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  چکیده

انند دنیاي جدید و در عصر خردگرایی نیز مو در هاي معاصر است دهی زبان و معناي داستان اسطوره یکی از عناصر عمده سامان
 پور یکی از نویسندگان مطرح اقلیم جنوب کشور است که روانی. داردزمان گذشته در ذهن و زبان انسان حضوري تأثیرگذار 

ها بودیم  گویی به این پرسش در این پژوهش در پی پاسخ. ها استفاده کرده است اندیشگانی خود از اسطوره بنا بر زمینه ذوقی و
ها در آثار وي چه کارکردي دارند؟ این  شود؟ و اسطوره پور محسوب می هاي سبکی روانی خصیصهپردازي جزو  که آیا اسطوره

هاي به  گیرد و نوع و شکل اسطوره پور از لحاظ محتوایی دو حوزه متفاوت را در برمی نتیجه به دست آمد که آثار منیرو روانی
عناصر بومی و اعتقادات مردم جنوب کشور به تصویر  کهدر آثار نخستین . کار گرفته شده در این دو حوزه متفاوت است

پردازي است و ویژگی سبکی وي محسوب  سازي از ابزار مهم نویسنده در فضاسازي و شخصیت کشیده شده است، اسطوره
  .سازي است کارکرد اسطوره هویتترین  مهماز آثار، در هر دو دسته . شود می
  

  .هاي بومی، پري دریایی، آنیما پور، اسطوره اسطوره، روانی :ها کلیدواژه
  

  16/05/1393: دریافت مقالهتاریخ 
  20/10/1393 :تاریخ پذیرش مقاله

*Email:sahar51960@yahoo.com )نویسنده مسئول(  

  مقدمه
اسطوره ماهیتاً با . اسطوره یک نوع نگرش به جهان و شیوه خاصی براي عینیت بخشیدن به جهان است

اند اسطوره مذهبی  لذا گفته ؛و در اعصار کهن جنبه تقدس داشته است است هاي مذهبی یکی بوده روایت
ها دانست که  توان آن را نحوه تلقی بشر اعصار کهن از پدیده پس می .است که دیگر امروز بدان باور نداریم

و  است زیسته ها پیش از عصر فرهنگ و ادب با اساطیر می بشر قرن. براي او جنبه راز و رمز نیز داشته است
در توضیح این . اسطوره بنیاد ادبیات استهاي اساطیري در ادبیات حفظ شده است؛ زیرا  امروز آن بینش

هاي ذهن آدمی در طول حیات، تمایل شدید او به آگاهی یافتن  ترین دغدغه مطلب باید گفت یکی از پرتپش
ز طریق علم و منطق قادر به هروقت انسان ا. از ریشه خود و شناخت اصل و جوهر اولیه خویش بوده است

ه تحلیل امور هستی و شناخت خویشتن نبوده است، با تخیل و اندیشه ابتدایی خود بدین کار دست زده و ب
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. براي هر چیزي منطقی آفریده است که همان منطق اساطیري است« و واقعیتی پرورده تخیل رسیده است
 ) 582:1386آموزگار(» .اسطوره منطق خود را دارد، یعنی خیال

. ها بوده است هاي احراز هویت در جوامع کهن، خلق اسطوره ترین روش بنابراین یکی از اساسی
ترین دغدغه انسان معاصر نیز تالش در راستاي شناخت خویش و احیاي هویت از دست رفته  عمیق

ابق با نیازهاي هاي جدید مط پس در دوران معاصر نیز توجه به ادبیاتی مبتنی بر خلق اسطوره. خویشتن است
شوند که  هایی خلق یا بازآفرینی می در پردازش اسطوره در رمان، روایتویژه  به .زمانه صورت گرفته است

یعنی نویسنده رمان تفسیري موافق با دریافت خویش از  ؛شمرد بشر آنها را براي فهم دنیاي خود مهم می
نویسندگان و شاعران معاصر خواهان آنند که در افزون بر این . دکن می عرضهاوضاع دنیاي پیرامون خویش 

  . پریشی دنیاي کنونی، با استفاده از اسطوره در اعماق ذهن خود به نظم دلخواه و آرمانی دست یابندنظم
اسطوره نام » زمینه روایی« ، مثلاز دیگر عوامل پیوند دهنده اسطوره و ادبیاتتوان  میعالوه بر تخیل، 

به عبارت دیگر، رمان با ساخت روایی خود بهترین . کنیم ، موضوعی را روایت میما در بیان اسطوره. برد
ها و  همچنین نویسنده معاصر از اسطوره براي غنا بخشیدن به شخصیت. استزمینه براي حضور اسطوره 

  . کند طرح داستانی خود نهایت استفاده را می
ها، باعث رونق روزافزون روایات و  انمدرن در نگارش رم و پستمدرن   اخیر رواج سبکهاي  در دهه

با حفظ فاصله خود با واقعیت، «گرایی مدرن  زیرا واقع ؛هاي فارسی شده است اي در رمان مضامین اسطوره
: 1389 عابدینی میر(» .ند تا خواننده را از عادي پنداشتن آن برحذر داردک بر جنبه استثنائی رویدادها تأکید می

ي مدرن از فضاي رئالیستی فاصله گرفت و پا به دنیایی گذاشت که به مراتب، ها نویسنده داستان) 1304
ها  نویسنده مدرن به جاي تلقی و پذیرش صرف اسطوره« .هایش بخشید قدرت ماندگارتري به متن داستان

معنــایی هاي  به عنوان باورهاي کهن بشري از آنها به منظور شکل دادن به ساختار آثار خود، افزودن الیـــه
  )2: 1390 طاووسی( ».گیرد هایش بهره می ها و پیرنگ داستان و غنا بخشیدن به شخصیت

ها با اینکه مربوط به دوران باستان و متعلق به دوران کودکی نوع بشر هستند، عناصر  بنابراین، اسطوره
نحوي از آنها در آثار  تمام نویسندگان و شاعران به. دهند پویایی هستند و همچنان به حیات خود ادامه می

  .اند خود استفاده کرده
هاي  ها و رئالیست وي به شیوه سوررئالیست. یابد پور اسطوره با واقعیت اختالط می در آثار روانی

کند و امور  جو میو جادویی، همه جا در زندگی روزمره و در هر جریان عادي، عامل خرق عادت را جست
  .داند دسترس بشر میغریب و مافوق طبیعی را آشنا و در 

پور تأثیر بسیار فراوانی  هاي روانی ساخت داستان اجتماعی و محیط زندگی در ژرف اوضاعهمچنین 
اسطوره در خدمت عناصر بومی و محلی قرار گرفته است؛ چنانکه توجه به  ويدر آثار . گذاشته است

 . شود هاي بومی، ویژگی سبکی وي محسوب می اسطوره
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نامه تاکنون به نگارش درآمده است، اما تاکنون هیچ  پور چندین مقاله و پایان روانی ذهن و زبان بارهدر
اش به چاپ  هاي داستانی اي این نویسنده و تأثیر این موضوع در پردازش اثر مجزایی در مورد دید اسطوره

. شدپرداختن به این موضوع باعث روشن شدن هر چه بیشتر سبک داستانی وي خواهد . نرسیده است
پور موضوعی است که محل تأمل مقاله  هاي کهن در پیکره آثار منیرو روانی بنابراین دالیل حضور اسطوره

اي  تحلیلی و اتکا بر مطالعات کتابخانه -در پژوهش حاضر از شیوه توصیفی. رود پیش رو به شمار می
  .استفاده شده است

مسایل مشترکی مردم جهان را وادار به «: گوید می هاي جنوب باورها و افسانهپور در مقدمه کتاب  روانی
انسان در هر عصر و ... پردازي کرده است، نیازمندي توجیه حوادث طبیعی و امید و گویی و افسانه قصه
پور  روانی( ».دهد اي، خشم، اندوه و شادمانی خود را مطابق با دانش مسلط بر روزگار خود نشان می زمانه
1369 :9(  

، »اهل غرق«آثاري چون رمان : توان به دو نوع کلی تقسیم کرد را از نظر موضوع میپور  آثار روانی
که در آنها عناصر بومی و محلی و اعتقادات مردم جنوب کشور به تصویر کشیده شده » سیریا ... سیریا«

ت با محوریت موضوع زنان و مشکال» کنیزو«و » زن فرودگاه فرانکفورت«و دیگري آثاري چون رمان . است
اسطوره در آثار نوع اول با رنگ و بوي بومی تبلور چشمگیري دارد و به عنوان یک . آنها در جامعه امروزي

. پردازي و دیگر موارد داستانی در خدمت نویسنده قرار گرفته است ابزار کارساز براي فضاسازي، شخصیت
دهد و از آن بیشتر  انی از دست میساخت داست اما در آثار دسته دوم، اسطوره آن نقش کلیدي خود را در زیر

هاي عمومی و گاه  هاي بومی جاي خود را به اسطوره اسطوره. شود درحد اشارات تلمیحی استفاده می
هایی یافته  هاي بکار گرفته شده در این آثار دگرگونی بنابراین نوع و شکل اسطوره. دهد هاي زنانه می اسطوره

  . است
 

  هاي نظري پژوهش پایه
  :توانند به نوشتار انسجام بخشند هاي متفاوتی که با همدیگر می نظري مقاله پیوندي است از نظریه هاي پایه

ي از الگوهاي اساطیر یونگ کهن. بر پایه نظریات یونگ و لوي استراوس، اسطوره در نهاد بشر ریشه دارد -1
ها را از آغاز تاکنون درگیر  نداند و استراوس ذهن همه انسا نهاد همگانی بشر می جمله آنیما و آنیموس را

هاي متفاوت دیروزي و امروزي  ها را در روایات و افسانه وي اسطوره. کند اي قلمداد می هاي اسطوره تقابل
  )126:1388استراوس(.کند ها را در ادبیات گوشزد می دهد و تکرار ساختارهاي دوگانه اسطوره گسترش می

به  ،هاي زن و مرد هاي امروزي زنان ایران، به جز تقابل تانها و به پیروي از آنها در داس در اسطوره
بنابراین اسطوره، قدیم و جدید، پیر و جوان و . خوریم هاي نیکی اهورایی و بدي اهریمنی برمی دوگانگی

اي که گاه مرز میان  به گونه ؛هاي سنتی و مدرن ریشه دوانده است شناسد و در همه اندیشه مرد و زن نمی
. ماند ناواقعیت، حقیقت و اسطوره و نیز رئالیسم و سوررئالیسم و رئالیسم جادویی ناشناخته میواقعیت و 
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کند که گاهـــی خود را به شـــکل مدرن به نمایـــش  اسطوره حتی در ادبیات مدرن چنان رسـوب می
  .گذارد می
داراي  انهایش ها با همه تفاوت هشود؛ چرا که افسان  ها نیز می اي در نهاد بشر شامل افسانه نگاه اسطوره -2

هاي  شوند و جنبه ها از جنبه الهگی خود ساقط می هاي زن در افسانه شخصیت. اي هستند ساختار اسطوره
ها به زاویه دید، روایت و  ها نسبت به اسطوره هاي اساسی افسانه یکی از تفاوت«. گیرند وار به خود می پري

  ) 23:1391 تسلیمی(».ستا ها انهگردد که در افس اي برمی تجربه زنانه
ها  ند، نشانه آن است که زنان بیشتر از مردان به این روایتنک ها از جهان زنان حمایت می اینکه افسانه

پور  چنانکه آثار روانی. دنشو اي به وسیله زنان دست کاري می هاي افسانه پردازند و یا دست کم روایت می
  . ستهها نیز  تحت تأثیر جهان افسانه

سازي و نشان  پردازند، گرایش به بومی ها می ها و به ویژه افسانه هاي آثاري که به اسطوره یکی از ویژگی -3
آورند، خودآگاه یا ناخودآگاه به هویت بومی و ملی  نویسندگانی که به این کار رو می. دادن هویت ملی است

وي در به کارگیري  ؛از خود نشان داده است پور در آثار خود جدیت بیشتري اما روانی. اند خود پرداخته
  .ها به هویت بومی نظر خاصی دارد ها و افسانه اسطوره

ها  ها و سنت شناسی افسانه شود و گاه از آسیب پور گاهی از گسیختگی دنیاي مدرن یاد می در آثار روانی
را گوشزد  بودن ی، مدرنها، بومی شدن و گرایش به داستان نویس گرایش به افسانه. آید سخن به میان می

 .ك.ر(.ین باور است که این دو با یکدیگر منافاتی ندارندر اب» بومی و جهانی«استوارت هال در . کند می
هاي ملی نظر کند تا هم آن را و هم  ها و افسانه تواند با فاصله انتقادي به اسطوره و نویسنده می )239:1390هال

  . جهان امروزي را دریابد
گردد و  هاي نظري مقاله عبارت است از اینکه اسطوره و افسانه به نهاد همگانی بشر بر می یهبنابراین پا

ها و  ، اسطوره گذارند و شناخت این ناخودآگاه ها، نهاد ناخودآگاه خود را به نمایش می زنان در افسانه
  .آثار ادبی استها از جمله  ها نه تنها با جهان مدرن منافات ندارد، مایه تحول اندیشه افسانه

  

  پور گراي روانی پردازي در آثار بومی اسطوره
پس ابتدا باید به بیان  .پور شاید نتوان مرز دقیقی بین افسانه و اسطوره قائل شد در نگاه اول به آثار روانی

ها،  افسانه از لحاظ ادبی به سرگذشت یا رویدادي خیالی از زندگی انسان: تفاوت این دو اصطالح پرداخت
شود که از همان ابتدا با  وانات، پرندگان یا موجودات وهمی چون دیو، پري و غول و اژدها اطالق میحی

اي  اما اسطوره گونهشود؛  بیان میو بیشتر براي سرگرمی یا دادن درس اخالق  استعنصري از خیال همراه 
  .تکه روزگاري انسان بدان ایمان و اعتقاد کامل داشته اس استتبیین جهان خارجی 
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ها هیچ گاه مرجع ایمان و اعتقاد ملتی  هاي اسطوره و افسانه آن است که افسانه تفاوتترین  مهمپس از 
و مضامینی را دربردارند که از  هستنداند، در حالی که اساطیر توأم با معجزات، معتقدات مذهبی  نبوده

اوت آن دو را در قداست و توان تف به عبارت دیگر، می. اتفاقات و حوادث واقعی سرچشمه گرفته است
مهرداد بهار در . پنداري اسطوره در مقابل غیر مقدس و تا حدي تخیلی بودن افسانه خالصه کرد راست

ها که زمانی نامشخص در گذشته دارند، عمدتاً بازمانده تباهی گرفته  افسانه«: نویسد خصوص این تفاوت می
تحوالت مادي و معنوي جامعه و پدید آمدن عصر دین، نقش اند که بر اثر  اي اعصار کهن روایات اسطوره

  )375:1384بهار( ».اند اي خویش را از دست داده و به صورت روایاتی غیر مقدس در جوامع بازمانده اسطوره
اسطوره بر خالف افسانه، همیشه بندي به جهان «. از سویی دیگر، در اسطوره بارقه فراسویی وجود دارد

  ) 606:1386 آموزگار(» .ان آن شخصیتی سراپا زمینی نیستفراسو دارد و قهرم
سازي قرار  ها را در خدمت اسطوره پور به این نکته پی خواهیم برد که وي افسانه با بررسی آثار روانی

گویی نویسنده . سرایی باعث ایجاد امکانات جدید روایت شده است هاي وي اسطوره در رمان. داده است
با پرداختن به  وي. جوید ها می ، بهشت گم شده خویش را در جهان اسطورهسرخورده از وضع موجود

    .نمایاند مانند عشق، اضطراب و مرگ، انسان را تابع قوانیــن ابدي طبیـــعت می ،مسایل ابدي بشر
دورانی . کرده استاش را در زادگاه سپري  نوجوانی و کودکی. متولد جفره بوشهر است پور منیرو روانی

هاي  طبیعت جنوب ایران بر فضاي داستان. داشته استگیري جهان داستانی او  ناپذیري بر شکل یر انکارکه تأث
هاي  اولیه او حاکم است و همین مسأله استفاده از نمادهاي بومی و محلی را تبدیل به یکی از شاخصه

هاي جنوبی  و سمبلهایش وقف نمادها  بنابراین تکیه بخش وسیعی از فضاي داستان. سبکی وي کرده است
  . است

هر . ها بسیار با وضع اقلیمی آن جامعه و ناحیه پیوند دارند اي اسطوره توضیح آنکه در هر جامعه و ناحیه
 پور نیز تحت روانیآثار اولیه  سازي در اسطوره) 589: همان( .هاي خاص خود را دارد محیط زیستی اسطوره

وي سعی کرده است با گذر . شود فراملّی به ندرت دیده می هاي اقلیمی و بومی است و اسطورهتأثیراوضاع 
اما در . هاي برجاي مانده، ادبیات دیارگرا را به سمت و سوي خاص خود ببرد ها، باورها و اسطوره از افسانه

 . دکن هاي غیر بومی نیز استفاده می آثار بعدي از اسطوره
ها حاکم است و هم  جنوب هم بر محیط داستان پور، فضاي هاي روانی چنانکه گفتیم در برخی از داستان

ها در  و چنانکه اشاره شد، در آثار وي افسانه. ها و هم بر نحوه برخورد آنها با حوادث شناسی آدم بر روان
براي مثال . بازتاب چشمگیري دارد» اهل غرق«این نکات در رمان . گیرند سازي قرار می خدمت اسطوره

هاي مورد نظر خود در چندین داستان کوتاه  ي پري دریایی براي ساخت اسطورهها نویسنده مذکور از افسانه
  . و رمان بهره فراوانی برده است

هاي بسیاري از مردم جهان، از تمدن  در توضیح پري دریایی باید گفت که این موجود دریایی در افسانه
اي آبزي است  پري دریایی یک موجود افسانه ،در فرهنگ عامه. آشوریان تا بابل و یونان باستان وجود دارد
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ایستد و با یک دست  باالتر از سطح دریا می. اي به شکل یک زن زیبا و دمی شبیه به ماهی دارد که سر و تنه
هاي بسیاري، پریان  در قصه. اي را نگاه داشته است و در دست دیگرش آینه کند را شانه می موهاي بلندش

هاي ماوراء طبیعی خود را  گاهی از روي اجبار، قدرت .پردازند ی اتفاقات آینده میدریایی، غالباً به پیشگوی
هاي فانی که دل در گرو عشق آنها  یا با فریفتن انسان وندش میها  بخشند و گاهی عاشق انسان ها می به انسان

هاي  یان دریایی و افسانههاي پر تشابهاتی بین افسانه) 10:1383احمدي(. برند اند، آنها را به قعر دریا می بسته
ها موجودات وحشتناکی هستند که صدا و سر آنها به شکل  هاي یونانی سیرن در اسطوره«. سیرن وجود دارد

کار آنها این است که با سر دادن آوازهایی خوش، دریانوردان را در میان . زن و پیکرشان شبیه پرنده بود
اهل «پور به ویژه در رمان  پري دریایی در آثار روانی )63: 1383برن ( ».هاي جزیره خود به دام اندازند صخره

 .نقش مهمی در پرورش اسطوره به عهده دارد» غرق
نخستین «.در دیدگاه انسان ابتدایی، جهان پیرامون وي، جاندار و صاحب شعور و شخصیتی انسانی بود

اند که از آن به  عالم دانستهتظاهرات دینی در جهان را همین قایل شدن روح و شخصیت براي موجودات 
هایی بودند که  عناصر طبیعت در دایره ذهن او، عامل آگاه همه حوادث و پدیده. اند جاندارانگاري تعبیر کرده

هاي  زدند و از همین روي، داراي قدرت سرنوشتش را رقم می ،زندگی و مرگ او را تحت تأثیر قرار داده
  )87:1387نامور مطلق( ».در وجودشان فرافکنی کرده بودقدسی مرموزي بودند که ذهن انسان بدوي 

درگیري مردم ابتدایی با رازهاي طبیعت به . نیز این تفکر اولیه رسوخ کرده است »اهل غرق« در رمان
نیروهاي مهاجم مرموزي در دریا وجود . شود یاري تلفیق موزون واقعیت با تخیل در بافت داستان نمایان می

، نیروهاي پر رمز و راز هستی، »جفره«اي مردم  در ذهنیت اسطوره .دهند ان را بر باد میدارند که آرزوهاي آن
شود که این  داستان زندگانی مردم این روستا در واقع از زمانی آغاز می. تعیین کننده سرنوشت آنها هستند

و آرامشی بدوي و با  آیند و در صفا ، به این مکان می»زایر احمد حکیم«یان به راهنمایی بزرگ خود، یروستا
  . کنند هاي تلخ و شیرین خود زندگی می ها و افسانه اسطوره

. کنند یعنی بوسلمه تعیین می ،ها را دریا و ساکن زشت دریا سرنوشت انسان اهل غرقدر رمان 
آید، اعم از طوفان، باال آمدن سطح  هاي جوي و یا اتفاقات ناگواري که براي ساکنان جفره پیش می پدیده

-ها و مردان ماهیگیر، پیدا شدن جنازه جوان انقالبی، مرگ، قحط دریا، گرفتگی ماه، غرق شدن کشتی آب
دلیل دشمنی وي با مردم جفره حسادت نسبت به مردان . گیرد سالی و غیره به دست بوسلمه صورت می

دار  همچنین غصه .؛ زیرا بوسلمه عاشق پریان دریایی است و آنها عاشق مردان ماهیگیراستماهیگیر آبادي 
پس تمام هم و غم مردم جفره بوسلمه و . هاي دریایی حوادث و مصایبی را پیش خواهد آورد بودن آبی

  . ستا ها آبی
آید و طوفان ایجاد  گیرد و آب دریا آرام آرام باال می دار باشد، ماه غبار می وقتی دل یک آبی غصه

ها در  آبی.افتد گیرد، ماه به سرفه می دستی زشت و سیاه گلوي ماه را می ،در این گونه موارد. شود می
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) مادر بوسلمه(دي زنگرو« :خوانند کوبند و می ها می طبل برزنان آن قدر . آیند جوي ماه به آبادي میو جست
  » .گردد تا این که ماه به حالت عادي خود برمی...باید ماه رو رها کند

ناپذیر حاکم  هاي جوي قانونی تغییر ها و پدیده اي بر سیر فصل اسطوره همچنین در اندیشه ابتدایی
) 187: 1378کاسیرر( .نیست، بلکه سیر آنها تابع نیروهاي اهریمنی و در دسترس نیروهاي جادویی قرار دارد

مردم . بوسلیک همان نیروي اهریمنی است که باعث اضطراب و پریشانی درونی ساکنان جفره شده است
؛ زیرا گیرندبه کار میها و پرهیز از دشمنی بوسلمه تمام تالش خود را  اي رضایت خاطر آبیجفره بر

پس در این رمان با دید . اندیشند تنها راه نجات جفره از تمامی حوادث طبیعی و غیر طبیعی، همین است می
ختن نمک روي آتش آویزان کردن طلسم، ری. رو هستیم هاي و نیز ذهنیت بدوي در توجیه هستی روب اسطوره

جمال براي برگشتن آرامش به دریا ناشی از همین افکار مردم  ها، ریختن خون مه براي غیب شدن ماهی
  .است

پس از آن اساطیر . پور دارند شناختی بیشترین کارکرد را در آثار اولیه روانی پس اساطیر بنیادي یا علت
شخصیت آن است که تولد و کارهاي برجسته یک اسطوره . شخصیت در این مجموعه آثار کاربرد دارند

آدم است که به خاطر  - جمال مردي آبی مه. گذارد اي از شگفتی و رمز و راز به نمایش می قهرمان را با هاله
تدریج علت تمامی اتفاقات نیک، ب. هاي سبز به دنیا آمده است ازدواج پدرش با یک آبی دریایی در عمق آب

جمال نماد  در واقع مه. شود دانسته می ويبینی خاص  قدرت پیشگویی و طالع جمال با برکت مه وجود پر
؛ مردي استهاي یونانی  وي همچون پرومته در اسطوره. شوند خیر و بوسلیک دریایی نماد شرّ شمرده می

 جمال براي خود چنین رسالتی مه. کند دزدد تا به آدمیان بدهد و خود را در این راه فدا می که آتش را می
  . قایل است

نبرد میان نیروهاي نیک و نیروهاي بد  ،اي موضوع اصلی هاي اسطوره در این رمان مانند تمامی داستان
نبرد میان . نمادي از نیروهاي اهریمنی بوسلیکجمال نمادي از نیروي فره اهورایی است و  گویی مه. است

یعنی  ،دارد تا این که بوسلیک زمینیهمیشه ادامه  ،جمال و بوسلیک به عنوان دو نماد نور و ظلمتمه
 ،شوند و همچون گذشته سرنوشت نیکان، نابودي و قربانی شدن است و در پایان دولتیان، نماد شرّ می

  . شود جمال کشته می مه
نشینان و باورهاي آنان را در متن رمان  پور به طور نامستقیم، زندگانی واقعی ساحل بنابراین روانی

از دیدگاه ریکور، اسطوره حاصل جدل گذشته و آینده است؛ کشمکش . وارد کرده استشاعرانه  -اجتماعی
اي را در رمان  این رویکرد اسطوره) 101:1384 کوپ( .ستا میان وضعیت جاري امور و وضعیت آرمانی آنها

  .بینیم مذکور به خوبی می
پور  دوربین روانی. استدر جریان دو نظام فکري مدرن و سنتی منعکس کننده کشمکش این رمان 

 ،بیشتر بر جهات منفی گسترش صنعت جدید متمرکز شده است؛ زیرا با ورود تدریجی تمدن به این روستا
به  توجه پور بی روانی. دهد آرام آرام اثر خود را بر صلح و صفاي باطنی مردمان آن والیت نشان می
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سازد که هنوز گذشته بدوي در آن  کانی میمعیارهاي جهانی منطقی و واقعی، دنیاي مورد عالقه خود را در م
یابد و حاال دلتنگ ویرانی این مکان آرمانی پس از استخراج نفت و ورود صنعت و تمدن  امکان ظهور می

  . بدانجا است
و » کنیزو«از مجموعه » ها آبی«اي مربوط به دریا و موجودات دریایی در داستان  این تفکرات اسطوره

بازتاب ) 1372(» سیریا...سیریا«هاي  از مجموعه داستان» سیریا...سیریا«، »اکستانهادریا در ت«، »دي یعگوب«
مردگان . بوسلمه بار دیگر آبادي را نشانه گرفته بود» دریا در تاکستانها«براي نمونه در داستان . یافته است

ند تا ه بودگشت ازبجمعه به زمین هاي  شبهاي آبی دریا، در  زمین که بعد از یک هفته زندگی در عمق آب
باز هم علت طوفان سنگین و . دیدند فرزندان آنها بر سر مزارشان فاتحه بخوانند، اکنون راه خود را بسته می

جمال به خاطر عشق آبی دریایی  هاي شدید دریا و همه حوادث تلخ، خشم فراوان بوسلمه نسبت به مه موج
اما بعد از یک هفته طوفان فروکش . دانستند جمال می مردم جفره راه نجات را قربانی کردن مه. به وي بود

جمال  ساکنان آبادي علت این تغییر وضعیت را دست کشیدن آبی از عشق به مه. کرد و دریا آرام شد
 . دانستند

مانند اقوام بدوي علت طبیعی و » سیریا...سیریا«از مجموعه » دي یعگوب«افزون بر این، در داستان 
به این آبادي را علت مرگ » باد پیرزن«مردم جفره رفت و آمد ساالنه . ناشناخته استواقعی مرگ براي مردم 

گویی جنبه . اما در این داستان نگاه نویسنده به اعتقادات عجیب بومی انتقادي است. دانند ها می پیرزن
 .جادویی جفره در نزد وي کمی رنگ باخته است

ماهی، آن هنگام که بادهاي نامساعد شروع به وزیدن ، موقع صید »سیریا...سیریا«همچنین در داستان 
آلود انداخت تا خشم  هاي گل چین بر طبق عقیده ماهیگیران نامزد خود را بر قعر آب کردند، مرد خوشه

باور : در ذهنش دو باور شکل گرفته بود. خداوندگار دریاها فرونشیند و در نتیجه آرامش به دریا بازگردد
و نیز اندیشه قدیمی قربانی براي خدایان  گردانند ان را پریان دریایی به آبادي بازمیمردان آبادي که نوعروس

  .که در همه ادوار و ملل وجود دارد
زند و از  می باز هاي اقلیمی سر اما در این داستان، نویسنده با نگرش انتقادي، از تسلیم شدن به اسطوره

، مجموعه »اهل غرق«سال بعد از انتشار رمان  چهارگویی . نگرد زاویه دیگر و با نگاهی متفاوت به آنها می
پور بر خالف  روانی. دیگر احساسات صرف وجود ندارد. شود آغاز یک شناخت می ،»سیریا...سیریا«

حاال دیگر : آورد تا به مردم بگوید که باورشان اشتباه است اش، این بار وجدانی فراهم می هاي قبلی داستان
افتاده است و هیچ زنی را پریان دریایی به  ،دانیم که آن اتفاق که نباید ه و همه میهاي بسیاري گذشت زمان

پور  روانی( .آورند تا روي تل عاشقون بنشیند و سرش را به بازوي مردي تبعیدي تکیه دهد خشکی نمی
81:1372 ( 

و گاه از باورها، آداب و سنن فقط در حد  است ها بهره برده پور گاه به صورت افراطی از اسطوره روانی
از مجموعه » هاي شیطان سنگ« براي نمونه در. ، استفاده کرده استاست آن چیزي که نقل قول مردمان بوده
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جن با صدایی نامفهوم و ترسناك گاهی آرام و «: ندوش جنیان عامل باد و طوفان شناخته می) 1367( »کنیزو«
زده خس و خاشاك را  گرفت، پریشان و جنون ها بود و کارش که نمی طلسم زمانی فریادکشان در کار بستن

شکند تا  ها را می گیسوان نخل. رود جن پیر گاهی به نخلستان می )6 :1367پور روانی( ».کرد به هوا بلند می
اي از ثمره خود را به گناهکاران ندهند و هر دانه خرما در دهان گناهکاران  موسم خارك و رطب، کله

  )7 :همان( .رنگ آتشی نشودخ
هاي فکسنو است که به  پور، قتل دختري به نام فانوس در کوه مضمون رایج دیگر در آثار اولیه روانی

بعد از مرگ وي، بزهاي او به طرف آبادي حمله . خاطر عشق به یک مرد غریبه آواره کوه و بیابان شده بود
. اما هیچ کس جنازه فانوس را دفن نکرد. آبادي شدندکردند و باعث ایجاد ترس و وحشت در میان ساکنان 

بعد از این جریان هیچ زنی . کرد هاي فکسنو گوش مردمان را کر می سال شیون کوه پنجاهبه همین دلیل 
یافت و همین مسأله  توانست به آیینه بنگرد، زیرا تصویر پریشان و گریان فانوس در آیینه انعکاس می نمی

ها رفتند و  جمال، به آن کوه سال ستاره و خیجو، زن مه پنجاهتا این که بعد از . شد باعث مرگ همان زن می
که باید با به خاك سپردن جسد  است در گذشته بدوي اعتقاد بر این بوده. موفق به دفن جسد فانوس شدند

اي زیانبار را اي بگیرد و اعمال و کاره ینی مانع از آن شد که جسد بتواند جان تازهیو انجام برخی اعمال آ
، ترس از این مسأله همیشه مردم آبادي جفره را فراگرفته بود تا اینکه بعد از )1378: الیاده. ك.ر( .باعث شود

از مجموعه » ها دریا در تاکستان«، »اهل غرق«در رمان . دوباره به آرامش رسیدند ،دفن کردن جسد فانوس
به این ماجرا » ها و باورهاي مردم جنوب قصه«و » زوکنی«از مجموعه » هاي زرد طاوس«، »سیریا...سیریا«

  . اشاره شده است
  

  پور پردازي در آثار متأخر روانی اسطوره
زن فرودگاه «، )1378(» کولی کنار آتش«، ) 1369(» دل فوالد«برخالف آثار مذکور، در آثار دیگر چون 

هاي دیارگراي  جایگزین اندیشهموضوع زنان و مشکالت آنها ) 1382(» نازلی« ، )1380(» فرانکفورت
پور نوشتن در هر دو فضا را تجربه کرده  هاي آغازین نویسندگی، روانی در سال. جنوب ایران شده است

افزون بر . شود هاي کوتاه با محوریت هر دو موضوع دیده می داستان) 1367(» کنیزو«است؛ براي نمونه در 
به نگارش ) 1369(» دل فوالد«، رمان )1372(» سیریا...یریاس«و مجموعه ) 1368(» اهل غرق«این، بین رمان 

  .دهد در آمد که مشکالت و مسایل زنی نویسنده موضوع اصلی آن را تشکیل می
این . یابد پور نمود بیشتري می هاي آنها در آثار روانی موضوع زنان و دغدغه رویم پیش میاما هر چه 

زیرا در آثار پیشین، . شود پردازي در آثار وي می اسطورهسازي و  نکته باعث تغییر نوع و شکل اسطوره
هاي  پردازي و دیگر مشخصه پردازي، شخصیت اسطوره با رنگ و بوي بومی داراي نقش کلیدي در روایت

چون اقتضاي چنین . کند اما در آثار بعدي فضاي داستانی به سمت رئالیستی شدن حرکت می. داستانی بود
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دلیل دیگر، دور شدن نویسنده از . هاي زندگی اجتماعی و شخصی زنان است یتموضوعی، پرداختن به واقع
هاي متأخرتر اتفاق  که مقارن با نگارش داستان استهواي اقلیم جنوب به سبب سکونت در آمریکا  حال و

هاي  رمانتنها در . پور از اسطوره به طور محدودي استفاده کرده است در این دسته از آثار، روانی. افتاده است
چندین اسطوره عمومی در مورد مرگ و  .شاهد چند اسطوره زنانه هستیم» کولی کنار آتش«و » دل فوالد«

پیش از . نه بیشتر ،اي است گیري حاشیه مسایلی از این قبیل وجود دارد که همه اینها در قالب تلمیح و بهره
  .طف نیستپور خالی از ل اشاره به آنها، بررسی موضوع زن در آثار روانی

  

  پور زن در آثار روانی
خواهند هویت از دست رفته خود را در جامعه بازیابی  بسیاري از نویسندگان زن از طریق نویسندگی می

ه داده بودند که براي پاك ئبسیاري از متفکران گذشته تصورهاي نادرستی درباره زن ارا«به علت آنکه  .کنند
ترین ابزار  به بیان دیگر، مهم )255 :1372سلدن(» .نوشتاري وجود ندارداي جز مقابله  کردن آن از اذهان، چاره
ترین شکل  داستان راحت«زیرا  ؛هایشان، نوشتن داستان و رمان است ها و خواسته زنان براي بیان اندیشه

رمان را . طلبد تمرکز را میترین  کمهاي هنري  نوشتن براي زنان است و به خصوص رمان در میان شکل
 )22 :1385 نجمه عراقی و همکاران( »...توان دست گرفت یا زمین گذاشت تر از نمایشنامه و شعر می راحت

خواستم آنچه  می« :گویـد دوبوآر، یکی از سردمداران مکتب فمینیـسم درباره دلیل گرایش خود به ادبیات می
دانستم که براي دستیابی به این  می یافتم، با دیگران در میان نهم و سابقه می را بنا به تجربه خویش تازه و بی

  )9 :1379 دوبوآر( ».کنم منظور باید به ادبیات رو
نویسی زنانه  ترین زنان در عرصه نویسندگی بعد از دانشور، در ادامه سنت داستان کار پور، از پر روانی

ز سلطه جامعه پروا ا تالش کرد تا به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی بپردازد و به انتقادي تند و بی
وي فارغ التحصیل لیسانس . کند، دست زند اي از بایدها و نبایدها محبوس می ساالرانه که زن را در پیله مرد

به دنبال  70و  60روانشناسی از شیراز و کارشناسی ارشد از آمریکا است که چون دیگر زنان نویسنده دهه 
 . صدایی مستقل براي جنس خود است

» .هایش است هاي زن در داستان هاي مرد و اصل بودن شخصیت اي شخصیت یهوي در پی کاشت حاش«
نویسد و  کند که نویســنده از دردهـاي مردم می گونه بیان می دلیــل آن را اینو  )247:1381حســن آبادي (

در جامعه ما همواره قوانین به نظر او . کند که خود نیز به شکلی درگیر شده باشد کید میأبیشتر بر دردهایی ت
اي است که اعمال  بیشتر بر آن دسته از قوانین نانوشته اومکتوب و نامکتوب بسیاري علیه زنان بوده و تأکید 

ها دو وجدان داریم؛  ما انسان«: افزاید گیرد و از قول مجید عباسپور می با آنها مورد قضاوت قرار می زنان
کنیم و دیگري آن وجدانی است که دیگران را  را با آن قضاوت مییکی وجدان خودمان است که خویشتن 

ام  من همواره با بیان مسایل و مشکالت چنین زنانی خواسته« )24: 1381ایزد پناه(» .دهیم مورد قضاوت قرار می
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از  56تا وجدان دیگران را انگولک کنم؛ چرا که من نیز به بهانه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سال 
هایم ابعادي از شخصیت من  هایی چون آینه و سحر و دیگر زنان داستان راز به تهران آمدم و شخصیتشی

 )همانجا( ».هستند
برخی از . ه استل آنها پرداختئاي باشد که به زنان فراري و مسا پور شاید نخستین زن نویسنده روانی
کنند و به دنبال  فرار می اوضاع هاي داستانی او براي بهبود اوضاع و ساختن محیطی امن از شخصیت

اما هیـچ یک به آرامش مورد نیاز خود . کنند یافتـــن مأمنی از غربتــی به غربت دیگر ســـفر می
دغدغه وي . اش ها به دنبال خویشتن خویش است و یافتن خود گم شده پور در داستان روانی. رسند نمی

  .گم شده خود را بیابند او خواهان هوشیاري زنان است که هویت. هویت است 
جوي مردي آواره و نویسی ایران زنی در جست در داستان که اولین بار است» کولی کنار آتش«در رمان 

اي  وي در واقع آینه .براي شخصیت اول داستان هدف خاصی دارد» آینه«نویسنده از انتخاب نام . شود می
آید، به وضوح مشاهده کند و به  ان جامعه پیش میبر سر زنرا روي خواننده قرار داده است تا آنچه  هروب

 .تفکر و تعمق بنشیند
پور  هاي متأخر روانی نارضایتی از فقدان موقعیت اجتماعی و فرهنگی مناسب براي زنان در داستان

زن که » زن در فرودگاه فرانکفورت«از مجموعه » چی کافه«؛ براي نمونه در داستان انعکاس یافته است
مت به مرد و فرزند خود کار دیگري انجام نداده است، دور از چشم شوهرش و با ترس جز خدها  سال

شود تا بلکه از پنجره آن بتواند به دنیاي پیرامون خود نگاه  فراوان مشغول ساختن خانه جنگلی کودکش می
از پنجره پرت دسته گلش را  ،اگر مرد کلبه را این طور ببیند«: گذرد اما ناگهان این فکر از ذهنش می. کند

کند و این طور به روال زندگی  پس شروع به جارو کردن کلبه جنگلی می )19 :1380 پور روانی( ».خواهد کرد
 . گردد هر روزه خود بر می

وز به میان مردم کوچه گو هر ر همخانه شهرزاد قصه» کنیزو«جموعه از م» چندمین هزار و یک شب«در 
ها براي آورد تا او با تکرار آن ، براي شهرزاد می یابد زندگی مردم در میهایی که از  قصهرود و  و بازار می

این زنان نماد زنان بدبختی هستند که در طول تاریخ به آنها  يهر دو. همسر خود از کشته شدن نجات یابد
 .ستم شده است

از احساسات زنانه در این رمان، نویسنده . نیز متأثر از گرایش مبتنی بر اصالت زن است» دل فوالد«رمان 
زنی چون افسانه گرفتار . گوید که رفتار صادقانه با زنان ندارند از مردانی می. گوید و درد مشترك زنان می

زند و  به زنش تهمت ناموسی می ،مردي است که در قمار زن خود را باختــه است و براي توجیه کار خود
علت « :گوید هاي این رمان می رین یکی از شخصیتنســ. شود آبرویی وي می این چنین باعث آوارگی و بی

 )224: 1369 پور روانی( ».ه استمردها این است که حکومت دست  تمام این نابسامانی
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هردو . ، شخصیت اصلی داستان، وجود دارد»افسانه سربلند«پور و  همچنین تشابهات زیادي بین روانی
لتحصیل رشته روانشناسی و در حال حاضر مشغول به ا فارغ هر دو. اند در شیراز ازدواج ناموفقی داشته

  . کشد پور، با ساختن این شخصیت، زندگی خود را به تصویر می در واقع روانی. نویسندگی هستند
با فضاي ایران گرفتار  ،نویسنده در این رمان، ضمن تشبیه فضاي ایران در زمان جنگ ایران و عراق

جنگ در دوره زندیه، در پی بیان آثار مخرب جنگ است و براي نشان دادن تأثیر جبر و دیکتاتوري بر 
قرار » دیکتاتور«هاي داستانی خود را  ها به خصوص زنان در زمان جنگ، یکی از شخصیت زندگی انسان

شود و در تمام حرکات و  تر می بزرگتدریج بزرگ و تاتور ساخته خود افسانه است که بدیک. دهد می
  .کند رفتارهاي افسانه دخالت می

دارند و همچنان به  هاي ذاتی خود برنمی مردان داستان کنیزو حتی بعد از مرگ وي دست از شرارت
دید متفاوتی از زنان نسبت به » اهل غرق«بر عکس، در رمان  .احترامی خود مشغول هستند تمسخر و بی

پناه است که هر جن  سر در این رمان و از دید زنان جفره، جهان بدون مرد، جهانی بی. استمردان ارائه شده 
  . داند ه، زنان را با عالم غیب مرتبط میهمچنین زایر، کدخداي د. ند آن را به تاراج ببردتوا اي می زاده و جن

هایی واقعی  ت داستانپور در دسته دوم از آثارش به خلق و روای تاکنون گفته شد، روانیآنچه بنابر 
هایش و در کل وضعیت  هایش، مصیبت کند از این نوع نگاه براي معرفی زن، شادي پردازد و سعی می می

به عنوان  –هر چند محدود  –ها  ها و افسانه اجتماعی او در کشور بهره جوید، اما در این آثاراز اسطوره
ز بدوآفرینش تاکنون و نیز دفاع از هویت شخصی هاي وارد بر جنس زن ا ها و ستم ابزاري براي بیان ظلم

  .خویش به عنوان یک زن استفاده کرده است
د و موقع مرگ، قصه آتش را تعریف نک می، زن سوخته خودکشی »کولی کنار آتش«براي نمونه در رمان 

فقط  .نساخته بودیک قصه قدیمی مال آن زمان که دنیا تاریک بود و شیطان هنوز آسمان پرستاره را «: دنک می
. اي نداد، آه کشید ها فایده وقتی تالش .او پرداختوجوي  جستزن مرد را گم کرد و به . زنی و مردي بودند

جوي همسر و رنگ دنیا، زن به جست در روشنایی کم. ها به آسمان رفتند و نطفه خورشید بسته شد آه
یک .کرد ها را توي خودش جمـع می کرد و آه ه میزن گری. اما مرد انگار نه انگار. پرداخت و او را پیدا کرد

اولین آتش که اولین مرد .این اولین آتش روي زمین بود. گیرد کشد، گر می ها از درون شعله می روز این آه
  ) 126: 1378 پور روانی( ».تواند خودش را با آن گرم کند دنیا می

کند که در آن  اي تعریف می ان، قصههاي فرعی رم پور از زبان قمر، یکی از شخصیت همچنین روانی
بیند،  شود و شیطان که آن را توي آسمان می اولین ستاره از برق چشمان زنی کتک خورده درست می

بپرد برود  انها مدام توي گوش همدیگر بزنند تا برق از چشمانش کند که آدم آید و کاري می خوشش می
 ) 221 :همان( .توي آسمان بنشیند و ستاره شود

از این جا «: گوید پیرزنی به او می. شود مشغول کار در باغ گیالسی می» آینه«قسمتی از همین رمان  در
اولین باغ . آیند هاي گیالس در طلب جوانی تو می اگر سه سال تابستان بمانی، دیگر هر سال شکوفه ... برو
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آور یک اسطوره متعلق به  ب یاداین مطل) 120: 1378 پور روانی( »...گیالس با گرفتن جوانی دختري باغ شد
کشورهاي شرق آسیا به ویژه ژاپن است که در آن اولین گیاهان مثمر از جنازه دختري جوان به دست آمده 

 )2: 1384 اوبایاشی(. است
یعنی فمینیسم  ،پور پیوندي بین دو موضوع مورد دغدغه روانی» کولی کنار آتش«ذکر است در رمان  شایان

ساالرانه را که موجب  هاي مرد اي، سنت نویسنده با پرداختن به زندگی قبیله. شود یو اسطوره مشاهده م
هاي برساخته خود را در این زمینه  دهد و اسطوره شود، مورد انتقاد قرار می اعمال ظلم و ستم به زنان می

مخاطب را  گوید و بدین وسیله توجه از ساخت آتش و ستاره در پی ظلم و ستم بر زنان می .کند مطرح می
 ،نام رمان و شخصیت اول داستان .دارد هاي موجود نسبت به زنان از بدو آفرینش معطوف می عدالتی به بی
ی کیهانی هندیان و به تعبیر شیوا، خداي کار و شادمان«رقصید، یادآور  کولی که در کنار آتش می ،»آینه«یعنی 
شیوا در دست راستش، دایره زنگی کوچکی دارد براي تقطیع وزن . خداي رقص و پایکوبی است ،پسند مردم

نیز در این رمان با » آینه« )4: 1379 بنوا(» .کشد و ضرباهنگ رقصش و در کف دست چپش آتش زبانه می
از خواب رقصید و بدین ترتیب مردان قبیله را آشفته و پریشان و مست،  دایره زنگی و نی، حول آتش می

  . داشت خوش شب دور نگه می
این رمان، داستان زندگی زنی . اي است مصداق بازتاب تلمیحی یک عنصر اسطوره» دل فوالد«یا رمان 

کند تا با کسب آرامش نسبی به  اي اجاره می است که بعد از فرار از شیراز در تهران خانه» افسانه« به نام 
. شود سیاوش، پسر صاحب خانه به کمک او موفق به ترك اعتیاد می. هاي خود مشغول شود نوشتن داستان

پور با ذکر نام ناهید گریزي به  روانی. گردد نامزد سابق سیاوش به سوي او باز می» ناهید«در پی این ماجرا 
اي سوار  او بر گردونه. ناهید خاستگاه همه آبهاي زمین است ،هاي ایرانی در اسطوره. زند اسطوره ناهید می

همو تمام دالوران نخستین را نیرو بخشید و آنها موفق شدند که بر . کشند است که چهار اسب آن را می
ها  همچنین، آناهیتاي برازنده با قامت زیباي خود که از پاکی آب )814: 1389 یاحقی( .دشمنان خود ظفر یابند

هاي یونانی نماد عشق و باروري  هو تازش رودها نشان دارد، با همسان شدن با ایشتر و آفرودیت در اسطور
  ) 507: 1386 آموزگار( .است

اي و شخصیت  شخصیت اسطوره ـ هاي پایانی رمان خود اختالطی بین دو ناهید پور در قسمت روانی
صداي «: نویسد براي نمونه هنگام بیان ماجراي بازگشت ناهید، نامزد سیاوش، می. کند ایجاد می ـداستانی 

گریه  ...صاحب آبهاي روان  ...اي سوار است و منتظر ناهید همان که بر گردونه ـ جواندختري بود و حتماً 
ناهید برگشت سوار بر گردونه با «یا ) 244: 1369 پور روانی(» .اش از روشنایی خورشید است همو که گردونه

  )243 :همان(» .نگاه کرد] افسانه[خشم به او 
کار گردونه ناهید است تا به یاري مردم زمانه  ه به یاد سوارگویی در بحران جنگ ایران و عراق، نویسند

» دل فوالد«در رمان . مملکت ایران به ارمغان آورد برايو دالوران دوران آید و امنیت و شادمانی را دوباره 
   .اي و تاریخی وجود دارد گاه اختالط عناصر اسطورهنیز 
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در توضیح آن باید به این نکته اشاره کرد که . استبازتاب یافته » نازلی«الگوي آنیما در  همچنین کهن
یونگ به آنیما، در روان فرد مذکر، معنایی زنانه داده و گفته . آنیما بخش جنس مخالف در روان مرد است

الگو آنیموس نامیده  در روان فرد مؤنث این کهن. (شود است که تصویر آنیما معموالً در زنان فرافکنی می
به عبارت دیگر، » .هر مردي حوایش را در درون خود دارد«المثل قدیمی آلمانی،  بطبق یک ضر.) شود می

اند،  هاي جنس مخالف در هر کدام از ما عموماً ناخودآگاهانه روان انسان دو جنسی است، هر چند که ویژگی
یونگ توضیح پدیده عشق، مخصوصاً عشق در نگاه اول، را شاید حداقل بتوان با استفاده از نظریه آنیماي 

 ».کنند هاي خود درونی ما را منعکس می شویم که ویژگی ما معموالً جذب افرادي از جنس مخالف می«: داد
  )261: 1388و همکاران  گورین(

، »نازلی«هاي  اي چون صادق هدایت، زن اثیري بازتاب یافته است، در داستان اگر در آثار مردان نویسنده
زنان زمینی در پی . اي خاص یافته است پور مردان اثیري جلوه روانی» ازلین«از مجموعه » شیوا«و » رعنا«

اي است که  در داستان رعنا، مریم زن خرد شده. رسیدن به مردان اثیري و یا همان آنیماي ذهنی خود هستند
آنکه  هتوج نکته جالب. گیرد انتقام خود را از رعنا می) ها پهلوان همه دوران(با ساختن مرد خیالی و ذهنی 

جوي آنیماي و کند و هر دوي اینها در جست در ادامه داستان، خود مریم نیز این داستان خیالی را باور می
  . شود مرز خیال و واقعیت شکسته میاینجا در . روند ذهنی خود به سفر می

هواپیما، اما پس از کشته شدن میالد در پی سقوط . بندد شیوا نیز دختر لجبازي است که دل به میالد نمی
عاشق . گویی آنیماي ذهنی خود را در وجود میالد یافته است. شود آن دختر یکدنده تبدیل به زن عاشقی می

هاي شوهرش  شیوا از آن پس تمام تالش خود را براي پاس کردن چک. شود که دیگر وجود ندارد مردي می
  .کند، به این امید که روزي دوباره او را ببیند می

از همین مجموعه نیز به زن عزادار اجازه نداده بودند که براي آخرین بار ببیند، مردش » سه تصویر«در 
  ) 81: 1367 پور روانی(...را ، آن نیمه دیگرش را

  

  کارگیري اسطوره هاي به شیوه
شیوه  چهارها به  اي به بازسازي اسطوره پور در قالب مفاهیم بومی و غیر بومی به صورت هنرمندانه روانی

 :پرداخته است
اي هستیم؛ یعنی  ما شاهد یک روایت اسطوره) 1368( »اهل غرق«هاي وي مانند  در برخی از داستان. 1

ها و اعمال حماسی قهرمانان، مانند حضور  مایه العاده مانند بوسلیک و پریان دریایی؛ بن وجود عناصر خارق
اینها جمال و غیره که همه  ر و ظلمت بین بوسلیک و مهالگوها مانند نبرد خیر و شر یا نو جمال؛ کهن آبی مه

مایه،  یابد و تأثیر آن در غالب عناصر روایی رمان چون بن در سطح ساختاري روایت تجلی می
  .استمشهود ...پردازي، رخدادها و شخصیت
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اي نظیر  پور بازتاب تلمیحی و تصویري یک یا چند عنصر اسطوره هاي روانی در برخی دیگر از داستان. 2
اي مرگ بر برخی از آثار  براي مثال درونمایه اسطوره :شود الگو دیده می شخصیت، درونمایه و کهن

. براي اسطوره در مراحل ابتدایی مرز میان زندگی و مرگ نامشخص است. پور سایه افکنده است روانی
توان به  فقط نمی و این هستی را» هست«مرده هنوز . مرگ هرگز به معناي نابودي وجود شخص نیست«

اي فاقد نیرو  حتی اگر مرده مانند زنده نباشد و صرفاً به صورت سایه. صورت جسمانی دید و توصیف کرد
این سایه نه فقط در شکل و شمایل، بلکه همچنین . و نمایان باشد، باز همین سایه، خود واقعیتی کامل است

همان نظمی که در زندگی ) 250: 1378 کاسیرر( ».از لحاظ حسی و نیازهاي جسمانی مانند شخص زنده است
هر آدمی در جهان دیگر همان کارهایی را انجام . این جهانی مستتر است، در قلمرو مردگان نیز برقرار است

اند،  افرادي که با توطئه بوسلیک غرق شده» اهل غرق«در رمان . اش کرده است دهد که در زندگی زمینی می
اینان امیدوار به بازگشت به خشکی . ها هستند کنند و مشغول تعمیر کشتی میهاي سبز زندگی  در عمق آب

ها در قبرستان با هم  مرده» کولی کنار آتش«همچنین در رمان . و زندگی مجدد با خانواده خود هستند
  .دها دارن سازند و تأثیر بسیار زیادي در زندگی زنده آنها دنیا را می. هستند مشغول بازي، دعوا و مراوده

شود، در  شخصیت اصلی آشنا می» آینه«، زن سوخته که در میانه داستان با »کولی کنار آتش«در رمان 
گوید در موسم گیسوچینان که براي ساخت کمندي براي نجات دهنده، آن  توضیح ماجراي زندگی خود می

جات ن« :داده استگرفت، وي رضا به کوتاه کردن موهاي خود نداده است و پاسخ  زندانی قلعه، صورت می
 پور روانی(. به همین دلیل موهایش را سوزاندند» خورد؟ اي که نتواند خود را نجات دهد، به چه درد می دهنده
دهنده  نجاتتوي قلعه . انداختند چیدند و توي قلعه می هر سال موهاي دختران تازه بالغ را می )50-46 :1378

 .ا گیسوان دخترها کمندي بسازد و خودش را نجات دهدتواند ب کردند که وي می بود و مردم خیال می
ساخت کمند از موي دختران براي نجات دهنده قلعه یادآور داستان زال و رودابه در شاهنامه ) 221 :همان(

  :است که رودابه کمند خود را انداخت تا زال بدان کمندي بسازد و به قصر رودابه بیاید
  کمندي گشاد او ز سرو بلند

  خم و مار بر مار برخم اندر 
  بدو گفت بر تاز و برکش میان
  بگیر این سیه گیسو از یک سوام

  

 کس از مشک ز آن سان نپیچد کمند  
 بر آن غبغبش نار بر نار بر
 بر شیر بگشاي و چنگ کیان
 ز بهر تو باید همی گیسوام

) 172 :1، ج1387فردوسی (  
به همین خاطر . هر کس در موي او وجود دارددر میان اقوام بدوي این اعتقاد وجود داشت که قدرت 

. تراشیدند براي زایل شدن قدرت جادوگران و نیروهاي شیطانی از وجود مجرمان، موهاي آنان را می
همچنین تراشیدن موهاي زنان در مراسم عزاداري ساالنه آدونیس یا دیگر ایزدان و الهگان براي ایجاد پیوند 

حتی در برخی از . رور شدن بیشتر زمین در بین اقوام مختلف رایج بوده استهر چه بیشتر با آنها یا براي با
زنانی که مایل به انجام این کار نبودند، . اند که خود را تسلیم معبد کنند مناطق آسیا زنان موظف بوده

 369- 367: 1392فریزر  .ك. ر( .گزیدند تراشیدن موي خود را به عنوان یک چاره در برابر این وظیفه دینی برمی
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زنان را به عنوان بالگردان موي سر و حتی در همین اواخر در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم ) 775و 
ول این بود که همه گناهان وهمه جنایت هاي ئتراشیدند و انگار زن سر تراشیده مس گناهکاري ملی می

  )152: 1385 ریو( .رداختندبه همین خاطر زنان غرامت سنگینی پ. همکاري با دشمن را بر دوش خود بکشد
ها و گناهان، انسان یا حیوانی را  ها از بدي در اکثر جوامع براي افزون شدن برکت و پاك شدن انسان

. شد، نقش بالگردان و نجات دهنده را داشت ها انتخاب می این فرد که بیشتر از میان انسان. قربانی می کردند
مرکزیت این «. کردند اي و به قصد تجدید قواي آن خدا قربانی می الههگاه انسانی را به عنوان نماینده ایزد یا 

نقشمایه بر این باور استوار بود که با انتقال اعمال مفسدانه یک قبیله به یک حیوان یا شخص مقدس و 
اي که بنا به تصور براي تولد دوباره طبیعت و  توانست به تطهیر و اداي کفاره سپس کشتن وي، قبیله می

در این حالت، وي داراي حرمت ) 247: 1388و همکاران  گورین( ».حیات معنوي الزم بود،دست یابد تجدید
خدا یا شاید بالگردان را شکسته است و بدین  -گویی در این رمان زن سوخته حرمت انسان .زیادي بود

  .خاطر متهم به رسوخ نیروهاي شیطانی در درونش شده است و گرفتار عذاب
شود که وقتی  شیر مطرح می -صه پسري از نسل آدمق» هاي جنوب باورها و افسانه« همچنین در کتاب

هاي این قهرمان داستانی  آوري ها و نام دالوري .بزرگ شد جویاي نام پدرش شد و پدر را در نهایت یافت
یمرغ آوردن هفت قاطر یاغی شاه، کشتن دیو و مانند اینها، همچنین وجود س براي مثال بریدن گوش ناتور،

از سویی . هاي شاهنامه فردوسی و به ویژه با شخصیت رستم است بیانگر پیوند بینامتنی این اثر با اسطوره
دیگر پایین رفتن قهرمان، شیر علی، به هفت طبقه زیر زمین و پیش مردگان، یادآور مضمونی مشترك در 

  .هاي هفتگانه است با دروازهیعنی وجود قلمرو مردگان، در جهان زیرین  ،هاي بسیاري از ملل اسطوره
اي بدون تأثیرگذاري خاص در خط سیر اصلی داستان  اي روایت اسطوره گیري حاشیه گاه نیز شاهد بهره. 3

 .»کولی کنار آتش«یا اسطوره الهه شیوا در رمان » دل فوالد«هستیم؛ مانند اسطوره الهه ناهید در رمان 
. کند اي و رمزي استفاده می اسطوره يمفاهیم ذهنی خود از نمادهاپور براي انتقال  گاه روانی: گرایی نماد .4

روي سینه عمو ابراهیم، فردي که باعث مرگ زنش در شب اژدهاي خالکوبی شده » کنیزو«براي نمونه در 
با ورودش به روستا و آوردن وسایل جدید با خود، ذهن » اهل غرق«همو که در رمان  -زفاف شد،

نمادي که  .نمادي از ورود زندگی شهري به دنیاي بدوي جفره است -اي کرد ئل تازهروستائیان را درگیر مسا
تمدنی که با . دهنده نابودي تدریجی آرامش و صفاي باطنی ساکنان جفره و ورود تمدن جدید است نشان

  .شکند اي جهان و رویدادها را در ذهن ابتدایی مردم آن والیت می حضور خود نظم اسطوره
گاران کهن در اساطیر اقوام و ملل تجلی داشته است و نبرد نخستین بین ایزد یا ایزدان با اژدها از روز

ها به عنوان  اژدها در این اسطوره. این جانور موذي از مضامین مشترك بسیاري از اساطیر آفرینش است
  .است یافتهمظهر شرّ نمود 

  

  پور کارکردهاي اسطوره در آثار روانی
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ها را بنا بر نیازها، باورها  هر نسل اسطوره: نویسد می نویسی در ایران صد سال داستانمیر عابدینی در کتاب 
اي با ویرانی از خارج یا  فقط هنگامی که جامعه. کند هاي ایدئولوژیک خود دریافت و تأویل می و انگیزش

عابدینی میر (. گردد هاي هویت خویش می ها و سرچشمه شود، ناگزیر از بازگشت به ریشه داخل تهدید می
1389 :341 (  

هویتی فرهنگی او را  ترس از بی. شود پور مشاهده می به گذشته در بسیاري از آثار روانی بازگشت شگرد
ها و  ینیداري از آ هاي داستانی او به جانب دهد و براي هواداري از حریم فرهنگ بومی شخصیت آزار می

ورود تمدن و صنعت و در پی آن مهاجرت دسته . ازندپرد هاي روستایی و دریایی می آداب مرسوم در محیط
هاي دریایی و  پور را افزون کرده است و استفاده از اسطوره جمعی روستائیان به مراکز صنعتی نگرانی روانی

ز همچنین در زمانی که در جنوب ایران هنو. هاي روستایی سالح وي براي مقابله با این امر است ینیآ
ن وجود نداشت، مردم درگیر اوهام خود بودند و در این سردرگمی دنیاي وویزیهاي جمعی چون تل رسانه

پور نخواسته است روستائیان جنوب ایران را فارغ از  پس روانی. ساختند اي خاص خودشان را می اسطوره
ترین انگیزه وي در پرداختن به  بنابراین حس نوستالژیک مهم. آداب و رسوم بدوي ایشان توصیف کند

ترین  همساز است و دفاع از هویت اجتماعی م پور، هویت اسطوره در آثار روانی. هاي بومی است اسطوره
 .پردازي بومی است انگیزه نویسنده در اسطوره

هاي آنان در زندگی فردي  پور با محوریت موضوع زنان و مشکالت و سختی در دسته دوم از آثار روانی
در این . ها استفاده شده است زنانه مطابق با موضوع داستان هایی و اجتماعی، هرچند محدود، از اسطوره

اما با این تفاوت که دفاع از هویت . سازي است یعنی هویت ،موارد هم اسطوره داراي کارکرد پیشین خود
  .ن، سرمنشأ چنین عملکردي شده استفردي به عنوان یک ز

  
 نتیجه 

پور پا به عرصه نویسندگی نهاد که همگام با مردان  در فضاي ادبیات اقلیمی ایران، زنی چون منیرو روانی
: شود مایه به دو نوع تقسیم می آثار وي از نظر درون. نویسنده توانست به عرضه موفق آثار خود دست یابد

اي دیگر از آثار وي مسایل  در آثار اولیه نمادها و عناصر بومی و محلی حضور چشمگیري دارند و در دسته
اسطوره در آثار دسته . ودش هاي زنان در زندگی فردي و اجتماعی به تصویر کشیده میزنان، مشکالت و درد

حضور چشمگیري دارد و نویسنده با ... سازي و پردازي و فضا در شخصیت» اهل غرق«رمان  در ویژه اول، به
  .زند سازي دست می حس نوستالژیک و با هدف دفاع از هویت اجتماعی و ملی خود به اسطوره

ل و نمایند که گاه نویسنده علت مسائ هاي اولیه او حوادث واقعی چنان غیر عادي می ي داستاندر فضا
در این آثار . رئالیسم او به شدت زیر چنبره خیال است. جوید مشکالت اجتماعی را در ماوراء الطبیعه می

عی که بیشتر جنبه او واقعیت را با مسایل غیر واق. توان مرز دقیقی میان خیال و واقعیت قائل شد نمی
  .بخشد می گونه به واقعیت جنبه سوررئال آمیزد و این اي و سمبولیک دارند، می اسطوره
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هاي بومی،  این نگاه پذیرنده و طبیعی خود را نسبت به اسطوره) 1372(» سیریا...سیریا«اما در مجموعه 
اي پیشین مردم جنوب، نادرست بودن آن  دهد و در حین بیان برخی عقاید اسطوره تا حدودي، از دست می

  یاد آور شودباورها را نیز 
اي  ها یک روایت اسطوره در برخی داستان -1 :کنند پور نمود پیدا می شیوه در آثار روانی چهارها به  اسطوره

ه در براي نمون. گذارد پردازي، رخدادها تأثیر بسزایی می ها، شخصیت مایه وجود دارد که بر عناصر روایی، بن
اي بین نیروهاي خیر و شر،  جمال، نبرد اسطوره اي چون بوسلیک و مه العاده قرعناصر خا» اهل غرق«رمان 

ها شاهد بازتاب تلمیحی و  در برخی داستان -2 ؛اي کرده است رمان را تبدیل به یک روایت اسطوره
» نازلی«براي مثال در . تیمالگو هس نظیر شخصیت، درونمایه یا کهن ،اي تصویري یک یا چند عنصر اسطوره

اي از یک روایت  گیري حاشیه ها، شاهد بهره در برخی داستان -3الگوي آنیما مبرهن است؛  بازتاب کهن
اي به خواننده انتقال  گاه مفاهیم ذهنی از طریق نمادهاي اسطوره -4 ؛ مانند اسطوره ناهید؛اي هستیم اسطوره

 .روي سینه ابراهیم پلنگ یافته است؛ مانند اژدهاي خالکوبی شده بر
شکل  اند، که با محوریت موضوع زنان به نگارش در آمده» کولی کنار آتش«، »دل فوالد«در آثاري چون 

ابزار در دست نویسنده براي ترین  مهمسازي تغییر کرده است؛ بدین معنی که اسطوره دیگر  و نوع اسطوره
اي از  گیري حاشیه محدود و در حد تلمیح و بهرهپردازي نیست، بلکه به صورت  پردازي و روایت شخصیت

سازي، اما با رویکرد دفاع از  پور هویت در این موارد نیز هدف روانی. اي تبلور یافته است روایات اسطوره
  .هویت فردي زنان است

گیري آثار وي  سمت ،ل جدیدئپور از فضاي جنوب ایران و پرداختن به مسا رفته با دور شدن روانی رفته
اي کمتر احساس  هاي اسطوره بنابراین نیاز به پرداخت. یابد تري می رنگ سوي رئالیته شدن نمود پر به

) 1380(» نازلی«و ) 1380(» زن فرودگاه فرانکفورت«یعنی  ،در آثار متأخرتر این نویسندهویژه  به. شود می
ن دو اثر اخیر زمانی اتفاق افتاده زیرا چاپ ای ؛فضا و چیدمان داستانی متفاوت نسبت به آثار اولیه بارز است

ساز بدوي فاصله گرفته  در فضایی که از ذهن اسطوره ؛کند است که نویسنده در خارج از کشور زندگی می
  .سازد هاي خاص خویش را می است و اسطوره
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