهدیدگای از رخب تی نوپ و مارلو وردآمی وجود
می  بر  که  را  خاص  جسمانی  تجربیات  این  هرگز  او تحمیل  نمیش زنان  رد  نمیوند  یا  دهد  کند  شرح  تواند 
]1994, p. 108[  .  ی  یکوژولیزیفن جهانی  او را به عنوان چیزي فراتر از بد   بر وینی بایستبه جهت تمرکز

بد  دفن   بدنی  با  است   زنی  او  یم،سی کنبرر او  حاط شده است و بازنمود کل تجربهنی که مشده،  ي وجودي 
تئوراست. همان با خلق  بووار  که  سارتر،يگونه  با  می  پونتی  مارلو  و  هایدگر  هاي  بدنی  زن  نویسد؛ بدن یک 

عنوان    ت و به هیچی نیسن کافز  یکن  اونعف او به  بدن براي توصی   ر ذاتی از وجود در جهان است. اینعنص
 پیدا  تجلی   جامعه  بستر  در  و  فعالیت   طریق   از  آگاه  فرد  ي به واسطه  چهآن  جز   به  ستی ن  زندگی هم   واقعیت

می.  ]p. 69 ,1997[کند  می اگر  وسیعبنابراین  پیامد  وجوديخواهیم  حصر  از  آن  تري  را  که  وینی  طور 
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. بدنی  اش دقت کنیم کل موقعیت بدنی  جامعه و خرد    شیا وا   ا،هتیلاکنیم باید به فعنویسد درك  گروسز می
این خودش یک   طبیعی است   اییگذشته  به  پایدار  و  مقاوم  رجعتی   که مغایر با فرهنگ و    فرهنگ یا یک   و 

خود، ویلی، ما را    آگاهنیمه  یا  آگاه  همراه  با  و  اشیا  با   وینی  تعامالت.  ]p. 23 ,1994[فرهنگی است    محصول
  زمان خود است.   ل فرهنگی و متعلق بهصولی تمام و کمااش محبدن  کهد کنیم متقاعد 

خانه همسر  هر  مانند  خودش  وینی  قلمرو  در  خوبی  شکل  صورت بهدار  به  و  با مرتب  شاید  و  آیینی  ی 
ها) و دندان  هاچشم  ها،(عینککشد  کند و برس میمی  ، پاكاندازدها برق میسازي حس و درك آنبرجسته

  بووار می نویسد زن . کند خود عمل می ومرقل در زمان  جریان سازيمتوقف و کنترل رزااب واننع  به نینهمچ و
دهد  سازد. او کاري انجام نمیگذاري زمان فرسوده میعالمت  را با  خودها  ها و مراقبت دار در تمیز کردنخانه

اکنونو   س کار  اسا  مانند خصی هش   فتظان  مس وینی در مرا  .]p. 470 ,1997[  سازدیاودانه مج  را  حقیقتاً 
اخانه حفظ  دنبال  به  دندانداري  او  دوباره.  خلق  تا  شده  هايست  مسواك  اشیا تازه  اینکه  مثل  را  اش 

کند که نه  بینی مییشهی پشفا  صورت بهکند و تنها براي دفاع کردن از آن و  سی میغیرشخصی هستند برر 
 ی بخشی از خانه و اموال او است و او ن وین.  بد ]Beckett, 2006, p. 139[شود و نه بدتر  بهتر از قبل می 

مالت و  آجرها  غیاب  آدر  معمولی  میهاي  تمیز  سفارشی  کدهاي  با  مطابق  را  مین  تعمیر  و  ککند،  ند 
  ا نفی خود و وسایلَش با ابزار کوچکی که در دسترس دارد کند. وینی در برابر زوال فیزیکی بدهی میسازمان

او است مبارزه میجنس  نگی وط فرهایشرل  ک  يشتیبان نشانهو پ انطباق کند. مطمئیتی  از  نن چیزي فراتر 
اش یعنی یک رژ لب و آینه دارد.  محدودارد، انطباقی که این شخصیت زن اصلی در انبار فوق العاده  وجود د

ار  ووب  ايرب  ت. جنسی]p. 295 ,1997[شود  که زن میآید بلارد که شخص، زن به دنیا نمیدبووار بیان می
از ف جنس میر اجتماعی رفتاري آموخته شده را برخال نظ  از از نظر بیولوژیکی  پیش تعیین شده    سازد که 

که  است  وینی چیزي  براي  زنانگی  می  است.  کار  ابزار  میبا  را  جسم  یک  که  ابزاري  حجاري  سازند  کند،  و 
هویت جنسی خود  ت و  زنیّ  مجدد  ختساي  ارب  عنوان ابزاريبه    ایی زنانههاي کلیشهکنند و او از پشتیبان می

اش  شود از بدنشئی و دارایی در نظر گرفته می  صورتبه  گوید، زن کهگونه که یانگ میآنکند.  استفاده می
شود،  ران میآید نگکه در نظر دیگران چگونه به نظر میاین  گیرد. او خیره به خود در آینه، در موردصله میفا

ي افراطی زن امروزي ونه. نم]p. 44 ,2005[کند  آرایش میرا    ، خوددهد یم  کلش  نآ  هآراید، بمی  خود را
ي جراحی زیبایی، تزریق سیلیکون  یجهکند و در نتدهی میکه  ماهیتَش را تکمیل کرده و بدن خود را شکل

سینه می  هابه  جنسیتی  بوتاکس  با  صورت  انجماد  وینیا  فیزیوشود.  که  حالی  در  را  ی  خود    ارک  ز الوژي 
شااندازیم به دست میهديد،  را  و    ]Beckett, 2006, P. 141[آورد  اي زودگذر  تهاجم کمتر  با  زنی  و 

هایش را رنگ  لب  کند کهشود و افتخار میبند مروارید میو گردنایی آشناتر، آراسته شده با سینه بند  شیوه
بندهاي ا تجویز سینهان باي زند مدهویگمی ر اوگذارد. بومینزواي واقعی بر سر اش را حتی در اکند و کالهمی

  گیرند و ماهیت مصنوعی را به وجود ي لباس را در بر میندههاي غیرمعمولی که پوش و زیبایی  محدودکننده
میمی فعالیت  از  زن  بدن  شدن  محروم  باعث  لباس  ]p. 190 ,1997[گردند  آورند  با  زن  به  جامعه   .

دارد نیاز  ایده  ناخوشایند  یعخ  نسج  تباثآل  تا  عر ود  باشد    وسکینی   .Beauvoir, 1997, p[از جسم 
آن  ]546 ت مگر  را  ماهیت  وینی  که  زمانی  کند.  ایستادگی  آنارشیست  یک  عنوان  به  بخواهد  شکل  که  غییر 
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محروم  می کلمه  واقعی  معناي  به  و  بسازد،  دهد  مرد  براي  بتی  خود  از  تا  است  فعالیت  همان  از  به  شبیه 
  متحرك است.  عروسک

) Beckett, 2006, p. 160ین فرو رفته است (با کالهی که بر سر دارد تا گردن در زم وم  ي دهردرپد  ینیو
کاربري  اش با بهمخاطرهبین رفته است. در اینجا او از آزادي پر ي اول، استقالل کم بدنی بود از  و آنچه درپرده

ایست تا پایان نمایش  شده ب  حرکت بی  الًامک  الاحبرد. وینی  یاند لذت مبین رفتهیا تعریف اشیایی که حاال از  
ی به نام  از دخترک  قطعهقطعهکند. او داستانی  کار کند و او چنین می  ورت و صدا به عنوان ابزار بیانتنها با ص

می عروسکی میلدرد  که  دارد  گوید  موم  جنس  از  و  بووار  ]p. 163[بزرگ  درباره  طوربه.  اهمیت  مفصل  ي 
تجسم خود وینی باشد.    تواند که در آن دخترك می  ايژهسد، ابنویه میبژا  کی  ناوعروسک به عن  سمبولیک

از نظر بدنی   سازد تا لی که او را قادر میدر آلت تناس  ايیابد، دیگريار معتقد است که پسر تغییر نفس میبوو
  ند. ازک  راتخفا  تبرتري و قدر   را به عهده بگیرد و به این سمبول  ]p. 306 ,1997[یویته  ي سوبژکتمشخصه
دهد و  خارجی و غریبه می  اياست تمامیت شخصی را به ابژه  ر دختر که فاقد  این نمایش طبیعییگطرف د

واگذار   دیگري  به  را  خود  ابژهمیکلیت  عروسک،  با  و  می  ايکند  تعریف  معین  و  تصاویر  راکد  وینی  شود. 
را خلق کردهچندگانه زنانگی  از  که تصاویر هم  به  ]p. 306[  ند کیمریزي  و طرح  ي مجسم شده  ان شکل 

مومی همزاد  و  روسیمیلدرد  عروسک  و  خود  روح  مینیااي  که  میایی  ارائه  را  است  خودش  دفن  تور  دهد. 
وینی   از  میزودرس  محافظتی  اقدامی  انتجربهتواند  به  احتمالی  تهاجم  پاییني  آندام  باشد  او  که  تر  گونه 

د و باعث  روي او باال میموش از ران برهنه  وید یکگینی میو  کهی  نامزگیرد،  ار میمیلدرد در معرض آن قر
شاید به شکل کودکی    . اگر میلدرد کودکی خود وینی باشد (چه عینن و یا]p. 165[شود که جیغ بزندمی

ی زنان و ي نیروهاي متجاوز طبیعت قرار گرفته است (قاعدگه واسطهگناه در معرض تهاجم بدن ببیخود او)  
آد  بتارقم  عشرو میان  با گردنها)  نر  مرواریدي وپس عروسکَش  و بسته  چشم  بند  باز  که  آبی  هاي چینی 

ري از  شوند با لبخند عامی  اتوماتیک باز و بسته  صورتبههاي وینی که فقط  شوند (درست شبیه به چشمیم
آید و  نه میصحر  توس د   انیکی مطابق بمکا  صورتبهاصالت و شور و احساسات زنده، لبخندي که به تناوب و  

  .  ] p.136[اپذیرمان وینی است، یعنی تصویري تباهی نآل و آرتوان گفت که ایدهرود) میمی

ي وینی یا  ابژه  اًدهد. نهایتتزاعی قرار میهاي انآرمان   همسان شدن با  رسد وینی خود را در معرض به نظر می
نتیجه شکل  به  او  نگاه  دیگري  با  مستقیم  بهي  یا  نگ  هاگنه  ژیو  دیگران  یعنی  خیرهمردان  مردساالري  اه  ي 

نی  جا حاضر خداوند (کسی که ویتفاوت و نگاه همهقه و بیعالگاه از سوي شوهر بیي گهخیرهجامعه، نگاه  
پرده تندر  به  اول  را ستایش می ي  او  سوبژهاوب  به دست میکند)  مردان  برتري  ثابت، محافظ  وینی  ي  آید. 

هاي از  زند و اندیشهکند، حرف میشب بازي حرکت میعروسکی خیمه  ند  انبان بکت است. وینی مدهان و ز 
کل یک  ان بکت به ش یی که به زنکند در جابخشد. برایدن ادعا میي زنانگی را جان میبینی شدهقبل پیش

سد توصیف ارائه شده  ر. به نظر می]p. 107 ,1993[ شود در کل این نگاه از زبان خود ما است  ابژه نگاه می
به عنوان    از اما من می وینی  باشد،  برایدان  ادعاي  با  سازي  گویم که عینییک عروسک خود ساخته مطابق 

عترف است. اگر زن خودش را ابژه کند، به  است که برایدان به آن متر از آن چیزي  زنان در درام بکت پیچیده
ارزش از  این    ي معیارهاي اجتماعی هاي مرد ساختهتبعیت  از  را  را و آن  اواست که پیش  باید به  چه  او  که 



88 

 

تعریف کرده بیابد  فرهنگ  فاقد  و  ناشاد  و  ناراحت  را  تا خود  انجام دهد  به نظر میهمان شکل  که  اند.  رسد 
بیتارعنکبوت  وینی و  سرگردان  آسمان  سمت  به  باشد وار  بکت  ]Beckett, 2006, p. 152[هدف  اما   ،

د خوب مانده، ترجیحا بلوند، تپل با بازوها  هایی ماننتوصیفر  ي او د بخش و زنانهنسبت به آمار حیاتی و جان
ها  سرتاسر نمایش به آن  که در  ]p. 138[ هایی بزرگ  بندي شل و پایین و سینههایی لخت و با سینهو شانه

ر گور کم  بریده، وینی د و بریده  ايکند صریح است. در یک بخش واضح با مونولوگی شش دقیقهرجوع می
کنند  گیرد، آقا و خانمی که رسمن بیان مییا کووکر مورد خطاب قرار می  آقا و خانم شوورط  عمق خود توس 

هستند:   کمر  تا  وینی  شدن  دفن  شاهد  دوره«که  سینهي  تو  بد  نبودهخودش،  هم  وینی  ]p. 165[»  ایی   .
یا کوکر   وراست که مدام توسط شو  زیستیي بکت هنوز عمدتن مخلوقی جنسیتی و  مانند زنان در آثار اولیه

  نویسد: شود. یانگ میی میارزیاب

 هاي یک خانم است، زن اغلب خود را بر اساس سایز ونهایت بر سینهدر فرهنگ ما که تمرکز تا بی«
  )  p. 76 ,2005(  ».گونه استبیند و واقعا هم اینها در معرض ارزیابی دیگران میخط وسط سینه

ي غیرشخصی توسط شوور یا کووکر این شیوهاب بزند اما به  تختواند دست به اننمی  وجوديوینی در ثبات  
میجامعه  يدهندهنشانکه   قرار  تفتیش  مورد  است  مردساالرانه  که    گیردي  زمانی  دفن  هایسینهو  ش 
آنمی شدن  ناپدید  بسیاشوند  شکل  به  که  در جایی  دارد.  او  نفس  به  اعتماد  بر  عمیقی  تاثیر  واضها  حی  ر 

. براي شوور یا کووکر، وینی کمی بیشتر از روابط  ]p. 161[شود  میها اشاره  دن آنبوگمشدگان نیستند به ن
می مرد  است،  راجنسیتی  او  ویلی  چرا  نمی  پرسد  هم  آبیرون  ما  از  کدام  هر  است  ممکن  که  (سوالی  ورد 

شوهرش نمی به درد  شده  بدن دفن  با  وینی  به نظرش  و  باشیم)    ي. زن در دوره]p. 157[خورد  پرسیده 
کشد  ر براي همتاي مرد خود است، خدمتگزار مرد و شاید ویلی او را از آن گور بیرون نمیینی بهترین ابزاو

طور که شوور یا کووکر قرار داده است. وینی و ویلی برابر نیستند، همانرا در آن جا  زیرا که خودش وینی  
این را بیان می  این زوج  مرتب  از گونهدو موکنند.  از آنبه نیستند. مرد  شاهاي مجود جنسی  ها و زن، یکی 

ها  بژه است: آني سوسوبژه یا فاعل و با وجودي مستقل و دیگري ابژه یا مفعول طراحی شده براي استفاده
و همسر هستند   ابژه می]p. 157[ مرد  عنوان  به  را  وینی خودش  اگر  براي  .  او  که  است  این  به دلیل  بیند 

کند  ست. وینی مدام برتري خودش را انکار مین شکل متداول نیمامرد داراي دسترسی به ه  یعنی  شوهرش
انفعالی خنثی را فرض می او به واسطهو  آورد و  را در جامعه بدست میجایگاه خود    ي ویلی گیرد. بنابراین 

  کند.  شادي خود را تضمین می

ائمی  عنصري موقت یا د د  همانن «کند  و اضافه می   داند میتسین اصیل، ترکیبی بنیادي» می«ها را  بووار زوج
مجموعه میدر  ظاهر  بزرگ  نهادي  pp. 67-68 ,1997(  »شوند ایی  جامعه،  طرف  از  ازدواج  بنابراین    .(

دهد. براي مثال ممکن  رد تعهدات معینی براي هر دو طرف سهیم در این ائتالف میشده است و ف  تصویب
  ] Sara Ahmed[ ا احمد  کند. سارحال میوش نجام چنین کاري ما را خکه ا  است ازدواج کنیم با این عقیده

ند  تواشادي می  نویسد که چگونهي این مطلب می) درباره2010(  »میثاق شادي«در کتاب اخیر خود به نام  
ي  براي توجیه اشکال ظلم و ستم به کار برده شود و ازدواج گاهی یکی از این اشکال است. احمد که انگیزه

هاي خود را به  دهد شادي خواستهوار به خوبی نشان مییسد که چگونه بونوگیرد میاز جنس دوم مید را خو
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تبدیل می پرتمنا  و  امیدوار  دیپلماسیکدیپلماسی، یک دیپلماسی  با خواستهند،  نیازمند  ایی که مطابق  ایی 
ه گاخواسته که ویلی به او ناین    .]p. 2 ,2010[کند  زندگی دیگران است. وینی مطابق با تمنایی زندگی می

اش پاسخ او را بدهد تا وجودش را توجیه کند. حتی یک کلمه از طرف  ی در حین انجام کارهايگاهکند یا گه
منجر می بگو  شود ویلی  وینی  :  تا  با من حرف می«ید  امروز داري  تو  بود!آه   .p[»  زنی، روز خوبی خواهد 

گردد و به  خوشحالی وینی میث  شود باعه ندرت دیده میکه ب  ترین تصدیق از طرف شوهري.  کوچک]146
بنستاك    هاي شاري دهد. مطابق با گفتهوفادار را می  او امکان به عهده گرفتن نقش شادي و همسري کامالً

]Shari Benstock[    او زنده    چراکهوینی مسرور است ایفا کند.  بایست نقش خودش را در متن فرهنگی 
کنند بدون  اند و روزها را سپري میندهسرها و شوهرها زهمگونه که اکثر کند هماني میاست و روزها را سپر

اعت، دقیقه به دقیقه را  ي روزانه، ساعت به س ي مفروضات وجودي خود بلکه با تمرکز بر نیازهاپرسش درباره
می فلسفه]p. 174 ,1992[کنند  رونویسی  به  تنها  نه  احمد  می.  ارجاع  بووار  بلکي  به  دهد  رازگونگی  «ه 

نوشته شده است یعنی فقط دو سال    1963اشاره دارد که در سال    ]Betty Friedan[یدن  رابتی ف  »زنانه 
  روایت کند:    ریبن موقعیت وینی راتواند تقپس از روزهاي خوشی و می

خانه« نشانههمسر  که  است  خیالی  صورتی  شاد،  نشانهدار  لواي  زیر  را  کار  محو  هاي  شادي  هاي 
ها براي حالی در کنار کاري است که آنخوش  حال هستند و اینوش ها خین ادعا است که زنکند. امی

می انجام  اشکال جنسیتی  محصبرآوردن  عنوان  به  نه  و  بلکه  دهند  ماهیت  یک    صورتبهول  تجلی 
  )p. 50 ,2010. (»خواسته و میل جمعی

ن باشد که به  سانوی نسل جدیدي از وبالگتواند به شکل  دار شاد میي همسرخانهمطابق با نظرات احمد، ایده
برعهده  دیگریک چگونگی  میآموزش  اینترنت  طریق  از  را  هویت  این  میگیري  احمد  ین  چن« نویسد:  دهند. 

هاي مادري و توضیحات نظري هستند. توضیحاتی  داري، آموزشها، نکات خانهعملهایی شامل دستورال وبالگ
کند.  شاد ثبت میاشد  ید مورد حمایت بباي اجتماعی مهم که  ظیفهدار را به شکل نقشی یا وکه همسرخانه

.  ] pp. 52-53[تماعی است  این کنش کالمی (من یک زن خانه دار شاد هستم) شورش برعلیه ارتدکسی اج
نشانهالب چنین  ما  وینی  در  نمیته  را  شورش  از  و هایی  فرهنگی  متن  برابر  در  تسلیمی  اینجا  در  بینیم. 

ود دارد، یعنی پیگیري چیزي که او را شم خا دائمن مقابل چ ر  قبل وجود دارد که شادي جنسیتی پنجاه سال 
می نوایی  هم  و  متابعت  میبه  احمد  میمتننویسد،  کشاند.  جنسیتی  ب هاي  متنتوانند  شکل  شادي  ه  هاي 

از دستورالعملمتصور شوند که مجموعه براي آنایی  را  تاها  دهند  انجام  باید  مردان  و  زنان  باشند    چه  شاد 
می چن]p. 59[د رن آوفراهم  در  م.  نظر  تنین  به  خوب  جامعه  چشم  در  که  است  کسانی  براي  شادي  هایی 

  آیند.  می

حقی مکان  در  کروینی  ریشه  مجاز  شکل  به  و  چنانقتاً  است،  بغرنج  ده  جنسیتی  و  فرهنگی  متن  در  چه 
میمی وعده  ازدواج  شکل  به  را  او  شادي  که  متنی  ازدواجیشود.  ا  دهد.  شادي  شاخص  نخستین    ست که 

]Ahmed, 2010, p. 6[ایی که براي او به شکل متن تاتري با رانده شدن به سمت زمین با سیلی  . شادي
راویان و دستورها ساختاربندي شده    از کلمات از  این متن توسط مردي نوشته شده است که آثارش  است. 

از زمان به تواتر  او رسیجنسیتی  اغلب    هد داند. بووار شرح میدههاي نه چندان دور به  اج در  ازدوکه چگونه 
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و نقص کرده و او    چه زن را دچار فلجی خورد چنانهاي تعهد داده شده شکست میراضی کردن زن با شادي
. زن، کاال و لنگرگاه مرد براي وجود است. مرد از  ]p. 496 ,1997[سازد  به تکرار و روزمرگی میرا محکوم  

تسلس و  حفظ  زن  ابژهطریق  قیومیت  و  قبیله  سمبل  هال  وضعیت  تضمین  ایی  هو  را  است  آورده  گرد  که 
از موقعیتی در    که زن نیابتاًکند، بطوريیي خود دیگري را به شکل خود یکسان سازي مکند و به نوبهمی

ه عبارت  پردازد. ب برد. زن قیمت باالیی براي نقش داراي احترام خود در جامعه میدل مدارا و نزاکت لذت می
کند که اغلب صحیح است اما این ازدواج مرد را ضعیف می«گوید  می  ووارگونه که بسر آنهمدیگر به عنوان  

ایی در تمام  کند از نظر حرفهکه خود با سارتر ازدواج نمی. بووار  ] p. 496 [»کند د میامر همیشه زن را نابو
  اسی ي پدیدارشنحوزهدراش ار، دستاوردها و سهمک  چراکهشود اش با سارتر متحمل رنج میطول عمر زندگی

همه و  همساناگزیستانسیال  مرد  شریک  یک  با  شهرتَش  میي  تحتسازي  یا  میالشعاع  شود  یا  قرار  گیرد 
  . ]Simons, 2004, p.2[  شودبندي میرده

کند که او دعا میویلی وجود دارد زیرا وینی ا«کند، اگر به این امکان توجه کنیم که شاري بنستاك اظهار می
،  بنابراین وینی باید متن مردساالري را از نو بنویسد   »دهدرا وینی به او دستور میزی  د، او وجود داردار وجود د

شنویم که ویلی  بینیم و می. می]p. 179 ,1992[ بندي کرده است  ش ردهي شوهرمتنی که او را به واسطه
ندرت در  به  کند که  ایفا میا  یست. او نقش مرد غایبی رگاهی خود ما است و منحصرن یک داستان گو نگه

استي داخلی ظاهر میحوزه ارجاع  دائمی  و  ثابت  مرکز  این حال  با  اما  ایدهشود،  مرد در  وینی  . حضور  آل 
ویلی رجوع  حضور به  مرتباً  وینی  اما سراسر تحلیل رفته.  واقعی،  تا  است  داستانی  بیشتر  که  است  غایب  ي 

گاهی از  آورد و گهشود، سرش را باال مییر مو ویلی تنها ظاهد دهاش را شرح میو اعمالها کند و حرکتمی
اختیارش دفاع می و  قدرت  و  نکتهکند.  آزادي  به  اشاره میبنستاك  در  « نویسد:  جا که میکند آني مهمی 

منکوب فلسفی  سواالت  که  است  زنی  وینی  سنتی،  نقش  میکنندهنقض  آنایی  اما  رپرسد،  شرایط ها  در  ا 
ي وینی همیشه فرو رفته در وجود و ذات در  . برتري بالقوه] p. 176[دهد می زبان خانگی قراره  سنتی زنانه ب

که ویلی به شهادت صحنه داراي تماس برتري با جهان بیرون کر در کودك و ازدواج است در حالیشوور و کو
می پیدا  نمود  روزنامه  شکل  به  که  است  جهانی  روزنو  سرتیترها  ايامهکند،  ویلی  وینیي  که  براي  را    آن 

نخس] Beckett, 2006,p. 142[خواند  یم اصول  و  است  اعتبار  و  قدرت  ازدواج،  در  ویلی  براي  .  را  تین 
ي بووار در بازگشت به خانه و بازگشت  است. همسر خوب درست مانند مهیا کننده همسر خوب آموزش دیده 

حوادث روز را بازگو    او«کند:  برتري میس  هایَش احساها و بهترینيبه همسرش پس از یک روزکاري با برابر
عتماد به است، از یافتن همسري که به او ا  دهد که چگونه با مخالفان به درستی بحث کردهکند، شرح میمی

دهد، با میل و رضایت براي  ها نظر میکند، در مورد اخبار سیاسی و روزنامهدهد اظهار شادي مینفس می
.   ]p. 483,1997[ » تواند مستقل باشد ن با فرهنگ نمیز که تماس يطوربهد خوانسرش بلند روزنامه میهم

ادامه می نقشدهد  بنستاك  ش که  تغییر  نمایش  این  دادههاي جنسیتی در  از نظر سنتی  کل  باید  آنچه  اند. 
انتظار، مالزمت، خزیدن در حاشیه اما واقعباشد موقعیت وینی در  نمایش به ویلی  ي مرکز است،  یت درون 

به  شود. او نسبت  محزون نمی. به هر حال ویلی با دستورات وینی  ]p. 180 ,1992[  ال داده شده است تقان
ایی که ویلی به ندرت به او دارد و  کند، توجهداشتن توجه او البه می  ها مصون است. وینی به تکرار  برايآن
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بیچاره عزیز  ویلی  میاز  عذرخواهی  اجازه  به و    ]Beckett, 2006, p. 139[کنداش  ناداو  گرفتن  ي  یده 
را می او صحبت میمی  دهد به وینی گوشخرج می  دهد. ویلی زمانی که تواضع بهخودش  کند و دهد و با 

شناسی هر اراجیفی را که ویلی به سمت او کند و با حقینان مجدد و موافقت دائمی را جستجو میوینی اطم
از آنمی  کند دریافتپرتاب می او طوالنی  می  ان سوخت استفادهنوها به عدارد و  را در کنار  کند تا سفرش 

ها یا حس وظیفه  ق عادتتن آویزان است و شادي خودش را چه از طریه ازدواج خود و به این مکند. وینی ب
تمایالت واقعی درخواست می از طریق  از شوهرش مییا چه  انجکند و  او هم همین کار را  ام بدهد،  خواهد 

می  چراکه ق جاذبهد  کنفکر  زمین،  بیي  آندرت  دوي  هر  براي  را  خود  چراي  و  د چون  از  میها  دهد:  ست 
وینی موفق بوده باشد یا خیر، هر روز برایش روز    . چه ازدواج]p. 152[ »تا حاال به چیزي چسبیدي؟ویلی،  «

بدان  و هدف  مکان  از  عاري  را  باید خودش  او  شاید  بود.  اینخوشی خواهد  تراژدي  اما  و  ه  جاست کهد،  دف 
پوشی از  ن شدن چشمبراي عصر خود، ز  گویی است نابودي او است. براي وینی که سخن  اًنهایتمکان وینی  

جذب متن فرهنگی شدن تا تلفیق با زمین در وجود، در شوهرش و تا   مالًبرتري مستقل و خودمختار و کا
ري و وجود  م، تنشی بین برتتی تن موجودات سوبژکتیوي هسکه ما ذانویسد، در حالینابودي است. یانگ می

زنانه، برتري و آشکارگی براي جهان است،    ه موجودیت بدنی در حالی ک« دهد:  هست که زنانگی را شکل می
بینیم، برتري  گونه که می. همان] p. 36 ,2005[ال یک برتري مبهم و همزمان مملو از وجود است»با این ح

هم وجود  با  دارد  پوش وینی  مسچنان  ]Young, 2005, p. 36[انی  را ئولیتچه  او  آزادي  ازدواجی،  هاي 
او را  پوشانی میوجود هم  چراکهست  وینی خفه شده اگیرد. در نهایت  می کند. زمانی  جذب میشود و تماماً 

خَش  دهیم که او برخالف وینی براي ترك سورا شود و تشخیص میظاهر می  که در پایان نمایش ویلی کامالً
  پناه در بریم که شاید ویلی به دنبال  پی می  ]Beckett, 2006, p. 166[ته است  اش در تمام مدت آزادي د

ي بووار شوهرها و کودکان ولگرد ه به گفتهچاین وجود باشد در موقعیتی که همسرش خلق کرده است چنان
می کاري  بخ]p. 475 ,1997[کنند  چنین  تنها  ما  نمایش،  از  لحظه  این  تا  را  ش.  ویلی  بدن  از  هایی 

اما درحالی که نمایش به   ال کار،خواند یا یک بازوي در حسرش در حالی که روزنامه می  دیدیم مثالً پشتیم
دهد. او همچنین به سختی در نقش فرهنگی ه با کمی تفاوت اما نشان میشود خود را اگرچانتها نزدیک می

مهر ویلی، بی مئن نیست که آیا مطبا این پایان تلخ، وینی اش قرار گرفته است. حتی جنسیتی و طراحی شده
می او  سمت  دیگر  به  دالیلی  به  یا  مبرمآید  در  و  سرانجام  شوهرش  که  است  امیدوار  وینی  که  حالی  در  تر. 

مییانهآش  بپیوندد  او  به  است  ساخته  که  دیگري  «پرسد:  ایی  چیز  یا  هستی  دنبالَش  تو  که  منم  این  ویلی، 
شود که او برخالف وینی در پایان دادن به  میرود مشخص  ال میباوقتی ویلی از کنار تپه    .] p. 167[»است؟

سمت همسرش میش در شرهایرنج او به  که  حالی  است، در  آزاد  تاایط خود  یا به سمت    رود  ببوسد  را  او 
قطعی به رنج میپایانی  پیوستن  براي  مانند هفتتر  و  پردهتیر خوشرود  تمام  دوم در دید    يدستی که در 

کلی ضعیف  به ش   حرکتی وتسلیم بی  براي ما شکی نیست که یک زن کامالً  شخص و تیره است،اموینی بود، ن
پر  از  پس  او  نامعلوم  سرنوشت  است.  شده  یکی  زمین  مرددهبا  نگهبان  توسط  نهایی  تصمیمي  گیري  اش 

  شود. می
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زن شدیداً  ساختار  اغلب  و  اگزیستانسیالیست  زنبرایدان،  آ ]  p. 7 ,1993[  گریزِ  در  اولیهثارا  بکت  ر  ي 
تی اگزیستانسیال از آثار خود است و حتی  جنسی  دهد، اما او به تدریج به دنبال فرسایش موضوعخیص میتش

می مطبیان  که  مردساالري  دارد  آهنی  قالب  تقویت  براي  جنسیتی  مولریتی    ] p. 119[العات  ترویج  و 
ایدهها، ماهیت (قطب از کلعیو به شدت ساختاري) در تهاي معین  آلها و  هاي زنانه است.  یشهین هویت ما 

در    کند (شاید ي زنان بکت اجتناب میشود از مطالعهرایی فرد میگعملمن معتقدم برایدن آنجا که مدعی  
توان  هاي جنسیتی را میطرفی دلوزي در خصوص قطببی  چراکهتالش براي تطهیر نویسنده از زن گریزي)  

آث به ویژه د در تحول  به نوشتن درباره  جایی که توجه خودر  ارش تشخیص داد  سازد.  ي تاتر معطوف میرا 
کند، آثاري که  ثار خود بررسی میي بکت را مطابق با اساس آقابل درکی کاراکترهاي زنانه  صورتبهن  برایدا

  ي تجاوز شرح ادي با جنبهها بیولوژي زنانه تا حد زیباشند. آثاري که در آني بکت میدر خصوص آثار اولیه
شد) جسمانی به  هم آغوش می  با مردان خواب  سوکوبی (روح خبیث ماده که  صورت بهن  شود و زنااده مید

هاي  ها بایست از شیفتگی با انگیزشم و آثاري که مردان و زنان در آنشوند و بعد از آن دراتصویر کشیده می
افزایش   با  یا با کنارهشهوانی گاهی با پرهیزگاري همراه  از واقعیتی س گسن و فرتوتی  خت رها شوند و  یري 

اما  دهد یعنی آرکیاختصاص می  »مادر«یک فصل را به  برایدان در کتاب خود   تایپ بکتی با مزیت برابري، 
این خصوص است که بکت متعهد به آزمایشن او در  ابتدایی  شود  ي جنسیتی میهاي پیاپی در حوزهگرانی 
]p. 118[ند و  یابرتاسر مجموعه آثار بکت تکامل میي معین در س صحنهک رها، مزد و زن، همه در ی. کاراکت

دن، خود و دیگري، مناظري هایی اثیري و سیال، مرزهایی بین حضور و غیاب، سوبژه و ابژه بوتهمچون هوی
همه هستند.  آلود  برامه  اسم چهارگانه)  به  بکت  معروف  و  آخر  اثر  در  به جز   ) کاراکترها  داراي  ي  بکت  ي 

دارد.  ه میه او به ما عرض هایی کهاي آگاه ضروري است، بخشبخشجنسیت براي درك    و  جنسیت هستند 
که ما از آثار    همان طور ا ذهن و بدن را متوقف سازد  حتی اگر دوگانگی مردانه زنانه حقیقتاً هم تراز شدن ب

بینی  ه و اقرار به ذرهانهاي زنتایپها یا آرکیرسیم، باز هم تعداد بسیار زیادي از کلیشهاخیر بکت به آن می
کتابمجموعهجنسیتی در هر جایی در   باقی  ي  موقعیت  میها  تا حد زیادي ریشه در  وینی  مانند. در کل، 

عی خود دارد و باید توجه کرد که او به عنوان نمونه و سرمشقی از زنان قبل از این اثر بکت  تاریخی اجتما
  رد.  گیمورد تحلیل قرار می

دهم  میتقویت کنم، اما تشخیص    خوانشَم از روزهاي خوشی بکت   هاي جنسی را در ییتخواهم مولرمن نمی
اس  و صحیح  کاراکترهاي موجود درست  براي درك  تفاوت جنسی  فرد    کهچرات  که  به  فردي  از  زن  و  مرد 

  وتکمیتی بلکه از لحاظ تفا  توانند جانشین یکدیگر شوند، نه به دلیلها نمیآن«ناپذیر هستند:  دیگر تقلیل
. برایدان در قلع و  ]Irigaray, 2008, p. 75[»فاوت کیفیتی توان گفت تتی یعنی میدر موجودیت و هس

گریزي سازي نویسنده از زنثار بکت شاید به دلیل تالش در جداهایش از آقمع ظاهري جنسیت در تحلیل
از هویت اخیرتر  کاراکترهاي  و جداسازي  جناولیه  ناکام میسیتیهاي  و  م«نویسد:  لوز مید  ماند. شان  حدود 

فرد کردن  موالمنحصر  چنین  به  سوبژهي  یا  سوبژه  ايري  است،  یک    ايخطرناك  کردن  خشک  بدون  که 
متوقف کر یا  نداردچشمه  و عملکرد  کاربرد  راه]321 ,2003[»دن یک جریان،  بنابراین  میانه.  بین  حل  ایی 

کلیشه و  رجزخوانی  بالتکلیفی جهاي جنسیتی  اثبات  در  وجنستالش  بکت  آثار  در  من  ی  نظر  به  دارد.  ود 
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ما در  ها جنس و نوع یعنی لنزي که از طریق آن موقعیت  هایی که در آنتوجه به چنین روشنادیده گرفتن  
تواند تنها نیمی از داستان مگوي حال  دهد میي بشري را شکل میگیرد و تجربهجهان مورد بررسی قرار می

 عدول کند.   سازي زن و مردسی به ادغام و شبیهتا از موضوعات جن د  کنرا بیان کند و تالش می حاضر

 

 منابع  
1. Ahmed, S. (2010). The Promise of Happiness. Durham: Duke University Press. 

2. Appignanesi, L. (2005, June 10). Did Simone de Beauvoir’s open ‘marriage’ make 
her happy? 

3. The Guardian. Retrieved from 

4. http://www.theguardian.com/world/2005/jun/10/gender.politicsphilosophyandsociety 

5. Beauvoir, S. de. (1997). The Second Sex (H. M. Parshley, Trans.). London: Vintage 
Books. 

6. Beckett, S. (1995). Assumption. In S. E. Gontarski (Ed.), The Complete Short Prose: 
1929-1989 

7. (pp. 3-7). New York: Grove Press. 

8. Beckett, S. (2000). First Love and Other Novellas. London: Penguin. 

9. Beckett, S. (2006). Happy Days. In The Complete Dramatic Works (pp. 135-168). 
London: Faber 

10. and Faber. 

11. Benstock, S. (1992). The Transformational Grammar of Gender in Beckett’s Dramas. 
In L. Ben- 

12. Zvi (Ed.), Women in Beckett: Performance and Critical Perspectives (pp. 172-186). 

13. Urbana: University of Illinois Press. 

14. Ben-Zvi, L. (Ed.). (1992). Women in Beckett: Performance and Critical Perspectives. 
Urbana: 

15. University of Illinois Press. 

16. Brienza, S. (1992). Clods, Whores, and Bitches: Mysogyny in Beckett’s Early Fiction. 
In L. Ben- 

17. Zvi (Ed.), Women in Beckett: Performance and Critical Perspectives (pp. 91-105). 

18. Urbana: University of Illinois Press. 

19. Bryden, M. (1993). Women in Samuel Beckett’s Prose and Drama. Hampshire: 
Macmillan. 

20. Clapp, S. (2014, February 9). Bring on the Odd Couples. The Observer, p. 31. 

21. Deleuze, G., & Guattari, F. (2013). A Thousand Plateaus. (B. Massumi, Trans.). 
London: 



94 

 

22. Bloomsbury. 

23. Esslin, M. (2001). The Theatre of the Absurd. London: Methuen. 

24. Friedan, B. (2010). The Feminine Mystique. London: Penguin. 

25. Grosz, E. (1994). Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Bloomington: 
Indiana 

26. University Press. 

27. Hennessy, S. (2015). Beckett and Being: A Phenomenological Ontology (Unpublished 
doctoral 

28. thesis). Loughborough University, Loughborough. 

29. Irigaray, L. (2008). Conversations. London: Continuum. 

30. Knowlson, J. (1997). Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett. London: 
Bloomsbury. 

31. Maude, U. (2010). Beckett, Technology and the Body. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

32. McMullan, A. (2012). Performing Embodiment in Samuel Beckett’s Drama. London: 
Routledge. 

33. Sartre, J.P. (2009). Being and Nothingness. (H. E. Barnes, Trans.). London: 
Routledge. 

34. Simons, M. A. (2004). Introduction. In M. A. Simons (Ed.), Simone de Beauvoir: 
Philosophical 

35. Writings (pp. 1-12). Urbana: University of Illinois Press. 

36. Young, I. M. (2005). On Female Body Experience: “Throwing Like a Girl” and 
Other Essays. Oxford: Oxford University Press                    

                         

 
 



95 

 

هاي سطح باال و سطح پایین از  فانتزي 
سطوره بازشناسی فمنیستی ا  

   ]Patrick.D.Murphy[مورفی  دي پاتریکنویسنده: 
  صفورا هاشمی چالشتري برگردان:  

  

تکه برابر«این  در  که  تی.اس.الیوتیکرو»  امآورردهخود    اهیبت  هایی  و  T.SEliot[  رد    از   دیگر  يبسیار  ] 
  .نیست   گونهاین  صر معا  شعرهاي  از  بسیاري  در   حال،  این  با  .است   شعر  در   اسطوره   از   استفاده  در  هامدرنیست

  انندم  یشمال  آمریکاي  فمینیست  شاعران  در بین»  «بازشناسی اسطوره   یا  اسطوره  يمشاهده  با  ویژه  به  تفاوت
 Adrienne[ریچ    آدرین  ،]Denise Levertov[ لورتوف   دنیس  ، ]Ursula La Guin[گویین   لو   اورسوال
Rich[،   روکایزر  ماریل]Muriel Rukeyser  [استنفورد    آن  و]Ann Stanford  [ داده  نشان  خوبی   به  

  عبارت   به  .است  زيسطح باال و سطح پایین فانت  هايموقعیت  از  استفاده  بازشناسی اسطوره شامل  .است  شده
از   العادهخارق  هايجنبه  از   اما  دارند   رقرا  تشخیص   قابل  یايدن  در   که   هایییتقعمو  دیگر،   و خیالی متشکل 

عجیب، و  پیچشگفت   یا  مردد  وهمی  هستند انگیز،  کنید (   یده  یا    ؛)291-93  «اسطوره»  مورفی،  به  رجوع 
  قبالً  او ی  کند می  ایجاد  اها رشاعر آن  ا نوآوري،با  جایگزین را خلق کرده و ی  یا  ثانویه  دنیاي  که  هاییموقعیت

  ي برا  را  آزاد   فضاي  یا  و  کنند می  ایجاد  تضاد  ايالعادهخارق  هايموقعیت  چنین   . اند شده  ارائه   تادبیا  توسط
  توسط   شده  تحمیل  فرهنگی  ي اجماعبه واسطه  شده  ایجاد  جهان واقعی  از  فمینیستی  دیدگاه  یا  انتقاد  يارائه

  میراث   با  رقابت   براي  جایگزین  اياسطوره  میراث  قاءال  قادر به   مچنینه  هاآن  .آورندبه وجود می  ريمردساال
شده  فرهنگی دیگر   يبرا  ايپایه  آوردن   فراهم   و  خواننده   ذهن   در   دریافت  شعري    میراث   این  . هستند   آثار 
[مادرساالر؛  ساالر  زن  ياهفرهنگ  در  مردساالري-پیشاهاي  الهه   پرستش  هاينظریه  بر  مبتنی  غالباً  جایگزین

  ] شودشوند و اصل و نسب از مادران به فرزندان منتقل مینان اداره میها توسط زخانوادهساالر  جوامع زن  در
همان   است؛   دنبال   به  اغلب  شاعر  «زنان  گوید،می]  Mary K.DeShazer[  دیشازر  ماري  که  طوریا 
مشدهگم  هايریشه خود  یعنییي    آن   از  ها آن  خالقانه   يرژان  که  اياسطوره  و  رانه السامادر   میراث   گردند 
  .  ) 38(د»گیرمی نشأت

ي  میانه  تکر در مب  هايایماژیست  از  یکی  ،]Hilda Doolittle[دولیتل    هیلدا  ابتدایی که  روزهاي  همان  از
نظر  مدرنیسم  از  و  و   شناختیزیبایی  فاخر  تالشسلطه  تحت  فردي  مرد،    از   جدیدي  برداشت  تا  کردمی  ي 

باشد،  کالسیک  یرطساا توجه    باید   اما  .کردند   ایفا  معاصر  یشناس اسطوره  در  را  اصلی   نقش  شاعر  نناز  داشته 
این که    ویژه   به   معاصر،  کارهاي  .است   تفاوتم  مدرنیستی   و   سنتی  شکل   دو  هر   با  شناسیاسطوره  داشت 

]  Alicia Ostriker[ ریکاشتر آلیشیا  که طورهمان .است تجدیدنظرطلبانه پردازياسطوره شاعر،  زنان  توسط
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 را  جدیدي  داستان  و  کرده  تجزیه  را  قبلی  داستان  یا  زمان اسطورههم  تصوربه  اعر«ش   کند،می  تعریف  ار  آن
  که   بگویم  و  کنم   اصالح   را  این  خواهممی  من   ).72(   شود» می  خودش   شامل  خود،  حذف   جايبه  که  سازد می
بازنگري  مفهوم  این یا  مانند ااسطوره  اصطالحات  و  هاانکم  نمادها،  شامل  باید   تجدیدنظر  هاي  [بناهنج   ي 

که   پیشاتاریخی  و  سنگ  صورتبهباستانی  از  چوب  دایره  یا  و  بزرگ  شده  صورتبههاي  چیده  واندقائم   [  
بازنویسی اسطوره    در بازنگري و   توانند می  دو   هر  مرد   و  زن  شاعران  باشد و  اياسطوره  هايتانداس   همچنین
بازنویس   مشارکت کلیشه  که   ییایکنند،  کنیدرج(   است     رردساالم  هايبرانداز    «جنسیت   ،  مورفی   به   وع 
اسطوره  اتفاق  به   قریب  اکثریت  ). سیاره»    شود،می  نجام ا  مردان  از  برخی   و  زنان  توسط  که  ايبازشناسی 

و  فمینیستی   فمینیستی   ينظریه  توسط  خودآگاهانه  که خواه  دارد  اشاره  اثري  به  اینجا  فمینیست در  است 
  خواننده   پاسخ   بر  مبتنی   قضاوتی  این  نظر  این  از  .دارد  قشن  جنسیتی  تم س   با  زه مبار  در  نه و یا  یا  شود   تیداه

  یا   قصد   به  توجه  با  را  آن  فرهنگی  نقش  اینکه  نه  ند کمی  تعریف  جهان  در  آن  تأثیر  به  توجه  با  را  شعر  که  است
باز  بیشتر  که  کنم  اضافه   باید   .کند  تعریف  نویسنده  خودآگاهی اسطورها شناین    عمداً   و  خودآگاهانه  ايسی 
  . است در بین نویسندگان متفاوت فمینیسم تعریف اگرچه  ست،ا فمینیستی

  

  Le[  گویینو لی]  Rich[  ، ریچ ] Levertov[  ]، لوورتوفRukeyser[  اشعاري از روکایزر -
Guin [  

 این  در   . است  ]Muriel Rukeyser[روکایزر    ماریل  تاریکی»  «سرعت  کتاب  چون نقاب» آغازگرهم  «شعر 
ع  قطعه، فنوبا  اورفئوس، ان    زیرا  کند، می  حمله   نام  این  با  شعر  در  خود  نوشته   اولین  به  عرشا  رعی 

که  سوبژه  عنوان  به   زن  مالزم  سرکوب  و  رمردساال  سنتی  هاياسطوره  تأثیر  يکنندهمنعکس زمانی    است؛ 
  خودم   عید تب   در   ناتوان از سخن گفتن،  ،هشد  شکافته  بودم،  خودم  «این  نویسد،شعر می  آن  در  اموري  يدرباره
  : داردبیان می] Rachel Blau Duplessis[دوپلسیس  بالو  راشل که  همان طور ).3 تسرع(  بودم» 

قدیمی کاربرد  اورفئوس،  افسانه.  کندمی  رنگ کم  را  خودش  به  او  دسترسی  افسانه،  از  او  بنابراین  ي 
بود پس  حذف  باید  اکنون  که  نقابی    دیگر !  نقابی   چ هی  «دیگر:  بنددمی  عهد   شعر  نیاپا  در   او  شود، 

به  حالیکه   در  اما  ».  !نیست   ايهافسان او  شکلعهد  به  و    این  است،  اياسطوره  ضد   درکی   قابل  ویژه 
  ) 293. (است  زنده ياسطوره بار، اولین براي است و دانهتوانمن  عملی امتناع

  و  کرده و خود  نویسیازب  را  هااسطوره  تا  کند می  ايآزادانه  احساس  شاعر  بار،  اولین  براي  که  معناست  بدان  این
  را  خود  دست  خدا  بار،  اولین  براي  «اکنون،:  گوید می  پایان  در   » همچون نقاب  «شعر .  بنویسد   زنان را  تجربه

  پدرساالري  ياسطوره  او  ).3  سرعت( پیوندند»  می  من   به  خود  خاص  موسیقی  با  متالشیقطعات    /کند یم  بلند 
  . است ادهد اختصاص خود به یسینوز پوئسیس با اجراي در خود  تدر ق بیان  منظور به را

  او  آن  در  که  دهد   ارائه   را  روکایزر  فکري  موفقیت  به  دستیابی  تجربه   است  ممکن   »همچون نقاب  «شعر  اگرچه
  دهه  یک  حداقل  او  اما  کند،  بازنویسی  زنان،  بازنویسی  براي  را  هااسطوره  تا  سازدمی  قادر  را  خود  خودآگاهانه

  از   شدهبازنویسی  شعرهاي  اکثر  در  که  حالی  در  .بود  کرده  آغاز  را  د ون ر  این)  1958(  » ونوس  «تولد   در  قبل
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با    سوم  دیدگاه  از  را  اسطوره  این  روکایزر  شود،می  استفاده   شخص  اول  راوي  عنوان  به  زن  شخصیت شخص 
  ام «قی:  است  زمینه پیش  عر ش   نای  در   تأکید   با   دیدگاه  تغییر   این   .دهدمی  ارائه  زنانه است  ایی که کامالً افسانه

  پدر»   هاي عظیم سرنگونیموج  /در  صدایی مهیب  جز...// //  دید  را  او  که آن مرد  آنطور  نه/    /هاآب  اختالط  /رد
  شود، امید به می  تبدیل  امید   يالهه  و  ]ي شعر و موسیقی[ الههبه میوز    ونوس  یزر،روکا  خود  نظر  . از)161(

بایر  را  آن  او  که  چهآن «روزهایک  و  زمینی  همچون  آمریکاییشیخو  ينواخت  کهدان می  »  آمریکایی  بر    د، 
است    » به تصویر کشیده شده«بدن آگاهیشده و در    ساخته  سیمان  و  هاخودکشی  هاي گذشته،جنگ  يپایه

  » از آن برخاسته است). «تولد ونوس(کتابی که در اصل  

شناسی به  اسطوره  به  د روو  ياسی اسطوره، نشانهنزشبا  دیگران،  همچنین   روکایزر و  براي  موارد،   بیشتر  در  اما
برابر  یا  مناقشات  فصل  و  حل  روند   مانند   .نیست  لیبرالی  عملی  عنوان در  میوز  از    شعري  سنت  حفاظت 

براي  باشد   زن  شاعر  خدمت  در  است  کنمم  که  مردساالري داراي   شعر  خارجی،  میوزي  تصور  از  کاستن  یا 
  متعهد به   را  او  بتواند   تا  کند   رها  دخو  بسرکو  و  مردساالر  اشباح  از  را  شاعر  است  ممکن  بازشناسی اسطوره

با کند.  نو    مورد   در  .ندارد   تجدیدنظرطلبانه  پردازيافسانه  به  نیازي  نو  پوئسیس  این  حال،  این  پوئسیسی 
  مردي   و  زن  قهرمانان  تجسم   بود،   به نام «زندگی»   شده   از اشعار تعریف  ايدوره  آغاز  معناي  به   این  روکایزر،

  ). 288  رجوع کنید به دوپلسیز،(   میسر سازند   آمریکا  ردمم  براي  را  جایگزین  وه  نانقهرما  سنتی  توانندمی  هک
  نه   و  بازنگري  براي  ناگزیر  شاعرانه  براي متریال  زرروکای  چندگاهی  از  هر   که  است   معنا  بدان  این  همچنین  اما

است   بازگویی بازگشته  افسانه  به  در  عنوان  به  .ساده  نام   70  يدهه  اواخر  در شعري    مثال  اوفس«ا  به   انه»، 
  .  ) 301 گنبار، در شده  نقل(  نویسد می ابوالهول ي فمینیستی درباره دیدگاه از را ابوالهول و پوسادی داستان

  ویژه به  روکایزر،  موضوعی  عالئق   از  بسیاري   در  که  است   شاعري]  Denise Levertov[  لوورتوف   دنیس
  زنی   از  خوبی  ينمونه  ویژهبه  او  .ستا  مسهی  آمریکایی  فرهنگ  در  انزن  موقعیت  تغییر  و  جنگ  با  مخالفت

واسطوره  با   که   است  شاعر میوز  درمردانه  الهام  فرد  به   منحصر  نقش  ي  آمری  ادبی   سنت   اش  کایی  انگلیسی 
در    .کند می  مبارزه به« لوورتوف  میگونهچاه»  آغاز  با  گویی   که  کند اي  رمانتیک  باالي  سطح  فانتزي    یک 

سطرهایی    با  را  آن  بعد  اما  دهد،می  ارائه  کشد می  آب  ايچشمه  از  که  ار  هدوشیز   میوز  از  مبهم  و  یکل   توصیفی
  : دهد می آیند ارائهر ادامه میکه د

  اش چهره

  جوان ي بازیگريچهره

  در نقش بانو آن سالیوان

  کنداو که هجی می

  ي آب را کلمه

  بر کف دست هلن کلر 
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  و درهاي جهان را

  ) 40(  کند.باز می

  

وسنت  نماد  از   لوورتوف   استفاده خیالی    دیگري  و   تاریخی  یکی   واقعه،  دو  دادن  پیوند   براي  آب  ي انهزن  ی 
فانتزایی در سطح    لوورتوف با  .گذارد می  اشتراك  به  دیگري  زن  با  را  زبان  يهدیه  زنی  که  کند، این واقعهمی

این از  عی  فرهوم  مف  بدون  زن  شاعر  و  زن  زیوم  بین   طبیعی  يرابطه  بر  است  قادر   تاریخی   يواقعه  پایین 
  شده   استفاده   ناهمگن  ايرابطه  عنوان  به   مرد   و شاعر  میوز   ي رابطه  تعریف   براي  تاریخی   لحاظ  از  که   جنسی 

واسطه  و  است مفهوبه  کند.    ايرابطه  عنوان  به  زن  شاعر  و  میوز  مي  تاکید  ناهمگن  و  طورتابو  که    همان 
  : کند می بیان ]DeShazer[ دیشازر 

میوز  می  رنظ  به از  عرشا  زن  براي  زن رسد    از   مهمی   استعاري  منبع   شناسی،هاسطور  طریق  مدرن 
اگرمی  ارائه  را  تخیل  انرژي   شاعر،  نقش  و  رود  راترف  میوز  عنوان  به  خود  نقش  از  بخواهد   زن  دهد... 
باید   را  خود  به  وابسته  حال  عین  در  و  مند قدرت  خالق   ر ظدنتجدی   مردانه  هايافسانه  این  در   بپذیرد 
 به  استناد  با  او  .کند   هاآن  جایگزین  را  خود  يزنانه  تجربه  از  درست  هايهاستعار  و  هانداستا  و  کند 
قدرتمند   میوز  یک و    تعریف   را  زنان  ادبی  تخیل  از  جدیدي  مالًکا  شناختیروان  جغرافیاي...    زنانه 
 ) 44. (کند می

در  ورتلو  .نیست  راضی  میوز   افسانه  در  بازنویسی  به  هنوز  لورتوف  اما مانند    زمیو  منبع  رگري»تصوی« ف  را 
اوشعر امر  لیههاي  این  به  که  دارند اش  می  اشاره  متعالی  نه  و  خارجی  داخلی    داند،نه  را  منبع  این  بلکه  
  متافیزیکی  آلیسم ایده  درونی و خارجی از میوز، هر  بازتعریف   این  .شود می  تولید   حافظه  از  که  بینشی :  داندمی

پوئسیسی  را  رتقد   که  را  استعالیی   و و    درونی  خالقیت  و  ردهک  نفی  کند می  ایجاد  ردف  از   خارج  براي 
این«   لورتوف   .کندمی  تأیید   را   زن  شاعر  خودمحرك را  پایان میتصویر»  به    اشتباه،   هايجهت«رساند:  گونه 

  هک  ايدریاچه  زیر /    چاه  یک  از مبدا،/    سانند مکان می  یک  به  را  روح  سفر  همگی/    شده  فراموش  نمادهاي
  که   کندمی  بیان  لورتوف  است،  فردي   حافظه  میوز،  بینش  منشأ   کهحالی  در   ).42(   زند» جا قدم میآن  یوزم

  شده   ناشی  فردي  تجربیات  از  که  است  ايخاطره  بلکه  نیست،  ي فروید گفته  بر  بنا  شخصی  آگاهی  حافظه،  این
این  اًحویتل  که  ايخاطره  شود،می  معنادار  و  ریزيپایه  جمعی  ناخودآگاه  توسط  و   به   وز می  از  تصور  زن است. 

ایشتار» تقویت   براي  «آوازي  در  زنان،  جمعی  ناخودآگاه  از  چه  و  فردي  آگاهی  از  چه  داخلی،  مالها منبع  عنوان
  را  خود   سفید  هايلب  آن هنگام که او//    شاعر  یک  و   خوك  یک   «من  و  است»  بذري  ماه،«  که  جایی  شود،می

  ). 75(»گیرممی هاي او را گازلب هممن  ، کند می باز  من بلعیدن براي

  بلکه   دهد، می  نشان  شاعر  عنوان  به  زن   از   خود  پردازيمفهوم  بسط   تنها  نه   لورتوف   سوي   از   تغییر میوز تجسم  
به    بازشناسی اسطوره  توسعه  در  شدت  به  که  کند منعکس می  را  پدرساالر  غیر  الگوییکهن   الگوهاي  همچنین

  زر:  ایشدیاز   نقل به هم و باز .روند کار می
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ووتحلیل یونگی،  اظهار  دو  هر  براي]  M.L. Von Franz[فرانز  ن  گر  که می  جنس    دارد 
انسان  اصیل   خود  انسان،  ادغام  و   تمامیت  نماد   قدرتمندترین  است...  این  خواب  رد   او    خود   معموالً 

نوع   عنوانبه  را  منسجم از  مذهبیگورو    یک   مردانه،  نگهبانی  یا[معلم    ان نش  خردمند   انسان  یک   ] 
بهمعموالً  مرکز  این  زن،  کی  رویاهاي  «در  اما  .دهدمی برترچهره  عنوان    زن  یک   کاهن،   یک  -ي 

همانشودمی  مجسم  عشق  و  طبیعت  الهه  یا  زمین،  مادر  جادوگر،   توضیح   بیشتر  فرانز  که  طور». 
  عی ی طب  العادهفوق  استعداد  با  جوان  دختران  یا  خردمند   پیرزنان  شکل  به  اغلب  ايالهه  چنین  دهد،می

  ) 35-34. (شود می ظاهر

  تبدیل   خطرناك  اما  عاقل،  ايالهه  به  سپس  و  آغاز  استعداد  با  جوان و  دختري  شکل  به  میوز   لورتوف،  نظر  زا
  لورتوف   ازدواج،  یا  جنسیت  منفعل،  پذیرش  مورد  در   شاعر  و  میوز  رابطه  از  دمر  سنتی  تصور  برخالف  اما  .شد

  در   دیگري  همم  توان تحولمی  .کندیم   بازنویسی  نزدیک  برابري  با  زن  دو  بین  شاد  ايمبارزه  به شکل  را  رابطه
  و   جسور  ،ايفرشته  رد تصویري:  مشاهده کرد  تاریک را  الهه  به  استعداد  با  جوان  دختر  میوز از   دگردیسی  این
  و  نور   بین   تقابل  از   تجسم که  این  .شود تصویر می  مرد   شاعر  توسط  اغلب  که   زنانه  میوز  از  باکره  حال  عین  در
  یک   عنوان  به  زن  شاعر  خود  رشد   نظر  از  صراحت  به  ت،اس   اهریمنی  و  ايشتهفر   بلعنده،  و  بخش  الهام  ریکی،ات

  که زن  کندمی توصیف  قوزي داراي  را گوینده شعر،  این .است  آمده لورتوف   ينوشته  ها»«بال در شعر هنرمند 
 اما  ). 161(   است  کرده   توصیف  » معاند   تیرقد/ /    سیاه  «قدرت  را  آن   مذکور  مرد  و آن  ببیند   را  آن  تواند نمی
شود    تبدیل  نور//    سفید   منبع  به/    شود  رها  هوا  در  «اگر  پرسد می  و  بردمی  سوال  زیر  را  آن  از  وي  تفسیر  زن
  نه   و  خود،  نوع  در   مولف   ايسوبژه  عنوان  به   شاعر،  یک  عنوان  به  زن  بالقوه  قدرت   مرد   ظرن  از  ) 162(  » ؟چه

و    .بیند می  را  خود  هبالقو  قدرت  مولف  زن  ماا  است،  »«ناخوشایند و معاند   ،دمر  عرشا  یک  گفتنسخن    يبژها
  یک   با  توانم  می  «آیا:  د که کنبا این سوال باز می  را  شعر  لورتوف.  افتد نمی  فاحشه/    باکره  دوئالیسم  دام  در  زن
  . ست ا اضحو کند  انکار  را آن بخواهد  اگر مرد حتی  پاسخ ) 162( » ؟سفید   بال//   پرواز کنم بال

بازشناسی    خود از  فمینیستی شعرهاي از  بخشی   در بعضاً نیز ] Adrienne Rich[ریچ   آدرین  لورتوف،   مانند 
 براي  دیگر  بخشی  در  و  زن  شاعر  یک  براي  یوزم  يمسئله  حل  براي  آن  از   بخشی  است،  کرده   استفاده  اسطوره
  »ي کشتی الشه  در   «غواصی   ز ا  شعر  دچن   به   فقط  خواهم می  جااین  در   .ساالري   مرد  ضد  و   خالق  اياسطوره

  طریق   از  را  بازنگري  چنین  ضرورت  که  است  شعري  بلکه  ،نیست  اسطوره  زنویسینفسه باخالقیت فی.  زمبپردا
شاعر که    خود   داستان  دهد،می  ارائه  را  فراروایتی  اول   بخش  .کند می  بیان  يفانتز  یا  رویایی  کوتاه،  سکانسی

  بریتی کچوب  هر  از/    مهیج  یی براي درك فردا»:  کرده و بنویسد   سمان تجي نو براي زناکند آیندهمیتالش  
  زنان   و  است  خوابیده  کناري  اتاق  در  که  مردي  بین  ها،آن  و  ما  بین  ارتباط  دوم  قسمت  ).11(   آشپزخانه»  در

و  که   عاشقی  و  شاعر   اياسطوره  بینش   در   زنان  اول  سطر  در  . کند می  برقرار  کنندمی  صحبت  بیدارند 
  قربانی را»  پرندگان  بدن/    داریم  را  زنان  سینه   و  سر  ما  /  م هستی  او  رویاهاي  «ما:  اندشده  رتاگرف  ريمردساال

  او   مغز  تشریح  به  شروع  «و  شودمی  مرد  اتاق  وارد  زن  اعصاب  و  مغز  جراح  یک  دوم،  سطر  در  اما  ).11(
  تواندمی که  ستا  مرد مغز  در   کاوش موازات  به سنتی  صورتبهزن  توسط   مردانه کسب نقشی ).12( کند» می
  تا   سازدمی  قادر  را  زنان  به وجود آورد، بلکه   را  مرد  و  زن  بین  قدرت  روابط  و   رفتار  از   ديدیج   الگوهاي  تنها  نه
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بیان    اعصاب  و  مغز  زبان جراح  از  میانی  سطر  پایان  ریچ، در  .کنند  وجستج  آینده   براي  را  جدیدي  مسیرهاي
  از   خارج  «در  که  کند می  اعالم  آخر  سطر  در  و  ».داشب  است  ممکن/    نیست  ما  از  کدام  هیچ  «زن:  کند می

  ). 12( دست»  در  دست/   خوریماز تپه سر می ما مرد، رویاي چارچوب

رویاي  را  مرد   قدرت   ایدئولوژیکی   حفظ   »«ما   اي،اسطوره  جانوران  عنوان  به   «دیگري»،  عنوان  به   هانآ  با 
 واناییت  این  اما  . کند   کشف   را  زن  با  زن  يهرابط  جایگزین  رویاي  است  قادر  شاعر  نظر  این  از  و  است  شکسته 

  شاعر  توانایی  به  بلکه  جدید   اجتماعی  هاينقش  فرض  به  تنها  نه  ضمنی  صورتبهمردانه    ویاير  شکستن  براي
  «تصور   دارد،  بستگی  زنان  براي  جدید   ايآینده  تصور  و  خود  زندگی  نوشتن  در  اول  متقس  در  شده  معرفی
  از   نقل  به]  Deshazer[دشازر    هک  همان طور  ).11(»  ما  زندگی/    عرش  نای/    نشده  که خلق  یزياز چ/    وجود

  اي هکتاب  در  زن  تصویر  با  است»  شاعرانه  موضعی  و  صدا  دنبال  به  زنی  که  «هنگامی  کند،می  اشاره  ریچ
اما.شود می  روهروب  مردان  توسط  شده  نوشته آنچه  ..  جذب    موجودي  خود  که  تاس   این  یابد می   او  که  دقیقاً 
 هم  کنار  را  کلمات  کند می  سعی  و  نشیند می  میز  پشت  هک  است  گرفته  الهام  گاه  و  تحیرم  ،متغیر  شده،

 این  به   بنویسد،  داستان  در  ار  او  باید   کند،  پیدا  را   شخص  این  بتواند  اینکه  جايبه  زن  شاعر  )26(بچیند».
  يطوربه  کند،می  رییکامالً  تغ  کند، می  تغییر   زن  تجربه  از  زن   دانش   يبه واسطه  قدیمی   هاي«داستان  ترتیب

  ). 73 اشتریکر،»(تزي جمعی مردانه باشد فان هايپایه تواند مین دیگر که

  مانند  را  اسطوره   ویسیبازن  مخاطبان  است،  کتاب  اصلی   عنوان  که   کشتی»  الشه   در  «غواصی   در   ریچ
نان و  ز  .دهد تا مردان را در بر بگیردشعر بسط می  این  شده»  غرق  يچهره  ي نخستین وگمشده  گردخواب«

  هاي جدیدياسطوره  و  شده   رها   هاي قدیمی اسطوره  از  باید  عشق  و  قدرت   بط جدیدوار  برقراري  براي  مردان
  من  که  «چیزي:  کند می  رد  واقعیت  یافتن  براي  را  ریختا  مردساالرانه   مولف نسخه  نخست،  . شود  داده  هاآن  به

  ). 313  بارگو  ؛23(  اسطوره»  نه  و چیز  آن  ود خ/  ي کشتیالشه داستان نه   و ي کشتیالشه: / ما آمده   آن براي
دیگري   دوگانه   بیگانگی  آن   در  که  کندمی  جدیدي  اسطوره  ساخت  به  شروع  چیز»  آن  «خود  یافتن  از  پس  او

شاعر تبدیل   آن  در   و ظاهر شده  هشتم  در سطر آیش خودزن برابر  دو  ورت صبه  حالت  نای . شودبودن طرد می
دو    هر ).  24(  م» هست   مرد   من:  هستم  زن   ن م. /  رویممی  فرو  بند  در   ا م«  :شود می  مردماهی   و  دریایی   پري   به

  دوربین  چاقو، ل حم «با مانندآمنیوتیکی و رحم يمکان اولیه به  بازگشت  با اکنون اما اند، شده  غرق در گذشته 
  سرانجام   و  ه کرد  آزاد  را  خود   ). 24(  شوند می  متولد   دوباره  ندارد»   ود وج  هاآن  در   ما  نام   که /    هاافسانه  کتاب  /

ر  ینکها   از  واقعی  تصویري هستند  کسی  میچه  قدیمی ها»افسانه  «کتاب  در  جدید   افراد  این  نام  بینند،ا    ي 
  سنتی آن ثبت  هايافسانه  در   یا  و  اندنداشته  وجود  هنوز   یا  که   هستند   بشریت  نوعی   هاآن  زیرا  نیست،   موجود
  اند. نشده

  ید جد   شناسی اسطوره  با  گیساد  به   قدیمی   هاياسطوره  دنق  و  بازنگري  بدون  جدید   بشریت  این  تصور  اینکه
ارائه  به  غار»  در  «زندگی  در  شودنمی  محقق   ي گرایانهآلایده  يشعر به شیوه  این  ریچ در  .است  شده  وضوح 

  نهاده   بنیان  آن  بر   مردساالري   قدرت  از  گريدی  مفهوم  روشی را که   و  کرده   تجدیدنظر  غار»   «تمثیل الطونی  اف
  به متقابل، سوژه عنوان به  خود   تشکیل امکان گونههیچ بدون نمردا توسط زنان: کند ي میرگااست رمزن شده

  را   هاآن  من  که   آنطور /    بیندینم  مرا/    کس   هیچ  ها،از آن  «هیچکدام:  شوند می  تصور   دیگر  چیزهاي  عنوان
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  هاياسطوره  ید اب  متقابل  يسوبژه  عنوان  به  دیگري  شناخت   بیفتد،   اتفاق  یدند  این  اگر  ).42(بینم»  می
  «نیاز به اسطوره از کند، از آنجا که  می  اذعان]  Ostriker[اشتریکر    که  طورهمان    اما  .ببرد  بین  زا  را  قدیمی

  ).  71» ( بایست جایگزین شود کن شود، پستواند ریشههر نوعی نمی

 از  تريوسیع  اهدیدگ  با  واقع  در  ي اسطورهدرباره  ] Ursula Le Guin[گویین    رسوالاو  يگسترده  بازنگري
  با   -  زمین  حیوان،  زن،  -  هایشدگرگونی   و  مفاهیم  انواع  در  «دیگري».  ودش می  آغاز  اسطوره  در  نزنا  گنجاندن

  کار   .شودمی  ترکیب  متعدد  هايداستان  و  شعرها  در  پرمعنی  وضوعم  یک  عنوان  به  و  گنجایش،  با  توأم  صدایی
  خود   کار  شعر   ریچ در  .دیاببسط می  زمان  طول  در  ه شد متمرکز    فمینیستی  بازنویسی  زنان و  روي  بر  بیشتر  او
خود با عنوان   چاپی  کتاب  اولین  در  »وحشی  شعر «فرشتگان  با  تجدیدنظرطلبانه را  سازيي اسطورهزمینه  در

داراي فانتزي سطح پایینی    شعر  این  .آغاز کردهاي بوفالو)  » ( چاپ مجدد در گلس/ کوه سنت هلنز «آمفالو
  که   همان طور   شوند،نمی  یااح  فقط   سنتی  هايورهسطا   آن  و در  کندمی  ی شرکتسناش اسطوره  در   که   است

جدید را وارد    يااسطوره سنت   یک بلکه   گونه است،» این«دارزيمانند   وحشی  فرشتگان در  دیگر شعرهاي  در
  در باوري یا شمنیسم؛ نام یک رشته باورهاي سنتی  [ شمني شامانیستی  اسطوره  یک  این   اینجا  در  .کند می

  ي تائو؛[فلسفهگرا  تائوئیست  ] واند سراسر جهان وجود داشتهان پیش از تاریخ در  وربرخی اقوام است که در د
اداره بر  که  چینی  فیلسوف  الئوتسه  به  منسوب  است   يدینی  مبتنی  دولت  وجود  بدون    ه ک  است  ]مملکت 

  رراق  ایمان  یک  خدمت  در   دگی نز   شکل   به   را  آن  و  گیرد می  را  ] سنتیهاي پیشاتاریخی  [ یادمانهنج  استون
مسیر   به  تنها خود   خودي به   شعر این. دهد می قرار جهان مرکز انسان در  جايبه را  سنگ و  کوه زمین،  و داده

  تقویت  تائو»   «آواز   پایانی،   شعر  با  تنها  »وحشی  «فرشتگان  در   و  دارد  رایانه اشارهنظرگ  تجدید   نویسیاسطوره
  . است  تائو  فلسفه هب نگووی لو  تعهد  گرنشان  که شودمی

از   «کارماگنول  و  »46  «دانا  مانند   شعرهایی  در  شناسیاسطوره  این  ر و بازنویسیتجدیدنظ  حال، ابعاد  هربه   
ژوئن»  امسی واژه  در   بیشتر  ماه  سخت  «  دانا.  شود می  ذکر »  هاي  با  »  46  «    داستان   بازگرداندن  صریحاً 

  جوان  ی خیل  دیگر سالگی وقتی   46 در   گووین لو . کند می دجاای را  فمینیستی  بازنویسی   دانا، و زئوس  کالسیک 
مورد  دانا  دیدگاه  نیست،  زیبا  و دانا می  ارائه  خدا  در    را   جسمی  عشق  لذت  اشتیاق  و  شور  با  هم  هنوز  دهد. 
  تر جوان  خوراکی  دنبال  به  شوونیستی  یصورتبه  او  زیرا  آمد،  نخواهد   گردی  او  پدرساالر  خداي  اما  واهد،خیم

  که   آید می  دست  به   فمینیستی   در سطح پایین    با فانتزي  شعر   یک  »ئن ژو  ماه   امماگنول از سیرکا«  در  .است
[پادشاه  ا شیو ي سینه روي  بر  رقص  ال ح  در الهه عنوان به  سپس   و جادوگر  عنوان به  را  خود  ابتدا  راوي  آن  در
بلند یواش  از  ایزدان آئین هندوپایه؛ یکی   ا،گفتاره  از   غریب  و   عجیب   ياآمیزه  شعر   این  . کند می  تصور ]  ترین 

  از   است و بیش  یافته  تغییر  هندو  کالپاي  يچرخه  پایان  به  معاصر  آمریکاي  از  که  است  تصاویري  و  هاگویش
  . کند می  استفاده  قدرت   از  تصویري  به  آن  تبدیل  براي   جادوگر»« ي  کلیشه  یفمینیست   بازنویسی   از  چیز   هر
از   واست    ي شیواسینه  وير  رقصیدن  حال  در  زن  آن  در  هک  شودمی  منتقل  شعر  هندو  قسمت  به  تصویر  این

شده  يچندگانه  رقصنده  شکل خود  به  نظر سنتی ما نهمی  تصویر  مسلح  به  و    به   شعر  دو  هر  در  تنها  شود 
  به   منسوب منفی هايکلیشه از زن  مثبت سازگاري  دوم  شعر در  بلکه  ود،ش می داده  زن گفتاري وضوعم عنوان

  . گردد می تبدیل خود  زياس توانمند   نوعی  به مرد
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 عنوان  به  زنان  حذف  با  قدیمی  هاياسطوره  اینکه  درك   و  فرهنگ  براي  اسطوره  ضرورت  به  اعتقاد  با  گووین  ول
  روند  از  بخشی  عنوان  به  را  خود  شاعرانه  اند، جدولشیدهبه تصویر ک  خوردهشکستگفتاري، ما را    موضوعات

  براي   او  که   داشت  اظهار  » الووف«دختران ب  لو گویین در   . تاس   کرده  درك   آینده  براي  جدید  هاياسطوره  بسط 
او  فانتزي  شعرهاي  نوشتن  مشغول   خودآگاهانه  اسطوره،   در   فمینیستی   بازنویسی   متذکر   باره این  در   است. 

  مفهوم  ». ممکن استاست  هادر دیدگاه  ايشامل تغییر ساده  بازنویسی و تجدیدنظر  وقاتا  «اغلب   که   شودمی
  واقعیت   ).75(  » شود  روایت  ما  واقعیت  تا  کند  تغییر  یا   ودش   تغییر  به   مجبور  باشد،   ییرغت   حال   در   دیدگاه
 جایگزین  باید   مردساالري  اطیراس   قدیمی،  «رئالیسم»  بنابراین  و  است  بوده   کردیممی  فکر  ما  که  نیست  چیزي
  . شوند 

واژهکتاب    از  »  46  دانا« مثالیهاي سخت«    به   مولف  دیدگاه  اما  هد،دیم  ارائه  را  دیدگاه  تغییر  چنین  از  » 
از  «تاج  در  که  اندازه   نماه لو    اینجا  در  .نیست   زنانه  کامالً  هاي بوفالو آمدهگل  در  شده  منتشر  »  برگ بوی 

  جايبه لو گویین . دهد می آپولو» ارائه «درخت  شکل  به  او وجود  مورد  در را]  Daphne[دافنه   دیدگاه گویین
با  درخت «   با  براق   هايبرگ  زیبا  و ضر   گویی  نوشتهمی  انتک  را  خود  سر   خوشی   ایت  دیث  «اي  دهد» 

  : کندمی تأکید  آپولو  به نسبت  دافنه  سرزنش  بر) Edith Hamilton [ )115[ » همیلتون

  یشموها در را امانگشتان حس

  ت داشت دوس 

  بافت، می هاآن  گلی از تاج گرفت،را می هاآن پس

    و در میدان رژه

    و میدان مسابقات

  پوشیدش، می

    من مرگ حال  در تانشنگا

    به بوي آشپزخانهه آغشت

    هاي سوزاناجاق اطراف در

    اند،در هم قفل شده

  او گاهی 

  کندمی استراحت

  مدتی با من 

  اما، گویی 
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  ) 78. (است اده د دست از را اشاشتیاق 

  

فرار کرده است    للید  این  به   بلکه   است،   نکرده  فرار  آپولو  از   بکارت  ترس   از  دافنه   که  یابیم درمی  شعر   ادامه  با
  اراده  یک  مالقات،   خواست  جايبه«    زیرا  برانگیزد  را   او  يعالقه  نتوانست  لوآپو   . »ندارد  ايوصلهح  و  «حال   که

  را  هاآن  از  یکهیچ  دافنه  و  است  جنسی  تجاوز  جنسی،  تجاوز  .شید»خور   خودش،  جز  مرکزي  هیچ /    داشت؛
  که   گوید می  «او:  یابدمی  پایان  وي  نهایی  پیروزي  بر  ید تأک  با  شعر  این  . خدا  یک   طرف   از   حتی  داشت،   نخواهد 
  / /خواند می  او  .بپوشم  سرش  روشن  موهاي  در  /خورده  گره  شکننده،  و  ايقهوه  را  امانگشتان  کند/ تامی  افتخار
  «خواه   که   است   شده   متذکر]  Susan Gubar[ گوبار    سوزان  ).80(گذارد»  می  تاج  بر سر آوازي  من  سکوت 

  شخص   اسطوره،  زن  او،  قصاص  یا  وي  نیازهاي  ينماینده  ،نهمردا  ترس   نماد   یا  باشد   انهدمر  تمایل  مظهر  او
  به   را  او  گویین  لو  کند،  سکوت  آپولو  به  پاسخ  در  دافنه  است  ممکن  که   حالی  در  ).301(   نیست»  خودش
  زا  بلکه  شده،  گنجانده  اسطوره  در  تنها  نه  که  است  کرده   خودش» تبدیل  شخص«پرمعنی،    موضوع  یک  عنوان
  کار   این  گویین  لو  که  است   ذکر  به  الزم  . کند می  برانداز  کامالً  را  اسطوره  آن  ییمقد   نسخه  نیز  او  صداي  طریق

مهم و    موضوعات  از  مختلفی  هايدیدگاه  و  کند اجرا می  شعر  و  نثر  ود  هر  در  »بوفالو  «دختران  سراسر  در  را
  قدرت   طریق  زا  تصاحب  و  تدبر  براي  بژها  نواعن  به  «دیگري»  يبه واسطه  بودند   شده  ساکت  قبالً  که  را  پرمعنا
  مردساالرانه ارائه کرده است.    ادراك یاستثنای

  

  استنفورد  اياسطوره يچرخه -
در  لو  مورد   ما  و  رتوف، راکایزر،    خود   خودي  به   شعرها   این  . هستیم  فردي   اشعار  دنبال   به  گویین  لی   ریچ 

  ي هسته  که  آنجا  ازکند «می  استدالل  اشترایکر  .د دهننمی  نشان  را  نوشتن  يشیوه  این  يگسترده  احتماالت
  در   مجسم  جنسیتی   هايکلیشه  اصالح  و  چالش  در  شاعر  زنان  براي  تجدیدنظرطلب  سازياسطوره  یاصل

  و   آشنا  تصاویر  به  ضربتی  حمالت  شامل  خود  شکل  ترینساده  در   رطلبی و بازنویسیتجدیدنظ  است،  هاسطور
  تاکنون  که  شعرهایی   دیگر،  عبارت  هب  ).74- 73(  » کندحمایت می  اهاز آن  ادبی  و  اجتماعی  هايکنوانسیون

  با  و  فاصلهبال  و  کارآمد   و  ساده  سرعتی،  چریکی  جنگ  از  بخشی  عنوان  به  توانند می  اند گرفته  قرار  مطالعه  مورد
  و  وسعت  ضرر  به  مبارزه،  از  سطح  این  در  آن  يشاعرانه  هايتجسم  از  صحبت  اما  .باشند  تأثیرگذار  قدرت

  و   زداییآشنایی  از  فراتر  که  اند شده  نوشته  تريیطوالن  آثار  . بود  اهد خو  تجدیدنظرپذیر  سازياسطوره  یتاهم
  شوند  متفاوتی  مبارزات  درگیر  تا  اند کرده  الشت  هاتوالی  و  هاچرخه  .است  پیشین  ساکت  سخن  به  دادن  اجازه

  «زنان  ر،شع ي چرخه  یک به توانیم می قطف اینجا در . کنند  غرق  جدید  اياسطوره دیدگاه این در را  خواننده تا
را   از نام یونانی پرسئوس گرفته شده که در اساطیر یونانی قهرمانی است که مدوسا  ش وپرساو  [نامپرسئوس» 

آن تا شاهزاده  پرساووش، پسر زئوس  کشت  قیطس نجات دهد.  نام  به  از چنگال هیوالي دریایی  را  مدا  درو 
قه و  نیمهنیمهرمانی  خداي خدایان   عنوان  به  ] Ann Stanford[فورد  تناس   آن  ينوشته  ]است  انسانخدا 

  آثار نگاهی بیندازیم.  این از اينمونه



104 

 

مدیترانه  در  موجود  استنفورد،   يچرخه  عنوان هواي    که   است   زنانی  عینی  وضعیت   يدهندهنشان  »«در 
  به   نه  آندرومدا،  مدوسا و   ]،يوم  [سه خواهر سپیدگرایا    ،  دانا  زنان،  این  . نوشت  خواهد  هاآن  درباره  استنفورد

  . شوند می  ظاهر  هاافسانه  در  رمانیقه  قامت  به  پرسئوس  صعود  در  تسهیل  دلیل  به  هبلک  خود  اعمال  دلیل
  . اند شده گذاشته  کنار است  داشته نقش آن در  وي که ماجراهایی و پرسه يدرباره هاآن دیدگاه تاکنون

  وع شر  است   شده   منزوي  غیفرم  ايخانه  در   پدرش  توسط   که  وس پرسئ  مادر   دانا،  با  طبیعی  طوربه  چرخه  این
  کودکی براي او جلوگیري شود، کودکی   بارداري  و از  قبت قرار گرفتهمرا  تحت  است  ممکن  که  جایی  شود،می
راوح  که آن  دلفی  شد   کرده  پیشگویی  ی  کشته خواهد    در   تأمل  با  بخشی  شش  شعر  این  اول  قسمت  .که 

  «من :  است   پدر   آرزوي  و  راده ا  تابع  زیرا  است  مده رآد   تعلیق  حالت  به  او  زندگی  .ود ش می  آغاز  دانا  بودن  زندانی
  این از  واقعی «غیر:  کند ور تص را جامعه  هايفعالیت تواندمی فقط او ).33(  گرفتارم» محبوس هواي رد/  اینجا
  »خود است   ارجهانی که در پی ک/    کنند می  تکیه  دیگریک  به  که  عاشقانی/    حرکت در یک گلدان/    فاصله

  انتقاد او اینجا در و است  کرده غازدانا آ  دیدگاه  تغییر با  را  اسطوره سیبازنوی نند لو گویینمااستنفورد ه ). 33(
می  انگلیسی  شعر   تاریخ   طول   در   را  آن  اصلی   ستایشگران  و  عذرخواهان  و   مردساالر  اساطیر   از   . کندشروع 

  کند،   تصور   گلدان»  ند«مان  آلایده  تصاویر  با  ند اتومی  فقط   دانا  که  خارجی   دنیاي  مقایسه   با  استنفورد
  یونان   فرهنگ  از  تجلیل  و  هااسطوره  کردن  بازگو  عمده  که  را  زنان  بر  ستم  هاييسازعاشقانه  و  هاسازيآلیدها

  به   آشکار  کنایه  طریق  از  اخیر  مورد  .دهد می  قرار  انتقاد  مورد  است  داده  تشکیل  را  رمانتیک  دوره  در  ویژه  به
 از  امتناع  در  پیشین  شاعران  .گیردمی  قرار  د تأکی  مورد]  Keats[س  یتي کنوشته  یونانی»  يکوزه  رب  «قصیده

 و  منطقی  را  مردساالرانه  ستم  يانهوحشی  سیستم  کالسیک،  اساطیر  در  زن  نظرگرفتن  در  زن،  دیدگاه  قبول
به   که  باشند   یائیش ا  شان،پدران  و  شوهر  اموال  همسران،  و  فرزندان  شودمی  باعث  که  اند کرده  آلایده   باید 
  تجاوز قرار بگیرند.  و مورد به قتل برسند شوند،  تبعید  ها قربانی شده،آن  اشاتمم یا خدایان  خشنودي رخاط

دانا،    قسمت شعر  از  می  يآزاد دوم  نمایش  را  در  دهد فردایی  دانا   از   را  او  زیرا  کند،می  احساس  شب  که 
بارویی/    /است  من   خود  «شب  مشاهده  و  که  انهت  با)  35(   ها»سایه  در  ايهایس   برج  می  از   نوري    تابدماه 

  پدرش  به  که دلیل این به تنها  نه  است، زنانه   سنتی  نماد  یک و الهه یک  از ناشی   نور این اما .کند می محافظت
  ستمگري  نوعی  است،  زئوس  به  تجاوز  وسیله  که  دلیل  این  به  دارد، بلکه  نگه  نظارت  تحت  را  او  دهد می  اجازه
  آفتاب  با «درخشنده :  گوید می و کند می قلمداد شقع   یک عنوان به  را لی جاجن عمل  این ابتدا در  دانا اام .است

مرا  / من/  می  معشوق  منگنه    آفتاب  با  «من  چهارم  قسمت  در  سپس  و   سوم  قسمت  در  .) 36(   گذارد» در 
  آزادي   آرزوي  در  دانا  ).37(من»    تاریکی  از  خورشید بیرون خواهد آمد/  کودك  و صبح/  /مام/ معشوقخوابیده

 هايخواسته  به  توجه  با  مسئله  این.  داند می  اییره  براي  ايوسیله  را  زئوس  طتوس   عنف  به  تجاوز  ر،پد  از  خود
  پدر   از  فرار  ).37(   شودمی  تقویت  گیر» شدنماهی  یک  «همسر  و  عمومی  حصر  از  فرار  به  تمایل  مورد  در  وي
  بلکه  د، نویسمی آن  يدرباره »حالت نخستین« در  ریچ   که باشد یی رها نوعی معناي به   تواند نمی  زمینه  این در

  . باشد  دیگر مرد یک  دارایی به  شدن  تبدیل  دلبستگی و طریق از فرار نايمع به  تواند می فقط

سوبژه  برداريفرمان   همیشگی  یتواقع  این و  مذکر  جنس  بودناز  او    آغاز   پنجم  قسمت  در  دانا  توسط  ي 
  دریا   به  پدرش  توسط  که  پرسئوس  به همراه  هجعب  در  خود  افتادن  دام  رد بهوم  در  او  در این بخش  و  شودمی
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  شود، میتابع او  شود،  می  دفع  زند می  چنگ  او  به  که   کودکی  يبه واسطه  او  . کند می  تأمل  است  شده  انداخته
  : شده است ساالري پدر  مستلزم قانون  چراکهشود، گونه که به عنوان پدرش، تابع زئوس میهمان

  شدن، خاموش شدن  غرق کشیدن، ینگگرس 

  است یاي منداه

  پدرم  از

  کرده  ي عشق گرسنه مرا که 

    معشوقم از

  غرق در تمناي عشق کرده   مرا که

  پسرم  از

  تولدش   بخاطر که 

  ) 39( .میرمیم  متعفن صندوق  این در 

  

به  خاطر  به   بلکه  خود   خاطر معشوق  به   نه  است،  افتاده  دام  به  که  دانا   دانا.  شود یم   لمتوس   زئوس  پسرش 
  از دست   را  او  دارد  قصد   زئوس   اگر  و  است  مادر  کی  عنوان  به   قطف  جامعه   در  اکنون  او  »«ارزش  که  فهمد می

  . داد  خواهد  انجام او به  خدمت   توانایی حد   در فقط را  کار ینا دهد، نجات  دارد را او نابودي قصد  که پدري

دانا،  ششم   قسمت   آخر،   بخش  در   فقیر   ییاجزیره  در  را  پرسئوس  که   است  يیرگماهی  همسر   اکنون  او  از 
  مورد   نیز  جنسی  شی  یک  عنوان  به  مادر، بلکه  و  همسر   یک  عنوان  به  تنها  نه  وا  جااین  در  وکند  می  تربیت
کرات  پادشاه  و«:  است  گرفته  رقرا  تصرف  و  عینیت   بهشت   از  را  خدایی  که  زیبایی/    کند می  نگاه  من  به  به 

  عالقه   که  فهمد می  دانا  این  گویین  ول  شعر  در  که  همان طور،  )40(   ده»ش ا  ره  سرزمین  این  در /    فرود آورد
  از  او  جاتن  کهاین  و  است  گونهایني گووت  جزیره  پادشاه  يعالقه  که  طورهمان  است،   جسمی  کامالً  زئوس 

 مفراه  او  براي  را  آزادي  هااین  از  هیچ یک  اقیانوس،  در   شدن  غرق  از  او  نجات  و  زئوس  توسط  او  اغواي  پدرش،
  . است کرده معامله دیگري  اب را سلطه   نوعی او کرده، بلکه ن

گرایا  این  بعدي  شعر استاز    تر  کوتاه  بسیار  ، ][سه خواهر موي سفید چرخه،    در   فقط  خواهر  سه  این  .دانا 
  شوندنمایش داده می  بلوغ»  از/    گردانروي  همیشه  پیر،  «همیشه  که  کنند می  صحبت  خود  سرنوشت  مورد

  ترحم   برانگیختن  در  سعی  تنها  استنفورد   و  ندارد  دجوو  آزادي  یا  تغییري  هیچ  امید   ه،س   این  براي  ).41(
  مشترك   چشم  یک  که  نیستند   نابینا  خواهران  اینجا  در  هیوال  که  رساندمی  درك  این  به  را  ما  و  دارد   خواننده 

زندههم  هاآن  هاياسطوره  که  است  فرهنگی  بلکه  دارند  موجود  هر  سرنوشت  دیگري  ايچون  میل حت  به 
  گرفته   قرار  تأکید   مورد  بیشتر  «مدوسا»،  آید،مه میادا  شعري که در   در  واقعی   يهیوال  شناخت  این  .کند می
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:  کند می  یادآوري  خواننده  به  است  شده  حذف   پرسئوس  انهافس  از  غالباً  که  را  اساسی  جزئیات   آن  چراکهاست،  
  . شد  یلتبد   هیوال  یک پوزئیدون به   توسط او به  تجاوز  نتیجه در مدوسا

  نیست  بزرگی   چیز بودن  خدا

  من رايب

  این بزرگی  

  شم بود خ

    من طرف  از بی هیچ رضایتی

    بازي عشقبی هیچ  

  تنها ناگوار

  زمخت

  همچون دستان مزرعه 

  خواستم. یو من آن را نم 

  اندپیچیده خشم  از من موهاي

  شناسد. می را تنها نفرت  من ذهن 

    کردم  فکر انتقام به من

  م. با آن زندگی کرد

  من گیسوان

    مار شد  

  ) 42(  .دسنگ دیدن  در را انجه  هایمچشم 

  

واسطه  تواند می  فقط  مدوسا  و  شودمی  آشکار   واقعی  هیوالي  شکل  به  جااین  در  پوزئیدون   وسواس   يبه 
  هایی انگیزه  معدود  از  یکی  انتقام  دانیممی  که  طورهمان  .دهد   پاسخ  او  گريوحشی  به  انتقام  در  خود  یوالییه

  قادر  را زنان که شدید  آنقدر اًظاهر  احساسی .است مجاز  زنان رايب  یونانی هاينمایش و هاسطورها رد  که است
  اًاساس   که  را  زنان  هايکلیشه  حال   عین   در  . ها نیستند، حداقل ضدقهرمان باشند اگر قهرمان داستان  سازد، می
:  باشد   داشته  قدرتی   چنین   دهواخنمی  استنفورد، مدوسا  بازنویسی   در  اما.  کندمی  تقویت  هستند  منطقی  غیر
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 او   هايبدي  و  خدا  شوند/ فکرهاياما همواره تکرار می  ...   /  ... گیسوان ماري  /باخت دارموي  آرز  خودم،  ندانی«ز
این)43(    »   . بگذارد  کنار  را  خود  نفرت   بتواند  تا  گیرد جلوي مدوسا را می  که  است   مجازات  از   مرد  آزادي  . 

الگوي نادري را استنفورد   زنانی   براي  محرك  ينیرو  تریناصلی  وانعن  به  عنف  به  تجاوز:  کند یم  اافش  عجب 
  قوي  زنان  ید با  زمانی که حتی   مردساالر هاياسطوره . آورند می روي  فعال مخالفت به  منفعل  سازيعینی از که
می   انگیزه  با  هاآن  تجسم  از  بکشد   تصویر  به  را  فعال  و امتناع  شکل  آن  همواره  و  کند شخصی  به  را  ها 
  کنند. میتجسم  هیوال نوعی میشهه و دانهمر هايجنبش  به  نسبت پذیرش کنوا

  بیشتر   نادا  پدر   مانند   که   کند، پدريمی  صحبت  پدرش  علیه   او  . آندرومدا است  پرسئوس»  «زنان  شعر  آخرین
  آندرومدا   .دهدمی  اهمیت  ترانه  یک  سخنان  به  دهد   اهمیت  دخترش  و  پدر  بین   خون  پیوندهاي  به  کهاین  از

  را   پایان خوش   ي عاشقانه  توهم   آندرومدا  این،  از  فراتر  ماا  .شود می  استفاده  نیقربا  عنوان  به  که   است  او  ییدارا
  شود می  ظاهر  قدیمی  هاياسطوره  در  که  دختران  هویژ  به  کودکان،  به  نسبت  مکرر  خشونت  بر  و  کند می  افشا
  شقانه ا ع  يرابطه  در  . فقط)  44(   » شد داشته با  وجود  قهرمانی   پس باید   است،  داستان  یک   این  «اگر:  نگردمی

  استنفورد   داناي  که  همان طور  اما  .یابدمی  نجات  دیگر  مرد  یک  توسط  پدرساالرانه  ستم   طریق  از   زن  که  است
    . آزادي نه است، اربابان تغییر صرفاً  ستگارير  است، کرده روشن قبالً

  کنند یم  زنگريبا  فمینیستی  اهگید د  از  را  کالسیک  هاياسطوره  که  دیگر  فردي  شعرهاي  و  شعرها  از  بسیاري
بر   دهند،می  ارائه   اسطوره   در   را  نانه ز   دیدگاه   یا  و  صداي  زیرا  اند، شده  متمرکز  هاداستان  این  زنان  منحصراً 

  داستان  استنفورد  جااین  با این حال، در  .شود می  موضوع  این وضعیت تحت سلطه  منکر  و  است  خاموش  هاآن
  در  . پرسئوس  تی نسبت به متفاوت از تصویر سنر  هی بسیا دیدگا  با   اما  ،  هددمی  نشان  ما  به   نیز  را  پرسئوس 

  نیز  را  وي  شدنکلیشه  و  سازيعینی  میزان  داستان،  مورد  در  پرسئوس  خود  هايایده  ارائه  با  استنفورد  واقع،
  و  م ظل  ضروریات   به  توجه   با  را  مردان  ناچار  به   باید  زنان  مردساالرانه   عینیت  که   ايدرجه  کند، می  آشکار 

نیز  ولوژيایدئ   مورد   مادرش  تبعید   شرایط  تحت  نیز  او  که  یابیمدرمی  وس»«پرسئ  در.  ببخشد   یتینع  غالب 
  پادشاه   و  کند   برآورده  کند می  تحمیل  او  به  پدر   قامت  که  را  انتظاراتی  است  مجبور  و  است  شده  واقع  ظلم 

  واندبت  تا  بیاورد  بیرون  صویرت  زا  ار  پرسئوس   خواهد می  که  است  پادشاه  این  سازد و  خشمگین  را  کشیده  لشکر
  پسر  پدرساالري، پس.  فرستد می مدوسا رئیس جستجوي براي  بار اولین براي  را او که  برود » ییادان«  دنبال به
  . دهدمی قرار فشار تحت را مادر همچنین و

  رد آو  بدست   را   مدوسا  سر   که   کندمی  موافقت  او  .است  قهرمانانه  شخصیت   یک   سختی   به   استنفورد   پرسئوس 
/    شدم  متاسف   هاآن  براي  «من:  گویدمی  گرایا  مورد  در   او  . است  احمق  اًظاهر  و  جوان  وا  ، گوید می  ما  به   زیرا،

  و   کرد  ترحم   ابراز  نیز  او  به   نسبت   مرد  مدوسا،  مورد  در  اام  و  ).46(  خواستم» هم خدا و هم خرما را می  چراکه
  «من : کرد  تجربه را یپشیمان  ايلحظه همچنین و نیست»  دیگر اما/  بود زیبا زمانی  او «شاید  که  داد تشخیص

(  نکشته   را  کسی  هرگز   بود   ممکن  من  نبود،  زیبا  او  «اگر:  کند می  اذعان  او  آندرومدا،  مورد  در   .   )47بودم» 
  یک   وسپرسئ  که  رسد می  نظر  به  ).47(  کند»جا چه میبه من هیچ ارتباطی ندارد که او آن/    دادممی   ادامه

 کردم،  ازدواج  ايدوشیزه  با  «من:  هددمی  نشان  بازیگري  اسجن  این  در  او  زیرا  ست،ا  اگرعمل  بسیار  قهرمان
  را  زندگی   و گرددبرمی خانه  به  او البته  و ).48-47(  مدوسا» چهره  به  نگاهی با /  از بین بردم را  اعتراضات تمام
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به   چطور؟   .کندمی  بهتر   مادرش   براي   وجود   با  اما  . تس ا   دانایی  شوهر  که  گیريماهی  رساندن سلطنت    با 
آیا    «و  پرسد:می  و  کندمی  پوچی  احساس  آرگوس   پادشاه  عنوان  به  او  .یست ن  راضی  پرسئوس   ها،ینا  يهمه
  علیه   رحمی بی  و   ظلم  از   ناشی  بارها  و   بارها  پرسئوس   شکوه   ). 48(   باشد»   این  از   بیش  باید   بود؟   همه چیز   این

است،  کهز   علیه   زنان  بودن   انقهرم  خود،   زندگی   فرصت   از   نانی  خودشان    انتخاب   به  را  سرگذشتی  و  خود 
می  را  او  سرانجام  او  عظمت  و   شکوه  .اندشده  محروم  تنداش  همراه  پوچی   روي  بر  سیستم  این  زیرا  کند با 

  ي هسوژ  یک  عنوان  به   را  او  تواندنمی  سرانجام  اما  کند   ارباب  را  او  است  ممکن   که  است  شده  بنا  سیستمی
دهد  ر د  خودش   یا  دیگري  با  آزاد  کامالً قرار    است،   شده  گرفتار  پدرساالري  دام   در  زنان،  انند م  او،  .ارتباط 

به  «زنان  در  استنفورد  .است   برخوردار  ظلم  آن  سطحی  مزایاي  از  اگرچه   کس هیچ  د گویمی  ما  پرسئوس» 
  با   را  دام  این  شکستن  فرایند   او  و  تاس   شده  گرفتار  هاییاسطوره  چنین  در  که  حالی  در  باشد   کامل  تواند نمی

  . کند می آغاز  آن هاياسطوره رینتمحبوب از یکی در  زنگرياب

  ممکن  زنان  شعر   در  تجدیدنظرطلب   سازي «اسطوره  که  کندمی  اشاره   نکته   این  به  زبان»  «دزدان  در   اشتریکر
بازشناسی )71(   دهد»  هارائ  ما  فرهنگ  نتیجه  در  و  خود  بازتعریف  براي  توجهقابل  ايوسیله  ما  به  است  .  

بود؟  همه  این  آیا  «و:  دهد می  ارائه  ار  پرسئوس  دادخواهی  پاسخ  زا  یبخش   فمنیستی  این  از  بیش  باید   چیز 
  مانع  که  ایدئولوژیکی   هايمکانیسم  از  یکی   دهد و » می«است  جايبه«باید باشد»    با  را  این پاسخ   باشد». اما

باشد   تحقق افشامی  »«باید  را   براي  اسطوره  اًواقع  اگر  ماا  .مردساالر  ایدئولوژي  شناسیاسطوره:  کندمی  شود 
  باید  تنها  نه  ما  پس  ،اند شده  پخش  ما  فرهنگ  در  اًمسلم  قدیمی  هاياسطوره  که  جاآن  از  و  است   الزم  مدنت

  بازنویسی   را  ها هاسطور  این   باید   چنینهم  بلکه کنیم،    رد  را  هاآن  ردساالرانه م  ایدئولوژي  و   قدیمی  هاياسطوره
به عنوان یک   به   تا  کنیم مولف بدهیمبژهو س   زنان صدایی    بازشناسی   .پردازیم ب  جدید  سازياسطوره  هب   و  ي 

مورد   صورتبه  اینجا  معاصري که در   فمینیستی نیرویی  قرار  بحث  خالصه    این   در  پیشرو  و  اساسی   گرفت، 
  .  است روند

  

  منابع
1. DuPlessis, Rachel Blau. "The Critique of Consciousness and Myth in 
2. Levertov, Rich and Rukeyser." Feminist Studies 3 Vi (Fall 1975). 
3. Reprinted in Shakespeare's Sisters: Feminist Essays on Women Poets. Ed. 
4. Sandra M. Gilbert and Susan Gubar. Bloomington: Indiana University 
5. Press, 1979.280-300. 
6. Gubar, Susan. "Mother, Maiden and the Marriage of Death: Women 
7. Writers and an Ancient Myth." Women's Studies 6 (1979): 301-15. 
8. Hamilton, Edith. Mythology. 1940. New York: New American Library, 1969. 
9. Le Guin, Ursula K. Buffalo Gals. Santa Barbara: Capra, 1987. 
10. Hard Words and Other Poems. New York: Harper & Row, 1981. 
11. Wild Angels. Santa Barbara: Capra, 1975. Reprinted in The Capra 
12. Chapbook Anthology. Ed. Noel Young. Santa Barbara: Capra. 1979.275-319. 
13. Levertov, Denise. Poems: 1960-1967. New York: New Directions, 1983. 
14. Murphy, Patrick D. 'Sex-Typing the Planet: Gaia Imagery and the Problem 



109 

 

15. of Subverting Patriarchy," forthcoming Environmental Ethics. 10 
16. (1988): 155-68. 
17. "Mythic and Fantastic: Gary' Snyder's 'Mountains and Rivers 
18. without End," Extrapolation 26.4 (1985): 290-99. 
19. Ostriker, Alicia. "The Thieves of Language: Women Poetsand Revisionist 
20. Mythmaking." Signs: A Journal of Women in Culture arul Society 8 (1982): 68-90. 
21. Rich, Adrienne. Diving into the Wreck: Poems 1971-1972. New York: Norton, 
22. 1973. 
23. Rukeyser, Muriel. The Speed of Darkness. New York: Random House, 1968. 
24. Walerlily Fire: Poems 1935-1962. New York: Macmillian, 1963. 
25. Stanford, Ann. In Mediterranean Air. New York: Viking Press, 1977. 

  



110 

 

  «دوراهی»
  نقد شعر «طلسم» اثري از سامان بختیاري 

  نده: لیال باالزاده نویس
  

  »طلسم«

  کاتی کوتی کلماتی 

  ی اتلمکاتی کوتی ک 
  از دور دور تا راهی دورتر  ی  کلماتی رونده در راه

  کلماتی چسبنده بر پایی لنگ 

  از ابتداي این دروازه درهایی بسته تا دردي ناقص 

  تر ناقصانسانی  

  من
  رسم می

  رسمنمی

  رسم می

  رسمنمی

  رسم می
  رسمنمی

  وازي پاهایم ریلی م 

  ند و اینکه باید چمدان پا بشود تا در ایستگاه دستی بتکا

  اي باد رب 
  ات تاخیر بیندازي در عاشقیل بمانی در خودت و  عطتوانی متو می
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  توانی چیزي بنوشی مثالً می

  زهرماري شبیه این قطار  

  من راهی شده هی چمدانی را که بیو هی فحش بد
  من کاتی 

  تو کوتی 

  ه خواهم هرزمن کلماتی می

  خواهم ریشم را بزنم خودم را هم من امروز می

  کند ام میفهخ  اي را که تاکنون یقه ما تهو تصمیم گرف
  نم به میخ بچسبا 

  توانی هنوز در خودت معطل بمانی تو می

  و این راه این راه 

  کاتی کوتی
  ختیاري شاعر: سامان ب

  

دوره فلسفههاطی  مختلف  کنکاشورزيي  ذهن  ق،  کشف  پی  در  انسان  کسب  گر  و  هستی  بر  حاکم  وانین 
بوده است. ب ادیان دچار تزلزل  رایی، باور به اساطگگري و علمر عصر روشنوظها  قدرت و احاطه بر آن  یر و 

انسان عقل و  افسانه  جايبهگرا  شد  بر  اومانیسم    تکیه  به  و خدایگان  اسطوره  آورد.  و  آثار  روي  این همه،  با 
  ندامن هاي علمی دانشچنان بارز است و حتی روي استداللانسان امروزي همگرایی و اساطیر بر زندگی  دین

آلبتاثیر می فیزیک  رتگذارد؛  و برجسته  دانانیشتین  کوانتومی  مکانیک  اصول  با  مواجهه  بیستم در  قرن  ي 
خداي   اینکه خداي او از نوع وجوداندازد!» باتاس نمی: «خداوند  گویدهاي هستی میدرك احتماالتی از پدیده

ي او  ر این گفتهد  ایی مد نظر خداپرستانرگعیرسد ردپاي قطاسپینوزایی (خدا: طبیعت) است، اما به نظر می
طور  اي عاجز باشد، اما بهممکن است انسان از درك پدیده  در حالی کهخورد. در باورهاي کهن،  چشم می  به
ابعادي واالتر و توانمن م خدایان یحت امري ا اساطیري در  به حقیقت قطعی هر  دارند که  انسان وجود  از  دتر 

رواقف توانند  می  و  ناممکنتف  اه اند  ناشناح  و  همهختها  او  براي  را  فرقهها  و  ادیان  کنند.  مختلف  وار  هاي 
بینی و جادو و  لوم غریبه و طالعتوسل به ع  اند کههایی براي بهره بردن از لطف نیروهاي متعالی ارائه کردهراه

راه  طلسم این  جمله  میاز  است.  بوده  روشنی  ها  بازتاب  کهن،  ملل  اساطیر  گفت  کشف  وم  ازتوان  و  اجهه 
  شان بوده است. ن پیراموندوره با هستی و جهان مردمان آ
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ساختارگرایی جزئی رویکرد  با  یادداشت  این  میدر  شعر  محتوایی  بررسی  به  در  پرنگر  شعر،  دازیم.  نام  ابتدا 
  ی» «کاتی/کوتی/کلمات  دهد. شعر با عبارترا براي ورود به جهان شعر به دست می  ي اصلی «طلسم»، نشانه

سازد. سطر «کاتی/کوتی/کلماتی»  ادوجنبل (عامیانه) را میتعللی تصویري از ج  یچ شود که بدون هوع میرش 
رسی خواهیم  دهد. در ادامه برز در این شعر رخ میار دیگر نیشود و این تکرار دوتایی چندبدو بار تکرار می

  رده است.  به  هرکرد که چگونه شاعر از این تکرارهاي دودویی براي بسط جهان شعر ب

  اهی دورتر از دور ه در راهی دور تا ر ندکلماتی رو
  کلماتی چسبنده بر پایی لنگ 

  از ابتداي این دروازه درهایی بسته تا دردي ناقص 

  تر ناقصانسانی  
کل  از که  است  بوده  این  بر  و نقوش میمات، نوشتهدیرباز عقیده  و طلسمها  اوراد  به عنوان  قدرت  توانند  ها، 

هاي ِسرّي به کمک انسان بیایند. از طرفی  حلاهر  صورت بهاي عادي،  هاشند و افزون بر روشبه  شت جادویی دا
اعمال قدرت جاد افسون کردن و  از  اوس طلسم کردن کسی، کنایه  بر  اورادي ویی  اول    ت. شاعر در دو سطر 

این کلمات میکند و کلماتی به کار میموهوم را تکرار می راهگیرد،  پاي   در حالی که  و  دهگشا بو توانند  به 
، همراه او باشند. دور بودن راه، کنایه از طوالنی بودن و نامعلوم بودن مقصد آن است.  اند  مسافر چسبیدهنگِل

به  مس  صورت بهکلمات   نهایت  م میقد  راهی دورافرانی  تا در  تاثیر طلسم)  نبودن  آسان  از  کنایه   ) گذارند 
ادور  ازراهی دورتر  شوند.    دارو  راهی دورتر از دورهمراه با پاي لنگ به   نسانی است که  ، مسیر زندگی 

نتیجنقصی دارد و موجود کاملی نیست. واژه برداشت  هاي لنگ و درد و ناقص تناسب معنایی دارند و در  ه 
از نوعظ اما در معناي مرتبط با طلسم و جادو، این نقص می   اهري  انسان باشد،  تواند همان لنگ بودن پاي 

ي  ي بهینهخارجی امکان کمال ندارد. استفادهتنهایی و بدون کمک  ه  دهد که انسان بمی  شورپراین ایده را  
صفت از  آن  ناقصو    دورهاي  شاعر  تفضیلی  نوع  فضابه    تراقصنو    دورترها  و  کمک  گستردگی  شعر  ي 

 کند. می

  رسمرسم/ نمیرسم/ میرسم/ نمیرسم/ میرسم/ نمیمن/ می
خرافا و  عامیانه  باور  تریم  ت،در  یک  نهایتِ  انتخاب  دیتوان  دو  سر  بر  تعداد  د  شمردن  با  را  نتیجه  دو  یا 

شود و  امد گفته میاز دو پیش  ها نام هر یکزمان با پرپر کردن گلبرگهاي یک گل، تعیین کرد. همگلبرگ
تمام    کهد  کند که چه سرانجامی در کار است. این باور عامیانه ریشه در این عقیده دارگلبرگ آخر تعیین می

شود داناي کل هستی  یکدیگر هستند و آن نیروي برتري که تصور می  رتباط زنجیرواري باا  اجزاي هستی در 
استفاده از جادو و طلسم و اوراد و اذکار هم   مورد تفال ون باور در  دهد. ایها جواب میاست، از طریق گلبرگ

منطقی پیشامدها را  ف  بیند و توان توصی یمر  اویصادق است. انسانی که خود را در برابر هستی ضعیف و بی
ا  تقالي انسان ر رسمرسم/نمیمیزند. شاعر با تکرار سطرهاي ها دست میها و اسطورهندارد، به خلق افسانه
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از عنصريدر مددجو نمایش می  یی  او بگوید آیا به مقصد مینامعلوم به  با توجه به  گذارد که به  یا نه.  رسد 
چه ممکن است به سرش بیاید خبر ندارد،  یش لنگ است و از آنهاور قدم گذاشته و پادی  اهاینکه انسان در ر

  کند.  نیاز به نیرویی ماورایی احساس می

  پاهایم ریلی موازي 
  تا در ایستگاه دستی بتکاند   دان پا بشود که باید چم و این

  براي باد 
شخص،  د  سوار است. گویی خو  نآ  ويکه بدن مانند قطاري رپاها به خطوط موازي ریل تشبیه شده، طوري

بخشی به اشیا در پا شدن چمدان و دست تکان دادن او دیده  ي جانمسافر است. آرایهار و همقطهمراه و هم
خورد، اما زمانی که شاعر تصویر دو پا و  تکرار در این سطرها به چشم نمی  استفاده از   نکه ظاهراًشود. با ایمی

دوتایی) (تکرار  موازي  با هدفسازدیما  ر  دو ریل  مخاطبیرگ،  ناخودآگاهِ  القا ي  او  به  را  تردید  و  ، دوگانگی 
  کند.  می

  ت اتوانی معطل بمانی در خودت و تاخیر بیندازي در عاشقیتو می
  ی مثالً زهرماري شبیه این قطارچیزي بنوش  توانیمی

  من راهی شده و هی فحش بدهی چمدانی را که بی  

تواند تصمیم  قطعیت است و نمیشک و تردید و عدم    ارر انسان است که دچکتفز  «تو» در اینجا آن بخشی ا
وش  ا از روي دمسئولیت ر  چنان منتظر امدادي غیبی است که بارچنان معطل است. او همقطعی بگیرد و هم

و   ارشوگیرد، همانی آزادي د او برداشته و به او بگوید چه کار کند. این آزادي و انتخاب که «من» در پیش می
شود. به این معنی که انسان بدون استمداد از  ها دیده مینسیالیستدر تفکرات اگزیستا  کهآوري است  دلهره

  زند. اب میست به انتخهر چیزي که خارج از اوست، به تنهایی د

  نی یدمجاز از نوشیدنی تلخ و زهرآگین است؛ قطار، استعاره از زندگیِ پر از تردید و نقص، به این نوش   زهرمار
م و  است  شده  زن اجتشبیه  یافتن  پایان  جام  راي  سرکشیدن  با  یونانی،  بزرگ  فیلسوف  سقراط،  مادي  دگی 

  آورد. شوکران را به یاد می

ادامه   اسباچمداندر  از  استعاره  لوازم  ،  و  راهی  ب  است.  انسان  وجود  مادي  همان صورت  که  است  زندگی 
شه)  ستقل از ذهن و اندی(من و زیست مادي او  د ب   يتوان به حیات خودسرانهشدن چمدان به تنهایی را می

عنصري هاي ذهنی او جزئی از طبیعت است و همانند هر  ورزيتأویل کرد. بدن انسان بدون توجه به فلسفه
و طبیعت،  راه حیدر  اندیشهارد  است.  مشغول  آن  به  و  شده  و  ات  است  درگیر  خود  تردیدهاي  با  انسان  ي 

وجه مادي او به راه افتاده و سوار  یا نه، با این حال  د  رسکه به مقصدش می  رد ذاداند آیا در راهی قدم بگنمی
  قطار حیات شده است.  



114 

 

سازند.  ي سفر و به راه افتادن را می یکدیگر فضاتناسب معنایی با    هاي ریل، چمدان، ایستگاه و قطار درواژه
مدان به  چ  در تشبیه  در حالی که  ت،در تشبیه به خطوط ریل و قطار، سفر انسان سفري درونی و روحانی اس 

شود. در اینجا نیز شاهد دوالیتی و جداسازي ذهن و جسم/روح و ماده  او راهی سفري مادي می  بدن انسان،
  هستیم.  

  من کاتی 

  تو کوتی 

  خواهم هرزه ن کلماتی میم
ظر گرفت، به  نر  د   توان به معناي الابالی هاي جادویی است. «هرزه» را می«کلمات»، استعاره از اوراد و طلسم

شوند و هیچ وردي خصوصی  اي عموم مردم به شکل یکسان تعریف و استفاده میرت که این اوراد برصواین  
کاري دهند و راههاي یکسانی براي عموم بشر به دست میسخهادیان و اساطیر، نفرد نیست. تمام  و منحصربه

نیست. همین کار  را میفردي در  معنطور «هرزه»  به  بیبیی  توان  و  راونیفایده  حاصل  در نظر گرفت.  ي ز 
ت. تکرار  اي براي او نخواهد داش کند که این استمداد فایدهو اعتراف می  خواهممیگوید من کلماتی هرزه  می
  اي دیگر از تضاد و تقابل دودویی است. من و تو در ابتداي سطور، نشانه درمیانیک

  هم ا  خواهم ریشم را بزنم خودم رمن امروز می

  کند ام میخفهاي را که تاکنون  هیقام و تصمیم گرفته

  بچسبانم به میخ 
و هم خودش را  ریش    آن انسان همهاي مدرن بشري است که در  چنین ایدهمجاز از زمان حال و هم  امروز

براي  می زدن  فعل  که  قرینهخودزند  به  نشانه،  ریش،  زدن  است.  شده  حذف  لفظی  و ي  تغییر  براي  اي 
ار بزی  تصمیم و خودزنی،  است  و عصیانی درز  گ  و خفه در  ونی خبر میدرگیري  یقه  و  ریش  کلمات  دهد. 

خفه شدن است. یقه جانشین از    آن انسانی در حال  دهند که دررا نشان می  نشینی با هم، تصویر نزاعیهم
استعاره دو  از  شاعر  است.  تنفس  راه  بستن  حال  در  و  گرفته  را  گردنی  که  است  تودستی  استفاده    تودر ي 

  (مجاز از طرف دیگر نزاع)   یقهفه کردن است، اما در سطر بعدي، راوي همان  در ابتدا در حال خ  قهکند. یمی
آویزان کردن آن به  بچسباند. چسباندن  گیرد تا به میخ  را می یقه به میخ، معناي نزدیکِ درآوردن لباس و 

  مثل بهلهمقابحرکتی براي  ،  ود و معناي دور آنش یم  میخ را دارد که موجب رهایی از تنگ بودن یقه و خفگی
  عمر انسان بوده و   یري به درازاياشاره به این دارد که عمر این درگ  تاکنوني  با طرف دیگر نزاع است. کلمه

  همیشه این نزاع وجود داشته است. 

ناقص می زندگی  راه  و  برابر هستی  را در  نجاتانسانی که خود  راه  ابتدا  از خو  ودخ  یابد، در  بیرون  د  را در 
می اما  جستجو  درماندهکند؛  و  معطل  سنتیِ  همزاد  با  و  کرده  عصیان  اندیشه  این  ادامه،  نزاع  در  خود  ي 
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دهد. او از امروز به بعد آزاد است تا  خفگی ناشی از باور به نقصان پایان می خود را جدا کرده و به  کند، راه  می
  ودش ندارد. و توسل به ماوراي خد زي به تفال و تردی انیو به تنهایی قدم در راه زندگی بگذارد 

  توانی هنوز در خودت معطل بمانی تو می

  و این راه این راه 

  کاتی کوتی
که  انهم بطور  شاعر چندین  شد،  آرایهگفته  از  دوگانهار  و  است  کرده  استفاده  دوتایی  تکرار  هاي انگاريي 

رار استفاده شده،  از تک  ظاهراً  هرا یناین راه ادر سطر    .ست ا  ي بشري را به زیبایی به نمایش گذاشتهاندیشه
این  طور که «من» در  همان  واجه هستیم.دهد که با دو راه جدا از هم منشان می  کاتی کوتیاما سطر بعدي  

شعر جانشین از صورت روحانی و «چمدان» صورت مادي است. انسانِ این شعر، در دوراهی باور به نیروهاي 
و آن  شت پ  ماورایی  به  قرکردن  پیشینه  ارها  است.  دوگانهگرفته  و  ي  فیلسوفان  از  بسیاري  افکار  در  انگاري 

می دیده  زرتادیان  باور  در  چشود.  هر  (مشتیان،  روحانی  جهان  در  صورت  یزي  داشتن  امکان  مینو)  ینوگ: 
د گرفت.  و خ  به مادي (گیتیک: گیتی) را دارد و جهان هم به همین صورت به وجود آمد: مینو شکل گیتی  

ش نگادوگانه و  خدایان خیر  آموزهاريِ  در  دوگانهر  و  مانوي  آیین  در  تاریکی  و  روشنایی  زرتشت،  انگاري  هاي 
ي وامانده بر سر دوراهی، معطل مانده و چشم به سوي  اندیشه  از دیگر موارد هستند.  (ذهن و جسم) دکارتی  

بهترین   تا  دارد  برگزیند،  ماورا  او  براي  را  که انتخاب  حالی  رهااندیشه  در  و  ق  ي  گذاشته  راه  در  عواقب  دم 
   پذیرد.هاي ناشی از آن را میانتخاب و تجربه
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  مادر»  «خیانت کن به

اثر پویان  در دست انتشار»« نقدي بر مجموعه شعر 
  فرمانبر 

  نویسنده: محمد مروج 
  

ــ حکم ســرزمین یــک مــردم بــر آن طریــق از قــدرت نهادهاي که ستابزارهایی ترینمهم از یکی  اسطوره  یران
. باشــد  مــدام شــانسلطه تــا گیرنــد می بهــره مختلــف مقــاطع در ابــزار  این  از  مند هدف  ورطبه  هاآن.  کنند یم

عبارت بــه. کنــد  تغییــر روز شــرایط به  باتوجه  و  باشد   دائمی یا مقطعی  تواند می  پرورياسطوره  و  سازياسطوره
 کــه بــود هاییجوان هب نیاز عراق و انریا جنگ هنگام مثلن. یرتغییرپذ  بعضی و اند ثابت هااسطوره  بعضی  دیگر
 و تعامــل بــه نیــاز بعــدها کــه  امــا  بــود،  عاشورایی  و  حسینی  فضا  پس  کنند،  سپر  هاگلوله  جلوي  را  شانسینه
 بنــابراین. بــود ايرســانه فضاي مقید  موتیف حسنی صلح ياسطوره شد،می احساس کشورها سایر با  گووگفت

  .  کند می  عوض  کلش   دائم و  نیست  ریغیت  نبدو و ثابت  يلهمسئ یک  اسطوره

 و »خــانواده. «نــداده تغییرشــان زمــان گــذر و اند اساســی و ايریشــه که یهایاسطوره هستند  بین،  این  در  اما
 نمــاد و نهــاد یــک يمثابه به خود خانواده درواقع. ستهمیشگی هاياسطوره این از یکی آن،  درونی  مناسبات

 و جــان صــاحب مــرد یــک آن رأس در که جایی. کند می ارائه مانیرآ يعهجام یک از  مقدس  تصویري  قدرت،
 یــینتع مســتبدانه را شــانعمل اختیــارات و حــدود  و  هاآن  بین  روابط  نوع  و  است  خویش  فرودست  ادافر  مال
 را خــود یــتحاکم تــداوم امکان خانواده ساختار حفظ با هادولتِشبه حتی و  هادولت  دلیل  همین  به.   کند می

. خودشــان  نــابودي  بــا  ســتمساوي  نهاد  این  گسیختگیهماز  و  فروپاشی  که  د نآگاه  خوب  و  ند زاس می  تضمین
 ایــن در شــده متولــد  فرزنــد  ؟!شــد   خواهــد   بــزرگ  حاکم  امر  مطیع  فردا  چگونه  نبرَد،  پدر  از  فرمان  که  پسري

 نهــادي نینچ رد. دشو او  جانشین  دخو  که  برسد   روزي  تا  باشد   اشباالدستی  عامل  رام  و  مطیع  باید   چارچوب،
. گیــردمی  هــاآن  از  را  فرزنــدان  انســانی  فردیــت  و  تَکینگــی  و  بلعــد می  را  قربانی  گوشت  مادر  همدستی  اب  پدر
نیست، بلکه در خیلی جاهــا بــه آن  ایدئولوژیک نه تنها غیرعادي  يخانواده  یک  در  فرزندکُشی  همین،  خاطربه

  کنند.  افتخار هم می

 ســتمر  یا  مشیانه  و  مشی   به  توانمی  هستند،  آن  درونی  اتبمناس   و  خانواده  يارهبدر  که  ایرانی  يهااسطوره  از
 پویــان يســروده »نتشــارا دست در« کتاب از شعر چند  بررسی به باال، تمهید   به  توجه  با.  کرد  اشاره  سهراب  و

  .تس ا  ند زفر عصیان مثل  یخانوادگدرون يپیچیده  روابط  يدرباره مقیدشان  موتیف که  پردازممی فرمانبر

 چهــار هــاآن نیب از. دارند  یمتنوع د یقم يهافیموت که دارد وجود شعر سی و چهار  انتشار  ستد  در  کتاب  در
 بــه رو« ت»،یپرجمع« »،يکمد « شده؛ دهیکش چالش به خانواده ياسطوره هاآن در که  امکرده  انتخاب  را  شعر
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ــ  و زنــد رف انیصــ ع بــه کــه هستند  هم گرید اشعار یبعض البته. مادر»« و  پوچ» ــ  یگنمــادرا ای  مســائل گــرید ای
  .دمیبرگز را  هاآن لیدل  نیهم  به.  ترند پررنگ  موضوعات نیا  شعر چهار نیا  در اما  اند،پرداخته  یخانوادگ

 انیعصــ   کــه  ییجــا.  اســت  بهشــت  از  شــانشدن  رانده  و  حوا  و  آدم  داستان  خ،یتار  کل  يورهاسط  نیتریمیقد 
بارت عبــه. بشــر فالکــت و یبــدبخت هیــ توج يبرا شد  یلیدل ن،یستخن يهاانسان خوردن بیفر و بزرگ  سیابل

ــ   چرخــد،ینم  اموراتــت  و  يدار  یسخت  یزندگ  اگر  ست،ین  خوب  اوضاعت  امروز  اگر  دیگر  تمــرد عــاملش  نیاول
 و جهــل ســنگر کــه »يآر«  بــرعکسِ  اســت،  ســازفلسفه  شهیهم  نه»«  !نشده  اثبات  وجودشان  که  ستياجداد

 يبــرا یبجنگ  د یبا  خواهد،یم  لیدل  نه،  اما.  پاسخ  از  يشویم  الصخ  ي،گذریم  ،ییوگیم  هلب  یوقت.  ستیانناد
 به  نه  پرسند،یم  نه  که  یکسان.  هند خوایم  گوقربانبله  گوناگون  مذاهب  و  هايدئولوژیا  ن،یهم  بخاطر.  شاثبات

 و مطــرودان يصــهق زآغــا  ينقطه  و  مبدأ  درواقع.  شد   خواهند   طرد  نه،  ند یبگو  اگر  چون  کنند،یم  فکر  انیعص
 مراکــز. بهشــت از ســتیلیتمث آن در یزندگ که میگردیبرم خانواده به دوباره  حال.  است  سیابل  شدگان،رانده

ــ   را  خــانواده  خواهند،یم  خود  به  وابسته  را  یآدم  شهیهم  که  قدرت  قــرار خــود يتــهیاتور اِعمــال محــل  نیاول
  :  دهند یم

  حقیقت

  مادرم مثل  تواند یم

  فتد یب فاقتا  انهخآشپز  در

  يانتظار يبرا ای و

  گاریس   کشد یم  دارد که

  برادر لبان  رب

  پدر

  نگهبان  چشم  سه نیا

  )یازده يصفحه  تیپرجمع(

 يفضــا هــم هســتند، مواظــب مراقبت، يبهانه به هم. دارد یمنف شتریب  و  مثبت  يکارکردها  نگهبان  نجایا  در
 کنــد،یم ثبت را دزد ریتصو هم که يامداربسته نیبرود د نمان. رند یگیم تو از  را  کردن  عمل  رها  و  یشیآزاداند 

ــ ا  در  شــاعر.  دزد  تا  گیردمی  مچ  شتریب  ییگو!  توست  خروج  و  ورود  راقبم  هم  هــر کــه  ییوالیــ ه  بــه  شــعر  نی
  :د یگویم انتها  در و  تازدیم  است، خانواده ياعضا از  یکی  ادنم  چشمش

  ستي بزرگیمن خانواده

  او مثل کاش
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  د یکردیم  شمچ

  تقیحق که

  دارد  چشم دو

 به اشاره. اوست دنبال به  شاعر  که  یآرمان  معشوق  هم  باشد،  يراو  خود  تواند یم  هم  چشم  دو  قتِیحق  نجایا  در
  :شودیم  دهید هم  مادر  شعر  در)  باال در نگهبان  مثل( میهمفا  یحت ای و ایاش  يدوگانه کارکرد

  برام  کند  يوارید  آمده که  يدر

  خورد؟یم  دردم  چه  به

  سرم  رد  ندارد پر که  ياهرند پ ای و

  )سی و هفت يصفحه  مادر(

ــ تأو قســمت نیا البته. یمحدودکنندگ يفهیوظ هم دارند، یمحافظت نقش هم بخش نیا در هم وارید  و  در  لی
 نمــایزا يپروســه يکننــدهیتداع) شــده متولد   تازه  نوزاد(  پریب  يپرنده  و  در  مادر،  يهاواژه.  دارد  مه  يگرید

 مقابلش يوارید گرید تا د یآیم رونیب  واژن  همان  ای  در  راه  از  مانند زندان  زهدانِ  از  انسان  رتبه  تعبار  به.  است
  :که  سود چه اما  ند،ینب

  است وارید که  يدر  پشت

  باز يفضا يجا

  ستبسته يگرید  رد

  :د زنیم ادیفر  شده  خسته  يتکرار يدهاینبا و  دهایبا از که يراو  شعر، نیهم يانتها  در

  مگر است  زور

  خوب من از  د یآیمبرن

  نور از  د یآیم  دمب

  من  به  کند یم تجاوز  یه که

 وانــد تیم يفکــر مکتــب کدام کرده؟ فیتعر یکس چه را بد  و خوب. میمواجه ییچندمعنا با  هم  بخش  نیا  در
ــ   شــر  و  ریخ  مرز  و  است  کامل  کند   ادعا  يراو نجــایا ویســوبژکت لحــاظ از  پــس  ؟دانــد می  را  یکیتــار  و  نــور  ای

ــ ا گــرید يســو از. کنــد  شــورش داند،یم  خوب  خانواده  آنچههر  هعلی  هجبازي هم که شد ل  رز س ا  خواهد یم  نی
 و زده کنــار را پــرده مــادرش یول  بخوابد،  هنوز  خواهد یم  نفر  کی  و  شده  صبح:  دارد  ینیع  ریتصو  کی  قسمت

  .شودیم  خوابش مانع و  کند یم تجاوز او  به  د یخورش   نور
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 به کیوژدئولیا  يباورها  و  يفکر  خط  بر  رشیتأث  هک  هست  هم  يگرید  وضع  ،یاصل  ياعضا  جزهب  خانواده  هر  در
 يشــانه بــر اکنــون و بــود یجنگ سربازان دوش بر یزمان  که  خطرناك  یمسلسل.  است  هیبق  از  ترمخرب  مراتب

  :کند یم  کیشل اذهان  به  وابسته خبرنگاران

  روز هر

  یکنیم تنت  را ونیزیتلو

  گرید يمهدک  به يادکمه از

  )نه يهحصف  يکمد (

ــ زیتلو یهمدســت بــا برادر  و  مادر  و  پدر  عر،ش   نیا  در ــ تحو دروغ روز هــر ونی  مــانع یحتــ  و دهنــد یم يراو لی
  :شوند یم او  يآزادانه  يورزعشق

  اما از  پر يهاچروك از و

  يبشنو  دروغ  نتیآست يرو

  بعد 

  ردیگینم  یکس که ياقهی با

  یکن مرتب  را  خودت

  یراض  مادرت تا

  را  هیراض و

  چاقوست مناض ای هک

  ضامنیب قاچ ای

  يدار  نگه  دخترتدوست

ــ   شهیهم  اشیشانیپ  که  باشد   پدر  به  اشاره  تواند یم  اول  سطر  در  اما  از  پر  يهاچروك  بــه و گفــتن نــه خاطرهب
 بشــورد، وضع نیا  بر  و  کند   انیعص  خواهد یم  يراو  باز  یطیشرا  نیچن  در.  است  چروك  از  پر  مخالفت  يشانهن

  :ندارد يوارید کمد   جز  به  يشاهد  ییتنها  در  بشالانق و  شودینم قفوم  یلیدل هر به اما

  بعد 

  مثل یکهو

  یکن  انقالب
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  یاتاق  در لخت

  کند یم نگاهت  دارد که

  يوارید  کمد 

  :پنداردیم  ترخطرناك گرگ از را او که  ییجا تا  رسد،یم اوج به  پوچ»  به  رو«  شعر  در  مادرش از يراو  انزجار

  ستیچوپان  مادرم

  روغد لاو زا که

  تربزرگ هم  گرگ از که  یدشمن با و

  ...یم...  یم يسفند گو  چه  آسمان  در

  )سی و سه  يصفحه پوچ  به  رو(

  :دارد مادر  سه قلحدا  انسان هر.  ستین ییمعناتک نجایا  در  مادر البته

ــ  حــال و شــده آشنا  آن  با  یکودک  از  که  یزبان  _2.  دشیزایم  که  یکیولوژیب  مادر  _1   و انــد وخیم زبــان آن هب
 هــانیا يسه هر از تواند یم شعر نیا در يراو فرتن پس. شده بزرگ جاآن که ینیسرزم و نطو  _3  .سد ینویم

 شیهااشــک در آرزوها  يایدر  کهيطور  زد،یریم  اشک  فقط  انقالب  و  انیعص  يجاهب  پوچ  به  رو  در  شاعر.  باشد 
  :شودیم غرق

  نمیغمگ  قدرآن

  رمندا  اشک گرید که

  مایدر  شده غرق



121 

 

 ییزدااســطوره يبرا ،يراو_شندهیاند  يسوژه يمثابه به عرش  چهار نیا  در  فرمانبر  انیپو  ،مید ید  که  همان طور
ــ گر جز ياچاره یگاه یحت و شودیم تفاوتیب  اوقات  یبرخ  کند،یم  انقالب  یگاه  خانواده  مفهوم  از  ســر از هی

 يفضــا بلکــه نبــوده، او رمــدنظ ییتنهــا هب هوادنخا يسوژه که تاس  مسلّم و  واضح  البته.  ندارد  یناتوان  و  خشم
 بــدش او از و نــد یبیم گرگ را  مادرش  ییجا  اگر.  بوده  شاعر  توجه  مورد  زین  ی موجود در آنروان  جو  و  ییمعنا

 ینــوع  بــه  هــم  وطــن.  میدار  مادر  چند   ما  گفتم  که  همان طور.  ستین  اشیکیولوژیب  مادر  فقط  رمنظو  د،یآیم
 را انســان  میبخــواه  یهــ   و  میبپرست  ار  هنیم  مام  کورکورانه  اهیلیخ  مثل  د یاب  ایآ  وطن؟  کدام  اما  ؛ماست  مادر
 شــانکمک بــه يضــرور مواقــع در و بخواهد   توپ  دم  گوشت  را  جوانانش  شهیهم  که  ینیسرزم  م؟یکن  شیفدا

 مهــ  خودمــان يزادآ و  رفاه  زین  و  ندگانیآ  يبرا  بهتر  يفردا  ساختن  يبرا  ما  خورد؟یم  دردمان  چه  به  نشتابد،
 ،یکیزیمتاف هم  و  ستینیع  هم  وطن  مفهوم.  میبساز  نو  از  را  یاصل  میمفاه  و  میکن  یکنش ساختار  د یبا  هد ش   که

 یروحــ  لحــاظ از هــم توســت، جسم یحام هم تو مادر. ستین راهگشا هانیا از یکی به  مطلق  شیگرا  نیبنابرا
ــ از و یبکشــ  نفــس تــا ،یشــ اب دزاآ تا يبشور او بر ،یکن درستش د یبا نباشد، نیچن اگر. کند   ساپورتت  د یبا  نی

ــ رعا يبــرا  بهتــر،  عبــارت  به.  یباش   يمادر  نیچن  به  خائن  يمجاز  تو  پس.  يببر  تلذ   کوتاهت  عمر  انســان تی
  .نترس  ر،ییتغ از و  باش  تازه و  شو نو  پس.  ییزدااسطوره  جز  ستین ياچاره
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  یادداشتی بر

  «نام تمام مردگان یحیاست»
  اثر عباس معروفی 

  ن انظری حسیننویسنده: 
  

البته که اهالی داستان  صد  اما بیآثار یکدیگر را به بوته  بهتر است  بگذارند،  تردید تضارب آرا موجب  ي نقد 
همپیش و  رویکبرد  همین  با  است.  هنري  رشتهافزایی  هنرمندان  که  نیست  بد  در  هاي  رد  هنري  مختلف 

د/خواننده،  قی خوانش منتپ   رد رشی  ااصیل و غیرسف  خصوص آثار یکدیگر موضع و موضوع داشته باشند. نقد
ي حاضر از نگاه یک شاعر به یکی از آثار عباس معروفی  گیرد. نوشتههاي احتمالی او شکل میخسوال و پاس

  پردازد. می »ن یحیاستگابا نام «نام تمام مرد

  

 ردگان یحیاست نام تمام م

  پایان 
  ، برلین تو نود و هف د صیس ر و  اا اردیبهشت هزاردیبهشت هزار و سیصد و شصت و هشت، تهران ت

  
ت تا براي خواندنش ترغیب شده باشی، هرچند به تجربه ثابت شده که اغلب آثار موفق ادبیات  س همین کافی

اند و شاید بشود گفت که آفرینش داستان از مواردي است که  ین شکل گرفتهي زمانی محدود و معدر بازه
نمی آن دوا  از  کزمان،  دردي  بماند  تد ابع  نام   ه کند!  معروفی  درخشبهگر تجرعیاس  سمفونی  هاي  انش در 

نام  « که  تر و... است. پر بیراه نیست توقع ایني آبیگان جزیرهگان، سال بلوا، آخرین نسل برتر، دریاروند مرد
بخش ناگزیر    در هر حال    1هاي این سی سال را به ارث برده باشد؛ پیرامتنیتتجربه  »گان یحیاستتمام مرد

  _  ده باشد اي از آن برهی چه بهرلتا متن تا_   تس اهمان

زندگیسال« ماند،  ناتمام  کنم،  تقدیم  سپانلو  به  را  این رمان  بود  قرار  که  ها پیش  ام دستخوش بالیایی شد 
لو  دلیل، رفیقم سپان ي عمرم در غربت گذشت، بیهاي خالقهیاري از کارهام به تعویق افتاد، بهترین سالبس
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پد نیردرگذشت.  من    ز ا  زم  نو ادلتنگی  درگذشت.  شد،  آن  فسرده  با  کشید.  طول  سال  سی  رمان  این  شتن 
  . کنمها تقدیم میبه بچهي عشق را ي سپان، این رسالهبا اجازه .نوشتم و خوش بودم ؛گریستم ؛عاشقی کردم

  » نام تمام مردگان یحیاست /ي تنهابی خود نترس اي بچه

بزرگ نیماي  قول  اثربه  چیز  هیچ  نیست؛    اب  خودش  ،  ااخودش  دیگران  با  خودش  متنی  ثر  هیچ  ست. 
  نشیند. از همین رو در این آن می  جايبهکند و  آید، در واقع متن قبلی را پاك میخود به وجود نمیخودبه

خوانی داستان  غلط  _ شخصیت اصلی داستان_ یابد که سرگذشت زندگی داور  رمان خواننده به سرعت درمی
است  زک نبی  درکریاي  صاحبینس   ه  پیري  به    ن  شد.  داستان فرزند  به  دستیابی  در  سرعت  همین  گمانم 

از عدم توفیق معروفی در غلط اما میمقدم، ناشی  از زاویه خوانی است.  این رمان را ناي روابط بیتوان  متنی، 
بیشبه نب    1متنی نحوي یک  زکریاي  براي داستان  داور  تغییري  آورد؛  قبل  ی به حساب  اینجا    نیرز آخادر 

شان به دنیا نیست و در کودکی و نوجوانی  کدامند دیگر است که عمر هیچ، صاحب شش فرزلفرزندش؛ مند
  میرند. می

گیرد. تا صفحات پایانی  ره مورد دستاویز نویسندگان قرار میي داستان است که هموازمان از عناصر برجسته
اشاره و  هداستان  زمان جنگ  به  روایت  سالهي  ایرشت  و  اي  مشخق ارعن  داللت  خص  ص،  در  قطعی  وص  و 

گی از زمانی معلوم  هاي مشخص به نمایند زمان روایت وجود ندارد. منظورم حضور و برجستگی نشانه یا المان 
  شود؛ ي صد و هجده به سمنان اشاره میهاست. هرچند در صفح

  ریم... یرا براش بگ يدزیقاي آگاري تا دختر تا سمنان رفتیم خواست آخر دو سال براي آقاي میربکوتن شاعر

  ي پانزده. ي صد و سی و نه یا اشاره به سروان در صفحهاشاره به شهربانی و شهردار و عکاس در صفحه نیز  و

و   کارکرد  عدم  به  توجه  اساطیري  با  فضاي  نیز  و  داستان  در  جنگ  زمان  به  اشاره  تسلط  _ اثرگذاري  عدم 
کرد. عالوه بر  ادامه پیدا می  انتهاي داستان  زمانی تایب   ن یکه ا  رسیده نظر میبهتر ب   _ ي زمانی ویژهسیطره

خواننده  ي عمر انسان و امکان تخمین زمان روایت از سوي  بندي حاضر با در نظر گرفتن محدودهاین، پایان 
  خوانی ندارد.  در انتهاي داستان، با فضاي اساطیري مورد ذکر هم

بتوان   ي سی؛هصفح نان  کسی که  افتاد، با  قتی گیر میست پس کیست؟ ویگر نمعجزه  رگاند،  کد سنگ را 
اراده این  اش کوه دهن باز مییک  از  او بتواند سرش را توي خورجین اسبش ناپدید کند، غیب شود  کرد تا 

  لم بیرون برود. نشنود، نبیند. عا
می               نصف  نان  مثل  را  یماه  تکهکرد،  میک  را  بهاش  یک    داد  بتابراهیم،    ماعیل. خودش س ا  ه که 

گذاشت  کرد میتوانست بخورد. با دست از روي صورتش پاك میها هم نمیخورد. بعضی وقتیها را مستاره
  هاي نداري.  توي جیبش براي وقت
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داور هو کشید، کالهش را در هوا چرخاند، همه  يصفحه پروانهصد و شصت و یک؛  فتند توي کاله.  ها ري 
  ك. ر سپ ه سرباله را گذاشت  داور ک

  کند. مردم در یک مسئله اتفاق نظر داشتند که داور صاحب کرامت است و معجزه می زده؛ اما تماماي یصفحه

  
هایی از داستان که روایت که و فضاي داستانی است. در بخش  تغییر آهنگ زبان مستلزم تغییر راوي، پرسوناژ

به    _ سازير سجعبا تکیه ب_ ان  برد، تقلیل زاد ن   ن همابرد داسترپیشاتفاقآً موتیف آزاد هم نیست و تأثیري د
و یک«هاي  قصه و هزار  اگرچه  »شب  شهرزاد  دارد  مابه،  فرمی  نیز  ازاي  مواقعی  است. در  ننشسته  ، خوش 

بر  نویسنده بد  براي خوانندهدستی و با سجعازاي فرمی، داستان را دم  مابهون تکیه  ي  سازي پیش برده که 
    .تنیس اي ادبیات کافیحرفه

  »  دزد غوره را گرفتند! ها! مزد نوره را گرفتند! ها!«؛ بخشا باز از کوچه گذشت: پنج ي بیست وصفحه
با داناي کلبه غیر   هاي مستقیم داخل گیومه  رود و نقل قولمی  پیش  از یک مورد، روایت در کل داستان 

  اند؛  آورده شده

  » را یادم بده. حا یبلد بودم. مس ار ایحی لیل! «گاه کرد:  ها ني صد و هفده؛ به ستارهصفحه
هیم/ اسماعیل است که نه  اما آن یک مورد چرخش راوي به زبان اول شخص از قول دوقلوهاي داستان؛ ابرا

شناسانه به وحدت دوقلوها و تعلیق میان آن ه کارکرد منطقی! حتی اگر با نگاه زیباییتوجیه فرمی دارد و ن 
  سبقه است. ر از این مورد در داستان بیغی هند یا تکنیک بور ،گاهنشیم؛ زیرا این دو نگریسته با

ما  کند؟ به هرحال یکی از  ابراهیم. چه فرقی می  ي صد و سی و هشت؛ من اسماعیل بودم؛ شاید همصفحه
یا  ننهاي تنها به د مان زودتر به دنیا آمده. و مادر که ما را تدانستیم کدامکدام از ما نمیاسماعیل بودیم. هیچ

  ام یا من؟ مدهان تاریک آنقدر سرش سیاهی رفته بود، یادش نمانده بود من زودتر آاهد که بود، در آن دروآ
  

مهم از  شخصیتیکی  و  شخصیت  داستان  عناصر  سمت    پردازيترین  به  داور  فقط  داستان  این  در  است. 
که   شده  داده  سوق  شخصیت  واسطهپرداخت  به  هم  افسانهآن  خدشه  واري  بر    هد یگرد  دارشدنش  (مضاف 

ي مکالمه  1وت ها نداشته و به قول ساري بین شخصیتیسنده هیچ نگاهی به تعالی پرسوناژ و مکالمهنو  هاینک
شود، نیز  تار واقعی طی گفتار خاموش یا درونی پیش برده میکه طی آن گف  Sub  conversationبطئی یا  

  گیرد.) شکل نمی
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ف و تغییر موقعیت از داناي کل به داناي  ألومهاي ی از روشیاهرتی ني س با نویسندهي مدرن  تفاوت نویسنده
ویسنده بخشی  ي دید، نفاصله بگیرد، به همین دلیل با تغییر زاویه  اش چیزدانیمحدود است تا از جایگاه همه

آگاهی میاز  عرضه  مخاطب  به  کاراکترها  زبان  از  را  پیشهایش  اختیار  کل  معروفی  از برکند.  را  داستان    د 
داناي کل  يهیزاو از  در    دید  بهتر مخاطب را  این کار فرصت درگیر شدن بیشتر و  صدارت خود گرفته و با 

  ده است. دست دا

  
دهد که خود پرده از ِسر یا اسرار  ن به مخاطب این اجازه را میبینی نقاط کور از سوي نویسنده در داستاپیش

اش نیز دوچندان شود، معروفی  نهاشناس ظ زیباییح  ،ير ودگیزه و اشتیاق  ها بردارد و ضمن ایجاد انناشناخته
  نجسته است. وقتی مخاطب   دهد، از این امکان نیز بهرهاما با دکوپاژي که در همان ابتدا همه چیز را لو می

نویسی  هاي نوین داستان هاي متنوع روایی و روشاز شگردهاي تازه، شیوه  داند و نویسندهکل داستان را می
یال ذهن، عدم وجود قهرمان و ضد قهرمان، تغییر موضع مفهوم شخصیت  ن س اي دید، جرییهواز  ییر غمانند ت

  د، جذابیت متن براي پیگیري از سوي خواننده چیست؟ کن استفاده نمی

  

را  اب متن  شانس خوانش  و  پتانسیل  که  است  اثر  و موجب دیریابی  و خواننده  نویسنده  میان  ارتباط  پل  هام 
تأوی  ،یگد اینزبرد.  االتر میب برده پذ لخالقیت،  کار  به  ابهام  و  گرو پیچش  تا حدود زیادي در  متن  یري یک 

غیبت   به  در داستان بستگی  مانور خواننده  میزان  است.  نویسنده  توسط  دارد؛  و  شده  نویسنده  عدم حضور 
پیدا    دومد نن تواضعف اثر میي نام و شهرت نویسنده نباشد (این مورد به دلیل  اینکه حضور متن تحت سلطه

یعن  بهخو  یکند؛  سابقه  شهرت خاطر حسن  اننده  قبلیو  خوب  به    ي  نه  کند،  پیگیري  را  داستان  نویسنده، 
از تمهیدا اثر). نویسنده با استفاده  به داستان میت  خاطر خود  دهد و خواننده را تا  داستانی شکلی دیریاب 

اي سرراست و غیرمنتظره  شکل  نه ابهام و بهوگ  رز هاروفی اما عاري  کشاند. این اثر معانتها به دنبال قصه می
ساختی در کار نیست و دعوت به خوانش از  نگري ویژه است. به واقع در داستان ژرفبدون نیاز به تأمل و ژرف

  معناست. اثر بیي سو

  

کشلوفسکی گانهسه نشانه  1ي  قرمز.  و  سفید  آبی،  بیاورید؛  خاطر  به  آبیرا  در  گگذاري  پی  سفید  در   فتهر، 
شوند  هاي متفاوتی مطرح میگانه شخصیتهاي سهسفید در قرمز؛ در هر یک از قصه  اريذ گ شود و نشانهیم

ارتبهایی در هر قصه با قصهکه با نشانه از فیلماط  ي بعدي در  اینکه هر یک  ها به تنهایی  هستند. عالوه بر 
گانه) بر مبناي (سهثر  اهاست. این  آن  نیبما  طموجب کشف ارتباها به ترتیب،  اند، اما تماشاي آنقابل بررسی

رمان به  جنبش  و  بوده  بسیار خالقانه  شرح،  مورد  تکنیک  کاربرد  و  گرفته  شکل  فرانسه  در  نو  موج  نویسی 

 
1 . Krzysztof Kieślowski 
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مقدمه به سال بلوا و نیز حسینا؛  کاربرد و بیافزوده است. در داستان معروفی در مواردي بیثر  هاي اکیفیت 
  نماید. میته خکه بسیار ناپ دوش می هول آن قصه اشار شخصیت ا

ها بعد از آن در روزگار  ها قبل از آن و سالها در سال بلوا گذشت، سالي شصت و شش؛ داستان اینصفحه
  ها شهر را قرق کرده بودند... ایی که روسجنگ، روزهقحطی دوران 

ش را  خود  پورفروشی کیی م  يرهجبود که کنار پني صد و چهل و چهار؛ حسینا را هم آنجا بارها دیده  صفحه
  دهد... نم می

را نوشته!  »  سال بلوا« خواهد یادآوري کند که من همان هستم که  جا فقط میانگار نویسنده، درمانده از همه
را  خواننده داستان سال بلوا را به یاد داشته باشد، کارکرد حضور سرزده  بر فرض که  این بین  ي حسینا در 

نویسند باید   آقاي  پروست   .دیس پر   هاز  هیچمی  1مارسل  که  داستاندانست  از  پاي کدام  گرد  به  هایش 
او در داستان  هایی براي  رسد و مارکز باور داشت که اقبال صدسال تننمی  »  رفتهوجوي زمان ازدستجست«

  دانم! دیگري تکرار نخواهد شد؛ معروفی را نمی

  

اند، البته  ان داور و دولیلیزند رزدند؛ فاش مید ص   و پور  ل و میکاییل کهنورسا، یحیا، مسیحا، ابراهیم، اسماعی
  به غیر از مندل و قبل از او. 

  نگیرید!   گذار ژنتیک کالسیک اشتباه؛ کشیش پایه2مندل را با گرگور مندل 

عزایم(  /mandal/  3ندل م که  خطی  [قدیمی]  ‹مندله›  میاسم)  خود  دور  خطخوانان  آن  میان  و    کشند 
افنشینمی یا  سان  بُوَد به  دیگر  و  نماید   دگر/    اوي  مندل  بدیده  و  اوي  لتنب  ندیدهوانند:   خیمون  سند و دعا 

 .)52سراب (رودکی

نظام مشخصی در  طور که میهمان انتخاببینید  و  اسامی  نامآن  خصوص  ندارد.  را در  ها وجود  ها خواننده 
  د. گذارن چرایی و کارکرد احتمالی خود در سیر داستان وا می

  

دولی میخودی،  لکوهی،  نورسا،  خسروي؛ زلالرون،  سروان  دختر  نبات،  نورسا  پادشاه؛  دختر  خواهرش،  و  یخا 
نورسا که یک کتاب جلد چرمی  واره است به جز  پري، و اولی یک  هاي داستاننیلوپر، خنسا؛ زن مندل؛ زن

هفت شیرین،  و  خسرو  مخزنشامل  و  اسکندرنامه  راپیکر،  نظامی  از  زن  االسرار  دارد،  تان  س اد  هايدوست 
بد پیکران بی آن؛  از  فعلی  ندارند؛  سرنمیدن  زنها  فقط  یعنی  زمان زند!  کشیدن  پیش  با  خواننده  شاید  اند! 

نویسنده را از این موضوع رهایی نیست که حتی شده یک زن  وءظن رها کرده، اما  داستان خود را از این س 

 
1 . Marcel Proust 
2 . Johann Gregor Mendel 

  . فرهنگ فارسی عمید  3
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ان اصالً به سمت  استداشاره شد که    نیا  از  شباشد. هرچند پیتوانست در داستان، تجسد و فردیت داشته  می
  پردازي زن! پردازي نرفته است، چه برسد به شخصیتشخصیت

  

هاش  کردند؛ انگار خانه آتش گرفته بود، بچهییچیدند و سرگردانش مپپرده بر او میي شش؛ ابرها پردهصفحه
خاطره داالن  ته  از  یادها،  دود  از  پیدا  و  میگم  رادها  دورش  صداتفرگمی  ویدند؛  و  سر  کردند،؛  می  ند،؛ 

  » کجایی؟«شدند: هاش سرازیر میآوردند؛ عاقبت از چشمزدند؛ نفس پیرمرد را درمیخندیدند؛ حرف میمی
یک  این از  پس  به  بارنوشته  مرداد چهارصد  در  داستان  فنی    خوانش  ابعاد  مجموعه  مسلم،  قدر  آمد.  دست 

   گردیده است. ر تشبی ايهشفه و خوانشهاي مکاداستان مانع لذت
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  ی» کوتاه«

   اوصانلو نینسر شعري از
  

   کرده یتو کوتاه يمو 

   من فکر نکرده يهادست به

  تو  يمو یبهتر از کوتاه و

  من است  يهاانگشت زقزق

  يقنار ریجزا انگار

   ها نوك زده باشند آن به

  روزها   يدراز يدر ازا و

  ر تزادردست از پا   هابآ

  دننکیرا گز م  ساحل

  ياجنبنده چیه جانیا

  زندینم زنگ 

  سوم یاشغال ساحل گ بوق

  تو بلندتر است  يسویگ از

   ر!دانگه  دست

  انیجر نیا يتو امچارهیب يپاها

  دارد  انیجر

  ی زانیمن گر يهالب  يتو که از ترانه مثل

      

  خنداندیها را مساحل شن 

  پاشاندیم
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  تو   يترسو يهتران و

  است  دهر را درآو یق یموس  هچر ه رشو

   

   ن!! بخوانه

   هایمثل ماه    هایماهمثل گوش بخوان

   ن!زده بخوازنگ يمو مثل

  اور یمن درب يهااز رگ دمار

  من يهااز دست دمار

  من يها

  زانیو خ چانیپ

  با تو  یموج  داردیبرم زیخ

   ؟يادهیمن رم يدهی از د يد ید

  توست  يهاتدس  يتو يرستگار

  متروك  يهد کن يرو
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  » انیدر یاز «صدف ح يرعش

  

   اشکه جنازه یسگ مثل

  است  جاده را بسته يگلو

  مرگ و

  کندیم یزندگ شیهادندان يالالبه 

  ترسم یم

  دانم یخوب م و

  ي که تنم بود تو

  گذاشت  یرا تنها خواه میهااستخوان 

  تر بهیغر زیچکه پوست از همه حاال

  ت اس رتکی نزد زیچهخون از هم و

  ایب نابایخ  گریسمت د  هب

  ام ستادهیکه من ا ییجا

  خواهدیباد م و

  تکه کندرا تکه  روحم

  ...با خود ببرد و
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  ي» خسرو   آریااز « يشعر
  

  م را سنجاق کرد  تيناز

  ی ل یاسرائ یدخترک  يمو به

  سکوت   بشکن

  انور یتجاوز کنم به س  تا

  ی خط مقدم يهاتپه  اریش  يال از

  کن بال يرو

  ت اهناه پستکنم ب فکر

  د در بالکانبو  کرده یجنگ که

  رواندا سم یلیم

  ی گروه یابیقوام ب تا

  باال از چپ  ياوریب

  با بلوك ده  دهیخواب  ینکن  یراست

  يبازبرسد به لش دهد یگاز م که

  ازده ینکند تا   یابانیخ و

  ست یطرفه ن دو

  ي کاغذ  يهاجنده يبرا

  ش یگاو خ ریز

  آورده هفت من  بز

  ر یهمنشب کشتار

  آزاد _د کرد هاوخ  ما راش  کار

  دستم   ينداد ارک تا

  ی کن کم استراحت
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  يشویم پاره

  که پر شده از کارگر  يعصر در

  طاقت  يندار خشم

  خط   ای یبر سطر بزن مرا

  ي ام کردمچاله ییخدا

  در قبر   یانداخت و

  آوار درد  ریعروسکت ز يهاسرفه

  در حلب  افتاد

  کرد با گور  یخاوران

  ا مرگ ب کنمیگم نم  که

  م ص یحر خطدست

  ی خ مچاله  يتو  اختهد نا

  ی خفگ  ن یتا ته فرو رفته در دورتر که

  گردن کنمیم يکبود

  حال  با

  کندیام مموزه تا

  تس ییآشو
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  » ستمین نیمارت  من«

  ی دابخشخ  الدیم عري ازش
  

  شود ینم  دهیکه د درد

  ی باش  دهی کش د یبا

   ستمیکه نقاش ن من

  رفت  مرد

  پس    وا        پا         دل

  ی ده باشرمُ هدزندهزن  د یبا

  ...د یبا

  رفت  زن

  است  ریباز شد و حاال ناگز در

  شود   بسته

  رفته تا ته و رفته ی نشسته باش   یتاکس  يتو د یبا

  ی باش رفته

  ی باش تهران تا اصفهان شکسته  از

  ی باش ده یخواب خواب خواب د و

  پل  يرو ياحُجره  یِدر چندضلع که

  پاش  ریبلنده باشد از ز  يرودندهیزا

  ی گرفته باش  مقامأمورها انت اممت زا يابا بوسه و

  ی لیاسم طو يرو  يتاب بخور یه که

  کند هنوز  ی تو زندگ  ادِیدر  که

  ي اسکته يهاجاده
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   یزرورق يهاابانیخ

  ی خورده باش  تیهارا با لب کافه و

  ياقرض گرفته که

  نسناس   بُردیمثل چاقو دارد از چاقِ من گوشت م  یزندگ

  ناصفها مینداشتکه خون  ما

  خونخوار  يا ی خواهین چه مم نِاج از

  کن فراموشم  یکوچه راض تو

      آن چراغ بفرما که خاموشم  تو

  مثل من  ایمثل من  اگر

  يدار  یخوردن يهالب

  ي دارنگه ی کنیکه مثل من از باد م ای

  يداربغل  یکنیم یتنگ يدر آغوشِ سرما و

  ي داروندار انِیم يدار هیخا اگر

  ی بده تیاهتس از د  دادن يبرا  ایندار د از

  ي نگهدار  یکن ین از ز که

  دهم یم تیرضا ی الک يهاهم به مشروب من

  ن یاز تو رقص را بهتر بلدم مارت من

  ه باز کنم فرشت يچطور فردا روز را برا  دانمیخوب م و

  ر یدلِ س  ک یام رفتهدستزمانِ از يجوو در جست تا

  ن یمارت یحق داشت تو

  از س تس د  کُتِ با  یمست يانهویپس از د  د یبا تو

  ي زدیآب م به

  I miss you   یگفتیم  د یبا تو

   من یول
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  يمثلِ من اگر بود ای

  یمرا داشت يِها آن ایمرا  يهاآن و

  ي د یتمرگیم

  ستم ی ن نیمارت من

  چرا به آب زد   کنمیخوب درك م نهوگر

  مرا انتظارِ

  ...مرا دردِ

  کن ول

  !ی ستینقاش ن تو
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  ي» سفر  هثیاز «حد يشعر

  
   کشد یم  آشوب ه ب هک ی زن يبرا

  بخر ياهنچغ

   رونیب  يآوریسر از آب م یوقت که

  !شود گل

  

   ردیمیم مجنون

   يگریفرهاد د يالی من     ل و

   شتدس  که

  ز مر بدون

  است  گرید  یهنیبه م  آلوده

  

   آورمینم  ادیبه  گرید

   یکشتارگاه

  خواندیسرود نم که

   دور ی هرچه ه و

   شودیم دود

  نفت نیا

  رگید يارهسف يپا

  

  ا هچکمه

  زندیریم يورترد يجا به

   اتیح و
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  به دور   زنده

  شود یپژمرده م  انهیخاورم در
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  » انیسفار نیاز «رام يشعر
  

  بود  يافکاخواندهکا يهادر چشم زنِ

  شدینم  خام

  که وا کرده بودم در لَکان  ی تخت يرو شدینم  خم

  ز لک ا پر اوردیب يامن بچه يبرا یلک لک تا

  صداش   زدمیان که مرجان مهم ایآنا  ایسارا   دوب  دهیچیپ  قدرآن

  !وجود ندارد ی زن چیگفتم ه که

  ست ی زن ن يزیچ

  جز وجود  به

  آن را هم طالق دادم  که

   ه!ایقمرْ س  نیا کندیشق نم  يشعر گرید

  شده تمام تهران  یبلنده در عفونتيپر

  ود ب چپ کرده  اهتیکه ته چشم س  يابودم در کافه گفته

  !م تس ور د د ی ایب اقدس

  دلم گرفته بود   ادیکه ز ی مکشت وِبپ  امد ین

  

  کردم یباز م  ودهاشینـ  يخودم را ال يِسعد 

  ي منزو ینیاش حسدر کشاله گشت یول م سرهکی

  :... الو ولو  نکرد  تا الو امییتنها يرا تو  یتلفن آخر

  تشتِ ماه  يخورده توس یپستانِ خ همهآن«

  » ؟ارستانمیود خانمِ تب یدف دَدَف دفِ ک  دف

  بودم   یجنگل نم

  ی رفتیخلش برهنه راه مدا که
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  لباس  یاگر تنت کن یچقدر نفت  ییهاچشم با

  يارا از ته زده هام درخت

  رد کیرا وا نم هامدکمه

  کرد یکشوهاش تا نم  يرا تو من

  است  یکه مادرم زبانِ فارس یبا من  کردینم تا

  ت؟ اس  زن  همهنیمن ا يهاچرا خواب وگرنه

  دیآینم مفاعر  زِیتپیه استرب  تااز تورهنوز  چرا

  دارد؟ هان؟ الیاز واو ییهاکه چشم يانهیشخ 

  ست؟ ی ما ن یِجمع گور دسته ی زندگ مگر

  

  مرگ

  ی مخف ینیبا دورب  ستي پُرُو اتاق

  يبدن که لختش نکرد همهنیا يبرا

  امکنار گذاشته يقبر تنها

  !یهم قسط آن
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  » انبرفرم انیاز «پو يشعر

  

  د و ش یباز مکه  بخچال

  شود یم باز فقط

  ونیزیوتل

   جنگد یبا سکوت خانه م تنها

  ساعت   تاكکیت و

   ياپنجره ییتنها کیتاکت

  به عابر ندارد   یچشم  که

  پژمرده همه   هارخت

  مرده  ست يکه عمر يشاد و

  نه پا دارد که برگردد  گرید

  يلبخند  نه

  جا گذاشته باشد در کِشو  که

  نه یسک  یحت

   د یآیه مرفتن است ک يبرا تنها

   رنج ياهدندهخچر وگرنه

   چرخند یکه نم  روغنیب

   جانیا زنمیخاطره حرف م با

  جا آن  زنمیخاطره حرف م با

   ینقطه تفاهم اما

  م یدانیم هردو که

   است دنی نرس 

  دیمهش مثل
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    دارد یشعرم برنم  يهادست از سر شب که

  داندیم کهنیا با و

   ياکلمه چیه

    یفاک يازهاند به ستی ن گوتراس 

  ور زبه  اهد خویم

   سطرهام  يرا جا کند ال خودش 

   لحاف نیا يال

  مرگ کارساز است  تنها

  !من نمان خواهش يپا

  تن نیا

   دار کرده خودش را بر ستيعمر

  که بوده  یی زهایدنبال چ به

   ها فرار کردهآن از

  خانه  نیدر ا ی کرده جهنم برپا

  گفتند یم که

   افتیاهد ت خوبه بخ یراه

  م نکیم اهشخو

   د یلمات بگذرک نیا ریقصسر ت از

  دیبگذار

  را  آرزوهام

   ببرم ی خوابگور تخت به

  ندیگویم که

   یل یکرد خ ناشاد

   ...یبا ب یزندگ
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   کردن استنيشاد

  کنمیم من

   !نداشته باشم  ترشیب تا
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» از «پژمان قانون يشعر   

  

  

  

  

پس آن مرد   پرد؛ین ما متاده از دس مر يندهرپ هاست ک يد ی وز روز شد : امررا بر نقطه فرو گذاشت و گفت دم
بر سوراخ  افتهیباز افتاده بر زانوانش که  افتاده،  از جوش    دانست یآن مرد م بود.    دهیلرز  بیمه  یبود که آب 

آو د  زانیساعت  تنها  واریاز  در  او  که  است  م  ییشاهد  را  پرندهشما یکف دستش  م  يرد،  را  و    بوسد یمرده 
بودم    يزمان که بازو گفت: آن  د یبود که انگشت به دندان گز  اطورهنیا.  کند یم  لمحخودش    را با  نیدوهگان

افتاده از جوش را   ي نکردم!؟ چرا هردو چشمم کاسه  عبور  ده ی بوس   يتنها چرا از گلوها  نانیبندرنش  ت یبه وال
   !؟د ی دینم

آن    بهگاه  آن  کجاست؟ و   ین ک  میتقسرا    ی پستان  تا هیابا س   ین یکه بنش  ياکجا کافه  دیدردیاو در خود م  پس
بگو وال  ییپستان  از  ببر  خود  با  مرا  جوشم  از  آن   نانیبندرنش  ت یافتاده  که  تابستان  سادر  را    ام هیزمان 

   ر!ها مگذاما قدم به آب یو تو ب  کنند یشته مررشته

د و او ن دو بنهاده    يگنانه در وغم  ياهچنان گشت که از چهار جهت سنگ  يگرفته شد و راو  ها فروپستان   اما
افتاده که نفساز   يهارگ   يگران منهابود و چهار سنگ  قیرها گشته با عم  کیتار  يو در دره  فتگینم  ایداخ

  ت یگرم فکر کرد از آن وال يهاتابستان ياوبود که ر  طورهانیتکه تکه به رازگاهش بردند. ا دیدیرا نم   یکیتار
موها  زدیبگر ز  يو  را  کزن  بده،  و  کند  سفوتاه  بر  ياهد یر  در    زدینافش  جنگل  آنو  و  جنگ  از   ي هالحظه 

به گلوله ها    کهآنیب  ردیو بم  بکاریفر  ی لخت زن  يها به هرجا که بتواند سرش را بگذارد بر شانهخشک و نفت
ب  کند؛  دره  يولهگل  کی شهوت    کهآنیفکر  در  را  او  باشد    ایو    ازاردیب  کی تار  يسرخ  بند    دیبگو  ایدر 

  .که ناکرده با دستانم بود نمردم ی به لطف  دهی خزن فرو ياهو به گوش  نتسی به گر  ستمینگریم

مدت  طورهانیا از  بعد  تا  که  نم  ی بود  نرم  او  با  س   گشتیدره  اس   ی اهیو  خونش  «او»    دهیپاش   د ی در  و  بود 
او پاش   يرا فرو گرفت و رفت و راو  شیهاپستان ا  دهیخاك بر  دل  يگفت:  را    و رگانم  يشد   م جدااز بندبند 

مقام من آن کوه    نیا  ازسوراخم مخواه! که بعد  سوراخ  میعظ  يهابر آب  یتگش  یبیو فر  ی خواست  هد ی کخش
م که  آش   سوزد یاست  ش   انیو  بر  مدستا  ار یتو  تباه  اگرددینم  م   نیا  ي.  که  شب  یسوزانیرا  روو  و  با    ایها 

  يا پر زدم  از دستانکه    ياهدرم  يرندهام و آن پدهافتا  که از جوش  یدان یتو نم  ،یسوزانیکم را که م  ينورها
  در آسمان رها  انیبه آدم  اهیس   یفکر کن که در آن چشمان  یهان پس به ج  يپر زد  دهنده؛بیغر  يبه روشنا

ا  شاشدیو هرگز نم  شاشد ینم  گشته به سوختن برده  نیاما تو  نم  يابرده  ؛يارا    يکه راو  يریگیپس خبر 
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ند و کوه  کیکه به سرخ دعوتش م  دهید  ی لخت  يهشان   ا یدر  ر ب  کرده و   د ی ف به خورش فته ت فرو گر  يهاپستان
  .ذشتهقاف از سرش گ

که سطح آب مواج    يادهی شاش   ای!؟ آيادهی ش شا  ایتو در شب مهتاب به در  ایشکوفه آی درخت ب  يگفتم ا  پس
عظ از  را  تو  و  دمه ین  ک ی  م یگشته  پرنده  ده ی روشن  و  پستان   ياباشد  گ  دهیبر  یمرده  منقار  ب  رد یدر  ه  ب  داو 

  :د یگوو  زدیتو ردستان 

   ز!اشک ملر  از

   ز!ملر دهیتفت از

  ! ب یکفش خواهد شد غرهخشک لنگ يدر صحرا  يدستان تو را پس فرستاده روز  کیتار  يکه در درهآن چه
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  ی» قاسم مای از «ش يشعر

  

  تمام است  زیچهمه

  یتلخ تیانسان روا و

  تخت  يده روگ افتااز مر ترنیغمگ که

  خت ت  هشد  مامت

   گرید  شودینم  کیرتح ی چشم چیه و

  

   دوند یم همه

  دیایفردا به خانه زودتر ب تا

  وقت  شده تمام

   روروبه ستادهیکه هنوز ا ی دشمن و

  هام به چشم  زند یم زل

  گر ید شومینم  کیتحر

  دی آیبه کار نم  میاما تسل 

  

  بلند   از آب و نمک  باال

  مادر مثل دامن   سبز

   شودیتمام نم  کشور

   ستیخون اما

   ستیون خ نیزم

   ستیخون زمان

   امبه دهان معشوقه دهندینم  ریش  گریهام که دپستان و

   ستیخون
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  تمام  شودینم    زبان

  یخانگ می به دژخ  زنند یکلماتند که آتش م هاتن

  هستند ونیزیتلو يتو که

  لباست  يتو که

  خوابت تخت

   ستتمام شده زمان

   ستین  شنود يبرا  زیچ چیه و

  اندخانه کوچ کرده  نیاز ا رالمات ما الل و ک  نازب
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   ي»محمود  ياز «مهد يشعر

  

   خط افق  يرو زدیقدم م غم

   يهاي ها

  دها یخورش  و

  ه یرخ از گرس  

  شدندیم تریخون

   تا صدایب

   کنند و خواب غروب

  رد یمرا از شب بگ سراغ

   قلم کرد ی را چه کس میپاهاجفت

   ممن راه رفت  که یوقت

  خورندیکه سر م  یاتلممود از ک و ع دیسپ  یخط يرو

  شعر   نیسطر آخر ا تا

  شوندیاعالم م  ایاعدام  هاسرخنهیس 

  درخت  يپاها ریز

  من  ينهیپشت س    کند یغروب م دیش هات خور چشم از

  بزرگ است   یاندوه يندهیکوه نما هر

  زد یریانعکاس شعر مرا به دره م  که

  جاست نیهم دره

   عرش نیآخر ا رسط

  م یهاکه اشک اجنیهم

  زنندیدار م  رهیت ییهاابطن از

  را  اندوه
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   شودیکه فرم شعر از سرخ خارج م جانیهم

  هرچه رنگ بود  دیشویم هیگر و
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  »از «مژده نگهدار يشعر

  
 

  برخاسته از خواهش دست  يهاتکانه

  باز؟  ی ستیبا  هیکه در سا ينرو  شودیم

  قداره  م ید قدوم ق نیآخر گدار

  ی ساختگ  ریدر تصو یینامع اقتحم

  نه؟ یهرگز جز به آ میادهی خود را د چیه

  ی که چ  یچیه هیشب

  ؟ يشویك م ی چون چ باش  چرا

   من بود اگر دست

  به چشم  کردم یمن  دستدست

  نشاندمت یم

   ریبگ

   را بکش تپانچه

   عبور رسدیگدار نم  نیا از

  خشم   یحوال  نمیکم در

  رگ م يهالهپ د یکن گردعقب

  شوندیم زیتمدشت  يهاخونابه

  ی برف يهزار ستاره يشانه بر

  يعبر چهارصد 

  طرف یهم ب  بارکی

  شعر  ن یچنقطه يبه صفحه  سم

  دادم گاف
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  هنوز  سمی ونیکه دارد م  یانیهذ 

  نکنم  دای افعال پ تواند ینم

  رونیاز آب ب ممیگل

  را چه آمده که در گرداب  درونم 

  ی ه خندد یو م چرخد یم یه

   يخاکستر

  کندیم هچ  ار سرخبآتش يرو

  گر بازگردم ا کنم یم هچ

  به رفت  شهیکه در هم عازمم

   یباران  بومم

   برنج یروانیش 

  ها تا خوشه زمیل

   جوهر  که یاز کلمات  ترسیخ قلم

  دهدیم پس

  زانو فرو رفته در گل  تا

  خوسته در خاك   یتن  يبو به

  گردم یچه م  دنبال

   گرداگردم

  ها ركیرجیج  و قال لیشغال و ق  يزوزه

  اد ص   شومیم

  ست ه  جانیا یکس يآها

  که رمیگ

  رود یمن به چه کار راه م با

  کند ی مرا حال د ی ایب یکس
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   د ی بگو یکس

  داد که گلوله بارانم  یچنان جنگ از

  آورده شدم  جانیبه ا  چگونه

  ي ستادیکه تو هم به تماشا ا گاهآن

   من تا زالو و

  ام فرو رفته زارین  قد هم

   سرمتو در   يصدا و

    ی انوخیکه م چد یپیم

  دهقانان انددهی کش تش را به آ جنگل

   پدربزرگ

  را گرفت دامنم

  فرار کردم از هراس نسل  و

  دم یدانه را هم بخش نیآخر

  باز نگردم  که

  رم یارزان بم کهنیا يجا

  کنم  یزندگ

  هر دم و باز دم  متیبه ق و

  تا ترس   بدوم

  حمله کنم با چشم  و

  ی وحش  يهاگاو يگله به

   من بود اگر دست

   ا اگررچ اصالً

   کنم شانیچیق د یکه با ياهبافت يهامو

  ندیآیسراغت م  يبرو ی که ک ییهر کجا به
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  نقطه  د یایجمله ن يدر ادامه تا

  شده   يه و روز کاغذ گذشت کی از

  قرار  می بدو ایب

  ی مکتین  يرو د ی درخت ب کنار

  آفتاب موقت است  استراحتگاه

  میت وقت کنهست تا در آن موق يمقصد 

  سر 

  سدی بنو یز تو کم اا داشت تن هیما

  ي بدهد از د زیتنم را تم يارمس 

  چند سرودست  نیما هم يهیسرما

   ماندن برجا  يجابه که

   انداخت جا

  تادمان افجان به

  از خودت  یبرهان  ی توانیچه خوب م تو

   که تو فکر زهایآن چ به

   عمل کردم من

  کن خوب  نگاهم

   نشدم هنوز  یعمل

  دارم  بم یته جقدر آن اما

  کنم  ی دکشو خ آن با

  برم یفرو نم بیج در که  یدست

  دن یدر حال رقص مدام

  کاغذ  يرو

  را با من آمد خمار   ریمس تمام
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  خودکار را هم  دهیرس  وقتش

  کنم یاکیتر
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  ر»پویی حیاز «سحر   يشعر

  

  طرف   کی ی میقد  يهادر محله يزار

  ست؟ یچه کس ی آجرها جوان ترك

  ندیرویسر مخود  فیشر يهابر مزار ناهایگ که

  _رزهاد يال_

  نباشد زير کجا که مره تا

  تهران  مثل

  است  را انداخته شیاز هر طرف حصارها که

  دیروزانه ترس  يرهادر آما شودیرا م  اشیکلفتپوست و

  اندکرده کیشده شلقاب يرهایبه تصو  شهی را هم گلوله

  انددهی د ریصورا ت  یآجر زندگمن که آجربه يهاچشم  یعنی

  اندنداده  وذنف يدفتر يصفحه  چیه را به  مانیس  و

   يمسر یبا خشونت ند یایکنار ب د یبا

  در داشت  انوسیاگر اق  

  گشت یبه اتاقم برم البد

  دی را بشو میهاخون دست تا

  هستم  یاتفاقاً کس من

  به جنگ ندارد   یلیتما که

 رسدیبه قتل م یدر او کس  شهیهم اما
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 داستان 
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  چشم شهالیی 
  ه عموزاد  دسحرحسنون :ده نویسن

  

  

  

 قولبــه تــا رمیگیم را میهاگوش من  .شودیم  بلند   مانییباال  هیهمسا  غِیج  يصدا  هشت  ساعتِ  سأر  شب  هر
 در بســت؛یم را هاپنجره د یشنیم را شانيصدا تا چندوقت نیا در  مادر  اما،  نشوم  وناکسکس  یدونزباله  رماد

 را د یــ چیپیم شیپروپــا بــه که یهرکس ادآبوجد  و بستیم شسر دور يبلند   دستمال  کرد؛یم  فتچ  را  تراس
  .شستیم

  .دادیم قورت  را  یمسکن قرص  هم یزگاهاهر

 زمزمــه ییزهــایچ رلــبیز کــه طورهمــان .نبــود يخبــر هم سر دستمال زا  و  نبست  را  هپنجر  مادر  بار  نیا  اما
ــ د ؛فتــادما راه ســرش  شتپ  هم  من.  ترف  رونیب  به  و  کرد  کاله  و  شال،  کردیم  یکیدوتــا ار هاپلــه کــه دمشی
  .برگشت  سمتم  يتند به مادر  گذاشتم، رونیب را میپا تا اما،  کند یم  یط باال  سمتبه

  ؟يشد  من دماغ يمو  هبچالف يتو  باز -

  ي.ریم کجا  بدونم  خواستمیم  خب -

  :گفت و  کرد اشاره  در  طرفبه

  .امیب تا  خونه برو!  قبرستون -

 میرفتیمــ  جلــوتر هرچه. افتاد راه دوباره و رفت ياغرهچشم .افتادم راه الشبدن  نبود،  بدهکار  گوشم  که  من  اما
 خونه مرد تو من  بعد   گفتیم  که  افتادم  پدر  حرف  ادی  اام  ،داشت  برم  ترس  .شد یم  شتریب  هم  دادوغیج  يصدا

  ي.ا

  .دمافتا  لوج رماد از و  کردم  درست  را ماقوزکرده کمر و  صاف را  امسینه

  .د یکش را  ماس لب  پشت  از مادر

 يبابــا اون جــواب ؟بکــنم یغلطــ  چــه  مــن  وقــتاون،  ســرت  يتــو  خــورد  یکی  دعوا  تو  و  میاومد   شدهلیلذ  -
    بگم؟  یچ رو  اتگورشدهبهگور
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. د یــ خواب صــداها  کــه  بزنــد   در  کرد  بلند   را  دستش  .میبود  شده  هیهمسا  يخانه  کینزد  چون  ؛شد   ساکت  بعد   و
 زن يصــدا کبــارهی بــه .چسباندم در به را  شمگو  مه  من  .باند سچ  در  به  را  گوشش  و بعد   کرد  مکث  یکم  درما

   :وگفت  شد   بلند   هیهمسا

  !پدرسگ -

  مادرقحبه  د؛یکش  سرك رونیب  به در  يال از  هیهمسا نز  يصدا  باز.  مید یپر  جا از  مادر و من 

  : گفت و  د یپر  رنگش  مادر  .زد  سوت  میهاگوش 

  .اهللا اال الاهللا -

  ؟شودمی  هچ  شایعنم مادرقحبه  کردم فکر

 قهــوه مگــر اما؛ خوردیم ادیز قهوه مادرش که یکس یعنی  قهوه  مادر  کردم  فکر  دمینرس   ياجهینت  به  هک  بعد   و
  است؟ بیع  خوردن  ادیز

 در رم؛یــ بگ بــاال را  امنهیســ و  ســر  شــد،  میدعوا   مدرسه  يتو   نیمت  با  هروقت  توانستمیم  بود  يد یجد   يکلمه
 و ایبرد ،ببرد شیپ از  يکار  تواند ینم  دانمیم  چون  و  دشو  یارغوان  او  و  قحبهمادر  میبگو  و  بزنم  زل  شیهامچش

  .شوند یم همراه من با و  شوند یم  جدا گروهش از  آرش

 تعجــب و شد  بلند  هیهمسا زن يصدا باز که ردیبگ نقش  صورتم  يرو  يلبخند   خواستیم  نیریش   الِیخ  نیااز
  .ردک  خوش  ورتمص يتو را  خودش يجا

  !یمُفنگ  معتاد -

ــ ا پسر میبود دهید نگیپارک يتو  نیمت  و  من  که  يپسر  پس  د یپر  سرم  از  رقب  لقــب او بــه نیمتــ  .بــود زن نی
ــ   يال  از  يد یســف  دود  که  یانزم  چون  ؛بود  داده  یی»شهال  چشم« ، خــورد  شاینــ یب  بــه  ايشــهیش   يلولــه  کی

، کــنم جورناهمــ  را میهاچشــم  کــردمیم  نیتمر  مداشت  کباری  که  مه  من  .شد الیی  شه  و  برگشت  شیهاچشم
  :گفت و  زد من  به  یردنگپس  پدر

  پدرسگ؟  یکنیم  چکار يدار -

  ؟يد ید  ور اداهاش  هست بچه نیا  به  حواست مادر؛  سمت  رو کرد  بعد  و

  .برگشت  ونیزیتلو  سمتبه مادر

  !بچه  خودشه،  يرو اسمش که  ینیبیم است  بچه -

 هــم پــدر دادمیمــ  نجــاما یواشــکی را کار نیا گرید که چون ؛کردیم نگاه یرچشمیز مرا پدر  چند روز  تا  بعد 
  .کرد فراموش

  ارد؟د ايفایده  چه ماندن نجایا  آخر ؛میبرو ای  بزند   در ای که  کردم  اشاره مادر  به
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  : گفت  بود  مانده  دلدو  که مادر

  .ما گردن  فتهیب  الدنگ معتاد نیا  خون  ،شهینم مربوط ما به  میبر  بهتره -

  .دمیشن کراك و  گیپارکن  ...هاهمسایه لثم  ییازهیچ  میرفتیم نییپا  کهیزمان

  :دمیپرس  مادر  از و  نشستم مبل يرو

  ؟یچ  یعنی مادرقحبه -

  :گفت و  آورد  باال  د یتهد   نشان  به  را انگشتش،  ودب  شده یارغوان در حالی که مادر

 !کنیمی فراموشش -
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  عطــر خـوش چــاي 

  انی فریبا عنابست نویسنده:
  

  

  

انگشت  کند. نخ دراز کاموا را هزار دور میجا میهابهایش جوي دستتا  ر  فتنیهاي بان میلماما پیچد دور 
  ... کند، یکی زیر، یکی رواش و دوباره شروع میاشاره

و چروكنگاه سال  هاي صورتش که حاال دیگر  م زل شده روي چین  تا همین چند  نیستند.  شمردن  قابل 
توانستم بشمارم؛ دو تا  آنقدري که می  د، تر و تمیز بو  وف  صارتش  نوز بیشتر صوفتن بابا، هپیش، تا قبل از ر

اش و شاید  پیشانی  چروك زیر چشم چپش، سه تا چروك زیر چشم راستش، یک خط کوچولوي باریک روي
رام زبانش  انداختم، فقط کافی بود آ ها صورتش را که بند مین وقتهایش. آجان دور لبدو سه تا خط ریز کم

- با دو سه تا بند سریع، تمام موهاي ریز و سمج دور لبش را مین  ایش، آن وقت مهبل  گوشها فشار بدهد  ر
کند به پوست نازك  ت لبش، باز گره نخ گیر میدهد پشی گرفتم و خالص. اما حاال هر چقدر زبانش را فشار م

یک    مین بی میشود وقتب می ون. دلم آشو زند بیرکند و خون میکش و باالخره یک جایش را زخم میو چرو
گو  از  با خودم می  شتتکه  من. هر دفعه  دور گردن  به نخ  بعد می« گویم:ظریف صورتش چسبیده  - دفعه 

دوباره زنگ  اما وقتی    ». قل بتونه زخم صورت مشتري رو تاب بیارهکه حدا  فرستمش پیش یه آرایشگر غریبه
مینا «د:  ویگکند بهم می  شاننهنه پهربانی ناشیاند پشت یک مکاش که سعی میزند و با لحن طلبکارانهمی

  ؟! من سروصورت تونی بیاي یه دست بکشی به جان کی می

از مآیم. می آید بگویم نمیدلم نمی  بازش مین دلخترسم  از سر خودم  دارم  و فکر کند  کنم، براي  ور بشود 
  کشم.  می تشوي صور تر رو آرام دارمنگه میتر دور انگشتانم گذارم و نخ را محکمهمین پا روي دلم می

اگر بفهمد آمدهکلنجار میم  با خود کنم.  او باز  را با  ام که براي همیشه ور دلش  روم که چطوري سر حرف 
قشق ب بمانم  پا میرقی  برم میه  تا شب نشده  ببین. مطمئنم  و  بیا  که  اما من نمیکند  -گرداند خانه خودم 

یست. باید بداند که چهار  ن  دهد که نشان می  یاهرسربه آدم آرام و    یم کیوان آنخواهم برگردم. باید بهش بگو
  ام. کنم و به خاطر خیلی چیزها سکوت کردهسال است در جهنم زندگی می

  ها آره؟!  بافی مامان؟ البد باز براي نوهکنم: داري چی می دارم و با لبخند نگاهش میها را برمیکاموایکی از  

  گوید: یم، ند کند اش بلبافتنیرا از روي    بدون اینکه سرش

  بافم.  ها! براي خودم می اي نوهابگور ب -
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  افی؟  بکنی. حاال چی میگویم: باریکال، خیلی هم کار خوبی میخندم و میمی

  . دهد: ژاکتحوصله جواب میبی

اي  هکامواي قهو  است. یکزمین چند کامواي سبز و زرد و بنفش و نارنجی ولو شدهدور و بر پاهایش، روي  
  است.  شستد توي  روشن هم

  خواي ببافی؟  این رنگا می ي با همه-

  دهد که یعنی آره. سر تکان می

  کنم: کوت نمیاما س  شماردهاي بافتنی را میفهمم که دارد دانهمی

ای- اینا که هیچ ربطی به هم ندارن.  این قهوهآن رنگا اصال به هم نمیخب  ایه ن. فقط شاید یه کم زرده به 
  یه. شایدم نارنج بیاد یا

خوام چند رنگ ببافم.  گوید: خیلی هم خوبه. می ند و وقتی شمردنش تمام شد میکاي مکث میحظهلد  چن
  رم.  و کمد داام تتازه دو تا رنگ دیگه

شوم بروم آشپزخانه و دو تا چاي بریزم و  گیرد. بلند میم میاخنده  اش کمانیرنگیناز تصور ژاکت بافته شده  
با اگویخنده می  همان طور  نگا به سن و سالت بنداز، می ر  تو مامان. تو  تدس ز  م:  به  و خدا یه  خندن بهت 

  قرآن.  

به طرفم: گه خوبراق می بیا بشود  این سریاله شروع  رده هر کی بخنده.  االن  تلویزیون کجاس!  کنترل  بین 
  ه. میش

موش  اخ  ت،ش اس که وقت خواب  تا یازده شبکلی تالش کردم سر حرف را باز کنم. تلویزیون که روشن شود  
بیند. به  می   ها راها یک کلمه با او حرف بزند. سریال تمام شبکهچکس هم حق ندارد بین سریالهی.  شودنمی

ا از تلویزیون پرت کنم. سینی چاي  کن نیست. باید حواسش ره دیگ سریاال رو در نیاره ولقول مهرداد، تا ت
میز، سرم  را می روي  ترا میگذارم  و بسکنم  کیفم  مامان عاشق   ويگیرم جلرا می  انوهته س وي  صورتش. 

 يچارهست و خیلی برایش خوب نیست اما  دانم که قندش کمی باالکنم، میسوهان است. دارم بدجنسی می
  دیگري ندارم: 

  بفرمایید مامان جان، ببین چی برات آوردم.   -

  زند: رفته بودي قم؟!  چشمانش برق می 

  و دوست داري گفتم بیارم اینجا با هم بخوریم.  ت  دونستم ن میوچ  وردهآ کیوان براموناز دوستاي  نه، یکی-

  غزم هست. چپاند توي دهانش: چه پر مرا می  یک تکه بزرگ و پر پسته از سوهان

  . نوش جونتخندم:  می
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و حواسش دوباره برمی سوهان که سیر بشود، هوش  از  بگویم.  یاد سریاباید زودتر  و  فتد:  اهایش میلگردد 
  چند روز پیشت بمونم.  م خوابدي می  زهه اجاگمامان ا 

  ترم.  ایی راحتگوید: الزم نکرده من تنهکند و میخودش را کج و کوله می

و محکمی بوده. اصال دوست ندارد کسی به نیت مراقبت از او کنارش  رم مامان زن مستقل  از وقتی به یاد دا
  خودم.   طربه خا  طر تو که نه،آورم: به خا می  ترپایینبماند. صدایم را 

هایش بیرون بکشد.  دندانهاي سمج سوهان را از الي کند تکهچرخاند و سعی میش را دور دهانش می شتانگ
  ردانم.  گو صورتم را برمی خورددلم به هم می 

  . تو جلدش و.. ره  گفتم که الزم نکرده. درست نیست شوهرت و تنها بذاري. مرد که تنها باشه شیطون می -

  کنارش بودم اما شیطون رفته تو جلدش.  منته مامان، فر حرفش:  پرم وسط می

گوید: چرت و پرت نگو تم مییم و بعد انگار که اصال نشنیده باشد چه گفهازند توي چشمچند ثانیه زل می 
  گفتم بیا این کنترل و پیدا کن االن شروع میشه.  

- را باور نکرد. حتی فکر میم  . اصال حرفد ارمن ند  تماد دارد به به کیوان اعدانم چرا! اما مامان آنقدري که  نمی
  رد که جریان را برایش تعریف کنم.  کنم اصال نشنید چه گفتم چون حتی کنجکاوي نک

گردم. اصال حواسم به گرفتگی و درد گردنم نیست. در  کشم روي زمین و با کف دستم زیر مبل را میدراز می
شوم درد  دهم دستش. بلند که میمی  و  کشم بیرونیم   ر مبلینترل را از زهم ندارد. کاین وضعیت اهمیتی  

می کتفم  زیر  تا  بازو  باالي  بی پیچداز  راستم  دست  درد،  شدت  از  می.  باحس  تا    شود.  بازو  از  چپم  دست 
  پیچد توي سرم. دهم. حجم سنگین صداي تلویزیون میهاي دست راستم را ماساژ می انگشت

  .  شه میجوري اذیت یناي خودتم اش گوخدا   همامان جان. بتو رو خدا  کمش کن -

می  و چهار  سی  از  را  غصدا  و  دو  و  سی  روي  میآورد  ار  من  کاراي  از  بلدي  فقط   ! زیاده  کجاش  راد یزند: 
  بگیري.  

دارم. عطر هل و دارچین که به دماغم  هایم نگه می زنم و استکان چاي را توي دستروي مبل چمباتمه می 
حال میمی خورد  جا  ی  وآید  م  سرخواک  قد  و طعمی  میش  ستکان  عطر  عاشق  از خود چاي،  بیشتر  شوم. 

بهارنارنج یا زعفران. مهم این است    کند هل باشد یا دارچین یاشود. فرقی هم نمیمی   هستم که با آن ترکیب
م تنهایی هیچ  به  که  مثل زندگی  نفهمی. درست  را  باشد که طعم خالص چاي  و خاصیکه چیزي  تی  فهوم 

- تشد، عطري باشد که به آن معنا بدهد. عطري از جنس طبیعت، عشق، دوس با اشد، بویی بی د رنگیندارد. با
  هاست.  نگین لحظهس ها فقط گذران داشتن و اال که زندگی بدون این

و    تلویزیون است و فکرم پیش کیوان و آشوبی که در زندگیم به پا کرده. گفته بودم من  يچشمم به صفحه
کنه مینا جان.  کرده بود: کیوان عاشقته، به خدا خوشبختت می  ارلیال اصر  م.نداری  مچ ربطی به هکیوان هی
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هایش را کرده بود  فامیلی خوشم نمیاد. عمو سگرمه  جشناسم. گفته بودم از ازدوااداشم و بهتر از تو می من د
گفته    ن.ریزمی نخوناشو دور  م بخورن استتو هم و گفته بود: سگ فامیل شرف داره به غریبه، فامیل گوشت ه

ازش، مثل داداشه برام. زن عمو ریزریز تو    کشمبه کیوان به چشم شوهر نگاه کنم، خجالت می  تونم نمی م  بود
  ریزه.  یه دست بکشه به سر و گوشت خجالتتم می : گوشم خندیده بود

د: اینا وب  خ کرده لویم را سورامان حتما پهآمدم بیرون، میل بافتنی مااگر یک دقیقه دیرتر از فکر و خیال می
ش و  ر زور  به  رو  دختره  بگیرن.  درس  ببینن  تو  امثال  که  حاالم  ساختن  پولدار زشت.  مرد  یه  به  دادن  وهر 

  ه رفته سرش زن گرفته. حیف از دختر به این خوشگلی. دشوهره بهش خیانت کر

  !کنم: حیف از من مامانتاریک گوشی نگاه می يصورتم را توي صفحه

  ره! شه باالخزند به آن راه: بشین نیگا کن ببینیم چی میمی ا خودش ر اامشنیده ا که حرفم ر معلوم بود

ند   مفهومبیهاي  به تماشاي سریال  ايعالقههیچ   کردم مامان اشتم و براي همین هرگز درك نمیتلویزیون 
ي تماشا  محو  ناخواسته اي  د دقیقهسپارد. چن بیند و با جزئیات به خاطر میها را میآن  ي چطور با لذت همه

  شوم.  می ریال س 

ه به  اتاقی  دور  باال  از  کهنهدوربین  نقاشی  پایه  سه  اتاق  باز  نیمه  پنجره  نزدیک  زد.  چرخی  ریخته  به   ايم 
هاي مختلف و تعدادي بوم که با  ها و اندازههاي رنگی، چند قلم مو در شکلخورد که اطرافش پالتچشم می 

رح  نامنظم قرار گرفته. روي بوم نقاشی، ط  لیبه شک   د،ه بودن ی شد نات نقاش بیعت و حیواچند طرح ساده از ط
  ي هاي بستهانگشت  اليالبهاران از  هاي باي از دو دست قالب شده در هم که چیزي شبیه قطرهنصفه نیمه

به   اي دیگرویهآمد اگر از زاها بیشتر شبیه چتر بودند و به نظر میشد. دستچکید، دیده می آن به زمین می 
نگنق کنی اشی  خت  قعااو  اه  تداعی  نگاهت  در  را  با  صویر چتر  و  گرفته  بغل  را  پاها  دختر جوانی  کرد.  واهند 

ا بسته  در  به  اشک  از  خیس  داصورتی  تکیه  بود.  دهتاق  مانده  ثابت  اتاق  از  بیرون  جایی  در  نگاهش  و  بود 
  د.  رسیفریادهاي نامفهوم چند مرد از پشت در اتاق به گوش می 

از  مامان د نیمهرنکت  اژ  کشیده،بافتن  ست  نصفه  را محکم توي  گی  با حرص مچالهاش  و  گرفته  اش  بغلش 
از مبل جدا شده و به  کند. باالتنهمی   اش گشادشدههاي  ن خیز برداشته است. چشمسمت تلویزیواش کامال 

  شن!  ه رو بک دختر بیچار  اند: یا خدا! عموهاش اومدن. االنه کهحتی قدرت پلک زدن را از دست داده

  پرسم: چرا بکشن؟ شوم و ناخودآگاه مییمن هم هیجان زده من ماما اناز هیج

  کشنش... ر طالق بگیره، پس حتما میم ندارن دختخواد با مرده زندگی کنه، اینام رسگفته دیگه نمی -

نیست  واقعی  وري؟ فیلمه خقدر حرص مینآگذارم روي پاهایش: باشه مامان جان، حاال چرا  دستم را آرام می
  ه. ک

  گوید: فکر کردي تو واقعیت از این آدما کم هست؟!   دهد و میتکان می  آورد، سريیین می پارا  یشصدا

  گویم : نه، کم نیست.  زیر لب می
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اولین نشانه به عروسی،  را در رفتار کیوان دیده بودم. خندهیک ماه مانده  پروایش با رعنا،  هاي بلند و بیها 
ید زیادي بهش خوش  گفته بود: حاال شا  ي سرم است. مامانتووز  نه  تولدش  در روزگاهم،  دوران دانش  دوست

  ندیدن که اشکالی نداره. قدر سخت نگیر دختر، خنآکنه، تو هم  گذشته، نفهمیده داره چیکار می

بود. رگ از تمام  کردم االن است که خوهاي صورتش آنقدر متورم شده بود که فکر میبابا عصبانی شده  ن 
  ود و هیچ نگفته بود.  جویده بکوت خودش را  نزده بود. در س   رفح اامپاشد. بیرون بورتش  ص

می اتفاقی حرفیادم  روز خیلی  آن  که  شنیآید  مامان  با  را  نمیهایش  فکر  هیچوقت  بشم  دم:  مجبور  کردم 
مان ده؟! مابهم ب م و با منت اش که سهم ارث خوداینطوري به برادر خودم باج بدم. دخترم و بدم به پسر هرزه 

  من و تو بیشتره چاره چیه؟  فعال که اون زورش از بود آرامش کند: ه  ردکی سع

  گیرم.  گور باباي مال دنیا، همین فردا طالق دخترم و می-

خواي بدبختمون  مامان هول کرده بود. دستپاچه سعی کرده بود بابا را راضی کند: قربونت بشم احمد آقا، می
و پاش شل شده  ترگل ورگل دیده دست    خب حاال یه دختر!  نه وجونیست.  سر بدي  وان پ به خدا کیکنی! واال

کنه. اصال من خودم باهاش حرف  یه لبخندم بهش زده. این مینا هم زیادي حساسه! داره ماجرا رو بزرگ می
کنممی حالیش  جوري  چه  بلدم  خودم  بهتره.  خیلی  نشه  باز  شما  روي  تو  روش  نظرم  به  دخترمون    زنم. 
 .  ستی ن صاحابم ی سر و  چین بهم

  ن که دلبسته اش شده بودم، بخشیدمش. پایم افتاده بود و م کیوان به دست و

حالی که توي آسمان پخش و گذاشته. ابرهاي خاکستري بی  کنم. هوا رو به خنکیاز پنجره به بیرون نگاه می
شده کمپال  و  ریز  بارندگی  یک  از  خبر  میاند،  بلجان  میدهند.  وند  ح  شوم  میبه  گیاط  ي  هانالد روم. 

دانم، نامرتب و شلخته روي قفسه  دیگري که اسم هیچکدامشان را نمیهاي  یوسف و گل  شمعدانی و حسن 
هاي قفسه زنگ  اند. تقریبا بیشتر قسمتی غرغر درستش کرده بود، جا خوش کردهاي که مهرداد با کلفلزي

گیرم ها مینگاهم را از گل  د.ون شب  هاگل  خشک شدنباعث  زدگی ها  نگزده و من نگران از اینکه مبادا این ز
چرخانم طرف دیگر حیاط. گوشه سمت چپ حیاط، سه کیسه بزرگ برنج، لخت و سنگین روي هم ولو  یو م

دارند یا نه! چرا چیزهایی را که من  کنم آدماند. گاهی فکر میشده این خانه اصال چشمی براي دیدن  هاي 
  اب خواهد کرد.  خرا  را هکیسهباران   نند؟!بیگران نمیبینم دیمی

ابرو می  يستم. در خیالم روي کیسهایرویشان میهروب برایش سبیل میباالیی برنج، چشم و  گذارم.  کشم و 
شود که به پشتی تکیه داده و منتظر است برایش بساط چاي و قلیان ردیف  مرد چاق و خپل میعین یک  
... و به  گویم: بچه پررو  می  غلش کنم. زیر لب ب  هکند کش را باز مییهاستم. دستای روم نزدیکش میکنم. می

اال. به هر زحمتی  کشمش بزورم می يکنم دور کمرش و با همههایم را قالب میخندم. دستخیال خودم می 
  هرسم ب ه می توانم بلند کنم اما به سومی کگذارمش زیر پله. دومی را هم میروم و میهست سه پله را باال می 

ها دهم. کیسهبیشتر شده اما اهمیتی نمی   ش روي زمین. درد گردنمشوم بکشمر می وبجمتم و  افهن هن می
 شوند.  مرد چاق از هم جدا می گذارم زیر پله کنار هم. انگار اجزاي بدن را می
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ازم و  اند ایین میکثیف و زمختی را که مامان به سبک صد سال پیش با میخ زده به دیوار زیر پله، پ  يپرده
پلهیاحي  وت  گردمبرمی روي  می  ي ط.  مینشینم.  دوم  مینگاهم  من  شاتوت.  درخت  به  درخت  افتد  گفتم 

نه توت سیاهه.   اما خودش هم  میشاتوته ولی مهرداد اصرار داشت که  گفت شاتوت با توت سیاه فرق داره 
انبوهایش تقریبا زرد شدهدانست چه فرقی. برگنمی اما هنوز  از  اند  اش  نهي ترو  هاي هرس نشدهشاخههی 

به اسنگینی می باید  از سرد شدن هوا هرس  دانم که شاخهمیر زنگ بزنم. میکند.  هاي درخت باید تا قبل 
-ترسم مثل همیشه جواب سر باال بدهد . دلم نمیده بار خوبی داشته باشند اما میبشوند تا براي سال آین 

  ي سهکردم؟! این دیگر کیه کار میچ،  اردند   د به من ربطیبگوی  د، اگرخواهد خودم را کوچک کنم. اگر نیای 
  خواست که من نبودم.  برنج نبود که با کمی زور بتوانم بلندش کنم. کار بلد می

-پیچد توي تلفن تپش قلبم بیشتر میکنم. صدایش که میهاي موبایلم پیدا میلیست شمارهاش را از  شماره
  شود: بله بفرمایید. 

  ی داداش؟  جان خوبمیر سالم ا-

-که دلم نخواهد، فاصله بینمان آنقدر زیاد است که خجالت میآید بهش بگویم داداش.نه اینی م  ر پیشتمک
پرسم: زهره جون خوبه؟ پسر  پرسد. اما من میاصال حالم را نمی دهد، ولیکشم. خشک و رسمی جوابم را می

  ! اشتی؟د خوبن. کاري  دهد:میواب گلت چطوره؟ دلم براش یه ذره شده. کوتاه و خالصه ج

زنم: این درخت شاتوت مامانینا هرس الزم داره، منم که بلد نیستم  م را می کنم. تند و سریع حرفعطل نمیم
  گفتم اگه زحمتی نیست... 

  گذارد حرفم تمام شود: باشه بعدازظهر میام.  نمی

ه یاد  ب  ی ز وقتا  م عالف منن. نفر آد  نجاهعجیب است که کار را بهانه نکرد. نگفت باید بروم سر ساختمان، پ
اما هنوز  دارم فقط سرش توي درس   بوده و دو دو تا چهارتاي زندگی. االن هم وضعش بد نیست  و کتاب 

  جا برسد!  دانم به کدود که نمیمی

توي  کند. لرزشی سریع  ام را نوازش میرود تو و تن برهنهپیچد دور تنم و از یقه نیمه باز لباسم میباد می
کنم صدایی بم و مردانه توي  اتاق. در را که باز میگردم توي  شود و برمیی مسردم    .کنم م حس میتمام تن

  یمه دانا، پشتوانه فردا. زند: با ما نگران آینده خود نباشید. بگوشم فریاد می

  !  دهم: حداقل موقع تبلیغات کمش کن مادر من صدا را فشار میدارم و دکمه بی کنترل را برمی

شود. سنگینی نگاهش را روي  می   جاجابهوي مبل  کند و ریش را جمع میاهاته، پسشطور که ن انامان همم
  خوري؟  ی میپرسم: ناهار چکنم اما بدون توجه میتمام هیکلم احساس می

 زمینی بذار آب پز شه.  دهد: فعال چهار تا سیب حوصله و سرد جوابم را می بی

شورم و  ها را میزمینیسیب کنم.  عله را زیاد میش   گاز وي  ورگذارم  و میکنم  میپر    قابلمه را تا نیمه از آب
بیاندازممی قابلمه.  توي  میشان  باز  را  فریزر  در  ادلیل  بسته  چند  هنوز  گوشتکنم.  چرخز  و  هاي  کرده 
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بلند می با صداي  مانده.  بودم،  برایش خریده  ماه پیش  که  مامان می خورشتی  با همپرسم:  سیب   ین خواي 
  اس.  زمینی درست کنم؟ تازه یاد گرفتم، خیلی خوشمزهپیراشکی سیب اتوشت برگم ه کیا و یزمین

گوید: نه نه دست به گوشتا نزنیا، اونا رو  می  کند با دستپاچگیزمان که صداي تلویزیون را زیاد میمامان هم
  گذاشتم واسه مهمون.  

مان پوره  پرسم: مامی  مکنرا می  انزکشغ و ناه پوست داک  طورریزم و همانها آب سرد میروي سیب زمینی
  گناهه. گوید: خدا رو شکر باالخره فهمیدن این بچه بییا کوکو؟ مامان می

  رم باال: مامان شنیدي چی گفتم؟!آوسرم را از اوپن آشپزخانه می

  گی؟ ها چی می-

  گم کوکو یا پوره؟می-

  ا! هفرقی نداره، دو تاش خوبه فقط شورش نکنی-

شکنم توي ظرف. روغن داغ داغ  ها را می مرغدهم. تخمزشان می با ادویه ور  وم  کنمی  هندا ر ها ریزمینسیب
ن. قبل از اینکه صاف و مرتبش کنم دورش طالیی  ریزم توي روغزمینی میشده. یک قاشق پر از مایه سیب

  کنم.  گاز را کم می يشود. شعلهمی

رود روي چیزي شبیه مستطیل  ایم میپه یرون کم بدومیانه له از آشپزخپیچد. با عج صداي زنگ در خانه می
ریز کف  گیرم. شکل یک مستطیل کوچک با شش دایره  نشینم و کف پایم را باال میرود هوا. میو دادم می

  کند: آ... این مالتوجه به پالستیک توي دستم نگاه میزنم: این دیگه چیه؟ مامان بیپایم نقش بسته. غر می 
    اون شب. شتبالش گدن درچق  امه.ام پرهبچه

  قدر کوچیک باشه؟  نآتر شود: آخه اسباب بازي بچه باید  دهم تا دردش آرام کف پایم را سفت فشار می

  ام کلی از اینا داره. دونم لنگه، لونگه چیه! بچهگوید: نمی مامان می

  ! یهفهمه چو میگپیچم: لگو مامان لگو. آخه بچه چار ساله لاز درد به خودم می

کوبد. نمی تر به هم میاش را محکمهاي بافتنیشود و میلهم من عصبی میپشت سر    ايغرغره  ن ازماما
می  عصبی  وقت  هر  چرا  هم  دانم  بافتنش  سرعت  می شود  رابطهبیشتر  انگار  بین  شود.  نگفته  و  مستقیم  اي 

  دیگه!  ا کنو در وو زنی تو، بریبافتنی و اعصابش است که خودش هم از آن خبر ندارد: چقدر غر م

  دهم: امیره، زهره و آیدینم باهاشن. دارم و دکمه را فشار میبرمیفون را یآ

از روي اي و به سختی هیکل گندهپارچه  يچپاند داخل یک کیسهاش را میمامان به سرعت بافتنی را  اش 
اش  تناي نشسج  فتد.به جریان بیها  دهد تا خون در آناش را تکان می کند. پاهاي خشک شدهمبل جدا می

دانستم  کند که اگر نمیدو توپ بزرگ تو رفته و گود شده. مامان طوري امیر را توي بغلش مچاله می  اندازهبه
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گذرد. دستم را  ها از آخرین دیدارشان میکردم شاید سالاند، فکر میمدیگر را دیدهکمتر از یک هفته است ه
امیر دستجلو می  با  که  س همبد   برم  آنقدر  را  دس ریع  .  نمیرها می  ود  گیرمیتم  فرصت  کنم  کند که حتی 

را غرق بوسه می آیدین  کنم.  و برمیحسشان  سرم میکنم  مامان پشت  آشپزخانه.  یواشکگردم  و  ی در  آید 
  گوید: یه بسته گوشت چرخ کرده از فریزر دربیار بیام یه چیزي درست کنم. گوشم می

  م.  درست کرد ادزی  گویم: همینا خوبه که،می

 ترسم کم بیاد.  کند: نه...آخه میمیو من  مان منما

ه چند برابر  آید انگار جمعیت خانرسد. مهرداد که می چینم روي میز که مهرداد هم از راه می ها را میظرف
  قابشگذارد توي ب اي میهخندد. مامان دانه دانه کباب تابزند و می. بلند و پشت سر هم حرف میشود می

مدا و  ازامیر  بک  م  و  میار  میرپارش  پیش  کارات خوب  مادر!  کن  تعریف  امیر جان؟  خبر  اون سد: چه  ره؟ 
  و شروع کنی؟!  کامرانیه چی شد؟ خریدارا پوالشونو دادن که بتونی کارت يپروژه

  شه... دهد: نه، آره، خوبه، درست میامیر کوتاه و خالصه جواب می

کند و درد  اعصابم را تحریک می  د،شومی   بش کشیدهقابشدلیل به ته  ه بیکقاشق و چنگال مهرداد  صداي  
    فایده است.دانم که بیگویم. میتر اما نمیخواهم بگویم آرامپیچد توي گردنم. میوحشتناکی می

او باشد    هرچهم.  اختالفم با کیوان با امیر هم حرف بزن  يکنم شاید فرصت مناسبی باشد که دربارهفکر می
هاي مامان و امیر: یه موضوعی هست که  پرم وسط حرفمی  لافو ناغ  دون مقدمه ب  . خانواده استبزرگ    پسر
انگاخوام شما هم در جریان باشید داداش. مامان طوري سرم داد میمی انجام  کشد  نادرستی  ر کودکی کار 

  فهمی سر غذا نباید حرف زد!  داده باشد: هنوز نمی

دم که حاضر است هر کاري  یهمسرخش فهاي  ز چشما  واهم بگویم. خچه می داند  م که مامان مین شد ئمطم
  خواست هر طور شده ارث پدرم را حفظ کند.  بکند که من از کیوان جدا نشوم. می

  هاي سیاه چاي خاصیت ندارند. برگ  اندازهبهها حتی کند. بعضی آدمهم میتفاوت و سرد نگاامیر بی

  شوم.  از سر میز بلند می  و : هیچیگویملب میر چی شده؟! زی پرسد: ند و به شوخی میز میمهرداد چشمک 

می سعی  و  نشسته  پذیرایی  دیوار  کنج  می آیدین  کنارش  کند.  درست  را  گربه  و  موش  با طرح  پازلی  کند 
 ايقطعهکنم.  برم الي موهاي فرفري پرپشتش و با دل انگشت سر کوچکش را نوازش میو دست می  نشینم 

شوم و تکه  اش می ؟ مبهوت زرنگی و هوش کودکانهمارکجا بذ ین و باید  ا  م: اگه گفتیدهد دستاز پازل را می
  ی.  کوبد: آفرین درست گذاشت هاي کوچکش را به هم میگذارم سر جایش. دستپازل را می

  دم.  رستش کردهد: ببین چه خوب د دارد و با هیجان به مادرش نشان میپازل کامل شده را برمی

ام جوري ذوق  کنه. هر دفعهزي صد دفعه درستش میور  گوید:و به من میر  بوسد و آرام را می  زهره صورتش 
  زنم.  کنم و لبخند می کنه انگار اولین باره درستش کرده. به صورت معصومش نگاه میمی
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د و می نشینه کنارش می. زهر نشیندروي تلویزیون میهدارد و روباش را برمیهاي بافتنیمامان دوباره میل
  یرم ولی سخته نه!  گب نی یادست دارم بافتدوید: خیلی گو

  اش که سخته ولی اگه بخواي خودم بهت یاد میدم.  اندازد: سختیمامان بادي به گلویش می

  کنم استعداد بافتنی داشته باشم.  خندد: فکر نزهره می 

می اشاره  در  کنار  کمد  به  میمامان  و  از  دارن.    استعدادشوهمه  گوید:  کند  پایینپاشو  میل  ک  طبقه  یه  مد 
  اموا بردار بیا اینجا.کو افتنی ب

اتاق گرفته و سنگین است. مهتابی و لوستر کوچک وسط پذیرایی را روشن می اما شرایط تغییر  هواي  کنم 
نمیچندا پرده    روم میکند.  نی  از  قسمتی  و  پنجره  می  راپشت  امیکنار  دقت  زنم.  با  و  شاخهر  هاي خشک 

رقدیمی از درتر  از  ند کخت جدا میا  بعضی  کامال بی  ايهشاخه.  لخت شدهبریده شده  و  ولی روي  برگ  اند 
برگبعضی توك  و  تک  میهایش  دیده  سبز  و حتی  نارنجی  و  زرد  روي  هاي  آیدین  بزرگشاخهشود.  تر  اي 

اند  هتر شد هکند. ابرهاي خاکستري تیریت تشویق م اش را به حرک اي کوچک تر اسب خیالینشسته و با شاخه
  شود.  رمق اثري در آسمان دیده نمی م جان و بی کی های-عه رشید جز اش خوو از 

- هایشان را میحرف  خواهم فضولی کنم ولی کند. نمیپچ پچ آرام زهره زیر گوش مامان توجهم را جلب می
می . ل بدهرو تحویها  تونه به موقع آپارتمانده و نمیشنوم: امیر بدجور گرفتار شده مامان. مصالح گرون ش

  کنن و بندازنش زندان.  تایازش شکم خریدارا رس ت

ده  قدر تو خودشه. تو نگران نباش مادر. من ش نآام  کشد: بمیرم الهی! پس بگو چرا بچهمامان از ته دل آه می
 ام بیفته زندان. ذارم بچهخونه خودم و بفروشم نمی

به کار    طبتن مخاشتن یا نداش ادن توجه به  زیون بدوه و خوابش برده است. تلویبل مچاله شد مهرداد روي م
ي بزرگ و صافش سه توله شیر در حال خوردن شکاري هستند که مادر  خودش مشغول است. روي صفحه

پرسه    هاچرخد و نگاهش در اطراف آنهایش میاي نزدیک دور بچهر در فاصلهبرایشان فراهم کرده. شیر ماد
  د.مش روي مهرداازاند و می آورم ی می زند. از کمد اتاق پتوي نازکمی

خواي بري  گوید: تو نمیاش بلند کند، میشوم، بدون اینکه سرش را از روي بافتنیي مامان که رد میوجلاز  
  از شوهرش برسه خونه! ات؟ خیلی زشته زن بعد خونه

  رم. کوچیک دارم. انجامش بدم می  ا! یه کارگویم: چرکنم و زیر لب میچند لحظه نگاهش می

ي زیر پله را باال  آید قوطی رنگ آبی را کجا دیده بودم! پردهیادم می  هخر ا باالکنم. تکر میف  قی طوالنیدقای
کشم روي  زند. دست میربانی به رویم لبخند می شود و با مه زنم. صورت مرد سبیل کلفت از هم باز میمی

ي  هکنم با دستیم   باشد. سعیخشک نشده  کنم  دارم. خدا خدا میبرمیپشت سرش    سرش. قوطی رنگ را از 
شود. یک الیه از  اطراف در رنگ را باال بیاورم تا بتوانم بازش کنم. بعد از چند بار ضربه زدن، باز می  ،شققا

روم سمت  زنم و میاال مانده. این یعنی رنگ خشک نشده. با همان قاشق همش می روغن رنگ، جدا شده و ب
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تمام  تقریبا  امیر  کار  آید   حیاط.  میشده.  می  و  آید ین  مایکنارم  میخی ستد:  عمه؟  کنی  خواهم  واي چیکار 
فسه رو  خوام این قکنم: میاند. به یک لبخند قناعت میاش. اما رنگی شدهدستم را ببرم الي موهاي فرفري

-یي اول م کند و روي پلهم میاش خشانهرنگ بزنم. دوست داري کنارم وایسا نگاه کن. سرش را به سمت  
را میکوهاي  دست  نشیند و گلدانانهچر  ارد زیگذ چکش  برمی اش.  قفسه  از روي  را  و می ها  چینمشان  دارم 

  ي حیاط.  گوشه

اما هنوز قو را میقلم  باال شروع میزنم توي رنگ. کمی سفت شده  از ردیف  کنم و آرام  ابل استفاده است. 
  گیرد.  یما یدین رشود. دست آیکنارم رد م  سکوت ازتر. امیر در  هاي پایینروي طبقهکشم یآرام رنگ را م

 پاشو بریم تو خونه. االن بارون میاد! -

میقلم را  آخر  می وي  باران  قطره  یک  قفسه.  روي  می کشم  گردنم.  پشت  می  لرزم!چکد  یک  بلند  و  شوم 
  ي دوم. ي پلهینم رونشکشم روي قفسه و میآورم و میمشماي ضخیم می 

  رد. باباران، ریز ریز می 
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  ما و مطب ساحلی دکتر «ي» 
  کارمهدیه کوهی نویسنده: 

  
  

تــرین ســالن انتظــار شــهر، رگایم تــوي بزایم تــا دکتــر «ي» را ببینــیم. نشســتهمــا همــه اینجــا آمــده      
ي ایــن ســاحل و کــردهایــم بــه هــواي دمهداد  . نفــسايد شیشــهلنــ ب  یــر ایــن ســقفهــا و زمیان ایــن دیوار
ــه ــنچشــم دوخت ــاي ای ــه دری ــرگ ایم ب ــت گ ــه وق ــه ســبزي میشــهر ک ــوا ب ــد. از اینجــا ومیش ه ــه زن ک

ــ  ــاییتهنشس ــرغ دری ــوي آب و م ــرك چــوبی ت ــه ام تی ــار آن ایســتاده ب ــه کن ــده اي ک وضــوح پیداســت. پرن
کنــد ســمت آن و کنــد، ســرش را خــم مییم ا بــازهــایش رالب ازرفتــه، یکــی بــاال گطور که پــایش را همان

ــربه می ــه آن ض ــم ب ــت ه ــابلوي پش ــد. ت ــجزن ــده ک ــه يش ــوع» و قلع ــناکردن ممن ــز «ش ــزرگ قرم هاي ب
هایی کــه ه اینجــا روي صــندلیتــوانم ببیــنم. مــا همــ چک روي ســاحل را هــم از ایــن فاصــله میاي کوماسه
ــوي شــن پایه ــه نهایشــان ت ــ  ایم،شســتهفرورفت ــه ترســیب ــ از ب ی اینک ــه رایم ــی اینک ــته باشــیم و ب ي داش

  ایم.  هاي بلند دریا به دل راه بدهیم. ما همه توي مطب ساحلی دکتر «ي» نشستهترسی از موج

شــدم بــوي شــور ي نزدیــک میاومیش بود کــه بــه ســاحل رســیدم. هرچــه بــه ســالن شیشــها گرگهو      
ــ دریا بیشتر می تــر زرد کــوچکی روي آب چ  دمه رســیردن ممنــوع» کــ کــ   قرمــز «شــناک تــابلوي  شــد. نزدی

آوردنــد. تــابلو کــج هــا خنــک و نــرم بــه ســاحل هجــوم میزد و موجشد. دریــا بــه ســبزي مــیپایین میوباال
ــا خــط بچگانــه ده بــودشــ  ــزي آبــی رنگــش نوشــته روي میلــه و کســی ب بــود: غــرق شــدن ممنــوع و ي فل
    .کشیده بودوپهن پت  نقطه نون یک لبخند   جايبه

ــد بعــد از  نلســااي هدر شیشــ       ــد. مــن آخــرین نفــر بــودم و بای ــر نگردان ــاز کــردم کســی ســر ب را کــه ب
هــا ترین صــندلی بــه آدمبلنــد، روي نزدیــکپایه هــاي چــوبی از تــوي جعبــه فلــزيبرداشــتن یکــی از مربع

ــن روي صــندلی نشســتم.می ــد از م ــر بع ــد نف ــا چن ــ حــاال ام ــ اند و جهتیکی نشســتهاي ســفید پالس تر از ول
ــ مــن، در ر می آویز رنگــیفقســ ر ســت زی خــورد تــوي سراشــیبی تنــد راهــروي کاغــذي، انتهــاي صــف ســُ

ــ  ــابلوي بزرگــی نوش ــاالي آن، روي ت ــد باریــک و ســفیدي کــه ب ــد میته «پ ــر ران» و بع ــاق دکت ــه ات رســد ب
  «ي».  

ــه ســالن انتظــار رشــنیده     ــر، سراشــیبی ت ــاه و چــاق دکت ــاال میام منشــی کوت ــد، میا ب ــوي یاآی ســتد ت
ــد و بعـــد از آنکـــه بـــا دســـتکشها را مییکـــی اســـمنـــان یکیزفسه و ندرگـــا ــکیخوانـ اش هاي زرشـ
  گذارند توي راهروي «پدران».  تایی قدم میار پنجشان، چهدهد دستها را میهاي فراخواندهپرونده
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ــ دکتــر «ي» وقتــی کــه  هاســت کــه خــالی اســت، یعنــی درســت ازهــروي «پســران» امــا سالرا    اتــاق  هب
ــدرش ا ــاي او  یکشــ سبابپ ــرد و بیماره ــهک ــندلی جايب ــتن روي ص ــندلینشس ــبز روي ص هاي هاي س

قــدر کــه اي قــدیمی منتظــریم، آنهندلیشــود کــه مــا روي همــین صــ ها میسفید نشســتند. حــاال ســاعت
  یم.  شنوي نمیهایمان را پر کرده و جز سکوت هیچ صداي دیگربی شده دریا گوشصداي امواج آ

ــ بــه        ي» بــه ایــن انتظــار طــوالنی بیــارزد. او تنهــا متخصصــی اســت کــه بــه ایــن « تــردن دکگمانم دی
ــا می ــاحلی پ ــک س ــهر کوچ ــذارد. اینش ــنیدهگ ــه ش ــور ک ــفیط ــاي س ــشام موه ــدي دارد و  د و ری بلن

ــد ســالی می ــد چن ــع نوشــتن میاســت کــه دســتگوین ــادربزرگ میهایش کمــی موق ــا م ــرزد، ام فــت: گل
  کنند.»  یم  معجزهزون هنوز هم  رلهاي دست  «همین

ــه     ــا لحظ ــادربزرگ ت ــاید م ــت. ش ــاور داش ــزه ب ــه معج ــر ب ــتهي آخ ــود نشس ــه ب ــندلی پارچ اي روي ص
الغ کــه از پشــت پنجــره بلنــد شــد، دســت زد. قارقــار کــ تندوتنــد بــه هــم مــیها را اش و میلشدهدوزيتکه

بعــد  .تاشــ «ي» ده صــدایی شــبیه کــ  حرفیتــک کــرد، آوایــیاز بــافتن کشــید و چیــزي زیــر لــب زمزمــه 
ر خــورد روي فــرش. مــن لــرزش غبغــب شــلهــا از الي انگشــتیکــی از میل اش را دیــدم وارفتهوهایش ســُ

ــه ــت لک ــوهو حرک ــزرگ ري قه ــهاي ب ــایقی موي چان ــبیه ق ــه ش ــروق کجاش را ک ــه میوغ ــار کول ــد. انگ ش
ــد. بعــد چشــم ــادامی می هايبخواهــد چیــزي بگویــد و نتوان ــ  اش بــهشــیب ه دزل شــد. زرز عجیبــی گــرد ط

هــاي عیــنکش کــه گردتــر شــده بودنــد. بود به جــایی پشــت ســرم و مــن نگــاهم را دوختــه بــودم بــه دایره
ــوي جورابانگشــت ــاي دســتهایم ت ــدانبافه ــود و دن ــخ زده ب ــیهایم را ت ی ــم فشــار م داد. کســی روي ه

روي عــد ســرش خــم شــد ب ســته شــد وروهــایش برجي پشت گردنم که تیــر کشــید رگ آبــی میــان ابمهره
من نفس عمیقــی کشــیدم و بعــد دیگــر هــیچ ترســی نبــود. کــالغ از پشــت پنجــره رفتــه بــود و مــن   .هینس 

ــی ــه پ ــد لحظ ــه چن ــرف «ي» ک ــین ح ــوز طن ــ در ســکوت هن ــارج شــده ب ــادربزرگ خ ــان م ود را ش از ده
  شنیدم.  می

حــاال هــم بــه  و وهــاي پســررگ بــه دوقلتخصص دکتر «ي» یــک تخصــص خــانوادگی اســت، از پــدربز      
هاســت دانــد، چــون سالرســد یــا نــه کســی چیــزي نمیاما اینکه پس از نوه بــه نتیجــه هــم می  ؛هید وه رس ن

  راهروي «پسران» ننشسته.  رويهاي سبز روبهکه هیچ بیماري روي صندلی

ــادربزرگ می      ــن را م ــتن، ای ــی امیــد داش ــتن یعن ــه داش ــت میبچ ــید روي گفــت. دس ســرم و کش
  ت مرد؟»ش اد تو روچرا مادرت که   سرسید: «پپمی

ــاال و خــم میکــردم. بعــد عیــنکش را مــیهاي آبــی و خنــدان مامــان فکــر میو مــن بــه چشــم  شــد داد ب
ــه ــن. حلق ــمت م ــایش س ــهمیاي از موه ــاد روي گون ــرخش و افت ــه میهاي س ــن ک ــرا م ــس چ ــت: «پ گف

  مادرت مرد زنده موندم؟»  

  شد.  می سخیامان ت شنیدن نام مقوکردم که  اش فکر میهاي میشیو من به چشم
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ــم می        ــن آدمدل ــر «ي» هــا و آرام بپرســم: «شــما میخواهــد خــم شــوم ســمت یکــی از ای ــی دکت دون
  بچه داره یا نه؟»  

  ي» چی هست؟»  دونی تخصص دکتر «رسم: «شما میو یا بپ

ضــی از ایــن عبینجاســت. نــد و چــرا اکپرســم کــه کجــایش درد میپرســم، حتــی از یــک نفــر نمیامــا نمی
ها زیــر آفتــابی کــه از بــاالي ایــن قــدر کــه بخواهنــد ســاعترســند، یعنــی نــه آنبه نظــر نمی  ضریها مآدم

ــراي یکاي میســقف شیشــه ــد بنشــینند و ب ــ طرتاب ــر «ي» را ببینن ــه شــدن قضــیه دکت ــین ف ــثال هم د، م
بــراق و ق ال اســت وزنــد. ســرحیمرد عینکی که چشــم دوختــه بــه تیــرك چــوبی تــوي آب و پلــک هــم نم

  حاالست که پیراهنش را بشکافد و بیرون بزند.   نمیایش ههشانه

ــا ســینهغیــژ در کــه بلنــد می       شــود. الن میهاي درشــت و النگوهــاي رنگــی وارد ســ شــود زن چــاقی ب
ــالده ــاب ق ــوطن ــل میي میم ــوچکش را ش ــه ن ک ــیش از آنک ــدد، پ ــی در را ببن ــه آرام ــوان ب ــا حی ــد ت کن

ــهرطو ــت و نرم ــل لشــکر  يباد از الب ــزاحمدر مث ــو میچــهروم م ــه جل ــو. زن ک ــاورد ت ــد رد ها هجــوم بی آی
از همهمــه و   پــرایســتد و انگــار کــه ســالن  مانــد. میها جــا میهاي پاشــنه بلنــد قرمــزش روي ماســهکفش

  ها، آقایان! یک لحظه به من توجه کنید.»زند: «خانومداد می  پچ باشد پچ

ــ رگــی کــه ســایو کــاله حصــیري بز  دفعــه دلــم زنــد. یکقــب میع مــیرا ک روي صــورت گــردش هه انداخت
ــیچمی ــت. ه ــی اس ــه رنگ ــیري چ ــزرگ حص ــاله ب ــن ک ــر ای ــایش زی ــدانم موه ــد ب ــه خواه ــه او توج کس ب

هــایی کــه انــدازد و دوبــاره رو بــه آدمســالن میطــرف هاي ســبز آنبــه ردیــف صــندلیکند. زن نگــاهی  نمی
ــار دیکاند نشســتهطــرف ســالن، دور از هــم، این ــ یب ــ ر بلنــد میگ ــه ماند: «خگوی هــا، آقایــان، یــک لحظــه ب

  من توجه کنید.»

  رود.زند و جلو میبعد با آن هیکل سنگینش لق می 

  »متفاوت براي خودتون خلق کنید.  «با خرید محصوالت ب.ب.ك یک روز    

ــت     ــاز میدس ــم ب ــیهایش را از ه ــاي رنگ ــد و النگوه ــش رکن ــا آرنج ــه ت ــهاي ک ــیده را ب ــدا در  س ص
ــ  ــویم ــر ن ــ آورد. زی ــه یابر آفت ــه از شیش ــاي رنگک ــرده النگوه ــور ک ــتیکیها عب ــگ پالس ــرق ووارن اش ب
بــیش از زن، محــو میمــون کوچــک زنند. انگار پــرچم هفــت ملــت را دور ســاعدش پیچانــده باشــد. مــن می
زن دوبــار  هــاي نــارنجی تــوي دســتش گرفتــه.ام کــه ســبد حصــیري کــوچکی بــا طــرح لوزيرش شــدهکنا

دهــد دســت زنــد و ســبد را بــه ســرعت مید. حیــوان جســت میشــ کیرا م ي میمــونقــالده بمحکــم طنــا
ــهزن. زن می ــدد و آین ــوچکی را از الي خرتخن ــوي ســبد در مــیوپرتي ک ــد دســت د و میآورهــاي ت ده

ط  کنــد. از زیــر کــاله فقــ ي کــاله حصــیري بــزرگش را لمــس میدو انگشــت کلفــتش لبــهمیمــون. بعــد بــا 
ــز و دهــاي لب ــهشــ رقرم ــ اي برهت زن و گون ــالدههتجس ــدازد روي اش را میاش پیداســت. میمــون بنــد ق ان

ــت می ــران» حرک ــروي «پس ــهدســتش و ســمت راه ــد. آین ــک دســتهکن ــ ي کوچ ــه ص هاي ندلیدار را رو ب
دهــد. حــاال همــه دارد و دمــش را تکــان میهــاي تــوي ســالن نگــه مــیتــک آدمتک سبز خالی و بعد رو بــه
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ــ نکگــاه میبــه میمــون ن ــا اشــتین ــااق فرد. زن ب ــون می دی ــا محصــوالت مــا امروزت ــد: «ب تر از رو متفــاوتزن
  دیروز کنید.»  

ــدران» رد می   ــالی «پ ــور و خ ــروي پرن ــوي راه ــون از جل ــک لحظــه برمی شــود ومیم ــردد ســمت زن. ی گ
ــو ــنعکس مین ــقف م ــده از س ــود روي نگینر تابی ــتهش ــاي دس ــه و میه ــويي آین ــد ت ــم افت  هایش.چش

گویــد: «فقــط شــود. یکــی از تــه ســالن میهــا هــم بلنــد میي موجاد صــ   دهــد،محکم تکان می  هکسرش را  
  آینه داري توي سبدت؟»

ــراغزن می     ــار چ ــه. خودک ــد: «ن ــدادگوی ــما ن دار و م ــه درد ش ــه ب ــم دارم ک ــی ه ــال میرنگ ــوره، م خ
  تونم نشونتون بدم.»خواهید میهاست، اما اگه میبچه

ــ اده دســت مید  عصا تکیــهردي که به  م    ــ  تــادازد ان ي میمــون را بکشــد. میمــون بــه ســرعت جســت الدهق
: «اون گویــد هاي ســفید. زن میگــردد جلــوي ردیــف صــندلییکنــد و دوبــاره برمزنــد عقــب، مکــث میمی

  ست.»وره همین آینهخچیزي که به دردتون می

  »ه.کوچیکین آینه خیلی  ا ید: «اماگودهد میي پایش را ماساژ میزدههاي الكپیرزنی که ناخن    

ــهزن چین    ــز دور یق ــاي ری ــب میه ــی میاش را مرت ــاله را کم ــه ک ــد و لب ــاال اکن ــد ب ــم ده ــوز ه ــا هن م
هایش را ببیــنم. چشــم خواهــد رنــگدفعــه دلــم مییســت. یکچیــزي جــز همــان تکــه لبــوي ســرخ پیــدا ن

  .»دهنشون میکه هستید    گوید: «کوچیکه اما شما رو کمی بهتر از اونیزن می

ــه    ــردي ک ــ م ــه عص ــه داده میکتا ب ــاه میی ــدد. زن نگ ــد میخن ــرد و بلن ــه م ــد ب ــهکن ــد: «آین ها دو گوی
ها یــا یشــگاههاي اتــاق پــرو و آران مثــل آینــهد. یــا شــما رو بهتــر از اونــی کــه هســتید نشــون مــیاند دسته

  هاي دستشویی.»بدتر از اونی که هستید مثل آینه

  اش.  ي یقههابه چین  کشد دست میو دوباره   

لــک  انــد. نــور آفتــابروي مندارش روبــهنگــین  ي  هاي پیــر و زشــت میمــون و آینــه و دســتهتس د  حاال   
ــگ ــبم را کمرن ــایین ل ــزرگ پ ــ  ب ــوي آین ــرده و ت ــري ي انتظــار ه از خســتگی چندســاعتهک ــوي صــورتم اث ت

ــه دور می ــه ک ــینیســت. آین ــر م ــهشــود فک ــین، کهن ــ  ترینکنم تلق ــادربحــس بشــر اس ــهزرت. م ي گ ملک
ــا ارتشــی وفــادار از تلقین نمیی ســرزعینکــ  ــود، ب ــت هــاي جورواجــور کــه هیچخرافــات ب ــه او خیان وقــت ب

ــد. دســت میینم ــوچکم و کردن ــاي ک ــم پاه ــید روي زخ ــایش را میلبکش ــی میه ــد. وقت ــیدم جنبان پرس
مــا  کــههاییــه هي همــین کلمگفــت: «معجــزه تــوهــاي او دارد میخراشیدگی پــاي مــن چــه ربطــی بــه لب

  .»میکنش میمیلوحیف

  قدر کم حرف بود.  هاي خودش ایمان داشت که آنحتما به کلمه

  است، خوب و بد نداره.»  ، آینهبازیه. آینهست. این حقهزند: «مسخرهداد می زنی از گوشه سالن
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ــالده ــاب ق ــیده و دارد طن ــه زن رس ــاال ب ــون ح ــت او. زن کاش را میمیم ــد دس ــم میده ــی خ ــ م ود و ش
ــ ي  . صــداکند توي سبد یم  دست هــاي شــنوم، صــداي بــه هــم خــوردن چوبهــم خــوردن مــدادها را می  هب

  هاي زن است.  دستاي شبیه قالده میمون که توي افتد به قالدهیرنگی را و بعد چشمم م

  کنه تا خودتون رو بهتر از اونی که هستید ببینید.»ی«آینه کمک م 

  هوا.  دهد تويمیو قالده را تکان   

  خواد؟»ی نمیسکت  هم هسش  هاي دیگهگرن«

بــر خــدا. مــن ندیــده بــودم کســی گویــد: «پنــاه  داد میهــاي رنگــی پــایش را ماســاژ مــیپیرزنی که ناخن  
  اش کنه.»نگیمیمون رو حیوون خو

  ون حیوونه. چه فرقی بین سگ و گربه و میمونه؟»گوید: «حیوزن می

  تاتی.» متگف«شعر  گوید:  ون. مییمروي سر مکشد  ست میگوید. زن دکسی چیزي نمی

ه یــه فرصــت اســتثنائیه گویــد: «خریــدن ایــن آینــ کنــد. زن میهایش را خمــار میخندد. تــاتی چشــمو می
ه، یعنــی درســت همــون چیــزي کــه دي حقیقــت رو نشــونتون نمــیهمــه هاي دیگــهچــون بــرعکس آینــه

  اید.»   شماها دنبالش

طــوري ی کــه راجــع بــه مــا اینتســ ه تــو کــیگویــد: «ته میبســ بــا بانــد  هایش را  ممردي که یکی از چش   
  زنی؟»حرف می

شــه و مــن کنیم، اون کنــار مــن آدم میو تــاتی واســه هــم مــیگویــد: «ایــن کاریــه کــه مــن زن آرام می   
شــه؟ گیــره واقعــا آدم مییکــی بــه مــن بگــه وقتــی ایــن کوچولــو ســبد دســت می شــم.واسه اون مامان می

ــه. ــ قــط واســه شــه. فنمی ن ــ چن ــادش م ــه ی ــه. همــهم کــهره ید دیق ــار رو یمون ــن ک ــه جــورایی ای ــا ی ي م
  اورتون شه از اونی که هستید بهترید.»جا که بکنیم. خود شماها، اومدید اینمی

  گه این؟» زند: «چی میز ته سالن داد میکسی ا  

  شو!»گوید: «خفهو یک نفر دیگر بلندتر از اولی می

ــ   ــاشــود. میداها بلنــد بعــد سروص ــ د چســبانتی ســبد را میت ــه زن. خــودش و خــودش را می هب چســباند ب
ــت ــانهزن دس ــه نش ــاال میهایش را ب ــلیم ب ــرد، طوريي تس ــه چینب ــیهک ــاي حاش ــتینه ــاهش  ي آس کوت

  خورند.  کان میت

ایــن  تــک مــردمکدونم کــه دکتــر «ي» تــو قلــب تآقایون! یــه لحظــه توجــه کنیــد. مــن مــیها و  «خانوم  
  براي مریض سبکه.»  شستها دبه قول قدیمی و  ونه دارهشهر خ
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ام. مــادربزرگ بیشــتر از هــزار بــار ایــن جملــه را تکــرار کــرده این جمله را بارها از مــردم ایــن جــا شــنیده  
  بود.  

جــوري بگــم. شــما همگــی پــیش دکتــر بذاریــد این  ...«ي» هــم همــین  « اما مگــه جــز اینــه کــه دکتــر    
ــ «ي ــ یحجســمی و روا مشــکالت » اومدیــد ت ــ تــون رو از ب تــا شــما رو از اونــی کــه واقعــا هســتید  ،رهین بب

ي جــورطــوري بگــم شــما رو بهتــر از اونــی کــه هســتید بــه خودتــون نشــون بــده. آره اینبهتر کنــه یــا این
  بهتره بگیم.»

  زند: «دهنت رو ببند.»سالن داد می کسی از ته  

ــالده   ــاتی را مزن طنــاب ق ــوان دســت دســتش و ح پیچــد دوریي ت ــالیمی ــه ق ــرد ب ــگ جینرناي دهگی رن
ش زنــد: «کــدوم یکــی از شــما بعــد از خــوردن داروهــا ســالمتیاش. زن تــوي هیــاهو فریــاد میپالســتیکی

اي کــه خــراب شــده، قلبــی شــه؟ ریــهابق میمنظــورم اینــه کــه همــون آدم ســ ره؟ آرو واقعا بــه دســت مــی
ــ اقعــا وردن دارو وخــ  شــده بعــد ازخراشــیده ه، روحــی کــه کــه داغــون شــده، پــایی کــه شکســت قبــل  لمث

  بینید.»شه؟ شما فقط با خوردن داروها خودتون رو از اونی که هستید بهتر میمی

گیــرد و رو تــاتی می رســد. زن آینــه را از دســتمیبراي یــک لحظــه فقــط صــداي مــوج دریــا بــه گــوش    
ــه آدم ــا، از همانب ــه ایســتاده، نشــان میه ــا ک ــیج ــعدهــد. حــس م ــن کنم موق ــار  ای ــی ازشــهگوک  ي یک

ــاابرو ــانه شیه ــه نش ــمرا ب ــاال داده. چش ــروزي ب ــعیفی ي پی ــر ض ــده و خُرخُ ــرس ش ــر از ت ــوان پ هاي حی
  تن مادربزرگ می اندازد.  کند. صدایی آشنا که من را یاد چانه انداخمی

تــونی هــا میرفگویــد: «فکــر نکــن بــا ایــن حشــود و میپسرجوانی از روي صــندلی پالســتیکی بلنــد می   
  ن شهر بندازي.»یام  م مردي» رو از چش« دکتر

  کند الي موهاي پرپشتش.و دست می 

ــو واســه آب«اینجــا هــیچ    ــه ت ــه اراجیفــی ک ــو مغزهات میکــردن آشــغالکس ب ــی خــواي ت ــون فروکن م
  ده.»  گوش نمی

ــه را آرام می    ــیزن آین ــدادهاي رنگ ــذارد الي م ــبد حگ ــان از س ــوك چندتایش ــه ن ــراي ک ــیري بی ون ص
ــه کــه حتــی جوونخ ه.. باشــ گویــد: «باشــهیزده و م هــا هــم طرفــدار دکتــر «ي» هســتند. جــدا یلــی خوب

شــاید تونســت بــه   تــونی بگــی تخصــص دکتــر «ي» چیــه؟شــه. حــاال آقاپســر شــما میبهش حســودیم می
  کنه.» من هم کمک

هــایم پــر شنــوع». گوغــرق شــدن مم«ي فلــزي تــابلوي کوبــد بــه پایــهدفعــه ســینه میموج بلنــدي یک   
ــوجشــود از صــدامی ــنش را تکــان می نز. ي م ــزش را غنچــه میدهــد، لبگوشــه دام ــد و هــاي قرم در کن

  دونه؟»پرسد: «کسی میسرش را کج کرده می حالی که

  گوید: «کسی آینه نخواست؟»  د بلندتر میما و بع  تکد به صورت تککننگاه می 
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طور کــه و همــان داردرمــی. آرام قــدم بردافتــد ســمت و راه میگیــرد حــال دســت میمــون را میهمانو در
ــان می ــنش را تک ــه دام ــیگوش ــایش را در م ــداي النگوه ــد ص ــنهآورد. کفشده ــز پاش ــاي قرم بلندش را ه

بود و ترانــه شــادي زمزمــه جا گذاشــتهها از خــود بــهروي ماســهکــه پــیش از ایــن  گــذارد روي رد پــاییمی
ــد اي باکنــد، انگــار دختربچــهمی ــه بع ــازي  شــد ک ــاهیهظاز ب ــه خا رگ ــه برب ــ مین ــا دختربچــهگ اي ردد و ی

  زند.  است که به قصد بازي ظهرگاهی از خانه بیرون می

شـــود. زن جـــوانی کـــه ی وارد مینابینـــای ربچهرفتن زن و میمـــون، پســـ از الي در، پــیش از بیـــرون     
ــه می ــکدســت پســربچه را گرفت ــد نشــیند روي نزدی ــانترین صــندلی. بع ــه کمــک میطور هم ــا کک ــد ت ن

دهــد دســت آورد و میکــوچکی در مــی اش ســطل و بیلچــهپشــتیشــیند، از تــوي کولهنبن ي زمــیبچــه رو
ــد می ــد از جــا بلن ــوچکی بچــه. کمــی بع ــع چــوبی ک ــزشــود و مرب ــه فل ــوي جعب ــار در بلي پایهاز ت ــد کن ن

  .  نشیند هاي سفید به انتظار میي ما روي صندلیدارد و مثل همهبرمی

دهم بــه صــداي فــرو رفــتن بیلچــه ي پشــت ســرم و گــوش مــیاهر شیشــ دهم بــه دیــوایمــ را تکیــه   سرم   
ــهتــوي ماســه ــ شــود. موجالي صــداي دریــا گــم میها کــه الب کنم چقــدر یهــا بلنــدتر شــده و مــن فکــر م

کنم اگــر جــاي ها مطب ســاحلی را هــم مثــل تــابلوي کنــار ســاحل کــج کننــد؟ فکــر مــیاست موج  ممکن
ــ مادر   کنم شــاید دکتــر «ي» مــینشــاندم. فکــر  هــا نمیموج  یــکر نزدقــد رم را اینســ پودم هرگــز  این بچه ب

ــوي گــرگاز تــرس موج ــه ســبزي میهــایی کــه ت ــه اوقــت بچــهزننــد هیچومیش هــوا ب یــن شــهر اش را ب
ــ  ــاه مــیراورده. زیســاحلی نی ــه هــیچ بیمــاري روي صــندلیچشــمی نگ ــه راهــروي «پســران» ک هاي کنم ب

ها بعــد تــوي اتــاق انتهــاي ایــن راهــرو الســ د  ه شــاینم بــه پســري کــ کو فکــر مــی  لش ننشســتهسبز مقــاب
را هایم کنم شــاید دکتــر «ي» اصــال پســري نداشــته باشــد. چشــمهــا را ویزیــت کنــد. بعــد فکــر مــیمریض

هــا. شــک نــدارم حــاال تنهــا کــالم مشــترك مــا ي ایــن آدمتــک چهــرهکنم بــه تکنگــاه مــی  کنم وباز مــی
ــاي آدم ــ ه ــهر س ــن ش ــینای ــت. ه« احلی هم ــاید» اس ــاش ــه س ــتهو بی کتم ــار نشس ــه انتظ ــت ب اند حرک

وقــت اند، مثــل زن و تــاتی کــه انگــار هیچوقــت پــا بــه ایــن مطــب ســاحلی نگذاشــتهکــه انگــار هیچطوري
اي خــود را بــه وقــت پشــت ایــن دیــوار شیشــههــا کــه انگــار هیچي موج، مثــل صــداانــد ســالن نبوده تــوي
ــابلوي قمیلــه ــد. هدهرمــز نکوبیي ت ــ ان ــور آفتــاهم ــابلوي کنــار  و ب اســتجا ن ســکوت و انگــار کســی روي ت

ــا شــکلک خنــده نوشــته: گــوش ــه انتظــار میهایم را میدادن ممنــوع. چشــممطــب ب ــه بنــدم و ب نشــینم، ب
ــرا ــی دکت ــار منش ــا آ نتظ ــدهن دســتکش«ي» ب ــري از او هاي زرشــکی و پرون ــوز خب ــه هن ــزرگش ک هاي ب

  نیست.  
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  ا تان سین بیمارس

  ی یرمحمد محدثما نویسنده:
  

  

  

هاي کاوه از خواب پرید. روي صندلی کنار تخت بیمار خوابش برده بود. کاوه  ی شش صبح از صداي نالهلواح
به مالفههمین که  ناله میگ میها چنطور  و  بیرون میزد  زبانش  از  نامفهومی  کلمات  که  کرد  کلماتی  آمد. 

ب  تأثیر داروهاي  از  نبود  ناماینهوشی  یمعلوم  درهملعطور  و  یا  نوم  دکتر بهمنش  ي مغزيکتهس ز  اد  اي که 
به و  شد  بلند  صندلی  روي  از  گیج  و  آشفته  و  نگران  سیما  گذرانده.  سر  از  بود  ب گفته  را  خودش  ه  سرعت 

ه  ها ببیمارستان سینا رساند. به پرستارها وضعیت کاوه را اطالع داد و خودش زودتر از آن  ایستگاه پرستاري 
کاواتاق   ناله  هبازگشت.  از کجاي چیزهاي درهمی می  ود  رکمی  همچنان  بود  براي سیما مشخص  که  گفت 

  کند.  مغزش گذر می

امضا  - تا  این رو قبول نم   ،دو  برگه.  اون  کنن! ضامن کارمند. منم فالوده  مین  ،کنننمی  ،کننیشیراز پشت 
  ت ارگ. خرم پشبرات فالوده می  ...خرم براش پشت ارگ. براتمی

سیما    کمعبراي  که  بود  د لوم  میاج  راوه  مرور  را  بانک  در  کار  سال  سی  تمام  دارد  ذهنش  از  و  یی  کند 
  اندازد.  رجوع را راه میارباب

  دکتر برایش گفته بود:  

  ، چیز عجیبی نیست. نگران نباش. تدنظر معقول نمیاد یا حتی اون اول نشناسکه بهیه چیزایی بگه ممکنه  -

داخل آمدند و باالي سر    ،هاي ریزي داشتند ندهخو    کردند پچ میهم پچش  که زیر گو   طورهمیندو پرستار  
  کاوه ایستادند. نبض و فشارش را چک کردند و روي کاغذي چیزي نوشتند.  

  شنوي صداي من رو؟کاوه... می حامدي... آقا خب آقاي -

  پرستار جوان دست کاوه را گرفت و آرام تکان داد.  

  ... گه ید اومدینهوش وین؟ بهنش من رو می صداي  ...هآقا کاو -

  هایش بسته بود.  زد و چشمهاي نامعلوم میطور حرفکاوه اما همین  

  شنوه. انگاري نمی -
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  هش کردند. صدا نگااین را سیما گفت. پرستارها بی

بزن  بخشم بهش  ضربانش خوبه. فشار چهارده روي هفت. بگو بیان خون بگیرن ازش براي آزمایش. یه آرام  -
  اره. خوابه، درد دب هرتا ظ

اتاق خارج ریس کرد. آرامورستار بیرون رفت و پرستار جوان کارها را راسپسر  از  بخشی توي سرمش زد و 
شان انداخت، پیش از  هاي کاوه او را یاد دوران نامزديپشت ارگ؟ حرف  فالوده؟ شد. سیما گیج بود. شیراز؟  

شان بود. جاي  دند. پاتوق همیشگیزیم قدم    خوردند ومی  دهلوت ارگ فاتهران، پش  آنکه او انتقالی بگیرد به 
دند و  کرز میبیست دوري گ  دور ارگ را دهتادست دوررفتند و فالوده بهامنی که دور از چشم همه آنجا می

  کردند. چند دقیقه بعد پرستار جوان دوباره آمد تو. بافی میزند و خیالحرف می

  شده؟  تر آروم -

  . ه فک کنم آر -

باالپر آمد  سرستار  نشان  وکا  ي  را  قلبش  ضربان  که  دستگاهی  به  کرد.  را چک  فشارش  و  نبض  دوباره  و  ه 
    عد گفت:داد نگاهی انداخت و دوباره چیزي روي کاغذ نوشت. بمی

ه بیارین.  خواین برین خونه استراحت کنین، ظهر برگردین. اگه وسایل شخصی هم دارتا ظهر خوابه. اگه می -
  ه. ن موبباید حداقل اینجا ي  وزیه چند ر

  رفت گفت:  طور که از اتاق بیرون میپرستار به صورتِ نگرانِ سیما نگاه کرد و همین

  شه. نگران نباشین. چیزي نمی -

اش گذاشت.  دستیاش را برداشت و توي کیفن بود. سروقت کت کاوه رفت. دسته کلید خانهما نگراسیما ا 
هاي سفیدش در  ه که حاال آرام خوابیده بود و ریشوکا صورت   رد. دم در به اوبیوسایلی  ت تا برایشرفباید می

ي  ل آدرس دقیق خانهور دنبااین چند روز بیمارستان باال آمده بودند،  نگاهی کرد و بیرون رفت. در آسانس
یوسف بود.  نکوچه_آبادکاوه  یادش  به  خانه  پالك  کرد  فکر  هرچه  و هشت.  شصت  را  یامد. چشمی ي   خانه 

اسنپ  یم بهدانست.  ببیند  اهم  را  که  را  ساختمان  کوچه،  توي  کرد  فکر  خودش  با  و  گرفت  مقصد  ن 
سوا زندگی کنند یکی  از هم سوا  فته بوداي، از وقتی کاوه تصمیم گرشناسدش. در این یک سال و خردهمی

د  ورده بلغم و میوه بش   و  رایش سوپب  ،رده بوداش رفته بود. یکی دو بار که بد سرما خودو باري تا دم در خانه
داد بعد از نزدیک سی و پنج سال زندگی حاال که کاوه  م در؛ اما باال نرفته بود. چیزي در درونش اجازه نمید

پذیرفتن اتمام رابطه بود.    ،اش شود. برایش انگار رفتن به درون خانهوارد خانهگرفته    هوا چنین تصمیمیبی
سیما سوار ماشین شد و کمی شیشه را    د.یکه رس طولی نکشید    د.بون حوالی  راننده هماکسی قبولش کرد.  

خواهد  یه بود م هوا گفتسین نشسته بودند که کاوه بیي هفتپایین داد. تقریباً یک سال پیش بود، دور سفره
  یک مدت را تنها زندگی کند. گفته بود: 
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ت کنم و فکر  و خل  خودم مدت باید یهبام کنکر میشدم. فقط ف نه تاركِ دنیا شدم، نه از زندگی با تو خسته   -
  کنم و یه چیزهایی بنویسم. واقعاً فقط همینه. 

حرف  - به  آخر  تا  جوابی  بدون  روسیما  آن  فرداي  بود.  کرده  گوش  کاوه  هایش  کتابز  و  را  وسایل  هایش 
گفته بود که  ا  یمهم به س   ه. دم رفتناي را دیده و اجاره کردکارتون زده بود که برود. معلوم بود از قبل خانه

تواند به او سر بزند و آدرسی را بر کاغذي نوشت و دستش داد. یک کلید را هم که کپی  واهد میخب  تهر وق
  ه گفت:  کرده بود روي اپن گذاشت و با خند 

  اگه زنگ زدي جواب ندادم این باشه دستت که یه وقت بو نگیرم.  -

ماشین به مقصد رسیده بود.    .نه ادر خ  آن هم تا دم  ر.بایکی دو    ؛ مگر همانوقت به او سر نزدسیما اما هیچ
به ساختمان از بین ساختمانپیاده شد.  انداخت.  نگاهی  با نماي آجري چیزي هاي کوچه    ها، آن ساختمان 

 ها رااش در آورد. باید کلید کلید را از کیف دستیه نشود شناختش. به در ساختمان که رسید دستهنبود ک
یکی امتحان کرد تا در ساختمان باز شد.  ها را یکیاست. کلید   فلقکدام  د کدام براي  همبفکرد تا  امتحان می

  صدایش کرد.   پشت سر  تازه هوا روشن شده بود. چند قدمی توي حیاط رفته بود که مردي از

  .. .خانوم ببخشید ...خانوم  -

  سر برگرداند. 

  بله؟  -

  کاري داشتین؟ -

  مدي. واحد آقاي حاخوام برم می -

  . یستن ن -

  . اومدم براش وسیله ببرم. م اردکلید دونم. می-

  این؟کارشوکس -

ین عید پارسال  مخواست تمام جریان را توضیح دهد که زنش است و کاوه هاي مکث کرد. نمیسیما لحظه
تیاج  این فاصله اح  دیگر را دوست دارند، ولی به ها یکتصمیم گرفته مدتی تنهایی زندگی کند و آن   هوابی
اند و این جدایی  ها سی و پنج سال را عاشقانه زندگی کردههر رابطه است. آن  درطبیعی  این اتفاقی    رند ودا

  ... اشان ندارد و کاوه هم تارك دنیهیچ ربطی به عالقه

    ... ببخشید خانوم -

  بله؟  -

  شین؟ ش میکی -
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  خواهرشم.  -

  آقا کاوه؟ تون. خوبه ببخشید من نشناختم  ...اِ -

  .بهترن -

  کنم. ها خیلی دقت میآدم يچهرهن به  وچ لی. منش نیستین ویهاصالً شب -

  کرد. ن نگاه میطور به صورت مرد جوادانست چه بگوید و همینبعد مکثی کرد. سیما نمی

  جام. شتین همینم. کاري دامن نگهبانی - 

  حتماً.  -

  ان بازگشت. سیما چند گامی برداشت و دوباره به سمت نگهب 

  .. .آقاي -

  کریم.   -

  ي کاوه؟خونه  دهاحد چن آقا کریم. و -

  خواین همراتون بیام؟ سه. واحد شیش. می يطبقه -

  نه، مرسی.   -

خواست برگردد و از کریم بپرسد که در این یک سال  میفت. در راه دو سه باري  و دوباره راهش را از سر گر
می کسانی  میچه  و  برفتند  کاوه  حشرآمدند.  کسانی  چه  ق  شرن وا  اما  وداشته؟  سوال  را  جوید    . زد اب 

دکمهنمی کند.  مشغول  خودش  به  را  کریم  ذهن  طبقهخواست  راي  آسانسور  سوم  شد    ي  باز  که  در  زد. 
کند با چه  دانست وقتی در را باز میاي پشت در ایستاد. نمیوه بود. چند لحظهوي درِ آسانسور واحد کاربهرو

ها سباب و وسایلی جدید یا تنها همان ا.  ی منظمریخته یا خیلهماي بهنهاخ  رو شود. بابهت روچیزي ممکن اس 
نمی آورده.  خودش  با  کاوه  چهکه  بو  دانست  خواهد  انتظارش  در  یکچیزي  را  کلیدها  قفل یک  بهد.  در 

  و   ق را زد. خانه سادهاي در تاریکی ماند و بعد کلید برچرخاند. باالخره در باز شد. داخل که رفت لحظهمی
شد چیده  میمنظم  یک  بود.  دونفه  دورهز  مبل  یک  و  بود  هال  در  ناهارخوري  روبهي  تلویزیون.  نفره  روي 

تلویزیوکوچک چوبیي  کتابخانه کنار  از دفتاي  بود  پر  که  بود  براي  ن  که  داد  او دست  به  حالی  رهاي شعر. 
کشید  ك میت در چیزي سرش دایافت. انگار  ن نمیتوصیف نبود. اضطرابی که دلیلی براي آخودش هم قابل

چنعیندر  و.  نباید   که مبل  روي  چیز.  همه  از  درآوردن  سر  براي  بود  او  در  میلی  و  حس  لحظهحال  اي د 
از رودکی و فردوسی و دقیقی ترتیشعرها خیره شد. بهنشست و به دفتر   ب چیده شده بودند. قرن به قرن. 

می وشروع  فروغ  و  نیما  به  و  می  شد  بعشاملو  شعره  ضیرسید.  دفتر  بودند از  تازه  سیماا  را  ضیعب  .  ها 
کاوه، فروغ   ا مثالً هرگز ندیده بود کهشناخت. دفترشعرهایی بودند که همیشه در خانه دست کاوه بود، اممی

اي او نیما بخواند. اصالً هرگز میلی در او براي خواندن شعرهاي نیمایی و پس از آن ندیده بود. برو شاملو و  
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ساعتش نگاه کرد. حوالی هشت صبح بود. باید قبل    به امان.  هغزل همشهري؛ آن هم فقط  دبوشعر فقط غزل  
انه رفت. در یخچال را ف شدیدي داشت. به آشپزخگشت. احساس ضع رستان بازمیاز دوازده با وسایل به بیما

اي که صفهني  قالب کره، رب گوجهچیز مرتب چیده شده بود. یک  باز کرد. چیز زیادي در آن نبود اما همه
مشمر با  سرش  تخمش پواي  معتب  شانه  یک  بود.  شده  همیشه  انده  که  مربا  و  کره  و  آب  بطري  دو  و  مرغ 

بار  اش یککرد. کاوه در تمام سی سال کارمندي در همه چیز مرتب بود تعجبقنآخورد. از اینکه  ه میصبحان
را روي   از صبحانه کره  بعد  بود که  امان  طور  را همینا  ربمیز ول نکند و سر مهم نشده  د.  ر ذاخدا نگباز به 

تو و  آشپزخانه بیرون آمد. مانمرغی برداشت و در کتري انداخت. آب ریخت و گذاشت که جوش بیاید. از  تخم
نفره و یک پاتختی کوچک کنارش که  اخت و به سمت اتاق خواب رفت. یک تخت دوشالش را روي مبل اند 

شناخت.  د. عطرها را نمیوب  ر رویشو یکی دو عط  تراش که ریش  لتواتاب. یک میز کوچک تروش پر بود از ک
سرد.  و  تند  نفس کشید.  و عمیق  باز کرد  را  سلیقهبی  در عطرها  به  کاشباهت  این سالي  تمام  اووه در   ها 

می انتخاب  شیرین  و  گرم  عطرهاي  میبرایش  گیج  سرش  کمی  ضعف  از  نشست.  کرد.  تخت  روي  رفت. 
دستی  رسد را در یک ساكبه ذهنش می  هرچگرفت هببرد. تصمیم  چه چیزهایی    وهکادانست باید براي  ینم

به مأموریت    بود که کاوه همیشه با آن  ي کمد ان کوچک دستی گوشهبریزد و ببرد. کمد را باز کرد. یک چمد 
  ه، دوتا لباس زیر، شانتراش، عطر، یکی  رفت. همان را برداشت و شروع به جمع کردن وسایل کرد. ریشمی

سعدي    الشت مخصوصش. ب مطالعه. دیگر    ،مپایی روفرشید،  و حافظدیوان  و عینک  و خمیردندان  مسواك 
این دو روز، از وقتی خبر سکته را  ه درد کاوه بخورد. آنقدر که روي تخت بیمارستان ب چیزي به نظرش نرسید

کت از  بودند  داده  او  را  وبه  چمدان  که  بود  افتاده  روي  کول  را  خودش  و  برايت  تخبست  چند    انداخت. 
کتري  ها را از  مرغا بست. چرتش گرفته بود که صداي سوت کتري از جا پراندش. تخمرش  چشمان  ايلحظه

س  آب  زیر  و  آورد  برایشدر  خانه  هواي  گرفت.  می  رد  کرد.  باز  را  پنجره  بود.  همینسنگین  که  خواست 
کند. پر  بت  توانسه فکرش را میچیزي نبود ک  آنه  ن برگردد. خانه شبیها را خورد دوباره به بیمارستامرغتخم

اند.  شسته نشدهیی که چندین روز بود که  هاي غذاهاي نشسته و ظرفور ریخته. لباسآنوورهاي این از کتاب
که تمام  اي  شباهت به آن بود. انگار هرکس غیر از کاوهبود که از خانه انتظار داشت و این خانه بیاین چیزي  

کند. توي همین فکرها بود که  کرد در آن زندگی مییم  ریش راه بود که مادیش مثل یک بچراب  هااین سال
ره دوباره سراغش آمد. و باز  اب بدهد یا نه. همان دلشوو پشت هم. مانده بود جو  زنگ در خانه خورد. دوبار

لحظه چند  بود.  کریم  کرد  باز  که  را  در  در.  زنگ  همصداي  به  سیما    اي  کردند.  چیزي د  کهنگاه  کریم    ید 
  ت: گوید گفنمی

  کاري داشتین؟  ؟لهب -

  خواهر آقا کاوه نیستین. درسته؟  ... شما -

ي دردسر را نداشت و از ِسریش  هوتا نیندازد. حوصلرا از تک  اما سعی کرد خودش  ،رداي جا خوسیما لحظه
  بودن کریم هم بدش آمده بود.  

  نی کاوه رو. ببیت  بیاي بیمارستان خود تونی باهام خواهرشم. می -
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  مایی.  نه. شما سی -

که   ي کاوه نبوددر خانه  نفره از خودشانشناخت؟ عکسی دوهایش گرد شده بود. او را از کجا می ما چشمیس 
  م خورده باشد و از روي آن شناخته باشدش.  مثالً اتفاقی به چشم کری

  شما سیما خانومین. زن آقا کاوه.  -

  ید.  وبگتواند  دانست چه میکرد. نمیمیاه نگطور متعجب به کریم  سیما همین

  آقا کاوه خیلی از شما به من گفته.  -

  به شما؟ -

ي  رش نیستین. خواهرش لهجهظه که اومدین فهمیدم که خواهزدیم. همون لحباهم حرف میبله. ما خیلی   -
تلفن   وقت  بار صداش رو  یکی دو  ندارین.  لهجه  شما  داره.  ش شیرازي  کاوه  آقا  و    دم.نیحرف زدن  من صدا 

  مونه. مییادم  ویر خیلی خوبتص

کریم توضیح بدهد نداشت. سیما حوصله به  را  بخواهد چیزي  اینکه  ببند  ي  را  با  ناخودآگاه آمد در  کریم  د. 
  دست مانع شد.  

  ببخشید، حرف بدي زدم؟  -

  نه.   -

گی  ج خواب و خستگی  د.ش تعجب کرد. گیچ بوخواست در را روي کریم ببندد از خوداز اینکه ناخودآگاه می
  شد. چیزهایی که شبیه کاوه نبود.  دستگیرش می شت که دا و چیزهایی

  ي بگم. اومدم یه چیز ...راستش -

  چی؟  -

  ... جوري بگم. یعنیدونم چهنمی  ...اومدم -

  فهمید براي کجاست.  اي در بعضی کلمات کریم بود که سیما نمیلهجهیک ته

    ن نبود. م واقعا تقصیر ... نیندویعنی می -

  کریم؟  قازنی آقطره حرف میچرا قطره -

اش شروع کرد  وسط گریهد زیر گریه و  هایش پر اشک شد و بعد زاش گرفت. چشمهوا گریهکریم یکهو و بی
  حرف زدن.  

نمی  خدابه  - من  زیاده.  گفتم  میمن  براش.  بگیرم  نداش خواستم  سکته  به  ربطی  ممکنه  اصالً  باشه  دونم  ته 
  ولی...  
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انتهاي هرش را دااغدم باال م  ئم  افغانستانی است. در    ،اش که گرفتریهگ.  کشیدیجمله  سیما فهمید کریم 
ادبیدانشکده افغانستانی داشت که فارات دانشگاه تهي  زدند و  لهجه حرف میسی را بیران چندتایی دوست 

  .  شد شان تنها وسط گریه و خنده و عصبانیت معلوم میلهجه

  ؟ چی بگیري براش -

ها که  لهمون او  ... کاره نیست. گفتم از سنش گذشته. یه شباین  تماوه گفولم به آقا کیاه. من از اروم س   -
ب اینجااومده  می  ... ود  آشغال  توداشتم  نشسته  دیدم  کوچه  سر  چندتا    بردم  با  داره  کوچه  سر  پارك  همین 

ش  اچید تو ریهدود پی  ... ودنهام فهمیده بناو  ...کاره نبودینا  ...هام دستش انداختن اون  ... کشهجوون وید می
  ... اش گرفت که ي سرفهرجویه 

  کشید؟ کاوه؟ سر کوچه وید می -

  ... بگم. واهللا اگر اگر دروغواهللا  -

ب بود خانهکرد که ايا خودش فکر میسیما دوباره چشمش سیاهی رفت. داشت  ي کاوه.  کاش اصالً نیامده 
  ... کاشآورد. ايکرد و میمع میج چیزهایی خانه و یک  رفتکاش میاي 

تش. تا  ه. یه آب دادم دس ه دلم سوخت. خودم رفتم دستش رو گرفتم آوردمش تا خونکد  رفه کرقدر س نآ  -
  ... آروم شد. بعدش دیگه

  رفت که سیما گفت: گاش میدوباره داشت گریه

  بعدش چی؟  -

دلش می  - اینبعدش گفت  رو  خواد  اجور چیزها  منم  و  کنه  نمیکاش الل میيامتحان  گفتم خودم  شدم 
  . .. خدابهآرم. راش میب

  و دوباره زد زیر گریه.  

در   رفت نان بگیرد که سیما و کریم رااي در دستش احتماالً داشت میپارچهحی با  ي باالیی سر صبزن طبقه
داشت. سیما  ن   بگذرد چشم ازشان برزده از کنارشان گذشت و تا از پاگرد  هاي وقاین وضعیت دید و با چشم

دست    ،کند ها جواب پس بدهد که توي این خانه چه مییهامستک هکبور شود به تده بود که مجکه ترسی
گریهکر که  را  نمییم  بند  مباش  روي  نشاندنش  خانه.  توي  آورد  و  گرفت  و  آمد  برداشت  صندلی  یک  و  ل 

  روش. خودش نشست روبه

  چیه. حاال جاي گریه بگو جریان  -

نبود یما که گویی هیچ حس س   کریم توي صورت آن  و    ی در  کرد  و  نگاه  و طخلبغض  داد  قورت  باهم  را  ش 
  خودش را جمع کرد.  
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یر دست چهارتا جوون  خواستم اس شخصیت بود نمیقدر بانآهمون روز عذاب وجدان دارم. آقا کاوه  از    واهللا  -
  ... که باالشهري بشه که دستش بندازن. واسه خودش قبول کردم 

  خب.  -

ها رو  بوم ستارهگفت بریم پشتماهی می  ود  ،ماهی  نه که همیشه.یعنی اصالً    داري وید بود و حشیش.گگاه  -
  ... نیم وببی

  حاشیه نرو کریم.  -

د. جوري گفته بود که انگار بازجویی است که نه  سیما این جمله را خیلی مطمئن و بدون هیچ حسی گفته بو
  یان چه بوده. جرکند  برایش فرق می شناسد و نهاي میکاوه 

  ره نبود. امتحان کنه. اصالً این کاخواست فقط دلش می ...تفریحی  ...اصالً  ...نه  ... هاشهفکر کنین همی نه که  -

  بعدش؟  -

ب  ...بوم رفتیم پشت  ...یعنی دو شب پیش   ...اون شبم  - گفتم می منم  و  گرفتم  یه دودي  تو  اهاش  یه سر  رم 
بر و  بزنم  برگشتم  ساختمون  وقتی  درد میمیگردم.  سرش  و گیج میگفت  م   ... رهکنه  ر  فک  ...دونین ییعنی 

  ... نیست شاید حالش یکمن این کاره  وچ کردم

  بعدش؟  -

یه  ...خواستم  - این  که  یه دکتري جایی  بریم  اومدم بگم  گفیعنی  داد بهم  کاغذ رو  به شما.  برگ  ت بدمش 
    ...دونست من شما روجوري میدونم چهنمی

ه به  بیش ز  چیمه  سیما برایش هت سمت سیما.  از جیبش یک برگ کاغذ در آورد و گرف.  حرفش را تمام نکرد 
ها و اینها که کریم  لو و نیما و عطر سرد و تند آن ادکلنگوجه تا فروغ وشام  خواب بود. از مشمع روي رب

انگارمی بو  گفت.  خواب  سینا  بیمارستان  بیمار  تخت  کنار  صندلی  روي  را،هنوز  اینها  داشت  و  ین  ا  د 
شجویی سیما سیگاري بود که خود کاوه  ان دع د. موقر هم نزده بوز لب به سیگادید. کاوه هرگها را میوريدري

  هاي دکتر بهمنش در بیمارستان افتاد. یاد نگاه عجیب و حرف ترکش داده بود.

البته.    ستن ازش. چیز مهمی نی ا یه چیزي توي خون کاوه است که دادم دوباره آزمایش بگیرراستش سیم  -
  نگران نشو. 

ا  سیما  هرچه  بوو  کرده  چه چیزيصرار  که  خ  د  رفیق  ا    ون توي  بهمنش  دکتر  بود.  نداده  را  جوابش  ست 
ینا پیشش. حاال  رفت همین بیمارستان س راست میه بود و همیشه هروقت هرچیزي بود کاوه یکصمیمی کاو

کرد.  یپچ پرستارها برایش معنی پیدا مپچ  الکاوه از چه بود. حافهمید که تعجب بهمنش از آزمایش  سیما می
  آمد.  رفت و میزد میاش که هی میرو شقیقهض بن  رش مثلچرایی توي س  و فقط

  ... خانوم سیما -
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  ي کریم کرد که کاغذي در آن بود.  سیما نگاهی به دست دراز شده

نه می  - برگهواهللا من  این  تو  اون    ...ها چیهدونم  مینه  اینشب  به  ورطخواستم  این دو شب خواب  ي بشه. 
  ... من  کنم نکنهمی ش فکره. همهچشمم نیومد 

  اي هم هست؟ یز دیگهچ -

  پایین انداخت.  اي ساکت ماند و سرش راکریم لحظه

  هست؟  -

  نه.   -

  برم بیمارستان. اي نیست پاشو برو که منم  اگه حرف دیگه-

حاللیت  خواست از زنش  نگار کاوه مرده باشد میا  حرفی توي دلش بود.   اي خیره ماند. انگار هنوز کریم لحظه
شور بوده.  دارد. او فقط مردهبار فکر کرده بود که اصالً به او چه ربطی  دو شب صد   نایدر    د.کرده را بگیرکار ن

نرود ویالن این باالن کوچهسیالوخواسته لطف کند پیرمرد  خواسته    ها شود که دستش بیاندازد.شهريها و 
  ... بار با خودش گفتهشد. صد با لطفی کرده 

  . آقا کریم -

  بله.  -

  برگردم بیمارستان.    ید من با تگه حرفی نیسا -

  آنکه به سیما نگاه کند گفت: ي آخر برگشت و بیر. لحظهحرف بلند شد و رفت سمت د کریم بی

  ... م بره سراغدشذارم خوم نمیدیگهسالم برگرده آقا کاوه همین سالی دوبارم دود نگیرم. نیت کردم اگه   -

دلی کریم فکر کرد. که رفت سیما به ساده  مریبود. کسته  ویش را ب . بغض راه گلحرفش را نتوانست تمام کند
ه کاغذ در دستش  شان. ب چیز درست شد یک شب کریم را دعوت کند براي شام خانه  ید اگر همهبه اینکه شا

شت دیر  کشد. به ساعتش نگاه کرد. دا تظارش را میانچیزي  دانست چهنمیها اصالً  نگاهی کرد. با این اتفاق
تخمشد می ش   هاغمر.  ول  دهسرد  میز  روي  نخورده  دبود.  و  برداشت  را  ساك  و  کرد  مقصد  شان  به  وباره 

اما خبري   ،شم چرخاند تا شاید کریم را ببیند بیمارستان اسنپ گرفت. دم در تا رسیدن اسنپ دو سه باري چ
  اش زنگ خورد. از بیمارستان بود.  یوش سوار ماشین که شد گنبود.  

  ه؟ بل -

  یعی؟ خانم سم -

    .یدبفرمایله. ب -
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  هوش اومدن. همسرتون بهزنگ زدم بگم زودتر برگردید بیمارستان.  -

  حتماً. دارم میام.  -

ت. شیشه را داد  گرفاما نگرانی دیگري در او جان می ،رام گرفته بودگوشی را که قطع کرد چیزي در درونش آ 
این کااین کاوه، ب  دانست باتا هوایی به صورتش بخورد. نمی  ینپای ش رد مواد بود و فروغ  نخوه توي  وه کا 

  کرد باید چگونه برخورد کند. کاغذ را باز کرد. خواند و کره و مربایش را خودش جمع میمی

دونم  رست نمید ره و حتی سیاهی می هام ام که شاید دیگه نبینمت. چشمتیاالن توي وضعی سیماي عزیزم.«
می چی  دلم  دارم  ولی  تنویسم  واسه  چیخواست  یه  بنو  که    نایویسم.  زي  کردم  تجربه  رو  چیزهایی  مدت 

و بمونم  تو  پیش  خونه  تو  اینکه  نفرت  دارم.  هنوزم  داشتم.  نیاز  بهشون  نکنی.  فکرشم  شاید  بعد    ... راستش 
یه   ...خواستم کسی برام دل بسوزونهنمی ... نتونستم بگم   ...تنگفتم به ... منش گفت حالم خوب نیستاینکه به

یه چیزي توي خونم پیدا کرده بودن که    ... م گفت خیلی نموندههب  بهمنش  ... ش، قبل عید اي پیدهخر   و  سال
ست کنارت بمونم و  خواگ. دلم نمیچه اهمیتی داره چی بود؟ اصلش این بود: مر  ...داشت دستگاه ایمنی رو 

ل زیرم  یه  تو  بشم  و  بذاري  همه  ...زوريپیگن  شبیه  دیگه  که  سالیکی  این  نیست.ي  خواستم  می  ها 
که  مونه تجوري  سیماذو  االن  باشم.  می  ...هنتم  فروختم.  رو  خونه  میمن  بهت  باید  ولی  دونم  گفتم 

خود خوب شدم. چه جوري؟  هبهمنش گفت خوددونستم چه جوري. شیش ماه بعد اینکه اومدم اینجا بنمی
نم. تا آخرش  ش رو زندگی کدیگه تا آخرخواست ي منم دیگه مهم نبود فقط دلم میرادونست. بخودشم نمی

  » ... هاي پشت باجه نشستني اون سالحالم از همه  ...کنم و گیرو زند 
نمی سیما  که  دیگري  سیاه  چیز  و  چایی  رالک  کلمات  از  بخشی  چیست  ب  دانست  برده  بین  سیما  از  ود. 

  داند. است. کاغذ را برگر وي کاغذ چپه شده یا این کار کریمر  کاوه بد شده و چیزيدانست حال نمی

ي مامانت اینا که خالیه یا بیاي اینجا تونی بري خونهدیگه باید تخلیه کنی. می  اها یه مرو فروختم. تخونه  «
سرم گیج می و  نیست  با. میره جاي من. حالم خیلی خوش  نتونستم  ...پولش  خواستم  برو.    اگه من  تو  برم 

کردم.  می. منم  وارم درك کنی امید   ...خونه  تم برم ولی دیگه تو اونخواس م نوشتم که کجاها میرچهفتتوي د
  » ... خواستی کسی برات دل بسوزونه منم دركاگه نمی

  خواند. سفر... مرگ... توانست بما میکلمه بود که سیکلمه تککاغذ مچاله بود و پر از لک و کثیفی. دیگر تک
سرگیجه.   مینوشتهتدس شیراز...  کشوي  در  تکهایی  کلمات  بود  اینها  بودتوکی  وز.  معلوم  و    که  صفحه  بر 

کاوه تهش مثل نامهکرد؟ دیگر چه فرقی میچه فرقی می  ریگاستش در هاي دوران نامزدي و کرد که مثالً 
ساعت دقیق    و  ضا کرده باشد یا نه؟ تهش را با تاریخ امات یا نههمیشهشان نوشته باشد تنها دوستدار  جوانی

ه سیما بگوید و آنقدر او را آدم  به  آنکونروخته بود بد وه خانه را فا آن زیر نوشته باشد یا نه؟ کااتمام نامه ر
می دارد  که  بگوید  و  کند  باز  را  دهنش  سال  و چند  سی  از  بعد  که  بود  نکرده  بیماحساب  به  رستان میرد. 

اي دم بیمارستان ماند و  لحظه  کرده بود به باریدن. چند ع  شد باران آرام شرو  د. از ماشین که پیادهرسیده بو 
  آمد. دکتر بهمنش بود.    یاس اماسکرد. برایش  به کاغذ نگاه
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  هوش اومده. حالشم خوبه. منتظرتم. سیما جان بیا بیمارستان. کاوه به -

شیفتش را  ه  گهبان جوانی که تازان. سبد را داد دست نگهبانی بیمارستسیما گوشی را بست و رفت سمت ن
بود و ب  عوض کرده  برساند دست دکتر  را  این  و بیگفت  به آنهمنش  نگاهی  را  ک  نگهبان  که  نگهبانی  ند در 

رو. باران شدیدتر شده بود و سیما دوست داشت هرچه زودتر برود خانه تا چمدانش را  بست و افتاد توي پیاده
  دد.  ببن
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  هم داستان بنویس  باز

  ده: سمیرا مسعودي نویسن
  

  

  

موهایت بلوند    .هم نشان دتر  را عمیق  اتروي پیشانیهاي  بتوانم در داستانم چروك  حتماً باید راهی باشد تا
قهوه مینیست  بلوند  که  را  موهایت  گفتی  بار  یک  خودت  اما  است،  روشن  کمی  چروكاي  روي کنی  هاي 

را نشان می ر  تات بیش پیشانی سفیکم ودهند. من ککخودشان  استخوانید  هاي روي پوست  را  صورت  ات 
ات را  حاال که داري داستان مدرن  نمی. هنمزشت توصیف ک  ها راکه آننت دارم؛ اما راهی ندارم جز ایدوس 
که  دارم جز آنن   توانم چیزي بهتر از آن یا حتی مانند آن را بنویسم، راهی دانم که هرگز نمیخوانی و میمی

بین  هایت را با جویدنشان از  ناخنکنم و فکر کنم چقدر فرم  ز  اي کنار ناخنت تمرکهسعی کنم روي پوسته
هایت کنی، ذهن  ی مثل من حتماً کمی از زنانگی خودت را چاشنی داستاننکعی نمیوقت ستو هیچاي.  برده

  ها.ودیت محد کند، فراتر از تمام ها پرواز میتو فراتر از جنسیت

  ي، باید سعی کنم بتوانم تعدادی در داستانت به کار بردستدر ستان مدرن را بهبینم تمام عناصر داوقتی می
اي از کرم ضدآفتاب را ناشیانه براي پوشاندنشان به  را در حالی که الیه تتوي صور اي راي قهوههمکوآن کک

  صورتت مالیدي، بشمارم. 

که تمام  ط  کند و هر خحرکت میبه خط روي برگه    کنی و نگاهت خطمی  گاههاي توي دستانت نبه برگه
این سکوت چه  ادود. میش تر می عمیقت در سالن هم  آوري و سکوتر میا کمی پایینشود دستانت رمی نم 

  اي. تو این بار هم ماهرانه توانستی از یک عنصر واقعی داستانی زده کردهمعنایی دارد باز هم همه را شگفت
ي حاضرین  هداستانم اضافه است و هم  دراي  همیشه چند صفحهرن و بدون اطناب بسازي و این منم که  مد 

  ها براي نوشتن آن چند صفحه تالش کرده بودم. اهد که ماهمیتی ندار ذف شوند و هیچموافقند که باید ح 

بدانم چرا وقتی درحال خواندن داستانت هستی پاهایت را تکان مینمی براي ار  دهی. یک  این راهی  گفتی 
- یدا نمیحتی یک ایراد هم در داستانت پي تو چه معنی دارد وقتی  رااست، اما اضطراب ب  مقابله با اضطراب

می  کنند! بخواهدلم  یک  دفعه  ارد  همان  مثالً  بپرسم  تو  داستاناز  با  را  داستانت  که  قبل  «ریموند  ي  هاي 
مقایسه می اضطرابکارور»  توانستی  تکان دهدا  کردند، چطور  را  پاهایت  باز هم  و  باشی  به صورت  شته  ی؟ 

- مکدایچچیست؟ یعنی هصورتشان نشان  دانم این لبخند مالیم روي  میکنم و نوي سالن نگاه میت  هايآدم
نمیش  آرزو  هیچان  بودند؟  تو  جاي  کاش  دلکدام کنند  نمی شان  اینشان  نتوانی  دیگر  که  قدر خوب  خواهد 

کاش   نفربنویسی؟  یک  میالاقل  تو  به  پیشنهادي  میشان  که  بد  تواداد  را  داستانت  میکننست  تو  و  - د 
  ! شود ها هم گرم نمی آبی از اینپذیرفتی؛ اما 
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که  می حاالدانم  همین  در   تو  ایدهاح  که  هستی،  داستانت  خواندن  بعديل  داستان  ذهن  ي  در  هم  را  ات 
ر  هایم خوب از آب د نم بنویسم و داستانتوااست نمی  اي. همین چند روز پیش که گفتی چند وقتیپرورانده

  وي. اصالً از ش ظرها محو مینویسی و از نتم چند وقتی نمی ر دلم آب شد. با خودم گفد  آید عجب قندينمی
کس تو را به یاد ندارد؛ اما  موقع حتماً هیچحاالها بتوانی دوباره بنویسی و سال دیگر اینم که حاالوعلکجا م

شده را  هاي پرینت گهنوشتی و با خنده برنگذشته بود که یک داستان مدرن دیگر    ترروزي بیش  امروز چند
ای  ستانت نشانم دادي. من داستانت در د از  اما االن کلمه  یان یه بخوکه براي بقنرا قبل  از آن را  خواندم  اي 

از دفعهي کنار لبکه باید سعی کنم بفهمم خط خندهیادم نیست چرا تر شده و  بل چقدر عمیقي قهایت 
د؟  ها دارگی چه فرقی با دیگر سنسالنظرت چهلگفتم: به  ارتو غلبه کند. یک ب  سالگی چقدر توانسته برچهل

را تي ماشیآینه  کهحالیدر باشد؛ ولی من که چهلم میینظن  -کردي گفتی: فکر نکنم فرق زیادي داشته 
  هشت سالم است.  وام نیست، سیساله

تو راشاید   بتوانم  تمرکزت ربه سنت حساس   اگر  بتوانم  کنم  نزتر  و بحران  بگیرم  میانک دیا  به  سالی  شدن 
هایی که  بنویسی. شاید از آن رمان  يگرچیز دیکنی و مثالً  کوتاه را رها  ي مغلوبت کند که دیگر داستان  طور

  . کنندرا تصور می ي سوار بر اسب سفیدشانگیرند و در حین خواندنش شاهزادهمردم دستشان می

می سرفه  داستانت  خواندن  میان  سرفهکندر  و  نم ی  قطع  سریات  همین  شاید  اصالً  بتواند  فهشود.  هم  ها 
افکاررشته پاره کي  را  و دیگر آشان  را خواندم    هاقدرنند  نباشد. من داستانت  برایشان جذاب  هم داستانت 

  آید! تر میم طوالنینظرقدر بهال آن قدر طوالنی نبود. پس چرا حاموقع اینمطمئنم که آن

م  را به داستان  هاهایت بگردم تا بتوانم آنیتر مجبورم دنبال زشتبیشن  تر باشد مت طوالنیچقدر داستانهر 
کنم. را که میحهفص  مثالً  اضافه  االن چاقي پیش  تا  ماه گذشته  از  که  بودم  نفهمیده  اصالً  تر  خواندي من 

 . یم باید رژیم بگیريشدن داستانت آرام در گوشت بگوز تمام د که حتماً بعد ااي. باید یادم بمانشده
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  آرزوهاي تقلبی 

  سنده: شیرین ورچه نوی
  

  

  
فریب نمیاگر  روز  آن  شیدهرز  که  بخوره.  پچپِچ  نفتلپاي    شنید  سرش  تو  بگوید«خوبیش  به خواهرش  کنان 

کرد که « تا حاال  رز وزوز نمیمدام توي گوشِ فریبي هیچ کاري نداره» و بعدش آن صداي ریز و سمج  عرضه
خط در  کز بود، شیده یاگر او هم زرنگ و دو دَره با  زد کهین فکر به سرش نمیا اي دنیا رو گرفتی»، مگه کج

رسید که برود توي حمام و  کرد و کارش به اینجا نمیزد و تحقیر آمیز نگاهش نمیوفت نمیکرس   به اومیان  
  ده تمام شود. تلفن شی  زیر دوش تانیم ساعت بماند  

بو نزده  فکرش  به  هم  و  اگر  قلیان  نیست  بد  با طعمتود  زرتون  و  هلو  میوههاي  و  نعناع  و  عسل  و  ي هادالو 
اش را تکمیل کند،  ي صنایع دستیریزهاي مغازهه و ایران رفت تا خردهیکتره به  د و با سفري کاستوایی بخر

با خودش نیاورده و   از کشید چند تایی  بوگوتا هم  س که عمده  بود و ماتیا  شان نیامدهن قلیون خوشمردمِ 
پزدن و سیگا  پشد که در حین گاو صمیمی نمیاردار بود، سرِ همین با  نبفروش و ا د  یشنهار دود کردن، 

بزرگ بیرد کردن فیلترهاي یکاو د  شوورند، با سودش میآبار مصرف سیگار را به او بدهد و بگوید یک بارِ 
بیشتري   توتون  و  برنمیقلیان  هم  ماتیاس  وقت  آن  بگخرید،  هسگشت  نداره.  پشتش  تموید« حرف  به  و   «

  ».  ار داره برادرن همه جا خرید گوید، «بند و بساطِ دود و دخازد که بنمی
عمیقی زده و  بود. ماتیاس پُک    اش دعوت کرده و برایش قلیان با توتونِ عسلی چاق کردهز او را به خانهربریف

م شیرین و گسش را که  طعطرش را بو کشیده و  قل، گوشش را نواخته بود. دودِ معقُلي صداي کِرخت کننده
شد  چشی  لذتی  و  چنان خلسه  دچار  روز،  د،  همان  مدارشاکه  و  را  قرار  موفقیت ه  بان  که  بعد  گذاشتند.  م 

را به  شان هاي چیچاشن گرفتند و گیالسکوچکِ فروشِ چند سري قلیان کیفی و انواع توتون را با ماتیاس ج
  هم پیش کشیده بود.   رد کردنِ فیلتر سیگار راواوقت حرفِ همان برزهم زدند و جرینگی صدا کرد، فری

ها. فردا نگی اینم فالنه. از من گفتن. کیه که  م روزگارهتخ؟  میاي  ود« از پسش برش شیده گفته بفردا صبح
برا خرمایی  موهاي  بعد  جمع  بشنَوه؟»و  را  تابدارش  و  بود ق  چسبان   پشت   کرده  شلوار  کمر  و  بلند  گردن 

سمت    ته و رفته بودودي کمرش و عینکش را از روي میز برداش که بیفتد توي گ ال اش را کشیده بود باورزشی
  روي». «برم پیاده گفته بودري که اصالً مهم نبود فریبرز بشنود یا نه،  وج،  لب در و زیرِ

پِچ به  فریبرز  گوشش که میپچهاگر  زیرِ  و دلشور گفت «حوا ي  بود  اهمیت داده  به  هستو جمع کن»،  را  اش 
بادامی و حسرتِ دیدنِ خن و چشم  به شیدهق  خاطر عش  او ز خوشی موفقیتِي شیرینش ادههاي پر ذکاوتِ 

بارها که  کرد. شاید از بینِ بارها و  زد، فکرِ سودِ فروش فیلتر سیگار اینطور سرخوش و مستش نمیمین  پس
خراب  به این  ش  شود و کاند سنگ میزبه خودش گفته بود دست به هر چی می  در تنهایی گریسته بود و
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باشده نمی دلش،  از خالی کردنِ  بعد  به خودش قوت    م هر  بایکنیامده، براي  امید روزهاي    آمد و  که شده 
ایران کاري دستپذیرفت و برمیداد و شکستش را میقلب نمی کند و شیده و آریا را راضی کند  پا  وگشت 

کرد و با اینکه جوابش را نمی داد،  خارج میش  شنید و از آن گوش یرگردند، حرفِ ماتیاس را از این گوش مب
  .  ادباوزِ مه باشد براي رداشت کگه نمیپسِ ذهنش ن

بار هم  براي یک  خواهد بود باور دارد هر چیزي یک حکمتی دارد و حاال که زندگی می  فریبرز به شیده گفته
ي  زي نگفته و پردهشیده چی.  برود   چیز خوب پیشباز کند، نفوس بد نزند و دعا کند همهشده، دري برایش  

بو  زده  کنار  را   هال  بتزرشکیِ  آفتاب  که  رد  نگاهش  و  ُسرابد  پاپیتال  ه د ان ا  به  درختچهبود  و  و  ها  هاي سبز 
  رویی .  هي روب ا، همسایهاِم دبلیوي سفیدِ برادرِ ماریان طرفِ خیابان، بیو بعد آن هاي نارنجیِ باغچهگل

انحناي  ن طورهمافریبرز   به  شیده چشم دوختهب  که  قدیمی  دنِ  به رفیق  زدبود،  بهزاد زنگ  او هم اش  و  ه 
شود خرید و  از رفقا کلی فیلتر سیگار در انبارش دارد و همه را با قیمت مناسب می  ییکاقاً  بود که اتف  هگفت

  و  شدیبِ یکی دیگر میزنگ زده بود، نصتر  دو، سه روز دیرشود و اگر  شانس است و باورش نمیعجب خوش
  چِه و چه و چه.  

رد. با خیال پردازيِ تجارتِ  بمیسابی ح  و ود درستروش هر جعبه س بود از ف فریبرز سرِ انگشتی حساب کرده
اجارهبزرگ بوگوتي در محلهاي خانهترِ قلیان و  بهتري در  یز و یک  ا و خریدنِ یک ماشینِ دست دوم تمي 

گوشواره   و  گردنبند  ازسرویس  شیده  تولدِ  لحظهت  براي  آن  تصورِ  و  صندلی  هران  توي  شدنش،  غافلگیر  ي 
  اشگاه برود. شیده غر زده بود بازوهاش شل شده.  ب  اًد حتمقتی برگشت بایلمیده بود. و هواپیما

رگردد. دلش براي خواهرها و خواست بال در بیاورد و بذشت. میاي که تهران بود، برایش یک عمر گسه هفته
ه  آینده بود. ب  ي حواسش پیش شیده و آریا و روزهاي خوشِشده بود اما همه  نگي خانواده تو بقیهمادرش  

را  راي شیده گوشواره و گردنبندي بخرد که سنگ توش کار کرده باشند. سلیقهب  هد خوای فریبا گفت م اش 
و   وقت نمیقبول داشت  برود. بخودش  بگیراید میکند همراهش  تحویل  را  فیلترها  و  رفت  بار  بفرستد  و  د 

  ود یده بو گوشواره خر  سرویس گرنبند  هاي گمرکی را انجام دهد. خواهرش سنگ تمام گذاشته بود. یک ارک
دا براش یه  خواد بگی. خودم جه بیشتر از بودجه و انتظارش بود. فریبا گفته بود « گذاشتم روش ولی نمیک

تا بودم».  گرفته  بارها جعبه  چیزي  و  بارها  بوگوتا،  کربرسد  باز  را  به گردنِ    دهي جواهر  انداختنش  فکر  با  و 
هاي ردیفی که با لبخندِ رضایتش بیرون  نداو دن   هاصورِ آن لبهاش. تمویرگ  شیده، خون دویده بود به همه 

آخر عمر که مغزش  همینطور عاشق مادرش بود. روزهاي  کرد. پدرش هم  تر میافتاد، ضربانِ قلبش را تند می
م زبانش  ئها دارود و بیشتر چیزها را فراموش کرده بود و مثل گربهب  توانست راهیگر نمیکوچک شده بود و د

خواست جوراب پاش کند و ببرندش بیمارستان، با  لیسید، وقتی که مادرش مییم  راهوا    آورد ورون میرا بی
  کارش. چقدر آن روز خندیده بودند به این ي شل و آویزانش را مالیده بود. ي پا، سینهپنجه

یاق بود و اگر اشترا سخت فشرده  دگاه رسید، انگار که رسیده باشد به سرزمینِ موعود. شیده  ورپایش که به ف
ر طوالنی  خودش هیجان زده نیست. تنش از سف  ياندازهبهفهمید که او  اش تا آن حد زیاد نبود، مینگیتلد  و

هم تا روز تولدش، جاي  ا  ي شیده رهایست هدیبگذاشت خوابش ببرد. تازه مینمی  خسته بود اما شوق و ذوق
  اش به هم نخورد.   يریلگي غافکند و برنامهوقع، پیدایش نکرد که زودتر از ممناسبی پنهان می
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ا و بارها شم انتظار که چِکش را بدهد. بارهتاب و چ بعد از تحویل بار و فرستادنِ فیلترها به انبار ماتیاس و بی
بود   کرده  مجسم  را  رفته  خودش  وکه  بانک  به  چ   توي  خیره  همینطور  و  پیشخوان  روي  گذاشته  را  ک 

مدارکش را گذاشته جلوي کارمند بانک و زن، لبخنِد    ،هشد   ءمضاکاغذِ مهر و اي روي آن  شدهصفرهاي قطار  
دِ دلنشین با صفرهاي زیاد را در  ده و به دو برگشته خانه تا آن عد دلنشینی زده و او هم قند توي دلش آب ش 

یلترها  ي فریباً همهدهد. ماتیاس چند روز بعدش زنگ زده بود که تقیده نشان میش   شان، بهاباریزي حسو
کند و اصالً انتظار نداشته فریبرز همچین کاري بکند و  خورد و همه را مرجوع میرد نمید   به ست و  خراب ا

  .. هایش برده و. وي او را پیش مشتريآبر
کرده باشند، تنش یخ کرده بود و توضیح که    لیروي سرش خاآب سرد    فریبرز همان لحظه انگار که سطل

شان ایراد کرده ممکن است بقیهوده و فکر نمیب  لمو سا  ته را چک کردهاشته و چند بسروحش هم خبر ند 
هم گفته بود «بیشترش»    مطمئن است بیشترشان ایراد دارد؟ ماتیاسداشته باشد و با استیصال پرسیده بود  

بیخود این    شود و زودتر ترتیب خالی کردنِ انبارش را بدهد وسرش نمی  خیه تجارت شوده بود کو ادامه دا
ارزد و فریبرز را مثل برادرش دوست دارد و به پیشنهادش فکر کند و  اش نمیبختید ب ه  ند. بزو آن در می  در
  دهد. ود به حرفش گوش نمیخبی

نِ شلوغ و در همِ ذهنش و گوشی  باد وسطِ خیاپریده بوي نافرمان  س از پسِ ذهنش مثل بچهپیشنهاد ماتیا
زیرِ نگاهِ سرزنش بارِ شیده و سکوت زهر    وه  ی رفتهاش سیاه چشم  ه بود پایین ورا قطع کرده و فشارش افتاد

د به رفیقش. گفت ي جانش را جمع کرده و زنگ زده بوماندهآمد. تهآگینش خرد شده بود و نفسش در نمی
ور کند  ستش مانده و انصاف نیست و تا قِران آخرش را نقد داده و جد  اخته و رويه او اند طرف فیلترها را ب

دهد اما فقط قبول کند و... رفیقش بعد از دو روز گفته بود  را هم خودش می ر اب  و ضرررا پس بگیرد  هاجنس
  تم رمندهزمین و ش ده ناکس. انگاري آب شده رفته تو  زنم جواب نمیبه جان خودت هر چی زنگ می«فریبرز  

  اش».   ادد
و بچه داري چه؟    نزه  رو ب  دمون کردي. تونتت کنه. نابو اگر شیده داد و هوار راه نینداخته بود که« خدا لع

» و نگفته بود «دیگه تحملم تموم شده»  داشتی...موندي ورِ دل مامان جونت و دست از سرِ ما ور میباید می
با وعده و وعید برادر عزیزت اومدیم تو این خراب  ه  . یادت رفتوب چیزیه فریبرز جواب نداده بود« انصافم خ  و

روش؟ چرا همون موقع جیکت در نیومد؟ یادت نیست به    مب آ  لیوانال کشید و یه  چی داشتیم با  شده و هر
دادم غربت  به  تن  آریا  و  تو  خخاطر  نداري  دوست  چون  برگردیم  نیستی  حاضر  دووم  ونواده؟  بفهمن  ت 

کوبانده   اش را ، لیوان قهوهدارخشاش سرخ شده بود و صداش دورگه و هاز خشم چشمشیده که نیاوردیم؟».  
کنیم.  نشینی نجات پیدا میکردم اینجا از اون زیرزمینداد زده بود« فکر می  و  نهشپزخاروي پیشخوان آبود  
  داره». رمون بر نمینستم هر کجاي دنیا بریم، نکبت دست از س دونمی

همان که  حل  فریبز  گفتن  از  هم  و  رفحظه  شده  پشیمان  خودش  حسابِ  هايبدوبیراههاي  به  را    شیده 
خواست کم بیاورد، از جا بلند شده و کتش را از چوب رختی برداشته  یمنا  ود امخودش گذاشته ب  زيِدرازبان

   شکستنش را نبیند.  ، بغض و اشکِي عصبانی و شاکی زده بود بیرون که شیدهبود و با قیافه
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تقلبی  سیگار    ي هشد نفرینزد که اگر آن فیلترهاي  با خودش حرف می  بلندبلندو  ش به جوش آمده بود  خون
شته بود  را به خاطرِ برآورده کردنِ آرزوي شیده براي یک سفر خانوادگی به ایران، نگذا  داروندارشو  نبودند  

  رده بودند.  هم پیدا ک پروپاقرصفته بود و چند مشتري شان کمی رونق گرهپاي آن، مغاز
ه شیده و  ب  ه، که شد اي یک بار هم  نکه بتواند برکرد اما براي ایودش بود، کارِ خودش را یکسره میخ  اگر به

دنیا را هزار    سخت گرفته و  تواند موفق شود، به خودش قبوالند که بیش از اندازهحتی خودش ثابت کند می
کثافت و  کاسه  گند  نیست  و الزم  ب   ترداغي  گرفته  بود  از آش  فکر کرده  پیشنهاد  فقاشد.  بار  ط همین یک 

شد در اوجِ ورشکستگی و  نزدیک بود. نمی  ه ید لِد ش شود. تو ه نمیاز دنیا کم ک  ماتیاس را قبول کند، چیزي
« کادوت تو  طمئن بود شیده توي دلش خواهد گفتبود. ماي بدهد. مسخره  کاره همچین هدیهنابودي یک

  فت».   مون از دست رسرت بخوره. زندگی
بود    با خنده گفته  سوتی کشیده و  د و رفت توي خیابان به ماتیاس زنگ زد. ماتیاس هم شینفس عمیقی ک 

اینور هواتو    ها همدر، من که از اول هم بهت گفته بودم. عین آب خوردنه. همه چی ردیفه. امنِ امنِ. بچهار«ب
  ي».  گیری ترکیه، پنج هزار تا جرینگی تحویل میدارن هم اونور. برس 

  و ه  ي بستد قرارداد کارآریا گفته بو  خریده بود و بدون هیچ توضیح اضافی به شیده و  تلیب   دو سه روز بعد
ر کرده بود بگذارد  و فک گردد. شیده با اینکه شک کرده بود، پا پی نشده دهند و زود بر میپول خوبی به او می

نداده بود و مثل همیشه  خواهر غلطی می کرد.   سین جیمش میز  چینبود که سرِ همههد بکند. شیده گیر 
شد و بهتر که ریختش جلوي چشم او ک بی  راحت  برود و او نفسزودتر    هرچه  فقط به این فکر بود که فریبرز

  وچکی بست. تولد شیده و رخت و لباس را در چمدان ک نباشد. فریبرز فکر کرده بود هنوز دو ماه مانده به 
ماتیاس، دلش هزارتا برسد خانه و    ي  بود  نزدیک  چه هرراه رفته  پرواز  و اشد، دلهرهتر میساعت  بیشتر    ش 

است. فریبرز قبل از    شکدوبهي فریبرز خواند که  باز کرد، توي چهره  شیرارا ب  ماتیاس که در  شد.بیشتر می
مبلاین روي  رَ  که  شکم  دستشویی.  سمت  بود  رفته  سروبنشیند،  به  بود.  گرفته  آمد  وي  و  زد  آب  صورتش 

    ن آب خوردنه».اش و گفته بود «برادر، نگران نباش. عیي شانهرون. ماتیاس زده بود بیرو
ما  جا  هماناگر   لبسته  ساتیکه  بعدش  و  پایین  بفرستد  بود  گفته  و  جلوش  بود  داده  هل  را  هیچ  ها  به  ب 

ال و  مشروب  بلن   غیرالکلی کلی  جا  از  نزند،  غذا  میو  مید  و  میشد  بر  و  شده  پشیمان  خانگفت  و  گشت  ه 
مت  س   فترمی  چیز فکر کند، آنکه به هیچیکرد؛ بعد از در می زد بیرون و بده اعتراف میشیرا به    چیزهمه

اش را نگاه  ساعت مچی  ند تند تبوگوتا، دیگر الزم نبود توي فرودگاه    و بارانیِ اطراف  سرسبزهاي   کوه و جنگل
سیاه  رش دوروبَکند و   بپاید و با دیدنِ پلیسِ کوتاه قدِ  با  چرده  را  برزیلی    –نیفرمِ آستین کوتاهی آبی  یوي 

جلیق و  ن  اشضدگلولهي  هخاکستري  او  به  آنش میزدیک  که  ضربانش  قلبش،  طور  د،  تحملِ  تابِ  از  بیش 
او می  گروپگروپ از   جايبهشد و  میه همراهش برود، گیج و گنگ و وحشت زده نخواست کبزند و وقتی 

  توانست درشد و میست، دچار ایست قلبی نمیاینیده گرفتنِ فرمان  هدف دویدن و نشدستپاچه شدن و بی
که شیده خودش موقع خالی کردن کمد فریبرز و جمع کردنِ  این  هن ؛  باشد   ب گردنبند زنشحال بستن قال 
 پیدا کند.  اش تاشدههاي کوچک مخملی را از الي پیراهني ها، جعبهرخت و لباس
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 شعر ترجمه
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  ) لندیتا، 1980(  ویل النگاز  چند شعر

  غمبر یپورپ فائزهبرگردان:  

 
 

  
  

(متو لیو  نویسندهش   )1980ر  بسپتام  9لد  النگ  و  اردوگاعر  در  او  است.  استرالیایی  مشهور  پناهندگان ي  اه 
ها در سال  هاي کامبوج به آن پناه برده بودند. آنتایلند به دنیا آمد، جایی که والدینش از بیم رژیم سرخ خمر

  ،)2014(  »ییال«ال   ،)2013(   تی»اند از: «عشق و بدبخرتنام او عبااجرت کردند. آثار بهبه استرالیا مه  1981
 . )2018( »اهریاي غریبهو «د )2016( »ما «دنیاي ،)2015( «خاطرات» 

سلبریتی از  یکی  عنوان  رسانهبه  در  که  است  شاعري  لیو  النگ  اینستاگرامی،  مشهور  اجتماعی  هاي  هاي 
کرده پیدا  زیادي  درونمایه  طرفدار  مواست.  را  او  آثار  همي  دوضوعاتی  و  عشق  مسئلهستیچون  هو،    یت،ي 

ي صبح سیدنی به  نیویورك تایمز، گاردین و مجلهدهد و در نشریات مختلفی مانند  نهایی و ... تشکیل میت
 .ند کي همکارش مایکل فاودي در نیوزلند زندگی میاکنون با شریک و نویسندهانتشار رسیده است. او هم

  

  نامه  کی 
  بود  باشکوه اش نوشته

  ن؛یآفررنج خواندنش

  بود   تهنوش او  هچآن هر

  . زبان نرانده بود هرگز به

  

  دادند، یم نمیتسک شیهادروغ

  –بود ونیا به من مد که آن ر یقتیحق مگر

  را بدانم،  قتیحق  خواستمیم

 نم. ه کاش هرگز آن را نداک میگویم حاال
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A LETTER 
 

It was beautifully worded 

and painfully read; 

the things he had written 

he never had said. 

 

His lies were my comfort, 

but the truth I was owed 

I so wanted to know it, 

now I wish not to know.  
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  ی زخم

  

  درد دارد  يدکبو يجا

  د، یپاین نمچندا اما

  درهرحال مرا آن

  .گذاردیوام شهیحالِ هم به

  

  است  یجراحت اما

  سازد، یم یخم و زروح جم ترشیا بمر قلب که

  زخم   کی يکه جاچرا

   د.گذار یم ياز خود بر جا ی داغ شهیهم

  

  ی پرس از من ب اگر

  ،یهست  ک یتو کدام که

  است،  نیبه تو ا پاسخم

   ستی.هآن زخم  يجا تو
 

 

WOUNDED 
 

A bruise is tender 

but does not last, 

it leaves me as I always was. 

 

But a wound I take 
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much more to heart, 

for a scar will always leave its mark. 

 

And if you should ask me 

which you are, 

my answer is, 

you are a scar. 
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   اریعتمام تی جنا

  

  نبوده   اریبس  يهاغیت به

  را شکافت،من  قلب که

  که مرا  یزمان

   د.کر تیمرگ هدا يروازهد  به

  

  دبودن ناو  تاندس 

  _ کردند امیسالخ هک

  در هر حال مرا  اما

   د.هالکت رساندن به

  

  بود و سخت   سرد

  _یغی و در وس افسیب

  که مرا  او

   د.بدل کر  يمُردارجنبنده به

  

  دردم،  نیا یِزندان  حاال

  او آزاد است  کهآنحال

  ربار گید یارتکاب  به

  ت.بدون ندام و
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THE PERFECT CRIME 
It wasn't with knives 

my heart he tore, 

when he brought me 

to death's door. 

 

It wasn't his hands 

that had me slain 

but he had killed me 

all the same. 

 

Cold and callous 

with no remorse, 

he turned me to 

a walking corpse. 

 

And I am imprisoned 

in this pain, 

while he without 

the slightest blame 

free to do it 

over again. 
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  شناختنش

  

  برد،   یخواهیگر به قلبش ره م 

  .آشوبد یچه را که او را برمآن ابیدر

  

  جست،  ی اهخویره م اششهیبه اند  گر

  .ند ریگیرا که در سکوتش آرام م  ینگاواژ بشنو

  

  افت،ی یخواهیبه روحش دست م گر

  را اهش نگ ر یکن مس نظاره

  بر لب.   نشانَد یه مند ه خک هگاآن

TO KNOW HIM 
 

If you want to know his heart, 

pay close attention 

to what angers him. 

 

If you want to know his mind, 

listen for the words 

that linger in his silence. 

 

If you want to know his soul, 

look at where his eyes are 

when you catch him smiling 
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 شعري از ریتا داو 

  اسماعیلی نازیتا شاه برگردان:
 

  
 
 

ست که در صنعت الستیک  دان سیاهپوستیاوهایوست. پدرش ریو داو اولین شیمی 1952ریتا داو متولد سال 
است شده  مشغول  کار  عال  .به  دانشگاهداو  در  تدریس  بر  دهاي  وه  من جمله  آمریکا،  ایالتانشگمختلف    ی اه 

تا  1994هاي  یافت. در سالالشعرایی آمریکا دست  به ملک  1995تا    1993هاي  ا و ویرجینیا، در سالونریزآ
ن  نیز این عنوان را براي ایالت ویرجینیا تکرار کرد. همچنین او برنده جوایز متعدد من جمله گوندولی  1996

 .باشد می 1987ر در سال  و پولیتز 1985بروکس در سال 
  

 
 د، براي اندیشیدن خواي بر مکانی دكان

 خواست. تمام چیزي بود که او می 

 بر بند.  ود آویختههایی بتنها کهنه  ما،نصیبش ا

 اتاق!  پشت در مده آدر  پاي از عروسک مفلوك 

 اش را به پشت گاراژ آورد. صندلی

 عصرگاه کودکان.ي ولهاندکی غنودن به وقت قیل

 آمدي میدگانش گاه، چیزجلوي دی 

 جیرکی که دیگر خالی بود یر ج يهد شي له هستپو

 یا شایدم برگ شناور افرایی

 رفت اند و به خواب میمخال می  گر نگاهش درروز د

 تا که شاید جانش دوباره تازه گردد. 

 ساعته. بهترینش اما زمانی بود یک
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ها  ین موشزما در  رگر او شرس پ پایین آید و با آن چشمانها آویزان از پله  يلوچهوبکه لیزا با آن ل ازآنقبل
 بیابد. 

 ا  و تعجب کند که چرا مادر قصر آرزوهایش ر

 جا برپا کرده آن

 کندپشت می زند و به اوبعدتر که توماس غلت می

 اندیشدمی

 ساعت   به قصري براي یک

 کس نبود جا که او هیچآن

 کامل کسیک هیچ

  روز   يیانهدر م

  

  

DAYSTAR 
She wanted a little room for thinking; 

but she saw diapers steaming on the line, 

a doll slumped behind the door. 

 

So she lugged a chair behind the garage 

to sit out the children’s naps. 

 

Sometimes there were things to watch – 

the pinched armor of a vanished cricket, 

a floating maple leaf. Other days 

she stared until she was assured 

when she closed her eyes 
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she’d see only her own vivid blood. 

 

She had an hour, at best, before Liza appeared 

pouting from the top of the stairs. 

And just what was mother doing 

out back with the field mice?  Why, 

 

building a palace. Later 

that night when Thomas rolled over and 

lurched into her, she would open her eyes 

and think of the place that was hers 

for an hour – where 

she was nothing, 

pure nothing, in the middle of the day.  
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 المدهوناث یغي بلند از شعر

 ی: آلمان زبان از  به فارسین رگرداب

 ي صمد مصطفا

 

 

  2008در دمشق به دنیا آمده است و از سال    1979است که در سال  االصلی  اعر فلسیطینیالمدهون ش غیاث
از آثار وي در  در استهکلم زندگی می ، در سال  ینلآدرنا شعرش،  و آخرین مجموعهسوئد  کند. دو مجموعه 

تم اصلی نوشته  ده ر رسیشن   لیا به ایتادر میالن    2017 اجرت و  هایش در کتاب آدرنالین را جنگ، مهاست. 
نمایش گذاشته    ي بینی ویژهالمدهون جهاندهد که در آن غیاثنه تشکیل میمسائل خاورمیا را به  خودش 

  .  استشده  عتبر دنیا ترجمه  هاي ماست. کارهاي وي به اکثر زبان

  

 می کرد یم یگزند يمجاز ي ایدن کی در   اگر

 

 است   ده یرس  ان ی پا  بهجنگ   . ١
 

 است  ده یرس  انیبه پا  جنگ

 در سرم  اما

  هنوز افتند یم هابمب

 م ی کردیم یزندگ يمجاز يایدن کیدر  اگر

 کرده بودم  ز یتم  کیالکترون ياات را با روزنامهمشرف به خانه يپنجره 

 .شد ی م م گذاشتم بزرگرقبر براد يکه رو ی کیز پالستگل ر و

 

 ت اس  ده یرس  انیپابه   جنگ

 در راه کشته شدند  مرگ تازه به بازار رفته بودند، د ی خر يکه برا یدوستان و
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 م ی ردکیم یزندگ يمجاز يایدن کیدر  راگ

 کردم یم افتیرا باز  دوستانم

 دارم  اجیمن به دوستان مستعملم احت چون

 است  ده یرس  انیبه پا  جنگ

 ندزگشتخود با  يهاالم به خانوادهس و  ح یصح  دوستانم

 به مادران خود بازگشتند تماماً اشهد 

 بازگشتند هاخانهبه  مادران

 ها، پاهاساجد، چشمم ،هاابانیخ ها،نهخا

 بدن به صاحبان خود بازگشتند ياعضا

  هابرگشتند به دست انگشتان

 به انگشتان  هاحلقه

 اهبه بچه  مدارس

 ها کنبه بال ها برگشتند رخت  بند 

 به پشتِ بام  عشاق

 ت گشم بازردما ش یپ ادرمبر

  من بازگشتم به دمشق و

 

 م ی کردیم یزندگ يمجاز يایدن کیدر  اگر

 اورم یکه جنگ را به خاطر ب کردمیم فراموش

 که جنگ را فراموش کنم  آوردم یبه خاطر م و

 نندکیفراموش م  صورت ژنرال را يهایژگیکه  مردگان و چنانآن

 دآورنیاطر مکه ُشهدا راه خانه را به خچنان نآ و

 

 است  ده یرس  انیپا به  جنگ
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 است  ی جنگ ارکتیجنا ایمُرده  شناختمیکه م  یکس هر و

 مُرده  یِجنگ تکارِیناج ای و

 

 م ی کردیم یزندگ يمجاز يایدن کیدر  اگر

 کردم یرا خاموش م  جنگ

 را  ونیزیکه تو تلو چنانآن

 

 م یاآمده ایدن دله به يایدن کیا در م اما

 دی آیم ایدن بهدله  يایدنانسان در  یوقت و

 شود یبدل م  ریتحر نیزمان به ماش  

  شوندیمردگان شعر م و

 :يکُمد   ادداشت ی

 .دانته در برزخ نهفته است نبوغ

 !آن فکر کن   به

 . میکنیم ی جهنم زندگ يطبقه نیکه ما در اول دیفهم یبالفاصله خواه سپس
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 جنگ  . ٢
 ه کنم جمتر ییاوپهندواربان ز  کی به  ی سام یاز زبان  تیراگ را بکردم جن ی سع

 ی مورد اصابت ترکش قرار گرفت تو

 مک کنم کردم تو را ک ی سع

 را محاصره کردندخبرها ما  سپس

 ما بفرستد يهوشمند برا حات یکرد تسل یسع  تیامن يشورا

 ردندک فیها را توقمتوسط آنهوش یِتیامن  يروهاین اما

 سرخ  بیبه صل میدادیفحش م ما

 اعتراض کرد  کانیوات

 ها کشته شده بودندکه صاحبان آن م یخوردیرا م  یانوشت سگگ ما

 اعتراض کردند ستیز طیمح فعاالن

 م یافتیشدن نجات از غرق ما

 حقوق اروپا اعتراض کرد  سپس

 

  دهم حی تو توض يبرا  چگونه

 رضربات دستان الغ  هیچقدر شب ایدن نیا که

اختالالت پس از حادثه رنج  از  تو که نآیب ، است يودناب يهاگاز در اردوگاه يهااتاق میضخ يوارهایبه د  
 ؟يببر

اشتباه   سمی را با سورآل ه یکه سورآنیدهم، ب ح ی ن صحرا را توضبردگان خانه و بردگا تو فرق يبرا  چگونه
 ؟يریبگ

 : م یبگو تیشعر واحد برا ک یدر  توانمیم چگونه

 ی هست ورك یویاز ن باتریتو زدند و  شکنجه کشته ش  ریز  انمدوست

 جدا کند؟  تیشعر خودش را از واقع ایرش بخندد قبا در کورکه لنآیب

 :ک ی اژتر یپاورق
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 . کنند یپزشک مراجعه مآن  به روان  تیچهارم جمعک یکه  ستین  نیا ایدن مشکل

 . کنند یکار را نم  نیا ه یاست، بق نیا مشکل
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 رنج شط . ٣
 

 گذشت یکه باد م یوقت

 نکرد   دایرا پ درخت 

  ردگاه کمن نتبر به  و

 ها گم شده بودم زبان ن یب کهیل حادر

 مثل صلح موقت آرام

 يری دوردست راه ش  يدر حومه  یآب يارهیس   کی رده در ک ریگ

 ندکیرا پاره م ی که گرگ دمی را د یغزال

 چکدیم شیهاخون از دندان و

  دمیرا د  یینزا زنان

 دهندیم ریش مرده   يهانیبه جن که

 ود ش یم ونریب  ترییواز ت کی الکترون یمگس دمید

 کندیدوستانم وزوز م يهاهبر سر جناز و

 

 در حال سفر است يریگیماه قِیقا کی که با  دم ی ا در يکشور من

 خورد یاش را مکه گوشت برادر مُرده يمرد و

 ن آمده است آچنان که در قراستعارگونه آن نه

 خورد یجسد برادرش را م  يردم، لمهک  یواقع ايمعنبه  کهبل

 ه بود شد کشته   رانبمبا  در هک

 رد ینم  یاز گرسنگ تا

 

 عبور کرد  باد

   نکرد   اد یدرخت را پ و



211 

 

 نکرد   دایرا پ شهر

 نکرد  دای را پ کشور

 کردندیسگان پارس م  نه

 گذشت  ياقافله نه

 به من نگاه کرد  ام وهیب همسر

 منزه بود شطرنج  يجنگ مثل باز و

 

 نفت  يهابشکه ت میق ودریم باال

 بر شهرها  یتنایمب تب ياهشکهب   د یآیم نییپا و

 زنندیم  سیرا ل ی درس  يهاکتاب  ماهایهواپ

 مکند یا مو انگشتان کودکان ر 

   یی شهروند اروپا  کیمن ساکتم، مثل  کهیحال در

 کندیم فیجهان اول ک ازاتیکه از امت 

 :پرسد یم یل گرگ اه کی تیبا معصوم و

 :ارتر استام دشوکد  تحمل

 ؟ یرب ار عبه  ایسوئد  زمستان

 

 :ورد بزا یرقوپا

 .است د یسف  ری: ش د ی گویم مزیتا وركیوین

 . است  اهیس   ری: ش د یگویسالن م  پل

 . ستیموجود ن ری: ش دیگویم مادرم
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 ي مجاز  يا یدن   ک ی از   يااستعاره  . ٤
 

 با دانته بود  حق

 است  یاله م،یکه شاهد آن هست يکمد  نیا

 م؛ یبگو د ی ااشم، بمنصف اگر ب ای

 است  ی اله درصد آن 97 حداقل

 !است يمجاز يایدن کی از  يااستعاره هیاطرافِ ما شب زِیچکه همه  یده یم حی ور توضچطنه،  راگ

 !کنند یبرقرار م یجنس   يزنبورها رابطه قیاز طر هاگل

 !بود  خواراهیگ تلریه آدولف

 !است نداختهین ویر توکب یبمب اتم  کایامر متحده االتیا رایز  میخوشحال ما

 !تظاهرات، تظاهرات کردند  تیمنوعم يابر  ورکتاتید طرفداران

 !دارم  دوستت

 !و عسل است ریکه پر از ش  فروشد یرا م  ینیسرزم  خدا

 !است ایکشور دن  ن یترفنالند خوشبخت ،يشاد  یگزارش جهان طبق

 است زانیکه از گردن تو آو ی بیصل و

 !د ی آیحساب نمبه  یروم  يابزار شکنجه کیاز  ترشیب يزیچ

 

 :ي کُمديراژ ت یپاورق

 .است کسانی هیوردر سوئد و س  ریمومرگ زانیم رند،یمیکه در آخر همه م جاآن زا
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Lebten wir in einer virtuellen Welt 
 

1. Der Krieg ist zu Ende 
 

Der Krieg ist zu Ende 

aber in meinem Kopf  

fallen die Bomben noch immer 

Lebten wir in einer virtuellen Welt 

hätte ich das Fenster, das auf dein Haus blickt, mit einer elektronischen Zeitung 
geputzt 

Und die Plastikrose, die ich auf das Grab meines Bruders gelegt habe, wäre 
gewachsen. 

Der Krieg ist zu Ende 

und die Freunde, die auf den Markt gingen um einen frischen Tod zu kaufen, 
wurden auf dem Weg gerötet. 

Lebten wir in einer virtuellen Welt 

hätte ich meine Freunde recycelt,  

denn ich brauche gebrauchte Freunde 

Der Krieg ist zu Ende 

Und die Toten sind wohlbehalten zu ihren Familien zurückgekehrt. 

Die Märtyrer Kehrten im Ganzen zu ihren Müttern zurück, 

Die Mütter kehrten nach Hause zurück, 

die Häuser, die Straßen, die Moscheen, die Augen, die Füße, die Körperteile 
kehrten zu ihren Besitzern zurück. 

Die Finger kehrten zu den Händen zurück,  

Die Ringe zu den Fingern, 

Die Schulen zu den Kindern,  

Die Wäscheleinen kehrten zu den Balkonen zurück, 

Die verliebten zu den Dächern, 

Mein Bruder kehrte zu meiner Mutter zurück, 
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Und ich bin nach Damaskus zurückgekehrt 

Lebten wir in einer virtuellen Welt 

würde ich vergessen, 

mich an dem Krieg zu erinnern. 

und ich würde mich daran erinnern, ihn zu vergessen, wie die Toten die 
Gesichtszüge der General vergessen 

und wie Märtyrer sich an dem Weg nach Hause erinnern. 

Der Krieg ist zu Ende 

Und alle, die ich kannte, sind tot oder Kriegsverbrecher  

oder tote Kriegsverbrecher 

Lebten wir in einer virtuellen Welt  

würde ich den Krieg ausschalten wie du den Fernseher 

Aber wir wurden in einer Hurenwelt geboren  

und wenn der Mensch in einer Hurenwelt geboren wird, verwandelt sich die 
Zeit in einer Schreibmaschine 

und die Toten werden zu Gedichten 

Komödiantische Anmerkung:  

Das Genie Dantes liegt im Limbo verborgen.  

Denk mal darüber nach 

Dann begreifst du sofort, dass wir im ersten Kreis der Hölle leben 
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2. Krieg 
 

Ich habe versucht, dir den Krieg aus einer semitischen in eine indoeuropäische 
Sprache zu übersetzten 

Und da wurdest du von Splitten getroffen 

Ich habe versucht dir zu helfen da umzingelten uns die Nachrichten. 

Der Sicherheitsrat versuchte, uns intelligente Waffen zu schicken 

Doch sie wurden von den nur wenig intelligenten Sicherheitskräften konfisziert. 

Wir beschimpfen das Rote Kreuz, da protestierte die Vatikan. 

Wir aßen das Fleisch von Hunden, deren Besitzer getötet worden waren, da 
protestierten die Umweltschützer. 

Wir wurden vor dem Ertrinken gerettet, da protestierte die europäische Rechte. 

Wie soll ich dir erklären, wie sehr diese Welt den 

Schlägen magerer Hände gegen die dicken Wände der Gaskammern in den 
Vernichtungslagern gleicht, ohne dass du ein posttraumatisches 
Belastungstrauma bekommst? 

Wie soll ich dir den Unterschied zwischen Haussklaven klären und Feldsklaven 
erklären, ohne dass du Serien und Surrealismus verwechselt? 

Wie soll ich dir in einem einzigen Gedicht sagen: 

Meine Freunde wurden UNTER Folter getötet, und du bist schöner als New 
York, ohne dass Lorca in seinem Grab lacht 

oder sich di Poesie von der Realität abtrennt? 

 

Tragische Fußnote: 

Das Problem dieser Welt ist nicht, dass ein Viertel der Weltbevölkerung zum 
Psychiater geht. 

Das Problem ist, dass der Rest nicht geht 
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3. Schach 
 

Als der wind vorbeiwehte, fand er den Baum nicht 

Und Axt blickte zu mir, während ich zwischen den Sprachen verloren war, 
ruhig wie der Waffenstillstand 

Auf einem blauen Planeten festhängend, in einem weit entfernten Vorort der 
Milchstraße. 

Ich sah, wie eine Gazelle einen Wolf riss und ihr das Blut von den Zähnen 
tropfte. 

Ich sah unfruchtbare Frauen, die tot geborene Föten stillten. 

Ich sah eine elektronische Fliege aus Twitter herausfliegen und die Leichname 
meiner Freunde schwirren. 

Ich sah ein Land in einem Fischerboot fahren, und einen Mann das Fleisch 
seines toten Bruders essen. 

Nicht metaphorisch wie im Koran, sondern einen Mann, der Leiche seines bei 
der Bombardierung getöteten Bruders isst, um nicht zu verhungern. 

Der Wind wehte vorbei und fand den Baum nicht, 

fand die Stadt nicht, fand das Land nicht. 

Weder bellten die Hunde noch zog die Karawane vorbei. 

Meine verwitwete Ehefrau schaut zu mir, und der Krieg ist sauber wie das 
Schachspiel. 

 Die Ölfässer steigen im Paris, und die TNT-Fässer sinken auf die Städte hinab, 

die Flugzeuge lecken an Schulbüchern und nuckeln an Kinderfingen. 

Und ich bin so still wie ein europäischer Bürger, der die Privilegien der Ersten 
Welt genießt. 

Und sich mit der Unschuld eines Hauswolfs fragt. 

Was schwieriger zu ertragen ist: der schwedische Winter oder der arabische 
Frühling? 
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Absurde Fußnote: 

Die New York Times sagt: Milch ist weiß. 

Paul Celan sagt: Milch ist schwarz 

Meine Mutter sagt: Es gibt keine Milch 
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4. Eine Metapher aus einer virtuellen Welt 
 

Dante hatte Recht. 

Diese Komödie, die wir erleben, ist göttlich. 

Und um Fair zu sein, sagen wir, sie ist mindestens zu 97 Prozent göttlich. 

Wie willst du sonst erklären, dass alles um uns herum einer Metapher aus einer 
virtuellen Welt entstammt! 

Die Blumen machen Sex durch Bienen! 

Adolf Hitler war Vegetarier! 

Wir sind glücklich, weil die Vereinigten Staaten von Amerika keine 
Atombombe auf Tokio warfen! 

Diktatorenunterstützer demonstrieren für ein Demonstrationsverbot! 

Ich liebe dich 

Gott verkauft das Land, das voller Milch und Honig ist! 

Finnland ist laut Weltglücksbericht das glücklichste Land der Welt! 

Das Kreuz, das um deinen Hals hängt, ist nicht als ein römisches 
Folterinstrument! 

 

Tragikomische Fußnote: 

Weil am Ende alle sterben, ist die Sterberate in Schweden und Syrien gleich 
hoch. 
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  دو شعر از باب هیکاك (شاعر آمریکایی) 

  آبادي : سینا کمالبرگردان
  
  
  
  

اداره ها یک کارگاه ریختهمیشیگان متولد شد. سالدر    1960باب هیکاك در سال   اتوماتیک موفق را  گري 
را منتشر کرد،    ياولین کتابش «افسانه  1995کرد. سال  می   هی انشگادچ مدرك  هی   در حالی کهروشنایی» 

هنرهاي زیبا دریافت کند.  لیسانس  ، توانست فوق2004زمان با انتشار چهارمین کتابش در سال  نداشت. هم
 .ر حال حاضر استاد نویسندگی خالق در دانشگاه ایالتی ویرجینیا استاو د

  
 
  

  ست: ازد. همین اسنبودنْ دل را می
  سازدل را مینبودنْ د

  
  ها  بش ها  بوتنکه عجا جایی است کاین

  جا جایی است که کالغی کنند، اینساط میب
  و جایی نشست  شیند. بعد پرید. پرید تصمیم گرفت بن 

  پیش کالغ دیگري نشسته بود. ي که هفته
  بودن چه آرامشی دارد بادبان

  
  جز در توفان. 

  باشم.  خواهد توفاندر مدت توفان، دلم می
  وفان باشیاگر ت

  دیگر وحشتناك نیست 
  ستدی ی که باانزم مگر

  ها  اي و نقشهین یعنی مردها و
  قلب من  نقشِ بر آب شده است. درون

  
  ست، درون آن قلب قلب دیگري ا
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  نویسد: اش میجنگ به خانواده  مردي در
  کندن زیر باران. شبیه چاله

 
 
  

Absence makes the heart. That’s it: 
absence makes the heart. 
 
 
Here is where spiders set up shop 
during the night, here is where a crow 
decided to perch. Then it got up 
and perched over there, beside 
where another crow perched last week. 
It would be peaceful to be a sail 
except during the storm. 
During the storm, I would like to be 
the storm. If you’re the storm, 
there’s nothing frightening 
about the storm except when it stops, 
then you’re dead and the maps 
are drowned. Within my heart 
is another heart, within that heart,  
a man at war writes home: 
this is like digging a hole in the rain.  
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  نه یاي مخفورپیش
  

  عاشقِ این تصور هستم  
  ستم باشد، نردبان دیگري هم به د که از نردبانی باال بروم و 

  نردبانی باال بروم و درختی هم به دستم باشد، که از 
  عاشق این تصور هستم 

  که از درختی باال بروم  
  بارد، میکه باران ن نزدیک بشوم جاییبه آن 

  را، ی باران ي بیشیهحا ، ریاضتِ آسمان را لمس کنم
  درست شبیه زمانی که زنی که دوستش دارم 

  م گرفتم و من تصمی وستم ندارد دیگر دگفت 
  شته باشم چون که او دوستم ندارد. دوستش دا

  یک سال که گذشت دوباره عاشقم شد
  م. را دوست داراش  هاي منفیبه این دلیل که جواب

  عاشق باران هستم چنین هم
  شدکرا می لف، خودشع  بهکه پیش از رسیدن  

  شود اي میعاشق علف هستم چون که قهوه
  ن است هستم که رنگ تشنگی م ايعاشق قهوه

  ام هستم که تمایل شدیدي به کشتن من دارد. عاشق تشنگی
  ها تصور است، ي این اما همه

  مردي روي درختی روي نردبانی 
  ي شمسی اي در منظومهروي سیاره  روي نردبانی

  . گدجنمی اشزندگیي رادر شعري که ب
  بینمش بندم، میهایم را میشبیه شهري که وقتی چشم

  ام ستههاي ب ا شبیه شبِ چشمی
  پوشاند،را میکه شهر 

  یا شبیه مردم شهر 
  کنندکه باال را نگاه می

  خواهند، حتی یک ماه ناتمام و مهتاب می
 اندازد. ک نخ هم کارشان را راه میآویزان از ی، ماهي لمهحتی ک
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Getting by 
 
 
I love the idea of climbing a ladder 
while carrying another ladder. Of climbing that ladder 
carrying a tree. Of climbing the tree 
to get closer to where rain 
doesn’t fall, to touch the asceticism 
of the sky, the hem of drought. 
As when the woman I love said 
I don’t love you anymore and I decided 
to love her for not loving me. 
Within a year, she loved me again 
for loving her negations. In the same way, 
I love the rain for killing itself 
before it reaches the grass, I love the grass 
for turning brown, I love brown 
for being the color of my thirst, I love my thirst 
for its willingness to kill me. But this is all 
an idea, a man on a tree on a ladder 
on a ladder on a planet in a solar system 
in a poem that is fighting for its life, 
like the city I see when I close my eyes, 
or the night of my closed eyes 
that falls upon the city, or the people 
in the city who look up 
and want moonlight, even a quarter moon, 
even the word moon on a string will do. 
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 مه داستان ترج
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) 1941 ن،ژانتیریانسیچ (آوسکوالدي   
Vlady Kociancich 

 

منتشر   1970را در سال   1شجاعت ه داستانش با عنوان خس بود و اولین مجموعدانشجوي خورخه لوئیز بور    
د از آن دو  رو شد. بعهژانتین روب) با استقبال خوبی در اسپانیا و آر 1982(  2هشتمین شگفتی ساخت. رمانش  

عناوین   با  دیگر  آخر  )1985(  3هگاتپررمان  شکسپیر  ینو  ویلیام  با  1984(  4روزهاي  داستانی  مجموعه  و   (
  را منتشر کرد.   5هامرد خانوادهنوان ع

 
1  .Coraje 
2  .La octava maravilla 
3  .Abisina 
4  .Los ultimos de William Shakespear 
5  .Un hombre de familias 
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 1شوالیه، مرگ و شیطان 

  کوسیانسیچ والدي نویسنده: 

 یاشین آزادبیگی :  برگردان

  

  بُریدت رَه میاسبش در دش  تبار بااي واالشوالیه

  .  ت . . س اي در د رهقناي پرصالبت بر تن و سپري  زره

  اش . . . صلیبی خونرنگ بر سینه

  حال مرگش . . .  یادگار عزیز خدايِ در

  2، ادموند اسپنسر ي زیبارویانملکه

  

  

ن گذشت  ي نوك درختاالتکه از البهگذشت توقف کردم. ماه، تکهکه از میان جنگل می  در اولین پیچ جاده   
اي  تاباند و از من شبح شوالیهام نور میآهنین  وشباالپ   رحمانه بریبناگهان باالي سرم کامل شد. ماهی که  و  

می روحیهرا  که  راساخت  داشت    اش  چهره  بر  آنچه  و  بود  پرتو  باخته  حتی  بود.  خستگی  و  ضعف  صرفاً 
اي به قطرات  ندادم که حتی لحظه  خود اجازه سوزاند. به  هایم را میتابید چشمها میفروغی که از آسمانکم
بر  ام خودش را چند براهخزید و هنگام عبور از روي پوستم و زیر وزن زرم که میکنفکر    یي عرق هندهدرآزا
انتهاي خط پشتم کمی تا  بود پیش میکرد و  اندکی هم خمیده  آفتاب سپري  ه  رفت. روز بلندي را که در 

به خاطر بودم  و هم  کرده  مردانآوردم  که بعضی وقتچون  را میی  کار  این  و سی  د کننها    ود هی درابر شب 
صبري، شاید شادمانی حاصل  م. چیزي قویتر از بیراندفرستادم. داشتم سوار بر اسب به سمت کاخ پدرم می

که حروف  ها در انتظارش بودم، وادارم کرد در جاده درنگی احمقانه بکنم و درختی را  شتی که مدتاز بازگ
را    اول راسمم  در  و  کنم  تحسین  بودم  کرده  حک  شاخ  زمرویش  راز  برگ  و  گامهو  گمشدهایش  ي  هاي 

کودکی عجلهروزهاي  بیابم.  را  ازام  داشتم  و  نداشتم  دوباره   اي  حضوري  به  اندیشیدن  لذت    آرامش  درخانه 
  بردم که شب تسخیرم کرد.  می

از حمایت خوشایند دیوارهوقتی پسربچه    از چهرهش دل میور زادگاهاي دور تا داي  ها و صداهاي کند و 
میش آ دوري  سرزمین  ت  گزیند نا  در  را  یا خونش  و  بیازماید  جنگ  در  را  شهامتش  یاا  و  کند  نثار    دشمنان 

 
  د آلمانی آلبرخت دورر صورت گرفت. به دست هنرمن  1513 در سالهایی است که م یکی از حکاکی . نا 1
2  .rpensemund EsdE ت.ترین اثر اوسیان مهم ي زیباروعران معروف دوران رنسانس که شعر بلند ملکهاش: از   
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پسربچ باز گردد، آن  به یکپیروزمندانه  مبدل  باز می  ه دیگر  مرد  وقتی آن  و  است.  اصال  مرد شده  و  گردد 
آنچه در روحش همچونپروردگار   ي را به نامداند چه چیزنمی آورده و  ند  کنی مییاي سنگزنهو  ش به کف 

کردم و صداي این چیزها فکر میها بوده است. به  الًاي باشد که قبچیست، دوست دارد دوباره همان پسربچه
ه به فلزي  مانست کرفت بلکه به صدایی میهاي اسبم دیگر چنان نبود که گویی در زمین نرم فرو میسم

مانست تا  بود و بیشتر به گِل می  انر جرید ه به زحمت  ک  ايرخورد کرده باشند. آب. آب باریکهیان تهی بم
کر درنگی  دیگر.  نگچیزي  برم  و  دور  به  و  با  دم  شب  در  شکل جهان  انداختم.  گرچه  اهی  و  دارد  فرق  روز 

منند. عنان اسب را  ر انتظار  ها د که آن  دانستم توانستم از جاده چیزي جز خطی باریک را ببینم اما مینمی
به را  آن  و  هدایت  س   کشیدم  ککمتی  میه  ردم  آناحساس  در  دیدارمان  میکردم  رخ  پجا  از  قبل  ا  دهد. 

هاي در  وجود داشته باشد. ماه از سبزي و رشتهجنگل تردید داشتم که چنین جایی    گذاشتن به فضاي باز
ي  هقاي در دل جنگل بود و در میانش حلرهزمینی نق  ه بود. این،هاي لطیف جنگل رنگ پراند ي گلهم تنیده

به این آبگیر    . از اسب پیاده شدم وجوشیددیدم که انگار به شکلی اسرارآمیز از دل زمین    رایگري  دنورانی  
د و نوستالژیک به شکلی لذتبخش وجودم را فرا گرفت. کالهخودم را در آوردم و براي  زل زدم و میلی شدی 

ند زانو زدم، و آبی به  ستدا شک ص ایی که بیهرام زدم. به سختی در میان نیزاکرده  به سر عرقن بار دستی  اولی
گناه بر سرم  تر از  پاك. ناگهان فکري خطرناك  همچون شیشه، ناب، آب  دست و رویم زدم. آب تازه، شفاف

ا در آوردم.  ام رزره  گري نداشتم) ي دیافتاد، این باور کفرآمیز که طبیعت پاك است. با صبر و حوصله، (چاره
ود تا کمکم کند و گرمایی که در طول روز بر من هجوم  نبجا  نآزیرا کسی    د وآور بکاري مضحک و عذاب

آب نیت کردم تا به خاطر این خطا و خطري که    ه بود. قبل از پا گذاشتن به درون رده بود نفسم را گرفتآو
 هاي دشمناناو بدهم که با افزودن صفول را به  کنم و این قخریدم از خدا طلب بخشش  داشتم بر جان می

ارتم در  گناهم  میزیرز  شسیح  گرفتم  تصمیم  اما  کنم،  جبران  را  خطایم  شیطان  کفرگویی نی  این  با  را 
دگینسن تن  بر  که  پیراهنی  نکنم.  زمین  تر  و روي  آوردم  را در  شد، پس آن  شنا کردنم در آب  مانع  اشتم 

تماي  دغدغهستم بی هیچ  توان انداختم. حاال می و  بزنم  و شیرجه  ببرم،  و    مااز شنا لذت  ب ققد، کش  ه  وسی 
ي را در آغوش گرفته بود  دیده بود و حاال مرد  ايخود بدهم و در خنکاي آبگیري که من را همچون پسربچه

عقب دادم و  توبه. وقتی با تنی برهنه از آب بیرون آمدم و موهایم را  م. مردي پیروز، گناهکاري بیغوطه خور 
نور ماه، با شرم و خجلت و به شکلی    یر اد. زتبر جانم اف  ه یم آن را خشک کردم، اضطرابی ناشناختهابا دست

خواستم دوباره سوار اسبم شوم که  ام من را خسته کرده بود. میانیبر تن کردم زیرا شادمناشیانه لباسم را  
دن آنچه قرار بود ببینم دو  قبل از دیپیچ و خم.    احساس کردم دست راستم به پوستی خورد، به رطوبتی پر

  توانستم جیغ بزنم. مینهایی را. گرچه ترس و بهت گلویم را انباشته بود اما نت اهی و یاس کردم: س سحچیز را ا 
کردي شبیه هیچ چیز نبود. او حتی  دیگر بود اما در کل که نگاهش می  آن، شبیه چیزهايآن موجود در یک

رگ، بز، یا گ  ودند:بپا افتاده  شها هیوالهایی آشنا و پیبود زیرا آنودند هم نتر بترسناكشبیه موجوداتی که  
ن م شد. بوي گندش را که پروردگارمادانه. دیدم به طرفم خاي مرتناسب بود و مضحک، با خندهافعی. بی

ش را  واب هم تصور براي هشدار دادن به ما او را با آن نشان گذاري کرده احساس کردم. بویی که حتی در خ
وده باشد. با دستی که قادر نبودم کامال نبوابی  خداد خودش  یمالبته اگر آن چیزي که داشت رخ  -کردمنمی

شمان خشمگین شیطان نگاه  ي صلیب مانندش را در مقابل چبضهرم را محکم گرفتم و قجمعش کنم شمشی
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ها، سوار بر اسبم شدم.  از کابوسآور  ی عذابتر. در سکوتداشتم. او هم نه از من دور شد و نه به من نزدیک
  ها حس کنم.  تر شدنش را در میان سایهنستم بزرگواتمی اکرد، اممین  شیطان تعقیبم

مرد  ها شجاعت یک لرزیدم زیرا ترس از ناشناختهاي میشرمانهام شوم. به طرز بیش بسیاري کردم تا آرتال    
  ام را دیدم هبیند، برج و باروي مستحکم خانرا میاش  شیانهاي که آندهکند ناگهان، همچون پردار نمیرا لکه
از و در هر  لندترین شاخهب  که  بود  یم مدام ظاهر و هاپیچ جاده جلوي چشمهاي درختان جنگل هم بلندتر 

حاناپدید می بود خانهشد.  آنچه  بود.  نیفتاده  اتفاقی  انگار هیچ  خانوادهال  و  بود  راهام  به  بود.  اي که چشم  م 
هنوز هم داشت هنر جنگاوري را و  بود    رز من جوانتا  . مردي فرانسوي که1رورم و دوستم گايم، پدر مغمادر
کوه دریا و نه مصائب سفر. دیگر  هاي نبرد، نه ش یبا و نه دشواريفتاده بود. نه نبرد زآموخت. هیچ اتفاقی نیمی

د به یاد نیاوردم. تردیدهایی را  نگیز بودن ای هم نفرتگاهرفقاي شجاع، ناب، قدرتمند و سربازان خدا را که گه 
ه بقکه   داشتم  خ  مال  نبردي  اطبه  گرماگرم  در  یا  پیروزي  زمان  در  تنها  نیاوردم.  نیمیر  و که  بود  برد    اش 

هاي  ي اوقات، و در طول توقفنسبت به آن رفقا حس کرده بودم. باقیمانده  اش باخت عشقی برادرانه رانیمی
هاي مثله  نو بد  ه زدان قحطیکدنگ و فساد، کشفیات هولناك تجاوز، کورا به نیرهایم ه چشمطوالنی مدتی ک

ده بودند  رانی و چپاول پیروزي، با خود بري ویمن را در بحبوحهشده گشود از مابقی جدا افتاده بودم. افکارم  
از نبرد   : اطمیناند ادامه دهم فکر من را از تردیدهایم دور ساخت و اجازه داو خشمگین کرده بودند. تنها یک 

  چیز در جهان نبود.     خودم، جز دفاع از بهترین و بشریت   که علیرغم یف به خاطر آرمان درست. با هد 

به  والیهش     آلمانی  گفتند  هاي  کردند.  اعتراض  گاي  نزدیکدوستم  جهنم  به  او  به  که  سعادت،  تا  است  تر 
  ی نائل نیامده بود و به هیچ کدام از مقام کشیشکه هنوز به  اي  تر است تا بهشت، غریبهآتشی ابدي نزدیک

اما آنآش دريِ  اهاي برلقهح زادگاهش تعلق نداشت.  از گاي چه مینا در  ن در  نستند؟ شاید چون چنداداها 
به  نبود نسبت  پاکدامنی  قهار.    قید  شمشیرزنی  و  شجاع  باهوش،  گاي،  بود. دوستم  فروتن  و  بخشنده  ضعفا 

  م تاخت.  کدیگر خواهیي بعد با یدفعه

نمی    رسیدم  که  قلعه  متحرك  پل  چیاوتبه  به  جز  زنستم  روزهاي  شتهگذي  به  کنم.  فکر  دورم  و  زیبا  ي 
کِش با اسبم رفتم تا از   ْاندوه. رکاببی  ها خبري نبود. روزهایی تقریباتاز تردیدها و مسئولی  انگیزي کهشگفت

  و  ایین آمده بود. چرا؟ نگهبانی آن دور کرد. پل پذهنم خطور    دهنده در روي پل بگذرم که ناگهان فکري آزار
توقف کنم و محتاطانه به دور و برم ت  عادا  . برها نبود  بیندازم. ناگه  جنگاوري وادارم کرد  ان، در زیر  نگاهی 

بی که هم زیبا بود و هم ابري، کسی به سمتم دوید. خودم نه، بلکه دستم شمشیرم را  پرتو مهتاب، در آن ش 
  اش را شنیدم. بود.: صداي خنده یک زنو فقط گرفت. اما امحکم 

به هو    داشت میرس دیگر  م سط پل  را دیوانهرقصید. دستیدیم.  اطراهایش  به  تکان میوار  اول بف  ه  داد، 
داستم که  آمد. کنجکاوانه به او زل زدم و نمیش ناگهانی باد به پرواز در میچپ، بعد به راست، دامنش با وز

هایی کامال  چشم  باایی. تد: زنی روس وبم رقصان و فربه جلوي راهم را گرفته کار کنم. آن جسیا چه چه بگویم 

 
1  .Guy 
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می گوش  دقت  با  داشت  انگار  شرمخندهداد.  باز.  و  تیز  کاخ ضآواش  در  «آیا  پرسیدم:  او  از  ترتیب  ر.  یافتی 
  اند؟» داده

دست لرزانش را    رداشت. دیدم که دست ب  صورتش را به طرفم چرخاند اما نه پاسخی داد و نه از رقصیدن   
اما    ز ابه سمت عنان اسبم در این  رالویش  ج کرد،  از یکنگرفتم. با خود گفتم: «شاید تمام  بازي    ها بخشی 

  ه سمت دروازه هدایت کند. به او اجازه دادم تا اسبم را ب جشن» واست، یک

  شناسی؟» «اي زن، آیا من را می   

م،  ی وي پل گذشتر  ، من را هدایت کرد. به محض آن که ازیدن دست بردارداز رقصآنکه  بی هیچ کالمی، بی   
  ي آتشی را در تاریکی دیدم. سوسو

  اند!»  را ترتیب دادهفریاد زدم: «پس ضیافتی    

کس متهم  و انگشتش را به سمتم نشانه رفت. انگار داشت من را جلوي هیچاراده خندید  زن روستایی بی   
  شد. د ناپدی زي کم فروغیلمن را تنها گذاشت و در آخر درون ده  خیز کنانوجستصان و کرد، و بعد رقمی

ش بچرخانم. گروهی از مردها و  کرد سرم را به طرف آتخواستم تعقیبش کنم اما صداي فریادي وادارم  می   
که ترقاي بیها حلقهزن دور آتشی  تا  را دور  تروق می  تناسب  انگار  و  دادند.  برکرد تشکیل  اي چیزي  دلم 

به خوبی توضیح  تنگ شد  بود که قادر نبودم  شاید آده ده  راام.  شان شدم. روي خرمن آتش،  . نزدیکیجبی 
زده بودم و آنچه را  د. وحشتپیچی دنی داشت از درد به خود میم که خرمن آتش است. بتوانستم ببینحاال می
را گرفتم و  و دها  هایم جلوي بینیتوانستم باور کنم. با دستدیدم نمیکه می تر رفتم. میان دودِ  نزدیکنم 

افتاده بود. خواستم خودم  خت ا شناردوستم گاي    تانبوه صور  از ریخت  را توي آتش  م که به خاطر شکنجه 
  ري من را به عقب کشاندند.  شماهاي بینجاتش دهم، اما دست بیندازم و

  ؟»دانچه بالیی بر سرت آورده هاآنفریاد زدم: «گاي، گاي!    

  . درِ در حالِ مرگ باز شد و به من زل ز هاي آن پسچشم   

  » . . . «هرمان   

د مبارزه کند. با وجود  دي آشنا بزند و با دري دوست داشتنی شکلک درآورد و موفق شد لبخنآن چهره   
  جال و فریادهاي خودم کلماتش را به خوبی شنیدم. جار و جن

  گفت: «چیزي نیست . . .»    

ه بود کافی نبود.  ردتر کناز هم سنگیب  ام رابا حجم جمعیتی که زندان آهنینام براي نبرد  امیديایأس و ن   
  ي آتش مبدل شده بود. شعلهشده بود. گاي به یک   وقتی من را رها کردند دیگر خیلی دیر

ها و  میان سرفه  .ن را به سختی از او دور کردند و با احترام چیزهایی را توضیح دادند که نتوانستم بفهمم م   
انگیز پیراهنی ابریشمی و  هاي دلسوز و نفرتدستم  گذاشت  در آورند،  نتام را از  ها اجازه دادم زرهت تهوعحال
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دم تا من را به اتاقی که پدر و مادرم در آن  زده اجازه داکنند. گیج و وحشت  ملی و شنلی را بر تنم کتی مخ
آاستراحت می میان  از  کنند.  که نمیمدکردند، هدایت  را  شناخت هایی  دردناك  خوشامدگوییِ  آن جشنِ  و  م 

بلآ کرده  داشتند توضیح میذش دند گووده  را که  تنها صداي دوستشندادند نمیتم. دیگر صداهایی  و  م  یدم 
اي که در طول دهلیزها و تاالرها به راه افتاده بود،  . . .» حتی متوجه غلغهگاي را می شنیدم: «چیزي نیست  

بو  و حضور   اران همیشگیکغیاب خدمت و جورواجور  نامنظم  که  که  رنشدم. دري    دآن جمعیتی  از    من ا  را 
خواب    کنار تخت پدرم بود که انگار به و نگاه کردم. جاي او  مادرم جدا کرده بود باز کردند و گیج و منگ به ا

ي رنگ  چرخاند. چهرهرفته بود. دستم را به طرفش دراز کردم و او هم با شنیدن صدایم صورتش را به سمتم  
  اش بیشتر رنگ باخت. پریده

  نم.» م «مادر،   

  ابم را داد که قبال نشنیده بودم. جولحنی  با   

  ي؟» اوه، چرا مجبور شدي حاال برگردمان، از این جا برو! «از این جا برو هر   

  «چه اتفاقی افتاده؟ گاي را دیدم که . . .»    

  د.» ها او را به طاعون متهم کردن«آن   

فهمیدم که من و مادرم نیز    د.ده بوش حشت محکوم  و  مرده بود و گاي به خاطر ایجاد رعب وفهمیدم پدرم     
  کنار پدرم گذاشتم. انگار خوابیده بود.  و را درآغوشم گرفتم وخواهیم مرد. از حال رفت و ا

کسی که  شد تا  باعث می  بانههاي رفتاري مودماندهها تهبعدا از درون تاالرهاي متروك گذشتم. بعضی وقت   
شد. آرزوي نبرد و  رابرم تعظیم کند و بعد غیب میب  خت در اشنن را میم  در میان این فضاي رعب و وحشت 

ي  نبرد کردم. آرزوي دشمنی مرئی را کردم که به این جسم محکوم و این زرهرافتمندانه در میدان  مرگی ش 
ارزش ببخشد. آرزو کردم آن ازجا نبودم: کاردیگر  نبو  ي  به پایان رسیدن  دستم ساخته  بر  د، صرفا شاهدي 

  شان داشتم.  دوسته  ودم کبي چیزهایی ههم

شد. رفتم و اسبم را آوردم و  تر میزرگتل جسدها مدام داشت بتوي حیاط جسد سوخته گاي را دیدم.     
نمی شدم.  میسوارش  فقط  کنم.  فرار  دركخواستم  بروم.  جا  آن  از  راحت  ي  احمقانه  مرگ   خواستم خیلی 

رد به خاطر کسانی که خواستم با شرافت  نبکرد.    ام افسرده  مدایی که به خاطرشان در شرق جنگیده بو هآن
کرد.  مند سازم. سگی به دنبالم دوید. ناله میز شرف و حیثیت بهرهها را نیز اجاعتم آنخود و نشان پاك ش 

 ي گاي را، گایی کشیدم، عذاب بیهودهام را بر دوش میفتهي از دست رانگیز خانوادهاما تنها نبودم. عواقب غم
و   را و پسرعموهاي مرده  کشیدم، خواب کاذب پدرمه است. آغوش مادرم را بر دوش میناگبی  مدانسته میک

  غایبم را.   

ي دردناك آنچه اتفاق  راندم و سگم و خاطرهدر آن صبح تابستانی طوالنی با اسب در مسیري تکراري می   
انداختم و توانی براي   لنگدر ج  یي زمین سختوربودند. آن روز بعد از ظهر خودم را    ه بود هم همراهمفتادا
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ي بر باد رفتنند بیهوده به نظر  ل زمانی که در آستانهوقت مثهاي انسان هیچخوردن و خوابیدن نداشتم. آرزو
بونمی هاي دوستم  توانستم چشممی  دم ورسند. شب شد و من اصال متوجه نشدم. روي زمین دراز کشیده 

  ، چیزي نیست . . . » ان: هرمم یش را بشنواد گاي را ببینم و دوباره ص 

را که انگار در کنارم تجزیه    1دیدم و جسد دوك می  هام را در میان سایهي مادر پریدهدوباره صورت رنگ    
خوابی شیرین    سگم که کامال در  د وشد. تمام شب به تنهایی از مردگانم نگهبانی کردم و در انتظار مرگ خو

  سرعتی که شب رمیده بود از راه رسید.  ن  ا همابي صبح یعهلط فرو رفته بود، ماندم. 

ام را بخشیده  طراوت شده بود. خداوند زندگیکرد و صورتم بای میدم. پوستم احساس تازگ و من نمرده بو   
  کرده بود. غرورِ درد وادارم کرد با  امي مردمم احاطهفزااي غمبود. در ناامیدي و خشم فریاد زدم و هنوز حلقه

پف به  بود مشت  و   خیزم  اریادي  اولین صبح جهان  انگار  که  پر تأللو  این صبح  به س گره کرده  در  را  مت  ام 
  آسمان بگیرم.  

از  نی  اي. من هیچ دلیلی براي زندگی ندارم. به چیزياي ثابت کن که فراموشم نکردهفریاد زدم: «با نشانه   
  یهوده و این پوچی.»   ب هايسانه، این هراقبیاورم. چیزي به جز این ویرانی احم دارم تا ایمان

کرد.  خش میآمد و نه برگی در باد خشصدایی میا هم ساکت بودند. نه  هدیگر چیزي نگفتم. حتی پرنده   
  مد. م آهدف به سمت اسبم رفتم. سگ هم تکانی به خود داد و شادمانه از پشت سربی

شب پیش در آن اتراق کرده    دوم که  تز جنگلی هسابکه شدم، ناگهان دیدم در همان فضاي    سوار اسبم    
دی را  نفر  دو  آب  نزدیک  یکیبودم.  بودم.  شیطان  گلشان  مرگ  درك،  قابل  غیر  مرگِ  دیگري  آن  و  د.  آلود 

با اسبش    کشزد و رکابمی  زل  چشم به منخندید و با صورتی بیلب به من میکثیفِ تن، که با دهانی بی
  جا نبودند.     ، پدرم، و گاي دیگر آنرم. مادم م نگاه کردربآمد. به دور و به سمتم می

بخ     خداوند  تشکر  شندهاز  مهربانم  میي  انجام  باید  که  را  کاري  سگم،  کردم.  معیت  در  دادم.  انجام  دادم 
خو و  شدم  رد  پل  روي  از  بازگشتم.  کاخم  به  مرگ  و  روستایدم  شیطان  راس  در  که  را  دادم  قرار  یانی 

بار می و  سنگبنه  و  گریختند  میر  شاننیي  دوش  بر  پدرا  فرزندانشان،  که  زنانی  و  مردان  و  کشیدند.  ها 
  ها گفتم: «من دوك هستم، ارباب شما.»  ادرها و خواهرهایشان را رها کرده بودند. به آنمادرهایشان و بر

  دستور دادم و پل باال رفت.    

  

 

 

 

 
1  .Duke از القاب اشراف اروپا :  
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) 6719، اکوادور(   فرناندا آمپوئرو ماریا  
 
آنفر  ایمار نومپاندا  روزنامه  سندهیوئرو  اکوادورو  گوا  1976  لیآور  14  ي(زاده  ينگار  تمام  )  لیاکیدر  است. 

  يکارها  يناداستان است. موضوع عمده  ایداستان کوتاه    يدر ژانرها  ، منتشر شده  يکه تا کنون از و  ییکارها
  است.  هدرآمد  یفارس  هاست که از او ب یداستان نیاول نیت. ااس  یشونت خانوادگاو خ
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  مسیح

  فرناندا آمپوئرو  ماریا نویسنده:

  وادي شایان ج: برگردان

  
  

  تی شروع شد که تب داداش کوچولوم بدتر شد. چیز از وقهمه

از دست  نآ رو  بودم که حس میقدر روزاي مدرسه  انگاري هیچداده  نرکردم  وتهفوقت  از  انگار  دنیا  م،  قتی 
انج باید  که  کاري  تنها  مرمی  اماومدم  ازادادم  مید  قبت  مامان  وقتی  بود.  کوچولوم  کار،  اداش  سر  رفت 

  دادم. قاشق از دارو صورتیه و هر چار ساعت از دارو شفافه به داداشم میم خونه و هر ساعت یه موند می

  اده بود. دمان واسه تولدم یه ساعت با عدداي گنده بهم ما

ن بغلم.  کاغذي مچاله رو دادهالتمیه دس   هشد. انگار کیوزن چیزي مسختی همقدر که بهنآبود،    بچه سبک
  . کرد کم چشاشو باز می خندید. خیلیاون نمی

  رد شد و با مشت زد در حمومو سوراخ کرد. ش اعصابش خمامانم از صداي گریه يیه شب، یکی از دوستا

اگه همش کن. صدا  خفه«   فت: آقاهه به مامانم گ و  ییببدترک  نچیبودي، همن  ايچین پتیارهاون جونورو ببر. 
  » نداختی. باید راحتش کنی.پس نمی

  و در. زد تکرد و با مشت میلعن میوهی تف

  کم زد. یه اممزد تا داداش کوچولوم. تا مامانم. ولی ماماندر حموم میبهتر بود به 

نم با  اشد، ولی مامر  تخریدن دارو صورتیه و دارو شفافه سختمامانمو ندیدیم،  ست  وقت اون دوما دیگه هیچ
  تر کرد. جوش داروها رو بیشکم آبیه

همین که  مامان  داجور  تب  تا  بود  بگیرهوایساده  کوچولومو  میداش  جمع  مشتاشو  انگشتاش  ،  بعدش  کرد. 
ورد.  اصدا از خودش درمیش زیر چراغ، یکم  ردنکدادن دماسنج تو هوا و نگاهم بعد از تکوننشد. اوسفید می

  از خودش درنمیاورد یعنی بچه اون روز حالش بهتر بود.  داوقتی ص  و دندوناش. نش یکم صدا با زبو

  بابابزرگ. بزرگفرستادم خونه مامانها میهفته بعضی آخر 
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فرناندو همیشه می بزنه.بابابزرگم  رُزیتا،  مادرش،  به  اول سري  تا  قبرستون  پرفتیم  دش میبع   بردم  تا الما  ال 
بخو وانیلی  بستنی  با  دختر  ری کوکاکوال  یک  یه    باوچولو  کم.  خواهربرادر.  بدون  لباس.  یه  با  بابابزرگش. 

  و تا به خودم بیام اول هفته بود.  شد ته سریع تموم مید. لوس و ننر. آخر هففرزن تک

ه. نرفتم سراغش. وقت  شروع کرد به گری  لومدیدم، داداش کوچومی  1دارکوب زبله یه روز بعدازظهر که داشتم  
که شده، یه    م بار تو زندگی  ببینم. کل قسمتو. واسه یه   دارکوب زبله م  خواست یلی نرفتم. م و  دارو صورتیه بود،

جبور باشم ساعته که عدداي گنده داشتو نگاه کنم، بدون اینکه مجبور باشم دارو  که مملو بدون اینقسمت کا
که    ه،رتش بد وار برم که قنجکه مجبور باشم باهاش کلیرم، بدون اینهه اندازه بگندهد گرو با اون قاشق سفی

ریو بدم که  خواستم بوي دختمین چیزمیزا رو بگیره.  خدا، چسبناك شه و بوي ایي  همه لباسام، مث همیشه
دم. بلند، خیلی  ندی دار نبودنم خاي نداره. حتی به جاهاییش که خندهبینه و هیچ کار دیگهمی  دارکوب زبله

  نرسه.  مداشم به گوشدا يهالند، عینهو دارکوبه، تا صدا گریهب

  ون قسمتم نگاه کردم. شروع شد. کل ا 2  عصر حجرعد یه مدت، دارکوب تموم شد و  ب

م  ش. انگار که دستمو گذاشتههکشید. دست زدم بغش ببینم چجوره، بچه دیگه جیغ نمیوقتی که رفتم سرا
  رو شمع روشن. 

  یه زنگ زد مامانم. ایه گفتم، و همساهمسبه 

  » دادي؟ش هدارو صورتیه رو ب«

  م. ادتکون د سرمو

  دکتر یه چندتا دارو سبز و شیاف برامون فرستاد. 

اي کوچیکه  خواستم. داداش کوچولوم عینهو این سگ قهوهنمیشیافش کنم. من  انم نشونم داد چجوري  مام
  زنده ول شد تا بمیره جیغ رش بود، زندهفهاش که پهن سنگدهمون تاکسی زدش و با روکه یه بار جلو خونه

  یغ کشید. ج  جورون مشید. درست هک

  رنگ، سبز، شیاف. صورتی، بی

گ داداشمو  پیش  فرداش،  کلیساي  و    بابابزرگم   گبزرمامانذاشتیم  کنسوئلورفتیم  دل  محلهکریستو  تو    ي . 
  ر تو کوکاکوال بودیم. بستنی وانیلی شناومامانم انگاري دو اسکوپ ممنوعه. من و  يسیاها بود، محله

  اشته باشه. د ایمان ته مامانم گفب یه زن سیاه گنده 

    »کنه.ه می. مسیح معجز3ایتاایمان داشته باش، دونی«

 
1. Woody Woodpecker 
2. Flintstones 

3. Doñitaزه : خانم جوان، دوشی 
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تونست معجزه کنه،  رد. چرا مامان خودش از مسیحش نخواست؟ اگه مسیح میخواست، پول خ  بعدش پول
  ن اده بریم چوپیوقتا مجبور بودیم مسیرمونو  ی که بعضیهو ما باشه، مایزد، نه عینرد غلت میول خباید تو پ

  پول نداشتیم که کرایه اتوبوس بدیم.  رياونقد 

اي مسیح آویزونش کنه. وقتی رفتیم  از لباس قهوه  انم فروخت تاسک بچه کوچولو به مامخانم سیاهه یه عرو
یه کلیسا،  عرتو  اون  از  ب عالمه  اینوراونور  کوچولوها  قلبوسک  همینطور  و  ود.  کوچولو  پاهاي  و  کوچولو  اي 
سراي کوولدستاي کوچ و  و  چو  سر درنیاوردم چیبقولو  اعضاي بدن که  و کن. همین ایه  عکس  و  جور  ارت 

  ان دارم. طخداجون کمکم کن من فقد نه سالمه و سرکارتا نوشته بود،   اشی. رو یکی ازحساب و نقصورت

  » واد بدونه کدوم داداشمه؟خکجا می ه بچه ازهممامان؟ مسیح از بین این«پرسیدم:  

  » وشه.اهچون خیلی ب«

م، مث گرما، شورد روز موهامو نمیداد. مث بوي آدم پیرا، گردوخاك، مث وقتی که چنبی میجیع يبو اجاون
  » ره.وقتی که برق می مث

  ب پرش کرد. ورد و از یه شیر آ آجیبش در   از لس آندگوجه  قبل از رفتن، مامانم یه شیشه خالی سس

  » . این آب خوبه. آب گواراي مسیح، آب مقدس«گفت: 

ردم  بود، و با خودم فکر کترش    مگوجه بود و یکمش مث سسش مقدس نبود؛ مزهمزه  لیداد، و  م هیه قلپ ب
سس با  آب  شیشه—  گوجه که  وقتی  ماه،  آخر  ما  که  چیزي  می  عین  تموم  برنجمون  سس  سر  شه، 

ک  عمراً—ریزیمیم باید  بتونه معجزه  باشهمزهنه. آب مقدس  کارامل، مث همبرگر دوبل  مزه  .  ش مث  نباید 
اون مزها  فقیرمدآ با  شون  کشم که حالی تم سر کل دنیا هوار ب خواس مزخرف تو دهنم، می  و  ي چرترو بده. 

معجزه تنها  که  ایننیست،  زنهي  این  واسه  کوچولوي  جا  اعضا  فروش  سر  که  عروسکس  اون  کل  و  - بدن 
وچولوم  ک  داداش  .ل گیرش میادپوده،  گوجه آبکی میسس  يمسیحی که مزهي چسبیده به دامن  کوچولوها

ازریخاون عروسک  یه  درواقع،  یا  موند،  یهافتتجا  که  مث خودش،  همونعاده  عروسک  عجیبالم  غریب  قدر 
  انفجاري چیزي شده بود.  دیگه، و سر و دست و پا و قلب دورشو گرفته بودن، انگاري که

  » جا بمونه.باید همون« : نم یهو عصبانی گفتماما

  کنه. میدونه داره چیکار م نمین ن فهمیدم اوچو  ،کردم ونه رو گریهخ منم تموم راه

م ریخت رو سرش. داداشم چشاشو باز کرد و دهن  م به داداش کوچولوم داد و یک ، مامانم یکم از آبه توي خونه
  خند زد. مون داد. باالخره، بهمون لبشو نشوندندون بی

کوچیک که پول خریدشو    یددوق سفن یمش تو یه صشتجور، با همون لبخند، گذاد، قشنگ همونبع   يهفته
  ع کرده بودن. محله جم  يآدما

  که از بقیه بزرگترم و هیچ دوستی ندارم. م کالس چهارم، جاییز برگشتهم مدرسه. بان برگشتهاال
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ر  آویزونه فک  کریستو دل کنسوئلولباساي    کوچولویی که از هواهربرادر دارم یا نه، به بچپرسن خوقتی ازم می
  گم نه. کنم و میمی

 فهمن. ونا نمیا
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 امی همپل 1 (آمریکا ، 1951) 
  

ه نویسنده  1951دسامبر    14ي  زاده  مپلامی  روزنامه  و  بنینگتوو  کالج  در  وي  است.  آمریکایی  و نگار  ن 
نویسندگ فلوریدا  برندههم  و  ند کی خالق تدریس میدانشگاه  و  مي پن/ماالهیزجا  مانند ي جوایزي  چنین  ود 

است.  يهزینهمکک شده  می  گوگنهایم  ادامه  در  که  مجموعهداستانی  از  گردآوريداستانآید  ي  شدههاي 
آغاز م  ک یبا  است.  داستان    2همپل توسط نشر اسکریبنر  مربوط    یی هاپرسش  ه ب  آن  ترش یشود و بی سوال 

 پرسد. یمخود  یتر از مادر متوفکه خواهر کوچکست ا

 

  

 
1 Amy Hempel 
2 . Scribner  
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  1فرانسیسکو ن اس

  امی همپل  :ویسنده ن
  مهدي قاسمی شاندیز :  برگردان

 

 ؟ کنمفکري می هچمن   نیادمی

پسنظربه به  مربوط  لرزهم  کار  شمیها  تنها  میآد.  طوري  د باش  ستن اتون  مثل   داشتزمین  انگار  که  بود  . 
    یم؟بوداهار ن  نر حال خوردبابا و من د  ،تو است یادت . چرخید مین مايهازیر پا 2هاي بونگوتخته

 ي؟» دون میو تکر داري میزکه تویی ، نکنه فکر نکنم زلزله بود: «تیتو گف

 به روي  اًباید حتم  -نآمثل    ییک چیز کوچک -که اتفاق افتاد. ساعت روي کمد    د زمانی باید باشاین همان  
باشد.  افتاده  -تخت روان  یک   ها روي همد؟ در مطب دکتر؟ تمام آن سالبف  قرار بود   گونهو میدي چ  زمین 

 رود.  رکت باشی و ناگهان ببینی تخت راه میحشکی بی زپ

 تخت بوده است. آن روي   رگبز  يلرزهزمان آن پس!  منخداي 

 دانی دکترش چه گفته است؟ نگفت، اما می  تو چیزيمیدي به  

 »ي من، زلزله بود؟ خدا« : ه تخت جست زده و پرسید  از روي

  » بود؟ه ل به نظرت زلز«گفته:   شو دکتر در جواب

 .یمنفکر کزندگی مثبت  يزایباید به چ  .که به توافق رسیدیم  رسد می رنظبه

 *** 
شته باشد.  خاطر که برایم اهمیتی داکنم باید اتفاق افتاده باشد، نه بدین ست که فکر میايظهاین همان لح
  ه ش این است کحق  است، تر  که دختر بزرگخاطر اینکند به د بداند. فکر میخواهست که میامیدي کسی  

 پیدا کرد؟  بود؟ کدام دختر تو راتر وقتی این اتفاق افتاد کجا حال، دختر بزرگاینبا. بداند 

  ي ساعتت سوال کرد، احساس کردم باید آن را بگویم. وقتی میدي درباره

 «بدنش هنوز گرمه. تازه مرده!» تم: گف 

 
1 San Francisco 

  اريسوسکیت ا ي. نوعی تخته2



238 

 

مین ذات، بدن را  ه  دهد، ورا تشکیل میت  یفرد  با خود فرد فرق دارد و ذات است کهمیدي گفت که جسم  
 ! گذارد؟ ت سر میپش -مثل ساعت-هایش به همراه دارایی

 » .پیکان درحال پروازهمثل یک درست زمان «: گفتم

  »چی؟«گفت:  و میدي  ن» کنپرواز می هاممیوه«گفتم: 

 » کنن.پرواز میهم مثل موز  ییهامیوه«  دوباره گفتم: » ن.کنهام پرواز میمیوه«

  سر میدي گذاشت. به ر س  توانیماین آسانی  به

  ن بود؟ اقدر آس هچ هیادت

جا  نفر بودم که به آن ند چون من اولینکام. خیال میمن ساعت تو را برداشتهکند که  میدي خیال میحاال  
کرده  و  رسیدم  که  کاري  س اولین  برداشتن  مید ام  است.  بوده  میاعت  دائم  مامانو«پرسد:  ي  ساعت   کی 

 » تی؟ اش نو بردو؟ تو بودي اتهش بردا
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 مانتال لینک صفحات آنتی

  
 وب سایت: 

www.antimantal.com 

 م: اینستاگرا

www.instagram.com/antimantal1 

 کانال تلگرام: 

t.me/antimantal1 

 توئیتر: 

twitter.com/antimantal1 

 یوتیوب: 

www.youtube.com/antimantal 

https://antimantal.com/
https://antimantal.com/
https://www.instagram.com/antimantal1/
https://t.me/antimantal1
https://twitter.com/Antimantal1
https://www.youtube.com/channel/UC61tBioDxqtvAhUH5zesz1A
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