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درآمیختن اسطوره و داستان در روایت مدرنیستي و پسامدرنیستي از جمله شـگردهایي اسـت کـه
خود سبب ميشود روایت به قطب استعاری میل کند و با عبور از مجرای استعاره به سمت تودرتویي و
الیگاني پیش رود و مخاطب ناگزیر شود ژرفساخت اسطورهای داستان را که در الیههای زیـرین مـتن
نهفته است ،دریابد و پارههای روایت را بر اساس آن کنار هم قرار دهد تا به فهم داستان نزدیـک شـود.
در این نوشتار ،با استفاده از نظریّة یاکوبسن در خصوص قطبهای استعاری و مجازی زبان ،به تحلیل و
تبیین ژرفساخت اسطورهای چند داستان کوتاه شهریار مندنيپور پرداخته شده است و نشان داده شده
که در این داستانها گاه یک شخصیّت اسطورهای جایگزین یک شخصیّت داستاني ميشود و گاه زمـان
اسطورهای در جایگاه زمان داستاني قرار ميگیرد یعني گذشتة ذهني شخصیّتي در داستان ،در زمـاني
کیفي اتّفاق ميافتد و زمان بین گذشته و حال و آینده در آمد و شد است و نویسـنده ایـن زمـانهـا را
جایگزین هم ميکند .در مواردی نیز یک داستان جایگزین یک داستان اسطورهای ،البتّـه در کلّیّـت آن
ميشود و در برخي موارد ،یک روایت اسطورهای جایگزین کلّیّت روایي داستان ميشود .در مـتن مقالـه،
داستانهای مندنيپور در پنج سط ِ توصیف و خلق شخصیّت ،پرداخت زمان ،توصـیف مکـان ،پیرنـگ
داستاني و روایت در سط کالن ،بر اساس ویژگيهای ساختاری روایت اسطورهای تحلیل شده اسـت و
آشکار گشته که بیشترین جایگزیني در سط زمان روی داده است.

متنژپوهی ادبی،

چکیده
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مقدّمه
پیوند اسطوره و ادبیّات از جهات گوناگون و به دالیل مختلف امری نـاگزیر اسـت .آنچـه در ارتبـاط
اسطوره و ادبیّات در نگاه اوّل خود را مينمایاند ،نقش محوری و اصلي زبان در هر دو اسـت .ادبیّـات بـا
زبان بیشترین سر و کار را دارد و یکي از حوزههایي که زبان در آن کارکرد برجستهای ميیابد ،اسطوره
است .اساسا «اسطوره تا وقتيکه به زبان آورده نشود ،تا فرم زبـاني پیـدا نکنـد ،نمـيتوانـد بـا ادبیّـات
بیامیزد» (امامي .)661 :6839 ،از این رو ،ميتوان بر اساس تئوریها و نظریّههای زبانشناسي ،به تبیین
ارتباط اسطوره و ادبیّات پرداخت .در این میان ،توجّه جدّی به بُعد زباني و نیز ظرفیّتهای ویژۀ روایـي
اسطوره ،به ادبیّات مدرنیستي و پسامدرنیستي که خـود از زبـان و زوایـای پنهـان و نیـز قابلیّـتهـای
بيشمارش بسیار بهره ميگیرند ،تشخّص ویژهای بخشیده است.
از مهمترین عناصری که به ادبیّات و داستان مدرنیستي و پسامدرنیستي تشخّص ميبخشد ،ابهام در
زبان و تودرتویي و الیهای بودن روایت است .ابهام در زبـان و تودرتـویي و غیرمسـتقیمگـویي ،سـاختار
روایي داستان را به سمت روایت اسـطورهای مـيکشـاند کـه «چنـدمعنایي و کارکردهـای گونـاگون از
ویژگيهای آن است» (ستّاری .)6 :6811 ،روایتي که معنایي رمزی و چندمعنایي دارد یا به بیاني دیگر،
اساساً «استعاری است که نميتـوان آن را معطـوف بـه مضـمون واحـدی کـرد» (فـرای 116 :1374 ،و
 )121لذا برای دست یافتن به کُنه معنا و عبور از هزارتوی ابهام آن باید از نشانهها و علّتهای ظاهری
آن گذشـت .از دیـد برخـي پژوهنـدگان« ،اسـطوره و شـعر بسـیار بـه هـم نزدیکنـد ...هـر دو زبـان
غیراستداللی و تصویری را بهکار ميگیرند» (فتوحي. )876 :1385 ،این همانندی خود به مـا اجـازه
ميدهد که به شاعرانگي بیان و استعاری شدن زبان داسـتانهـایي کـه بـه روایـت اسـطورهای نزدیـک
شدهاند ،جدّیتر بیندیشیم و گِرِه خوردن داستان با روایت اسطورهای را عاملي بدانیم که بنا بـر نظریّـة
یاکوبسن ( ،)Jacobsonزبان داستان را استعاری ميکند و البتّه روایت را نیز بـه سـمت تودرتـویي و
چندمعنایي پیش ميبرد .بر اساس گفتة یاکوبسن ،همة شکلهای کالم به یکي از دو قطب اسـتعاری و
مجازی زبان متمایلاَند .قطب مجازی زبان ،با ایجاد رابطة مجاورت و همنشـیني در ابعـاد افقـي زبـان،
محور ترکیب را شکل ميدهد و قطب استعاری ،با تکیه بر رابطة جانشیني در ابعاد عمودی زبان ،محـور
انتخان را گسترش ميدهد .یاکوبسن این دو صورت بیاني (گزینش و ترکیب) را ابزارهـای اصـلي زبـان
ميداند که به وسیلة آنها کلّیّة نشانههای زباني صورت ميگیرد .بر این اساس ،تحلیل جانشیني که «در
تمام سطوح نشانهای قابل اعمال است ،از انتخان یک کلمه ،تصویر یا آوا گرفته ،تا انتخان یـک سـبک،
ژانر یا رسانه» (چندلر91:1387 ،ـ ،)699شامل مقایسة هر کدام از دالهای حاضر در متن بـا دالهـای
غایبي است که در موقعیّت مشابه امکان انتخان آنها به جای دالّ حاضر وجـود داشـت .بنـا بـر نظریّـة
یاکوبسن ،در هر شکلي از کالم ،موضوعي به موضوع دیگر ربط داده ميشود چون این دو موضوع یـا از
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در حوزۀ داستان و استعاری شدن زبان آن ،ميتوان به استعاره و مجاز در داستان نوشتة محمّدرضا
اصـالني (ر.ک اصـالني83 :6839 ،ــ  ، )63اشـاره کـرد و در مبحـث پیونـد اسـطوره و داسـتان ،بـه
پژوهشهایي همچون«بازشناسي روایتهای اسطورهای در آیینة داستانهای ایراني» (مدبّری و حسـیني
سروری« ،)38-66 :6833 ،تحلیل بینامتني روایت اسطورهای سالمرگي» (بـزرگ بیگـدلي و همکـاران،
818 : :6836ـ« ،)887تحلیل سیر بازتان مضامین و روایتهای اسطورهای ایراني در رمانهـای فارسـي
از  83مرداد  6888تا ( » )6837بزرگ بیگـدلي و همکـاران« ،)818-887 :6836 ،اسـطوره و ادبیّـات
پسامدرن» (ر.ک آزاد83 :6833 ،ـ  )7و «ژرفساخت اسـطورهای رمـان رود روای» (مـالمیر و اسـدی
جوزاني39 :1387،ـ . )99در حوزۀ تبیین پیرنگ اسطورهای داستانهای امروزی نیز تماشاخانة اساطیر
نغمه ثمیني شایستة یادکرد است .آنچه به پژوهش حاضر تازگي ميبخشد ،توجّه به ماهیّـت اسـتعاری
زبان در اسطوره از یکسو و داستان مدرنیستي و پسامدرنیستي از دیگر سو و البتّـه تبیـین ژرفسـاخت
اسطورهای ـ استعاری داستان به کمک یک نظریّة علمي زبانشناختي است .در این مقاله ،با اسـتفاده از
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جهتي شبیه به یکدیگرند و یا در مجاورت هم قرار دارند .بـر ایـن اسـاس ،یاکوبسـن طیـف وسـیعي از
پدیدههای فرهنگي و هنری را به استعاری یا مجازی تقسیمبنـدی مـيکنـد و بـر دو اصـل مهـم پـای
ميفشارد6:ـ نثر لزوماً با روابط مجاورت ادامه ميیابد و به سوی مجاز گرایش دارد ،ولي شعر تأکیـد بـر
مشابهت دارد و به سوی قطب استعاری متمایل است و از این رو« ،محقّـق بـه هنگـام اسـتفاده از یـک
فرازبان برای تعبیر و تفسیر بدعتهای شعری ،بررسي استعاره را مطلونتر ميداند» (یاکوبسـن:1388 ،
8 .)128ـ نوشتههای رئالیستي ،مجازی و نوشتههای رمانتیک و سمبولیک ،استعاریاَند .بنابراین ،ادبیّات
داستاني نو که گرایشي نمادگرایانه دارد و واکنشي است علیه واقعگرایي سنّتي ،به سوی قطب استعاری
گرایش پیدا ميکند» (الج98 :6831 ،ـ )96و این یعني« ،عملکرد بر روی محور جانشیني یعني انتخان
نشـانهای بـه جـای نشـانة دیگـر بـر حسـب تشـابه و گـرایش بـه آنچـه یاکوبسـن قطـب اسـتعاری
مينامد»(6صفوی ،1390،ج )108 :2و در نهایت ،رمزوار شدن داستان و ارائة ساخت و فـرم جدیـدی از
زبان که عبارت است از «بازی آزاد نشانهها» (پاینده .)100 :1388 ،به این نکتة مهـم نیـز بایـد توجّـه
داشت که شیوۀ معهود روایتهای کالسیک ـ در هنر ،اسطوره و ادبیّات ـ کـه داسـتان را «نقـل وقـایع
ميداند به ترتیب توالي زمان» (فارستر )36 :1369 ،و بر رعایت ترتیب و توالي رویدادها و ماجراها تکیه
ميکند ،داستاننویسان مدرنیست را که از شیوههای جدید داستاننویسي از جمله جریان سـیّال ذهـن
بهره ميبرند ،اقناع نميکند .این نویسندگان در داستانهایشان با بهـرهجـویي از روایـت اسـطورهای در
ژرفساخت داستان تالش ميکنند خواننده را وادارند برای درک داستان و لذّت بردن از آن ،الیـههـای
تودرتوی روایت آن را درک کند.
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آرای یاکوبسن در خصوص قطبهای استعاری و مجازی زبان و نیز با توجّه به سـاختار زبـاني ـ روایـي
ویژۀ اسطوره که اساساً به قطب استعاری زبان گرایش دارد ،به تحلیل ژرفساخت اسطورهای برخي
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از داستانهای مندنيپور پرداخته شده و نشان داده شده است که در ایـن آثـار ،داسـتان همزمـان هـم
اسطورهای ميشود ،هم استعاری استعاری ميشود به تعبیر یاکوبسن یعني چیـزی جـایگزین چیـزی
دیگر ميشود و اسطورهای ميشود ،چون آنچه جایگزین شده است ،خاستگاه اسطورهای دارد.
پیش از ورود به بحث اصلي ،یادکرد این نکته نیز بایسته مينماید که این جستار در تئوری ،عـالوه
بر دیدگاه یاکوبسون ،به نظریّة «استعارهشناختي» یا «استعاره مفهومي» جورج لیکاف نیز توجّه دارد .در
دیدگاه أخیر ،استعاره عالوه بر زبان ،در ذهن نیز بروز مـيیابـد و از ایـن رو ،هرگـاه از اسـتعاره سـخن
ميرود ،منظور از آن «مفهومي استعاری» است که در عبارتهای زباني امکان وقوع یافته اسـت بـدین
معنا که مفاهیم استعاری در قالب عبارتهای اسـتعاری در زبـان نمـود پیـدا مـيکننـد (ر.ک لیکـاف،
863 :6838ـ 669شهری .)1 :6866 ،ميتوان گفت هـم اسـطوره و هـم اسـتعاره ،از آنجـا کـه جنبـة
شناختي دارند ،ابتدا در ذهن اتّفاق ميافتند ،ساس نمود زبـاني پیـدا مـيکننـد بـه عبـارت دیگـر ،در
استعاره و اسطوره ،هر دو ـ و هر اثر روایي که به زبان اسـتعاری و روایـت اسـطورهای تمایـل دارد ـ بـا
حذف و جایگزیني در سط ذهن و زبان و در نتیجه ،استعاری شدن آن و نیز اسطورهای شـدن روایـت
مواجه هستیم .کوتاه سخن اینکه در نوشتار حاضر ،استعاری ـ اسطورهای شدن داستان در چند سـط ِ
شخصیّت ،زمان ،مکان ،پیرنگ و کلّیّت روایي داستان تبیین و تحلیل شده است و میل زبان بـه قطـب
استعاری و نیز جایگزیني روایت اسطورهای در هر سط آشکار گردیده است.

2ـ استعاری ـ اسطورهای شدن شخصیّت
در داستان «باران اندوهان» از مجموعة مومیا و عسل (ر.ک مندنيپور686 :6838 ،ـ  )67مخاطب
به کلمة «آزال» برميخورد .آزال در این داستان اسم یک کتان است .حال آنکه در مواجهة نخسـت بـا
این واژه ،مخاطب ميپندارد که با نام شخصي روبهرو است .در انتها نیز بـا آمـدن کلمـة «دسـتان» بـر
تردید مخاطب افزوده و روایت اسطورهای«زال/دستان» در خاطر او زنده ميشود .مخاطب به شدّت دچار
تردید و دودلي ميشود و در درک اینکه آزال نام کتابي است یا شخصیّتي داستاني ،درميماند ،آنجا که
يهای استنتاخي شده ارزشي ندارند در برابر «آزال» بيبدیل .نامت چیست همدم تـازه
ميخواند« :خطّ 
که دستان جوانت نزدیک ميشود  ...از خیال چشمان سیاه درآ و به آزال بنگـر» (منـدنيپـور:6838 ،
 .)688در واقع ،با آمدن «آزال» بهطور ناخودآگاه مخاطب «زال» پهلوان اسطورهای شاهنامه را بـه یـاد
ميآورد .این شک از آنجا ناشي ميشود که با آمدن کلمة «دستان» ذهن مخاطب به سـمت آن روایـت
کشیده ميشود که این خود به نوعي جایگزیني شخصیّت نیز ميانجامد .بیشترین تردیـد در گفتگـوی
مهیانه با برهود دربارۀ خاندانش اتّفاق ميافتد .آنجا که ضمیر «او» را برای «آزال» به کـار مـيبـرد کـه
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البتّه خود ،تقابل و تفاوت زبانشناختي «او» و «آن» را هوشمدانه برجسته ميسازد « :پـدرم یـک شـب
ميخواست بسوزاندش ،از پستوی پَنجدَری بیرون دوید .کتـان هـم دسـتش بـود ،سـرش داد مـيزد ...
ميخواست خالص شود ازش ] [...هوار ميکشید سَـرِ او ...او؟ او یـا آن چـه فرقـي مـيکنـد( »...همـان:
63ـ .)668نویسنده به عمد ميخواهد با آوردن ضمیرها و انتخان اسمي برای کتان کـه معـادل نـامي
برای انسان باشد ،به ابهام در نام کتان اشاره کند و از این طریق بر ابهامافکني در داستان کمک کند.

نامتعادل ،با موی مژگان یکسر سفید ،چشمهای بیرنگ آزاردیده از آفتان ،حیـران ،میـان لهراسـب و

است که نویسنده با آوردن «لهراسب» در کنار «زالي» ميتوانـد ذهـن مخاطـب را بیشـتر بـه سـمت
روایتهای اسطورهای و «زال» پهلوان شاهنامه ببرد .آنچه در داستان کوتاه مندنيپور و از جمله در این
داستانها اتّفاق ميافتد ،ارائة نگاهي متفاوت و جدید به اسـطوره و پیونـد زدن آن بـا داسـتان امـروزی
است .نویسنده سعي ميکند بین دو شخصیّت خلط کند و آن دو را جایگزین هم کنـد و بـا اسـتفاده از
این خلط شخصیّت ،به ابهام در شخصیّت باردازد.

1ـ استعاری ـ اسطورهای شدن زمان
اسطوره بنا بر ساختار اساساً روایي خود همانندی و پیوند بسیار محکمي با ادبیّات داستاني بـهویـژه
رمان دارد .زرافا ( )Zrafaخودِ اسطوره را اساساً «نوعي سرگذشت یا داستان ميداند که معموالً به خدا
یا رنّالنّوع و موجودات الهي مربوط ميشود» (ر.ک زرافا )663 :6833 ،و میشل بوتور ( )Bvtvrمعتقد
است «رمان شکل خاصّي از روایت است» (آزاد .)61 :6833 ،اگر بتوان اسـطوره را نیـز همچـون رمـان
«شکل خاصّي از روایت دانست» (همان ،)67 :باید سخن آن دسته از پژوهشگران را درست دانست کـه
روایي بودن را ویژگي مشترک اسطوره و ادبیّات ميدانند .از دیدگاه آنهـا اسـطوره و ادبیّـات «هـر دو در
یک ساختار مشترک هستند و آن ساختار داستانيشان است» (کهنمویيپور .)666 :6833 ،اسـطوره در
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عليخون ایستاده بود و معلوم بود حس کرده آنچه از او ميخواهند ،خارج از قوّۀ او و ورای وظایف سادۀ
هر روزهاش است» (همان66 :ـ« )863خطّ این طرح تا آماس سیاه زیر چشـمهـایش امتـداد یافـت و
رشتهرشتة سفید موهایش فرو ریخـت»( (همـان .)236 :همانگونـه کـه نشـان داده شـد ،راوی طـوری
شخصیّت «زالي» را معرّفي ميکند که خواننده «زال» پهلوان شاهنامه را به یاد ميآورد .نکتة مهم ایـن

متنژپوهی ادبی،

در«درّۀ مهرگیاه» از مجموعة مومیا و عسل (ر.ک مندنيپور832 :1380،ـ )866داستان ،دو نفـر را
به نامهای زالي و کموتر معرّفي ميکند .مـاجرا طـوری پـیش مـيرود کـه مخاطـب مـيپنـدارد راوی،
شخصیّت زال را از قهرمانان شاهنامه که با تني سر /سیاه و موی ساید زاده ميشود و مورد بـيمهـری
پدر قرار ميگیرد و به البرزکوه افکنده ميشود ،معرّفي ميکند .مندنيپور در این داستان آنجـا کـه بـه
معرّفي شخصیّت «زالي» ميپردازد ،چنان وی را توصیف ميکند که ذهن مخاطب آشنا با روایت فـوق،
دائماً به سمت «زال» شاهنامه کشیده ميشود« :کاری که از زالي بعید مينمـود .زالـي بلنـد و باریـک،
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تعریف خود ویژگي «روایي» دارد ،یعني قصّهپردازی را در کُنه خود دارد .بنابراین ،بـا ادبیّـات و بـهویـژه
بخشهایي از ادبیّات که جنبههای روایي بیشتری دارند ،در پیوند است .برخي از پژوهشگران ،گونههـای
تازۀ ادبیّات را ـ از جمله رمان ـ برآمده از دل اسطوره و اسطوره را پدیدآورندۀ رمان ميدانند .اشـتراوس
( )Straussکه پدید آمدن رمان را در راسـتای تقـدّسزدایـي از اسـطوره ارزیـابي مـيکنـد« ،رمـان را
محصول تنزّلیافته و تغییر شکل یافتـة اسـطوره مـيدانـد» (جـواری39 :6833 ،ــ .)33جـورج لوکـا
( )Lukaĉsنیز دربارۀ پیوند اسطوره و رمان بر این باور است که «رمان با بهکار بـردن اسـطوره و تـاریخ
در کنار هم ،ميتواند سیمای آدمي را به تمامي نشان دهد» (زرافا.)813 :6831 ،
آنچه در داستان و ادبیّات مدرن و پسامدرن برجسته است ،تعدّد روایت است .این تعدّد روایت منجر
به ابهام و عدم قطعیّت در معنا ميشود و خوانندهای که با چنین متني روبـهرو مـيشـود ،دچـار نـوعي
سردرگُمي ميشود و معموالً نميتواند معنایي معیّن از متن دریابد .رویکـرد نویسـندگان مدرنیسـت یـا
پسامدرنیست به اسطوره و شکل و میزان بهرهگیری از آن بهگونهای آشکار تغییـر کـرده اسـت .آنهـا در
استفاده از درونمایهها ،شخصیّتها ،بُنمایهها و الگوهای سـاختاری ـ روایـي اسـطورهای در خلـق آثـار
داستاني ،بنا بر گرایش فکری خود ،از آن به شیوۀ خاصّي استفاده ميکنند .شـهریار منـدنيپـور نیـز در
برخي از داستانهایش ،از ساختار اسطورهای ـ استعارهای عنصرِ «زمان» بهخوبي استفاده کرده است .در
داستان مدرنیستي و از جمله داستان کوتاه مندنيپور ،معموالً کیفیّتهای زماني ،دسـتخوش دگرگـوني
ميشود .روایت داستان به زماني (معموالً زمان حال) گفته ميشود و این زمان دائما بین گذشته و حـال
در جریان است .زمان در داستان مدرن ،همانند روایت اسطورهای ،زمان بيزماني است« ،گویي ماجرا در
جایي خارج از زمان روزمرّه ر ميدهد و شخصیّت در بُعد زماني غیر گاهشمارانه معني ميیابد» (جعفـر
نادری .)16 :6838 ،نکتة مهمتر اینکه در این داستانها عالوه بر بر هم خوردن نظم رویدادهای گذشته،
زمان حاضر نیز آشفته نشان داده ميشود و اساساً «با تحریف مفهوم زمـان معنـادار و گذشـت مـاللآور
زمان عادی ،انسجام ترتیبدار روایت» (لوئیس7 :6838 ،ـ ،)31مخدوش ميشود .خصیصة اصـلي زمـان
به کار رفته در داستانهای مندنيپور« ،بيزمـاني و ازلـي بـودن اسـت» (محمّـدی و همکـاران:6868 ،
 .)636نویسنده زمان را به گونهای خلق و توصیف ميکند که خواننده بین حال ،گذشته و آیندهای کـه
جایگزین هم شدهاند ،دچار سر در گمي ميشود و برای یکسانسازی و مرتّب کـردن خـطّ سـیری از
این داستانها ،ناچار باید پارۀ گفتارهای روایت در داستان را کنار هم قرار دهد تا متوجّه شود که زمـاني
که اکنون او در آن قرار گرفته ،کِي است.
در «مهمان» از مجموعة شرق بنفشه (مندنيپور638 :6833 ،ـ ،)617زمان در قسمتي از داستان به
صورت حسّي (کیفي) نشان داده ميشود .این گونة زماني ،چنانکـه در کتـان ارواح شـهرزاد آمـده ،بـر
مبنای عامل تداعي نوشته ميشود و «در شیوۀ نوشتن داستانهای سیّال یا به طور کلّـي روایـت ذهنـي
شخصیّت ،بنا بر خصلت بيتقدّم و بيتأخّر زمان حسّي ـ که زمانهای مختلف را در حافظه ،در حجمـي
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به مانند کُرهای آیینهای گرد ميآورد ـ خاطرههای شخصیّت بدون ترتیب و بنا به اقتضای عامـل تـداعي
نوشته ميشود (ر.ک همان .)67 :6836 ،امیر در داستان مرتکب قتـل شـده اسـت .هنگـامي کـه امیـر
هاشم را ميکُشد ،خوني از هاشم بر روی دسـتش مـيمانـد و بعـد از چنـدین سـال کـه از زنـدان آزاد
ميشود ،به خانة هادی ميرود .در خانة هادی شخصي به اسم منگول دست امیر را گاز ميگیرد و خـون
جاری ميشود .امیر با دیدن این خون به یاد صحنة کشتن هاشم ميافتد و در ذهـن او حـال و گذشـته
درميآمیزند و تمایزشان از میان ميرود« :منگول مثل گربهای چاق خرامید طرف امیر [ ]...امیـر دسـت
بُرد موهای سیخشدۀ او را خواباند .با پشت انگشت گونة او را ناز کرد و یکدفعه دیـد کـه نرمـة دسـتش
الی دندانهای منگول است  ...خون روی دندانهای منگول رقیق ميشد  ...امیر به رگة خـون کـه روی
مچ دستش خشک شده بود ،نگاه کرد .خون هاشم بود .وقتي انسیه جیغکشان از کلبـه بیـرون دویـده

«چشم بر چشم برهود ميدوزد ،بيهیچ شرم و مالحظهای.
...چرا به من کمک نميکنید؟ ...من از شما همـین کمـک کوچـک را مـيخـواهم .چـرا بـه مـن کمـک
نميکنید...؟
این صدا را پیش از این شنیدهام .همین کلمات ،همین جا ،همین طور با همـین لحـن هـوسانگیـز
معصوم ،صاف ،بيهیچ خش و رگهای ،زنترین صدای عالم است و هیچ زني ندارد این همه زاللـي را ...و
مثل آن چشمها که بارها دیده باشمشان ،آشناست و مثل آن دو خطّ چین کنار لبها که از خنـدههـای
فراموش شده ماندهاند . ...برهود یارای نگاه مهیانه را ندارد» (همان.)681 :
در این قسمت ،هنگامي که زمان عیني ميگذرد ،ذهن برهود ـ یکي از شخصیّتهـای داسـتان ـ بـه
سمت عالم الست و زمان آن جریان پیدا ميکند و نویسنده دو زمان را بهگونهای با هم درميآمیـزد کـه
انگار یکي جایگزین دیگری شده است.
در داستانهای مندنيپور گاه رویداد و زمان ابتدای داستان در انتهای داستان تکرار مـيشـود و بـر
مبنای نظر یاکوبسن جایگزین ميشود .این جایگزیني خود باعث ميشود که مخاطب با اینکه مـيدانـد
داستان تمام شده است ،خود را در ابتدای داستان ببیند و باندارد کـه زمـان ،در خـود و بـه دور خـود
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در «باران اندوهان» (ر.ک همان686 :6838 ،ـ ،)67با دو زمان روبهرو ميشویم .در قسمت اوّل کـه
مهیانه دارد با برهود صحبت ميکند ،زمان عیني است و در حـال جریـان دارد .بـه محـ تمـام شـدن
سخن مهیانه ،ذهن برهود به زمان اسطورهای عهد الست کشیده ميشود:

متنژپوهی ادبی،

بود ،او آمده بود بیرون کلبه ،چهارزانو نشسته بود( »...مندنيپور6 :6833 ،ـ )673خـوني کـه از دسـت
امیر جاری ميشود ،او را به یاد صحنة کشتن هاشم مياندازد .زمان در این حالـت بـدون هـیچ تقـدّم و
تأخّری از حرکت ميایستد و با دیدن خون ،خاطرات بدون ترتیب زماني به ذهن هاشم وارد ميشوند.
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چرخیده است چرخهای و به تعبیر درستتر ،اسطورهای شده است« :زمان اسطورهای زماني اسـت کـه
در آن ،پایان مانند آغاز و آغاز مانند پایان است» (کاسیرر.)638 :6837 ،

متنژپوهی ادبی،
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9ـ استعاری ـ اسطورهای شدن مکان
مفاهیم اسطورهای ،بنیادی فرازماني ـ فرامکاني دارند .مکان در اساطیر بسان زمـان ،کیفـي اسـت و
مبهم و نامتعیّن .بخشهای گوناگون مکان اساطیری بـرخالف مکـان هندسـي ،نامتجـانس اسـت و سـه
جهت اصلي آن یعني پیش و پس ،باال و پایین و راست و چپ یکسان نیستند .به تعبیـر کاسـیرر «مـرز
مشخّص و واضحي که جهان را از لحا فضایي یا مکاني به «اینجا» [= زمیني] و باال [= آسـماني] و بـه
قلمرو صرفاً «تجربي» و قلمرو «امر متعال» ( )transcendentتقسیم کند ،وجود ندارد .این تمایز تنهـا
امری کیفي است» (کاسیرر8 :6837 ،ـ .)636اساسيترین خاصیّت مکان اساطیری این است کـه خـود
مظهر یک ساخت کلّي است و تمام مکان ،طبق طرحي که در مرکز این فضا مستتر است ،نظام ميیابـد
(ر.ک شایگان .)638 :6876 ،در اسطوره اشکال خاصّ مکان از جمله ،بلندای کوههـا کـه بـه آسـمان و
بهشت ازلي نزدیکند ،ژرفنای غارها و شکافهای زمین و کوهها و نیز دهلیزها و مازهای تودرتوی نهفتـه
در زیر زمین که رازناک ،تاریک و سرد و مردهاند (جهان مردگان) بسامد و اهمیّت فراواني دارند ،بهویـژه
که اغلب «در اساطیر راهروهای کانها و دهانههای رودخانهها به مهبل زمین مـادر تشـبیه شـده اسـت»
(الیاده )611 :6873 ،که با زایش و زایندگي پیوند وثیق دارد .البتّه این خود از آن روست کـه «در دورۀ
سنگي ،غارها از اهمیّت دیني برخوردار بودهاند .در دورههای پیشتاریخي ،غارها به شـکل آیینـي تغییـر
شکل ميداد ،بيدرنگ صحنة رازآموزی دفن مردگان شد ...نفوذ به دورن یک هزارتو یا غار ،بـا بازگشـت
رازآلود به مادر یکي بود ،هدفي که در آیینهای رازآموزی و مجالس ترحیم و تدفین دنبال ميشـد .امّـا
تنها رازآموزی و تشییع جنازه نبود که در غارها صورت ميگرفت ،برخي از زناشویيهای اسطورهای نیـز
در آنجا صورت ميگرفت» (همان17:ـ .)611
در برخي از داستانهای مندنيپور ،آنچه در پرداخت مکان ميآید ،مربوط به شکل ظاهری نیسـت،
بلکه بیشتر کیفي است و مهگرفته و مبهم و نامتعیّن ،و اگر قرار بر توصیف باشد ،چنان انجام مـيشـود
که رنگ عاطفي بر فضای داستان حاکم شود .در مواردی نیز مکان داستان جای یا جایگاهي اسـت کـه
خود یادآور مکانهای اسطورهای خاص همچون بلندیها (کوهها) یا ژرفاها (شکافها ،غارهـا و مازهـای
زیرزمیني) است .در بینش اسطورهای ،سه ساحت کیهاني زمین ،آسمان و عالم زیرین را با یکـدیگر در
پیوند ميداند (همان 88 :6833 ،و .)88هر دو گونة مکاني یاد شده ،یعني کوه و غار ،پیوستگي زمین و
آسمان را معنا ميبخشـد .در «سـنبل ابلـیس» از مجموعـة مومیـا و عسـل (ر.ک منـدنيپـور:6838 ،
676ـ ،)697با اسطورهای شدن مکان مواجه ميشویم« :سه سـال پـیش هـم دوبیتـيسـرایي مجنونـة
نخلستانها به کوهی که تا کمرکشش لیمو و پرتقال کاشته بودنـد ،اشـاره کـرد کـه آقـای «خـاوران»

برهمکنشي اسطوره و استعاره در داستان کوتاه شهریار مندنيپور

87

سنگي از میان خرابههای شهر بیشابور در جیب گذاشت و از این سو رفـت و بـه راه«غارشـاپور» چهـار
قاطر بار او را ميبردند» (همان .)696 :تکیه و تأکید بر موقعیّت مکاني کوه یـادآور ایـن اصـل مهـم در
بینش اساطیری است که «باید روزنهای به عالم باال باشد تا از راه آن خدایان بتوانند بر زمین فرود آیند
و انسان بتواند به صورتي نمادین به آن صعود کند» (الیاده 88 :6833 ،و .)88امّا مهمتـر از کـوه بـودن
مکان ،تکیه بر غار شاپور است .غار شاپور جایي است که خاوران به آنجـا مـيرود و برنمـيگـردد .غـار،
خاوران را به خود فراخوانده است تا در مهبل خویش جای دهد« .غار شاپور» در داستان همان نقشي را
ایفا ميکند که زمین در اسطورهها ،و اینگونه مخاطب با جایگزیني غار شاپور در داستان به جای زمـین
و غار و شکاف در اسطوره روبرو ميشود .غار که در بینش اسطورهای ،همانند کوه ،ارتباط با خـدایان را
ممکن ميگرداند ،آدمي (اینجا آقای خاوران) را به عالم دیگر ميبرد.

متنژپوهی ادبی،
شمارۀ  ،93سال ،67زمستان 6868

در بینش اسطورهای دهانهها هم به عالم باال و هم به جانب پایین عـالم زیـرین یـا جهـان مردگـان
اشاره دارند (ر.ک همان 88 :و .)88سردابه ،زیرترین بخش مکاني است که با مرگ و زنـدگي در پیونـد
است و به جهان تیره و رازناک مردگان نزدیک است .در دو داستان مندنيپور با سردابه و رازنـاکي آن و
نیز با پیوندش با مرگ و زندگي و نیز جهان دیگر مواجهیم« :بشکن دندان سنگي را» از مجموعة مومیا
و عسل (ر.ک مندنيپور67 :6838 ،ـ )869و «شام سرو آتش» از مجموعة شرق بنفشـه (ر.ک همـان،
16 :6833ـ )87در «شام سرو آتش» که فضای داستان با مرگ و نیستي پیونـد خـورده اسـت و راوی،
جنازۀ کساني را که برای رسیدن به معشوقش کشته است ،درون چاه مـيانـدازد چـاهي کـه خـود بـا
سردابهای که در آن قتلهایي صورت گرفته و جنازههایي مخفي شده است ،ميگوید« :من دَرِ آرامگاه را
ميبندم وميآیم تُو و آماده ميشوم که به سردابه بروم .قبل از اوّلین بار و آخرین باری که تو را به آنجـا
بردم ،بارها قصدکردم که راز آن را برای تو فاش کنم[ ]...گمان سرایدار قبلي از راز این سردابه خبر نشد
و مُرد .خودم تصادفي اینجا را پیدا کردم ]...[ .سخت است فـرو رفـتن .کمـي تمـرین مـيخواهـد .حـاال
ميتوانم خیلي سریع بیایم زیرزمین .تاریک است اینجا( »...همان )37 :و در «بشکن دنـدان سـنگي را»
مينویسد« :از پلّههای سردابه پایین ميروم ،ظهرها ،فانوس هم با خود ميبـرم .بیـرون جهـنّم اسـت. ...
مردهای گوران تکوتوکي زیر سایة کَاَر نشستهاند ،قلیان ميکشند ،در گـوش هـم پـچپـچ مـيکننـد...
خیالشان از من راحت است و من این تَه که دمة زمـین ورم مـيکنـد ،راحـتم .وسـط دیـوارۀ مـدوّرش
مينشینم و گوش ميدهم» (همان .)83 :6838 ،تیرگي و رازناکي این سردابهها یادآور مازها و غارهـای
اسطورهایاند که خود راه فرا یا فرو رفتن به جهان دیگر و دریافتن رازها و نادانستههـای بشـر بـودهانـد.
سردابه در هر دو داستان جایگزین مکاني ميشود مرموز کـه بـه نـوعي بـا مـرگ و زنـدگي و تیرگـي و
رازناکي پیوند دارد.
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متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،93سال ،67زمستان 6868

7ـ استعاری ـ اسطورهای شدن داستان در سطح کالنروایت
جایگزیني کالن زماني روی ميدهد که چند جزء یا همة اجزای یک روایت جایگزین همـه یـا چنـد
جزء از اجزای روایت دیگر شوند و یک روایت جایگزین یک روایت دیگر شـود .در چنـین مـواردی ،گـاه
البتّه نویسنده اجزای دو یا چند روایت اسطورهای ـ و گاه اسطوره و تاریخ یا داستان ـ را در یـک روایـت
یا تصویر بـا هـم گـرد مـيآورد و مـيکوشـد بـه کمـک آن بهتـر بـا مخاطـب خـود سـخن بگویـد .در
داستان«چکاوک آسمانخراش» یک روایت اسـطورها ی جـایگزین یـک روایـت دیگـر ـ سـقوط فـرد از
برجهای دوقلـو در حادثـة یـازده سـاتامبر مـيشـود (ایـن مجموعـه یـازده داسـتان دارد کـه در تمـام
داستانهایش سایة سنگین حادثة یـازده سـاتامبر را مـيتـوان دیـد)« :سـقوط از بـرج ،هوالنـه هـول،
وسطهای اوّلین فیلمي که سر دست آمده بود ،ضبط شده بود و فیلم حاال رسیده بود بـه یـک نمـایي از
بهشت زمیني جایي در «آمازون» یا شاید «سراندیب» .آبشاری بلند از قلّهای خلیده در ابر فرود ميآمد
به برکهای فیروزهای .غبار آن میان درختهای مرموز کنار برکه ميرفت ...و ناگهاني در تاریک روشـنای
عمق درختها ،وهم عبور پیکر لختي ،یک لحظه به چشم ميآمد (ر.ک همان.)66: 6833 ،
سراندیب ،هبوط آدم از بهشت و فضایي که در این قسـمت توصـیف مـيشـود ،مخاطـب را بـه یـاد
فضاهای اسطورهای مياندازد .فیلم از سقوط شروع ميشود ـ فرد سقوطکننده از برجهای دوقلو در حال
سقوط است ـ و به نمایي از بهشت ختم ميشود و فرد سقوطکرده حال در عمق درختها دیده ميشود
(در هبوط اسطورهای آدم از بهشت نیز آدم به سراندیب سقوط ميکند) .این خود یـادآور هبـوط آدم از
بهشت آسماني به روی زمین است .در داستان ،زمین به گونهای توصـیف مـيشـود کـه تجلّـي بهشـت
آسماني را برای انسان به ارمغان ميآورد .استعارهای شدن داستان در این سط مشخّص این گونه اتّفاق
ميافتد که سقوط فرد از برج با هبوط آدم از بهشت همانند ميشود .مکـان فـرد سـقوطکننـده نیـز در
جنگل و با نشان دادن پیکری لخت روی ميدهد که آدم نیز هنگام خروج از بهشت بـا پیکـری لخـت از
بهشت رانده مي شود و در سرزمین سراندیب هبوط ميکند .بهشت زمیني نیز جایگزین بهشت آسـماني
ميشود .حتّي «آبشاری بلند از قلّهای خلیده در ابر» نیز ميتواند مشبّهبهي بـرای هبـوط آدم از بهشـت
باشد .ناگفته پیداست که مندنيپور با آوردن اینگونه روایات ،سعي در تغییر در ساختار روایت اسطورهای
دارد .بدین گونه که رویدادی که در اسطوره انجام گرفته است ،کنار گذاشته ميشود ـ یا در پـسزمینـة
روایت داستانش بروز ميکند ـ و روایت دیگر و امروزی جایگزین آن ميشود.
در داستان «باران اندوهان» ،مخاطب با روایـت اسـطورهای در سـط کـالن و در کنـار هـم روبـهرو
ميشود ،از جمله «ورق ميزند .همین است...با زانوان زخمین هبوط  ...تخمـة سـیب در چنـگ ،نطفـة
هابیل و قابیل فراچنگ ،بیدارشدهای از خوان سبز در سایة سـبز مـردمگیـاه هـر پگـاه ،و خفتـهای بـر
خاکستر گرم شهرهای سوخته هـر شـامگاه( »...همـان .)683 :6838 ،البتّـه جـایگزیني در ایـن سـط
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هنگامي مشخّصتر ميشود که در انتهای داستان متوجّه ميشویم زانوان زخمي متعلّق بـه برهـود بـوده
است که نشاني از هبوط در او دیده ميشود« :برهود از سَرِ زانوهای زخمـياَش برمـيخیـزد( »...همـان:
 .)666این جایگزیني از آن جهت مهم به نظر ميرسد که در قالب شبکهای از روابط تودرتـو و متـداعي
ظهور ميکند و همزمان با چندین روایت اسطورهای ميآید و مهم آنکه در این سط  ،سقوط فرد از برج
را که در مثال قبلي یادآور شدیم به ذهن متداعي ميکند.

8ـ استعاری ـ اسطورهای شدن پیرنگ

6ـ وضعیّت متعادل آغازین با حضور یک شاه /خدا /صاحب برای کلّ سرزمین.
8ـ پدر /شاه سرزمین را میان سه فرزند تقسیم ميکند.
8ـ بخش باارزشتر از آنِ پسر کِهتر ميشود.
3ـ حسادت برادران بزرگتر.
9ـ برادران بزرگتر برادر کوچکتر را ميکشند.
1ـ پدر/شاه با یاری فرزند پسر کوچکتر از پسران بزرگتر انتقام ميگیرد.
خالصة «مومیا و عسل» بدین شرح است :در این داستان بعد از فوت پدربزرگ ،بازماندگان خانـهای
از او به ارث ميبرند  .پدربزرگ وصیّت کرده است که خانه در صورتي به فرزندان بـه ارث مـيرسـد کـه
همه در این خانه زندگي کنند .برای این منظور ،پدر بعد از پدربزرگ ریاست خانه را بر عهده مـيگیـرد.
او خانه را میان سه فرزند تقسیم ميکند و قسمت بهتر خانه را بـه پسـر بـزرگ مـيدهـد .پسـر بـزرگ
همراهي بیشتری با پدر دارد و ارث به او ميرسد .برادران دیگر به برادر بزرگتر پنهاني حسادت ميکنند.
ساس دو برادر کوچکتر نقشة قتل پدر را ميکشند .این در حالي است که برادر بزرگتر در اتاق پـدر بـه
سر ميبرد .نقشة قتل با ناکامي روبرو ميشود و پدر با ساردن خانه به برادر بزرگتر از بـرادران کـوچکتر
انتقام ميگیرد.

متنژپوهی ادبی،

ریختار روایی اسطورۀ «ایرج»

شمارۀ  ،93سال ،67زمستان 6868

ریختار روایي «مومیا و عسل» در مجموعة مومیا و عسل (ر.ک همـان76 :ــ )18بـه داسـتان ایـرج
نزدیک است .بنا بر شاهنامه و مآخذ دیگر ،فریدون جهان را میان سه پسر خود تقسـیم کـرد .روم را بـه
سلم ،توران را به تور و ایران را به ایرج داد .سلم و تور بر ایرج حسادتکردند و به پدر پیغام فرسـتادند و
به کینهجویي درآمدند .ایرج با برادران از دَرِ دوستي درآمد امّا آنان قبـولنکردنـد و ایـرج را بـهنـامردی
کشتند .فریدون به کین ایرج برخاست و نوهاش منوچهر ،سـلم و تـور را کشـت (ر.ک شمیسـا:6876 ،
333ـ 333و یاحقّي888 :6879 ،ـ .)886برای بهتر نشاندادن جایگزیني این اسطوره با داستان «مومیا
و عسل» ،ریختار روایي آن را ميآوریم.8
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متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،93سال ،67زمستان 6868

ریختار روایی «مومیا و عسل»
6ـ وضعیّت متعادل آغازین با حضور پدر خانواده برای کلّ خانه.
8ـ پدر خانه را میان سه فرزند تقسیم ميکند و قسمت بهتر خانه به برادر بزرگتر ميرسد.
8ـ برادر بزرگتر همراهي بیشتری با پدر دارد و ارث به او خواهد رسید.
3ـ حسادت پنهاني برادران نسبت به برادر بزرگتر.
9ـ برادران کوچکتر برای پدر نقشة قتل ميکشند ،در حالي که برادر بزرگتر در اتاق پدر بـه سـر
ميبرد.
1ـ نقشه با ناکامي روبرو ميشود و پدر با ساردن خانه به برادر بزرگتر از برادران کوچکتر انتقـام
ميگیرد.
«شبانگاه که خانه از اغیار تهي شد ،پدر هر سه برادر را به اتاق پدربزرگ فراخواند خودش قبالً همة
وسایل را به آنجا منتقل کرده بود .قرار داشت روی تختخوانِ منبّتي پدر بخوابـد و بـر صـندلي راحتـي
همو فرمانهای خانه را صادر کند .معتقد و خسته حرف ميزد .هر سه برادر از آن پـس مـيبایسـت در
خانة اجدادی ساکن شوند وگرنه مقرّری ماهانة آنها قطع ميشد .پدربزرگ به جبران عدم حضـورش در
آن سرا و تا اینکه باقي ماندۀ خاندان متفرّق یک جا گرد آید ،چنین وصیّت کرده بود و او هـم پدرشـان
بود برای حفظ منش رو به فراموشي اجداد چنین ميخواست» (مندني پور.)19 :6838 ،
این داستان البتّه با اندکي تفاوت نسبت به اسطورۀ ایرج هماننـدی پیرنگـي دارد .سـرزمین در ایـن
داستان ،خانه است که بین سه فرزند تقسیم ميشود و قسمت بهتر خانـه بـه بـرادر بزرگتـر مـيرسـد.
برادران به طور ناخودآگاه به این وضعیّت حسادت ميبرند و از ماندن در خانه راضي نیستند .نقشة قتـل
پدر را ميکشند .برادر بزرگتر در اتاق پدر به سر ميبرد و به طـور ناخواسـته مـرگ آن دو بـه هـم گِـرِه
ميخورد .برادران به علّت وجود مار در اجرای این نقشه ناکام مـيماننـد و بـرادر بزرگتـر صـاحب خانـه
ميشود .جایگزیني داستان زماني بهتر درک ميشود که به جای کشور ،خانه مورد نظر قـرار مـيگیـرد.
سه برادر در داستان جایگزین سه برادر در اسطوره ميشـوند و پـدر داسـتان در رأس خانـه ،جـایگزین
فریدون در اسطوره ميشود.
داستان «باران اندوهان» از همین مجموعه (ر.ک صص 686ـ )67نیز از چنین ویژگي ،البتّه نسبت
به اسطوره گیلگمش  3برخوردار است :هر کس کتان آزال راکه مهیانـه از پـدرش بـه ارث بـرده اسـت،
بخواند ،دچار مرگ عجیبي ميشود .مهیانه که نميخواهد به سرنوشت پدر و برادرش دچار شود ،کتـان
را به کتابخانه هدیّه ميدهد .برهود با مهیانه ارتباط برقرار ميکند .مهیانه هشـدار مـيدهـد ،امّـا برهـود
نادیده ميگیرد  .در کتابخانه آقای خیری ـ خـدمتکار کتابخانـه ـ کـه بـه کتـان دسـت پیـدا مـيکنـد،
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ميمیرد .مهیانه روزی باراني به خانة برهود ميرود و آزال ـ کتان ـ را از برهود ميگیرد و در حوض آن
فرو ميکند .در همان زمان برهود از زانوان مهیانه برميخیزد.
ریختار روایی «باران اندوهان»

ریختار کلّی اسطورۀ «گیلگمش»4
6ـ زني صاحب درخت /دارایي است.
8ـ نیروی شر دارایي  /درخت را تهدید ميکند.
8ـ مرد نیروی تهدیدگر را ميراند.
3ـ زن به مرد از دارایي  /درخت هدیّه ميدهد.
9ـ مرد هدیّه را از دست ميدهد.
1ـ مرد روح بهترین دوستش را مالقات ميکند و ميمیرد.
در «باران اندوهان» زن ،صاحب کتان آزال است .بیماری طاعون صاحب کتان را تهدید مـيکنـد« :آقـا
خیری اسم گلشاه برایت آشنا نیست؟!

شمارۀ  ،93سال ،67زمستان 6868

این داستان را ميتوان با اسطورۀ گلگمش 3که تقابل خیر و شر را نشان ميدهد ،سـنجید« :ایشـتار
مالک درختي است .نیروهای متخاصم مانع رشد آن ميشوند .گیلگمش به کمک او ميآید .ایشتار بـرای
تشکّر از گیلگمش که به کمک او آمده است ،شاخهای از درخت را به او هدیّه ميدهد .گیلگمش طبلـي
ميسازد که دختران جوان از شنیدن آن آزار ميبینند .طبل به دوز ساقط مـيشـود .انکیـدو قـانون را
ميشکند ،به دنبال طبل ميآید ،گرفتار ميشود .گیلگمش به کمـک دوسـتش مـيرود .روح انکیـدو بـا
کمک یکي از خدایان از سورا بیرون ميآید ،روح از مقدّرات دوز خبر ميدهد .گیلگمش بیمار شـده،
در بستر ميمیرد» (ثمیني37 :6837 ،ـ .)31سنجش ریختار روایي این داستان با اسطورۀ گیلگمش 3به
درک چگونگي اسطورهای ـ استعاری شدن پیرنگ آن کمک ميکند:

متنژپوهی ادبی،

6ـ مهیانه صاحب کتان آزال است.
8ـ بیماری طاعون صاحب کتان را تهدید ميکند  //مهیانه در صدد نـابودی
کتان برميآید  //کتان را به کتابخانة برهود ميدهد.
8ـ مهیانه کتان را به برهود هدیّه ميدهد.
3ـ مهیانه برهود را مالقات ميکند.
9ـ مهیانه کتان را از دستان برهود ميگیرد.
1ـ مهیانه و برهود از نیشي بر کتفهایشان ميمیرند.

متنژپوهی ادبی،
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دیروز ختمش بود...
چطور مرده؟
کسي نميداند آقا ...مثل پسرش ،مثل جدّش ...یک مرضي ميزندشـان( »...منـدنيپـور )688 :6838 ،و
در ادامه ،تأکید ميکند که بیماری به خاطر بیماری طاعون است« :مرض دامنگیر هر کسي که لمسـش
کُند ،ميشود ...نه؟!
نه همه  ...بیا با من  ...ارثي که به من رسیده ،برای ...
سرانگشتهای برادرت سیاه شده بودند ،خیارکي توی کشالة رانش  ...مثل جدّت (»...همان.)668 :
مهیانه در صدد نابودی کتان بر ميآید .کتان را به کتابخانة برهود هدیّه ميدهد« :کتـانهـا را روی
میز ميگذارد مهیانه .باید اینها را اهدا کنم به کتابخانة شما ...خطّياَند( »...همان .)66 :مهیانـه کتـان را
به برهود هدیّه ميدهد .مهیانه برهود را مالقات ميکنـد .مهیانـه کتـان را از دسـتان برهـود مـيگیـرد:
«ميخواهمش ...پسش بده  ...چرا سراغ من نیامدی  ...پسـش بـده ...برهـود مـيآیـد ،آزال را در جعبـة
مخملینش ميگذارد و زیر لبة کت ميگیرد و به حیاط ميبرد» (همان .)663 :مهیانه و برهود از نیشـي
که بر کتفهایشان زده ميشود ،ميمیرند« :مهیانه ،آزال را در آن حـوض فـرو مـيکنـد[ ]...آنچکـان،
خنداخند ،دستهایش را بـه سـوی برهـود مـيگشـاید .حـاال بیـا ...برهـود از سَـرِ زانوهـای زخمـياَش
برميخیزد ...آنقدر سودای باراناَند که کینکشترین بوسة عالم بر کتفهایشان را درنميیابند» (همـان:
66ـ .)663در اسطوره و داستان ،هر دو ،زني صاحب دارایي ميشود .در اسطوره دارایي به وسیلة نیروی
شر تهدید ميشود و در داستان به وسیلة بیماری طاعون .در داستان و اسطوره پای فرد سومي به میـان
ميآید که هدیّهای را از دست زن ميگیرد .در آخر داستان و اسطوره شاهد مرگ هسـتیم مـرگ زنـان
داستان .همانگونه که نشان داده شد ،داستان باران انـدوهان بـا اسـطورۀ گـیلگمش  3در مـوارد زیـادی
جایگزین هم ميشوند.

نتیجهگیری
در داستان کوتاه شهریار مندنيپور ،به دلیل میل زبان داستان به سـمت قطـب اسـتعاری و نزدیـک
شدن روایت به ساختاری اسطورهای ،با استعاری ـ اسطورهای شدن روایت مواجه هستیم .این روایـتهـا
از سویي استعاریاَند ،چون در آنها با نوعي جایگزیني روبهرو ميشویم و از دیگر سو ،اسطورهایاَند ،چون
آنچه جایگزین شده ،از اسطوره بر آمده است .در این وضعیّت که زبـان بـه قطـب اسـتعاری خـود میـل
ميکند و روایت به سمت تودرتویي و ابهامگونگي پیش ميرود ،مخاطـب بـرای درک الیـههـای پنهـان
ژرفساخت داستان ،ابتدا باید زبان استعاری را کشف کند وآنگاه با توجّه به ساختار استعاره ،روایتهـای
اسطورهای را در ژرفساخت داستان کشف کند و با کنار هم نهادن پارههای روایـت ،داسـتان را دریابـد.
ایـن پــژوهش نشـان مـيدهـد کــه در داسـتانهــای مـورد مطالعــه ،در جـایگزیني اشــخاص بیشــتر از
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پینوشتها
6ـ برای مطالعة بیشتر ،ر.ک الج76 :6831 ،ـ 37یاکوبسن37 :6831 ،ـ 86همان688 :6833 ،ـ666
صفوی663 :6868 ،ـ 67هاوکس663 :6838 ،ـ  689و اصالني83 :6839 ،ـ.63
8ـ ریختار روایي این داستانها از کتان تماشاخانة اساطیر اثر نغمه ثمیني نقل شده است.

منابع و مآخذ
آزاد ،راضیه« .)6833( .اسطوره و ادبیّات پسامدرن» .فصلنامة پـژوهشهـای ادبـی .شـمارۀ  ،7بهـار
 .6833صص 83ـ.7
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در نهایت ،یادکرد این سه نکتة مهم نیز بسیار بایسته مينماید که:
6ـ شهریار مندنيپور در داستانهایش به طور واض و روشن از اسطوره بهره نبرده است ،بلکه اشارات او
به اسطوره ،لحظهای و گاه در حدّ نام بردن است.او به اشارهای از نام آنها بسنده ميکند و آن را بيشـرح
و توضی رها ميکند و بر خواننده است که ژرفساخت اسطورهای را در داستانهای وی کشف کند.
8ـ آنچه برای مندنيپور مهمّ است ،خـود داسـتان و زبـان آن اسـت و اسـطوره در ناخودآگـاه وی روی
ميدهد و بیشترین اشارات وی به اسطوره محتوایي است و بر خواننده اسـت کـه خـی بـین اسـطوره و
داستان را پر کند.
8ـ در مواقعي نیز مندنيپور تالش کرده است از یک اسطوره یا روایت اسطورهای ،قرائت دگرگونشـده و
تغییریافتهای ارائه کند یا چند روایت اسطورهای را با هم درآمیزد و بـه کمـک آن ،رویـدادهای شـگفت
سیاسي ـ اجتماعي امروزی (مثالً سقوط فرد از برجهای دو قلو در حادثة یازده ساتامبر) را وارد داسـتان
کند و آن را به اسطورۀ هبوط آدم نزدیک سازد.

متنژپوهی ادبی،

شخصیّتهای اسطورها ی خاندان زال و البتّه خـود زال ـ شـاید بـه دلیـل سرشـت ویـژه و متفـاوت او ـ
استفاده شده است .در این روایتها ،معموالً زمان گذشته و حال که در ذهن شخصیّت جریان مـيیابـد،
جایگزین هم شدهاند و این خود ،مخاطب را با زمان ذهني روبهرو کرده است .در پیرنگ نیز منـدنيپـور
تالش ميکند که ساختار برآمده از اسطوره را در داستان بهوسیلة ریختار کلّي داستان به نمایش بگذارد.
این شیوۀ او باعث ميشود که نویسندۀ داستان مدرن با استفاده از همپیوندی اجزاء در داستان ،اسـطوره
را کشف و رویدادهای کلّي و علّي ـ معلولي حوادث داستان را معطوف به مضموني واحـد کنـد ،هماننـد
آنچه در داستان «مومیا و عسل» آمده است .نکتة دیگری که در سط پیرنگ داستان منـدنيپـور حـائز
اهمیّت است ،توجّه به این اصل است که ،ریختار کلّي داستان با اسطوره همساني دارد ،منتها در سـط
با هم متفاوتاَند داستان در سط کوچکتری از اسطوره واقع ميشود به عنوان مثال ،جامعـه بـه خانـه
تبدیل ميشود.
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