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 پور کوتاه شهریار مندنی داستان در استعاره و اسطوره کنشی برهم

 دیمحمّ ابراهیم
 ، بیرجندبیرجند دانشگاه يفارس و ادبیّات زبان دانشیار

 هندواالن فاروقی اهلل جلیل
 ، بیرجندبیرجند دانشگاه انگلیسي زبان شناسي و زبان گروه استادیار

 موصّلی رضا
 ، بیرجندبیرجند دانشگاه فارسي ادبیّات و زبان ارشد کارشناسي دانشجوی

 (86/81/6868  تاریخ تصویب: 88/89/6868)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 کـه  اسـت  شـگردهایي  جمله از پسامدرنیستي و مدرنیستي روایت در داستان و اسطوره درآمیختن
 و تودرتویي سمت به استعاره مجرای از عبور با و کند میل استعاری قطب به روایت دشو يم سبب خود
 مـتن  زیـرین  یها هیال در که را داستان یا اسطوره ساخت ژرف شود ناگزیر مخاطب و رود پیش يگانیال

 .دشـو  نزدیـک  داستان فهم به تا دهد قرار هم کنار آن اساس بر را روایت یها پاره و دریابد است، نهفته
 و تحلیل به زبان، مجازی و استعاری یها قطب خصوص در یاکوبسن ةنظریّ از استفاده با نوشتار، این در

 شده داده نشان است و شده پرداخته پور يمندن شهریار کوتاه داستان چند یا اسطوره ساخت ژرف تبیین
 زمـان  گاه و شود يم داستاني شخصیّت یک جایگزین یا اسطوره شخصیّت یک گاه ها داستان این در که

 زمـاني  در داستان، در شخصیّتي ذهني ةگذشت یعني  ردیگ يم قرار داستاني زمان جایگاه در یا اسطوره
 را هـا  زمـان  ایـن  نویسـنده  و است شد و آمد در آینده و حال و گذشته بین زمان و افتد يم اتّفاق کیفي

ـ کلّ در البتّـه  ،یا اسطوره داستان یک جایگزین داستان یک نیز مواردی در .کند يم هم جایگزین  آن تیّ
، مقالـه  مـتن  در .شود يم داستان روایي تیّکلّ جایگزینی ا اسطوره روایت یک موارد، برخي در و شود يم

 پیرنـگ  مکـان،  توصـیف  زمان، پرداخت شخصیّت، خلق و توصیف سط ِ پنج در پور يمندن یها داستان
 واسـت  شده  تحلیل یا اسطوره روایت ساختاری یها يژگیو اساس بر کالن، سط  در روایت و داستاني
 .است داده روی زمان سط  در جایگزیني بیشترین که گشته آشکار

 اریشهر کوتاه،  داستان ،یا اسطوره روایت یاکوبسن، زبان، مجازی و استعاری یها قطب ی:کلیدواژگان 

 .پور يمندن

                                                           

 E-mail: emohammadi@birjand.ac.ir )نویسندۀ مسئول( 


 E-mail: j_faroughi@birjand.ac.ir 


 E-mail: r_movasseli@yahoo.com 
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 مهمقدّ

 ارتبـاط  در آنچـه  .اسـت  نـاگزیر  امری مختلف دالیل هب و گوناگون جهات از و ادبیّات اسطوره پیوند

 بـا  ادبیّـات  .اسـت  دو هر در زبان اصلي و محوری نقش ،اندینما يم را خود لاوّ نگاه در ادبیّات و اسطوره

 اسطوره ،ابدی يم یا برجسته کارکرد آن در زبان که یيها حوزه از یکي و دارد را کار و سر بیشترین زبان

 ادبیّـات  بـا  توانـد  ينمـ  نکنـد،  دایـ پ يزبـان  فرم تا نشود، آورده زبان به که يوقت تا اسطوره» اساسا .است

 تبیین به زبانشناسي، یها نظریّه و ها یتئور اساس بر توان يم ،رو  نیا از (.661: 6839 امامي،« )زدیامیب

 روایـي  ۀویژ یها تیّظرف نیز و زباني عدبُ به جدّی توجّه میان، این در .پرداخت و ادبیّات اسطوره ارتباط

ـ قابل نیـز  و پنهـان  زوایـای  و زبـان  از خـود  که پسامدرنیستي و مدرنیستي به ادبیّات اسطوره،  یهـا  تیّ

 .است بخشیده یا ژهیو صتشخّ گیرند، مي بهره بسیار شمارش يب

 در ابهام ،بخشد يم صتشخّ پسامدرنیستي و مدرنیستي داستان و به ادبیّات که عناصری نیتر مهم از

 سـاختار  ،یيگـو  میرمسـتق یغ و تودرتـویي  و زبـان  در ابهامت. اس روایت بودن یا هیال و تودرتویي و نزبا

 از گونـاگون  کارکردهـای  و چنـدمعنایي » کـه  کشـاند  يمـ  یا اسـطوره  روایت سمت به را داستان روایي

 ،دیگر بیاني به یا دارد چندمعنایي و رمزی معنایي که روایتي(. 6: 6811، ستّاری« )است آن یها يژگیو

 و 116:  1374فـرای، « )کـرد  یواحـد  مضـمون  بـه  معطـوف  را آن تـوان  ينم که است یاستعار» اساساً

 ظاهری یها تعلّ و ها نشانه از باید آن ابهام هزارتوی از عبور و معنا نهکُ به یافتن دست برای لذا  (121

 زبـان  دو هـر  ...کنـد ینزد هـم  بـه  بسـیار  شـعر  و اسـطوره » پژوهنـدگان،  برخـي  دیـد  از ت.گذشـ  آن

 اجـازه  مـا  به خود همانندی این. (876: 1385 فتوحي،« )رندیگ يم کار به را تصویری و غیراستداللی

 نزدیـک  یا اسـطوره  روایـت  کـه بـه   یيهـا  داسـتان  زبان شدن استعاری و بیان شاعرانگي به که دهد يم

ـ  بـر  بنا که بدانیم عاملي را یا اسطوره روایت با داستان خوردن هرِگِ و بیندیشیم تر جدّی ،اند شده  ةنظریّ

 و تودرتـویي  سـمت  بـه  نیز را روایت البتّه و کند يم استعاری را داستان زبان ،(Jacobson) یاکوبسن

 و اسـتعاری  قطب دو از یکي به کالم یها شکلة هم یاکوبسن، ةگفت اساس بر .برد يم پیش چندمعنایي

 زبـان،  افقـي  ابعـاد  در همنشـیني  و مجاورت ةرابط ایجاد با زبان، مجازی قطب. نداَ لیمتما زبان مجازی

 محـور  زبان، عمودی ابعاد در جانشیني ةرابط بر تکیه با استعاری، قطب و دهد يم شکل را ترکیب محور

 زبـان  اصـلي  ابزارهـای  را( ترکیب و گزینش) بیاني صورت دو این یاکوبسن .دهد يم گسترش را انتخان

 در»که  جانشیني تحلیلبر این اساس،  .ردیگ يم صورت زباني یها نشانه ةیّکلّ آنها ةوسیل به که داند يم

 سـبک،  یـک  انتخان تا گرفته، آوا یا تصویر کلمه، یک انتخان از ،است اعمال قابل یا نشانه سطوح تمام

 یهـا  دال بـا  متن در حاضر یها دال از کدام هر ةمقایس شامل(، 699ـ1387:91، چندلر« )رسانه یا ژانر

ـ  بـر  بنـا  .داشـت  وجـود  حاضر دالّ جای به آنها انتخان امکان مشابه تموقعیّ در که است يغایب  ةنظریّ

 از یـا  موضوع دو این چون شود  مي داده ربط دیگر موضوع به موضوعي کالم، از شکلي هر در یاکوبسن،
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ـ ا بـر  .دارند قرار هم مجاورت در یا و یکدیگرند به شبیه جهتي  از عيوسـی  طیـف  یاکوبسـن  اسـاس،  نی

 پـای  مهـم  اصـل  دو بـر  و کنـد  يمـ  یبنـد  میتقس مجازی یا استعاری به را هنری و فرهنگي یها دهیپد

 بـر  کیـد أت شعر ولي ،دارد گرایش مجاز سوی به و ابدی يم ادامه مجاورت روابط با لزوماً نثر ـ6:ردافش يم

ـ » ،رو  نیا از و است متمایل استعاری قطب سوی به و دارد مشابهت  یـک  از اسـتفاده  نگـام ه بـه  قمحقّ

: 1388 یاکوبسـن، « )داند يم تر مطلون را استعاره بررسي شعری، یها بدعت تفسیر و تعبیر برای فرازبان

 ادبیّات ،بنابراین .نداَ یاستعار سمبولیک، و رمانتیک یها نوشته و مجازی رئالیستي، یها نوشتهـ 8 (.128

 استعاری قطب سوی به تي،سنّ یيگرا واقع علیه است واکنشي و دارد نمادگرایانه گرایشي که نو داستاني

 انتخان یعني جانشیني محور روی بر عملکرد» ،يعنی نیا و (96ـ98: 6831 الج،« )کند يم پیدا گرایش

 اسـتعاری  قطـب  یاکوبسـن  آنچـه  بـه  گـرایش  و تشـابه  حسـب  بـر  دیگـر  ةنشـان  جـای  بـه  یا نشـانه 

 از جدیـدی و فـرم   ساخت ةارائ ومزوار شدن داستان ر و در نهایت، (108: 2ج ،1390صفوی،)6«نامد يم

 توجّـه  بایـد  نیـز  مهـم  ةنکت این به. ( 1388:100 پاینده،« )ها نشانه آزاد بازی» از است عبارت که زبان

 وقـایع  نقـل » را داسـتان  کـه ـ   و ادبیّات اسطوره هنر، درـ   کالسیک یها تیروا معهود ۀشیو که داشت

 تکیه ماجراها و رویدادها توالي و ترتیب رعایت بر و (36: 1369 فارستر،) «نزما توالي ترتیب به داند يم

 ذهـن  سـیّال  جریان جمله از يسینو داستان جدید یها وهیش از که رایست مدرن سانینو داستان ،کند يم

 در یا اسـطوره  روایـت  از یيجـو  بهـره  با شانیها داستان در نویسندگان این. کند ينم اقناع ،برند يم بهره

 یهـا  هیـ ال آن، از بردن تلذّ و داستان درک برای وادارند را خواننده کنند يم تالش داستان ساخت فژر

 .کند درک را آن روایت تودرتوی

 تحقیق روش و پیشینه

 درضامحمّ ةنوشت داستان در مجاز و استعاره به توان يم آن، زبان شدن استعاری و داستان ۀحوز در

 بـه  داسـتان،  و اسـطوره  پیونـد  مبحـث  در و کـرد  اشـاره  ، (63ــ  83: 6839)ر.ک  اصـالني،   اصـالني 

مدبّری و حسـیني  ) «ایراني یها داستان ةآیین در یا اسطوره یها تیروا بازشناسي»همچون یيها پژوهش

، همکـاران  و بیگـدلي  بـزرگ « )سالمرگي یا اسطوره روایت بینامتني تحلیل» ،(38-66: 6833 سروری،

 فارسـي  هـای  رمان در ایراني ای اسطوره های روایت و مضامین بازتان یرس تحلیل» ،(887ـ818: : 6836

 و ادبیّـات  سـطوره ا» ،(818-887: 6836 ،همکـاران  و بیگـدلي  )بزرگ «( 6837 تا 6888 مرداد 83 از

 اسـدی  و مـالمیر ) «روای رود رمـان  یا اسـطوره  ساخت ژرف» و( 7ـ 83: 6833)ر.ک  آزاد،  «پسامدرن

 اساطیر ةتماشاخان نیز امروزی یها داستان یا اسطوره پیرنگ تبیین ۀحوز در.  (99ـ39: 1387،جوزاني

ـ  به توجّه ،بخشد يم تازگي حاضر پژوهش به آنچه .است یادکرد ةشایست ثمیني نغمه  اسـتعاری  تماهیّ

 سـاخت  ژرف تبیـین  البتّـه  و سو دیگر از پسامدرنیستي و مدرنیستي داستان و یکسو از اسطوره در زبان

 از اسـتفاده  با مقاله، این در .است زبانشناختي علمي ةنظریّ یک کمک به داستان استعاریی ـ  ا اسطوره
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 روایـي ـ   زبـاني  سـاختار  به توجّه با نیز و زبان مجازی و استعاری یها قطب خصوص در یاکوبسن آرای

 برخي یا اسطوره ساخت ژرف تحلیل به ،دارد گرایش زبان استعاری قطب به اساساً که اسطوره ۀویژ

 هـم  همزمـان  داسـتان  آثـار،  ایـن  در که است شده داده نشان و شده پرداخته پور يمندن یها داستان از

 چیـزی  جـایگزین  چیـزی  یعني یاکوبسن  تعبیر به شود يم استعاری استعاری  هم ،شود يم یا اسطوره

 .دارد یا اسطوره خاستگاه است، شده جایگزین آنچه چون ،شود يم یا اسطوره و شود يم دیگر

 عـالوه  تئوری، در جستار این که دینما يم بایسته نیز نکته این یادکرد اصلي، بحث به ورود از پیش

 در .دارد توجّه نیز لیکاف جورج« يمفهوم استعاره» یا« شناختي استعاره»ة نظریّ به یاکوبسون، دیدگاه بر

ـ ا از و ابـد ی يمـ  بروز نیز ذهن در زبان، بر عالوه استعاره خیر،أ دیدگاه  سـخن  اسـتعاره  از هرگـاه  ،رو  نی

ـ  اسـت   یافته وقوع امکان زباني یها عبارت دره ک است« استعاری مفهومي»از آن  منظور ،رود يم  یندب

 لیکـاف، )ر.ک   کننـد  يمـ  پیـدا  نمـود  زبـان  در اسـتعاری  های عبارت قالب در استعاری مفاهیم که معنا

ة جنبـ  کـه  آنجـا  از اسـتعاره، هـم   و اسـطوره  هـم  گفت توان يم (.1: 6866، شهری  669ـ863 :6838

 در دیگـر،  عبـارت  بـه  کننـد   مـي  پیـدا  زبـاني  نمود ساس ،افتند يم اتّفاق ذهن در ابتدا دارند، شناختي

 بـا  ـ  دارد تمایـل  یا اسـطوره  روایـت  و اسـتعاری  زبان به که  یيروا اثر هر و ـ دو هر اسطوره، و استعاره

 روایـت  شـدن  یا اسطوره نیز و آن شدن ی استعار ،نتیجه در و زبان و ذهن سط  در جایگزیني و حذف

 سـط ِ  چند در داستان شدن ای استعاری ـ اسطوره  حاضر، نوشتار در اینکه سخن کوتاهم. یهست مواجه

 قطـب  بـه  زبان میل و است شده تحلیل و تبیین داستان روایي تیّکلّ و پیرنگ مکان، زمان، شخصیّت،

 .است ردیدهگ آشکار سط  هر در یا اسطوره ایترو جایگزیني نیز و استعاری

 شخصیّت شدن یا اسطورهـ  استعاریـ 2

 مخاطب (67ـ 686: 6838 ،پور يمندن)ر.ک   عسل و مومیا ةمجموع از «اندوهان باران» داستان در

 بـا  نخسـت  ةمواجه در آنکه حال ت.اس کتان یک اسم داستان این در آزال .خورد يبرم «آزال» ةکلم به

 ربـ « دسـتان » ةکلمـ  آمـدن  بـا  نیز انتها در .ستا رو روبه شخصي نام با که پندارد يم مخاطب اژه،و این

 دچار تشدّ به مخاطب .شود يم زنده او خاطر در «دستان/زال»یا اسطوره روایت و افزوده مخاطب تردید

 که آنجا ،ماند يدرم داستاني، شخصیّتي یا است کتابي نام آزال اینکه درک در و شود يم دودلي و تردید

 تـازه  همدم چیست نامت .لیبد يب «آزال» برابر در ندارند ارزشي شده استنتاخي هایيخطّ» :خواند يم

: 6838 ،پـور  يمنـدن « )بنگـر  آزال به و درآ سیاه چشمان خیال از  ...شود يم نزدیک جوانت دستان که

 یـاد  بـه  را شاهنامه یا اسطوره لوانپه «زال» مخاطب ناخودآگاه طور به «آزال» آمدن با ،واقع در (.688

 روایـت  آن سـمت  مخاطب به ذهن «دستان»ة کلم آمدن با که شود يم ناشي آنجا از شک این .آورد يم

 یگفتگـو  در تردیـد  بیشترین. انجامد يم نیز شخصیّت جایگزیني نوعي به خود این که شود يم کشیده

 کـه  بـرد  يمـ  کـار  به «آزال» برای ار« او» ضمیر که اآنج .افتد يم اتّفاق خاندانش ۀدربار برهود با مهیانه
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 شـب  یـک  پـدرم  : »سازد يم برجسته هوشمدانه را« آن» و« او» زبانشناختي تفاوت و تقابل خود، البتّه

  ...زد يمـ  داد سـرش  بـود،  دسـتش  هـم  کتـان  .دوید بیرون رینجدَپَ پستوی از ،بسوزاندش خواست يم

ـ  دیکش يم هوار  [...]ازش شود خالص خواست يم : همـان « )...کنـد  يمـ  فرقـي  چـه  آن یـا  او او؟ ...او رِسَ

 نـامي  معـادل  کـه  کتان برای اسمي انتخان و ضمیرها آوردن با خواهد يم عمد به نویسنده (.668ـ63

 .کند کمک داستان در افکني ابهام بر طریق این از و کند اشاره کتان نام در ابهام به باشد، انسان برای

 را نفـر  دو داستان،( 866ـ283: 1380،پور يمندن)ر.ک   عسل و مومیا ةمجموع از «مهرگیاه ۀدرّ»در

 راوی، پنـدارد  يمـ  مخاطـب  کـه  رود يمـ  پـیش  طـوری  مـاجرا . کند يم معرّفي کموتر و زالي یها نام به

ـ  مورد و شود يم زاده ساید موی و سیاه/سر  تني با که شاهنامه قهرمانان ازرا  زال شخصیّت  یمهـر  يب

 بـه  کـه  آنجـا  داستان این در پور يمندن .کند يم معرّفي ،شود يم افکنده البرزکوه به و ردیگ يم رقرا پدر

 فـوق،  روایت با آشنا مخاطب ذهن که کند مي توصیف را وی چنان ،پردازد يم« زالي» شخصیّت معرّفي

 باریـک،  و لنـد ب زالـي  .نمـود  يم بعید زالي از که کاری» :شود يم کشیده شاهنامه «زال» سمت به دائماً

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

 ۀساد وظایف ورای و او ۀقوّ از خارج ،خواهند يم او از آنچه کرده حس بود معلوم و بود ایستاده خون علي

 و یافـت  امتـداد  شیهـا  چشـم  یرز سیاه آماس تا طرح این خطّ»  (863ـ66: همان« )است اش روزه هر

 طـوری  راوی شـد،  داده نشـان  کـه  همانگونـه  (.236: مـان )ه )«ریخـت  فرو موهایش سفید ةرشت رشته

 ایـن  مهم ةنکت .آورد يم یاد به را شاهنامه پهلوان «الز» خواننده که کند يم معرّفي را «زالي» شخصیّت

 سـمت  بـه  بیشـتر  را مخاطـب  ذهـن  انـد تو يم« زالي» کنار رد« بهراسل» آوردن با نویسنده که است

 این در جمله از و پور يمندن کوتاه داستان در آنچه. ببرد شاهنامه پهلوان «زال» و یا اسطوره یها تیروا

 امـروزی  داسـتان  بـا  آن زدن پیونـد  و اسـطوره  به جدید و متفاوت نگاهي ةارائ ،افتد يم اتّفاق ها داستان

 از اسـتفاده  بـا  و کنـد  هم جایگزین را دو آن و کند خلط تشخصیّ دو بین کند يم سعي نویسنده .است

 .باردازد شخصیّت در ابهام به شخصیّت، خلط این

 زمان شدن یا اسطورهـ  استعاری ـ1

 ژهیـ و بـه ي داستان ادبیّاتي با محکم اریبس وندیپخود همانندی و   یيروااسطوره بنا بر ساختار اساساً 

که معموالً به خدا  داند يم داستان اي سرگذشت ینوع» وره را اساساً( خودِ اسطZrafa. زرافا )رمان دارد

معتقد ( Bvtvr)میشل بوتور ( و 663: 6833)ر.ک  زرافا، « شود يمي مربوط الهو موجودات  وعالنّ رنّ ای

(. اگر بتوان اسـطوره را نیـز همچـون رمـان     61: 6833)آزاد، « رمان شکل خاصّي از روایت است»است 

از پژوهشگران را درست دانست کـه  (، باید سخن آن دسته 67)همان: « ز روایت دانستشکل خاصّي ا»

هـر دو در  »اسـطوره و ادبیّـات    آنهـا . از دیدگاه دانند يمروایي بودن را ویژگي مشترک اسطوره و ادبیّات 

(. اسـطوره در  666: 6833، پور یيکهنمو« )است شان يداستانیک ساختار مشترک هستند و آن ساختار 
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 ژهیـ و بـه ی را در کُنه خود دارد. بنابراین، بـا ادبیّـات و   پرداز هقصّدارد، یعني « روایي»تعریف خود ویژگي 

ی هـا  گونهبرخي از پژوهشگران، ی روایي بیشتری دارند، در پیوند است. ها جنبهیي از ادبیّات که ها بخش

. اشـتراوس  دانند يم رمانۀ دآورندیپدا تازۀ ادبیّات را ـ از جمله رمان ـ برآمده از دل اسطوره و اسطوره ر  

(Strauss  که پدید آمدن رمان را در راسـتای ) ّرمـان را  »، کنـد  يمـ یـي از اسـطوره ارزیـابي    زدا ستقـد

(. جـورج لوکـا    33ــ 39: 6833)جـواری،  « دانـد  يمـ ة اسـطوره  افتـ ی  شکلو تغییر  افتهی لتنزّمحصول 

(Lukaĉsنیز دربارۀ پیوند اسطوره و رمان بر این )  بـردن اسـطوره و تـاریخ     کار بهرمان با »باور است که

 (.813: 6831)زرافا، « سیمای آدمي را به تمامي نشان دهد تواند يمدر کنار هم، 

آنچه در داستان و ادبیّات مدرن و پسامدرن برجسته است، تعدّد روایت است. این تعدّد روایت منجر 

، دچـار نـوعي   شـود  يمـ  رو روبـه ی که با چنین متني ا ندهخوانو  شود يمبه ابهام و عدم قطعیّت در معنا 

نویسـندگان مدرنیسـت یـا     کـرد یرومعنایي معیّن از متن دریابد.  تواند ينمو معموالً  شود يمسردرگُمي 

در  آنهـا اسـت.   کـرده  رییـ تغی آشکار ا گونه بهی از آن ریگ بهره زانیمپسامدرنیست به اسطوره و شکل و 

ی در خلـق آثـار   ا اسـطوره یـي  روای ـ  سـاختار ی الگوهاو  ها هیما نبُ، ها شخصیّت، ها هیما دروناستفاده از 

در  زیـ ن پـور  يمنـدن  اریشـهر . کنند يمي، بنا بر گرایش فکری خود، از آن به شیوۀ خاصّي استفاده داستان

ت. در ي استفاده کرده اسخوب به« زمان»ی عنصرِ ا استعارهی ـ  ا اسطوره، از ساختار شیها داستاني از برخ

 يدگرگـون دسـتخوش   ي،زمان یها تیّفیک، معموالً پور يمندنداستان مدرنیستي و از جمله داستان کوتاه 

و این زمان دائما  بین گذشته و حـال   شود يمگفته  (حالي )معموالً زمان به زمان داستان تیروا .شود يم

گویي ماجرا در »ي است، زمان يبی، زمان ا اسطورهزمان در داستان مدرن، همانند روایت در جریان است. 

)جعفـر  « ابدی يممعني  شمارانه گاه ریغو شخصیّت در بُعد زماني  دهد يمجایي خارج از زمان روزمرّه ر  

نظم رویدادهای گذشته،  خوردن  هم برعالوه بر  ها داستاناینکه در این  تر مهم(. نکتة 16: 6838نادری، 

 آور مـالل با تحریف مفهوم زمـان معنـادار و گذشـت    »و اساساً  شود يمزمان حاضر نیز آشفته نشان داده 

ي زمـان  اصـل  صةیخص .شود يم(، مخدوش 31ـ7: 6838)لوئیس، « روایت دار بیترتزمان عادی، انسجام 

: 6868محمّـدی و همکـاران،   « )ي بـودن اسـت  ازلـ ي و زمـان  يب»، پور يمندنی ها داستانبه کار رفته در 

کـه  ی ا ندهیآکه خواننده بین حال، گذشته و  کند يمی خلق و توصیف ا ونهگ(. نویسنده زمان را به 636

خـطّ سـیری از    کـردن   بمرتّی و ساز کسانو برای ی شود يمدچار سر در گمي  ،اند شدهجایگزین هم 

، ناچار باید پارۀ گفتارهای روایت در داستان را کنار هم قرار دهد تا متوجّه شود که زمـاني  ها داستاناین 

 ي است.نون او در آن قرار گرفته، کِکه اک

زمان در قسمتي از داستان به (، 617ـ638: 6833، پور يمندن) شرق بنفشهاز مجموعة « مهمان»در 

آمـده، بـر    کتـان ارواح شـهرزاد  کـه در   ة زماني، چنانگون نیا. شود يمصورت حسّي )کیفي( نشان داده 

ی سیّال یا به طور کلّـي روایـت ذهنـي    ها داستانشیوۀ نوشتن  در»و  شود يممبنای عامل تداعي نوشته 

ی مختلف را در حافظه، در حجمـي  ها زمانزمان حسّي ـ که   رخّأت يبو  متقدّ يبشخصیّت، بنا بر خصلت 
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ی شخصیّت بدون ترتیب و بنا به اقتضای عامـل تـداعي   ها خاطرهـ   آورد يم گردی ا نهییآی ا رهکُبه مانند 

(. امیر در داستان مرتکب قتـل شـده اسـت. هنگـامي کـه امیـر       67: 6836)ر.ک  همان،  شود يمنوشته 

و بعـد از چنـدین سـال کـه از زنـدان آزاد       مانـد  يمـ ، خوني از هاشم بر روی دسـتش  شدکُ يمهاشم را 

و خـون   ردیگ يم. در خانة هادی شخصي به اسم منگول دست امیر را گاز رود يم، به خانة هادی شود يم

و در ذهـن او حـال و گذشـته     افتد يمیدن این خون به یاد صحنة کشتن هاشم . امیر با دشود يمجاری 

ی چاق خرامید طرف امیر ]...[ امیـر دسـت   ا گربهمنگول مثل : »رود يمو تمایزشان از میان  زندیآم يدرم

ة دسـتش  نرمـ دفعه دیـد کـه    ة او را ناز کرد و یکگونۀ او را خواباند. با پشت انگشت شد بُرد موهای سیخ

امیر به رگة خـون کـه روی   ...  شد يمی منگول رقیق ها دندانی منگول است ... خون روی ها دندانالی 

از کلبـه بیـرون دویـده     کشان غیجوقتي انسیه  خون هاشم بود.مچ دستش خشک شده بود، نگاه کرد. 

از دسـت   (  خـوني کـه  673ـ6: 6833پور،  )مندني...« بود، او آمده بود بیرون کلبه، چهارزانو نشسته بود

. زمان در این حالـت بـدون هـیچ تقـدّم و     اندازد يم، او را به یاد صحنة کشتن هاشم شود يمامیر جاری 

 .شوند يمو با دیدن خون، خاطرات بدون ترتیب زماني به ذهن هاشم وارد  ستدیا يمتأخّری از حرکت 

. در قسمت اوّل کـه  میشو يم رو روبهبا دو زمان (، 67ـ686: 6838)ر.ک  همان، « باران اندوهان»در 

 شـدن   تمـام ، زمان عیني است و در حـال جریـان دارد. بـه محـ      کند يممهیانه دارد با برهود صحبت 

 :  شود يمی عهد الست کشیده ا اسطورهسخن مهیانه، ذهن برهود به زمان 

 ی.ا مالحظهشرم و  چیه يب، دوزد يمچشم بر چشم برهود »

. چـرا بـه مـن کمـک     خـواهم  يمـ از شما همـین کمـک کوچـک را    ؟... من دیکن ينم...چرا به من کمک 

 ...؟دیکن ينم

انگیـز   . همین کلمات، همین جا، همین طور با همـین لحـن هـوس   ام دهیشناین صدا را پیش از این 

صدای عالم است و هیچ زني ندارد این همه زاللـي را... و   نیتر زنی، ا رگههیچ خش و  معصوم، صاف، بي

ی هـا  خنـده که از  ها لبرها دیده باشمشان، آشناست و مثل آن دو خطّ چین کنار که با ها چشممثل آن 

 (.681)همان: « ... . برهود یارای نگاه مهیانه را ندارداند ماندهفراموش شده 

ی داسـتان ـ بـه    هـا  شخصیّت، ذهن برهود ـ یکي از گذرد يمدر این قسمت، هنگامي که زمان عیني 

کـه   زدیـ آم يدرمی با هم ا گونه بهو نویسنده دو زمان را  کند يمن پیدا سمت عالم الست و زمان آن جریا

 انگار یکي جایگزین دیگری شده است.

 بـر  و شـود  مـي  تکرار داستان انتهای در داستان ابتدای زمان و رویداد گاه پور يمندن یها داستان در

 دانـد  يمـ  اینکه با مخاطب که شود يم باعث خود جایگزیني ن. ایشود يم جایگزین یاکوبسن نظر مبنای

 خـود  دور بـه  و خـود  در زمـان،  کـه  و باندارد ببیند داستان ابتدای در را خود است، شده تمام داستان
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 کـه  اسـت  زماني یا اسطوره زمان» :است شده یا اسطوره تر، درست تعبیر به و یا چرخه است  چرخیده

 (.638: 6837، )کاسیرر« تاس پایان مانند آغاز و آغاز مانند پایان آن، در

 مکان شدن یا اسطورهـ  استعاری ـ9

زمـان، کیفـي اسـت و     بسانی، بنیادی فرازماني ـ فرامکاني دارند. مکان در اساطیر  ا اسطورهمفاهیم 

ی گوناگون مکان اساطیری بـرخالف مکـان هندسـي، نامتجـانس اسـت و سـه       ها بخشمبهم و نامتعیّن. 

مـرز  »ین و راست و چپ یکسان نیستند. به تعبیـر کاسـیرر   آن یعني پیش و پس، باال و پای  ياصلجهت 

زمیني[ و باال ]= آسـماني[ و بـه   « ]= اینجا»مشخّص و واضحي که جهان را از لحا  فضایي یا مکاني به 

( تقسیم کند، وجود ندارد. این تمایز تنهـا  transcendent« )امر متعال»و قلمرو « تجربي»قلمرو صرفاً 

خاصیّت مکان اساطیری این است کـه خـود    نیتر ياساس(. 636ـ8: 6837ر، )کاسیر« امری کیفي است

 ابـد ی يممظهر یک ساخت کلّي است و تمام مکان، طبق طرحي که در مرکز این فضا مستتر است، نظام 

کـه بـه آسـمان و     هـا  کوه(. در اسطوره اشکال خاصّ مکان از جمله، بلندای 638: 6876)ر.ک  شایگان، 

و نیز دهلیزها و مازهای تودرتوی نهفتـه   ها کوهی زمین و ها شکاف، ژرفنای غارها و بهشت ازلي نزدیکند

 ژهیـ و به)جهان مردگان( بسامد و اهمیّت فراواني دارند،  اند مردهدر زیر زمین که رازناک، تاریک و سرد و 

« شـده اسـت  به مهبل زمین مـادر تشـبیه    ها رودخانهی ها دهانهو  کانهادر اساطیر راهروهای »که اغلب 

ۀ دوردر »کـه   روست  آن( که با زایش و زایندگي پیوند وثیق دارد. البتّه این خود از 611: 6873)الیاده، 

تاریخي، غارها به شـکل آیینـي تغییـر     ی پیشها دوره. در اند بودهسنگي، غارها از اهمیّت دیني برخوردار 

به دورن یک هزارتو یا غار، بـا بازگشـت    ة رازآموزی دفن مردگان شد... نفوذصحن درنگ يب، داد يمشکل 

. امّـا  شـد  يمی رازآموزی و مجالس ترحیم و تدفین دنبال ها نییآرازآلود به مادر یکي بود، هدفي که در 

ی نیـز  ا اسطورهی ها یيزناشو، برخي از گرفت يمتنها رازآموزی و تشییع جنازه نبود که در غارها صورت 

 (.611ـ 17)همان:« گرفت يمدر آنجا صورت 

 نیسـت،  ظاهری شکل به مربوط ،دیآ يم مکان پرداخت در آنچه ،پور يمندن یها داستان از برخي در

 شـود  يمـ  انجام چنان ،باشد توصیف بر قرار اگر و ن،نامتعیّ و مبهم و گرفته مه و است کیفي بیشتربلکه 

 کـه  اسـت  جایگاهي یا جای داستان مکان نیز مواردی درد. شو حاکم داستان فضای بر عاطفي رنگ که

 مازهـای  و غارهـا  ها، شکاف) ژرفاها یا (ها کوه) ها یبلند همچون خاص یا اسطوره یها مکان یادآور خود

 در یکـدیگر  با را زیرین عالم و آسمان زمین، کیهاني ساحت سه ی،ا اسطوره بینش در .است (زیرزمیني

 و زمین پیوستگي غار، و کوه یعني شده، یاد مکاني ةگون دو هر (.88و 88: 6833 ،)همان داند يم پیوند

: 6838 ،پـور  يمنـدن )ر.ک   عسـل  و مومیـا  ةمجموعـ  از «ابلـیس  سـنبل » در .بخشـد  يم معنا را آسمان

ـ  سـرایي  دوبیتـي  هـم  پـیش  سـال  سه» :میشو يم مواجه مکان شدن یا اسطوره با ،(697ـ676  ةمجنون

 «خـاوران » آقـای  کـه  کـرد  اشـاره  ،دنـد بو کاشته پرتقال و لیمو کمرکشش تا که کوهی به ها نخلستان
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 چهـار  «پورغارشـا »راه بـه  و رفـت  سو این از و گذاشت جیب در بیشابور شهر یها خرابه میان از سنگي

 در مهـم  اصـل  ایـن  یـادآور  کوه مکاني تموقعیّ بر تأکید و تکیه(. 696)همان: « بردند مي را او بار قاطر

 آیند فرود زمین بر بتوانند خدایان آن راه از تا باشد باال عالم به یا روزنه باید» که است اساطیری بینش

 بـودن  کـوه  از تـر  مهم اامّ(. 88و 88: 6833 الیاده،« )کند صعود آن به نمادین صورتي به بتواند انسان و

 غـار، . گـردد  يبرنمـ  و رود يمـ  آنجـا  به خاوران که است جایي شاپور غار .است شاپور غار بر تکیه مکان،

 را نقشي همان داستان در «شاپور غار» د.ده جای خویش مهبل در تا است فراخوانده خود به را خاوران

 زمـین  جای به داستان در شاپور غار جایگزیني با مخاطب اینگونه و،ها  اسطوره در زمین که کند يم ایفا

 را خـدایان  اب ارتباط کوه، همانند ،یا اسطوره بینش در که غار .شود يم روبرو اسطوره در شکاف و غار و

 .برد يم دیگر عالم به را (خاوران آقای اینجا) آدمي ،گرداند يم ممکن

 مردگـان  جهـان  یـا  زیـرین  عـالم  پایین جانب به هم و باال عالم به هم ها دهانه یا اسطوره بینش در

 پیونـد  در زنـدگي  و مرگ با که است مکاني بخش زیرترین سردابه،(. 88و 88)ر.ک  همان:  دارند اشاره

 و آن رازنـاکي  و سردابه با پور يمندن داستان دو دراست.  نزدیک مردگان رازناک و تیره جهان به و ستا

 مومیا ةمجموع از «را سنگي دندان بشکن» :مواجهیم دیگر جهان نیز و زندگي و مرگ با پیوندش با نیز
 ،)ر.ک  همـان  بنفشـه  شرقة مجموع از «آتش سرو شام»( و 869ـ67: 6838، پور يمندن)ر.ک   عسل و

 راوی، و اسـت  خـورده  پیونـد  نیستي و مرگ با داستان فضای که «آتش سرو شام» در( 87ـ16: 6833

 بـا  خـود  کـه  چـاهي   انـدازد  يمـ  چاه درون است، کشته معشوقش به رسیدن برای که را کساني ۀجناز

من دَرِ آرامگاه را »: دیگو يم است، شده مخفي یيها جنازه و گرفته صورت یيها قتل آن در که یا سردابه

که به سردابه بروم. قبل از اوّلین بار و آخرین باری که تو را به آنجـا   شوم يمتُو و آماده  میآ يوم بندم يم

خبر نشد  راز این سردابه]...[ گمان سرایدار قبلي از راز آن را برای تو فاش کنمبردم، بارها قصدکردم که 

. حـاال  خواهـد  يمـ دم. ]...[ سخت است فـرو رفـتن. کمـي تمـرین     و مُرد. خودم تصادفي اینجا را پیدا کر

« بشکن دنـدان سـنگي را  »( و در 37)همان: ...« تاریک است اینجاخیلي سریع بیایم زیرزمین.  توانم يم

. بیـرون جهـنّم اسـت... .    بـرم  يمظهرها، فانوس هم با خود ، روم يمی سردابه پایین ها هپلّاز : »سدینو يم

... کننـد  يمـ  پـچ  پـچ ، در گـوش هـم   کشند يم، قلیان اند نشستهیة کَاَر ساي زیر وتوک تکمردهای گوران 

ۀ مـدوّرش  واریـ د، راحـتم. وسـط   کنـد  يمـ ة زمـین ورم  دمخیالشان از من راحت است و من این تَه که 

یادآور مازها و غارهـای   ها سردابه(. تیرگي و رازناکي این 83: 6838)همان، « دهم يمو گوش  نمینش يم

. انـد  بـوده ی بشـر  هـا  نستهانادکه خود راه فرا یا فرو رفتن به جهان دیگر و دریافتن رازها و  اند یا رهاسطو

مرموز کـه بـه نـوعي بـا مـرگ و زنـدگي و تیرگـي و         شود يمسردابه در هر دو داستان جایگزین مکاني 

 رازناکي پیوند دارد.
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 تیروا کالن سطح در داستان شدن یا اسطورهـ  استعاریـ 7

که چند جزء یا همة اجزای یک روایت جایگزین همـه یـا چنـد     دهد يمگزیني کالن زماني روی جای

جزء از اجزای روایت دیگر شوند و یک روایت جایگزین یک روایت دیگر شـود. در چنـین مـواردی، گـاه     

ک روایـت  ی ـ و گاه اسطوره و تاریخ یا داستان ـ را در یـ   ا اسطورهالبتّه نویسنده اجزای دو یا چند روایت 

بـه کمـک آن بهتـر بـا مخاطـب خـود سـخن بگویـد. در          کوشـد  يمـ و  آورد يمـ  گـرد یا تصویر بـا هـم   

ی جـایگزین یـک روایـت دیگـر ـ سـقوط فـرد از        ا اسـطوره یک روایت « خراش آسمان  چکاوک»داستان

)ایـن مجموعـه یـازده داسـتان دارد کـه در تمـام         شـود  ة یـازده سـاتامبر مـي   حادثـ ی دوقلـو در  ها برج

سـقوط از بـرج، هوالنـه هـول،     »دیـد(:   تـوان  يمـ سایة سنگین حادثة یـازده سـاتامبر را    شیها ستاندا

ی اوّلین فیلمي که سر دست آمده بود، ضبط شده بود و فیلم حاال رسیده بود بـه یـک نمـایي از    ها وسط

 آمد يمر فرود ی خلیده در ابا هقلّ. آبشاری بلند از «سراندیب»یا شاید « آمازون»بهشت زمیني  جایي در 

... و ناگهاني در تاریک روشـنای  رفت يمی مرموز کنار برکه ها درختی. غبار آن میان ا روزهیفی ا برکهبه 

 (.66: 6833)ر.ک  همان،  آمد يم وهم عبور پیکر لختي، یک لحظه به چشم، ها درختعمق 

را بـه یـاد    ، مخاطـب شـود  يمـ سراندیب، هبوط آدم از بهشت و فضایي که در این قسـمت توصـیف   

ی دوقلو در حال ها برجکننده از  ـ فرد سقوط  شود يم. فیلم از سقوط شروع اندازد يمی ا اسطورهفضاهای 

 شود يمدیده  ها درختکرده حال در عمق  و فرد سقوط شود يمسقوط است ـ و به نمایي از بهشت ختم  

این خود یـادآور هبـوط آدم از    (.کند يمی آدم از بهشت نیز آدم به سراندیب سقوط ا اسطوره)در هبوط 

کـه تجلّـي بهشـت     شـود  يمـ ی توصـیف  ا گونهبهشت آسماني به روی زمین است. در داستان، زمین به 

ی شدن داستان در این سط  مشخّص این گونه اتّفاق ا استعاره. آورد يمآسماني را برای انسان به ارمغان 

کننـده نیـز در    . مکـان فـرد سـقوط   شود يمنند که سقوط فرد از برج با هبوط آدم از بهشت هما افتد يم

که آدم نیز هنگام خروج از بهشت بـا پیکـری لخـت از     دهد يمجنگل و با نشان دادن پیکری لخت روی 

. بهشت زمیني نیز جایگزین بهشت آسـماني  کند يمشود و در سرزمین سراندیب هبوط  بهشت رانده مي

ي بـرای هبـوط آدم از بهشـت    به  همشبّ تواند يمنیز « ر ابری خلیده دا هقلّآبشاری بلند از ». حتّي شود يم

ی ا اسطورهبا آوردن اینگونه روایات، سعي در تغییر در ساختار روایت  پور يمندنباشد. ناگفته پیداست که 

ة نـ یزم ـ یا در پـس   شود يمدارد. بدین گونه که رویدادی که در اسطوره انجام گرفته است، کنار گذاشته 

 .شود يمـ و روایت دیگر و امروزی جایگزین آن  کند يمبروز  روایت داستانش

 رو روبـه ی در سـط  کـالن و در کنـار هـم     ا اسـطوره ، مخاطب با روایـت  «باران اندوهان»در داستان 

با زانوان زخمین هبوط ... تخمـة سـیب در چنـگ، نطفـة     . همین است...زند يمورق »، از جمله  شود يم

ی بـر  ا خفتـه گیـاه هـر پگـاه، و     ی از خوان سبز در سایة سـبز مـردم  ا شدههابیل و قابیل فراچنگ، بیدار

(. البتّـه جـایگزیني در ایـن سـط      683: 6838همـان،  ...« )خاکستر گرم شهرهای سوخته هـر شـامگاه  
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زانوان زخمي متعلّق بـه برهـود بـوده     میشو يمکه در انتهای داستان متوجّه  شود يم تر صمشخّهنگامي 

)همـان:  ...« زدیـ خ يمـ بر شاَ يزخمـ برهود از سَرِ زانوهای : »شود يموط در او دیده است که نشاني از هب

ی از روابط تودرتـو و متـداعي   ا شبکهکه در قالب  رسد يم(. این جایگزیني از آن جهت مهم به نظر 666

ج و مهم آنکه در این سط ، سقوط فرد از بر دیآ يمی ا اسطورهبا چندین روایت  همزمانو  کند يمظهور 

 .کند يمرا که در مثال قبلي یادآور شدیم به ذهن متداعي 

 ی شدن پیرنگا اسطورهـ استعاری ـ 8

بـه داسـتان ایـرج    ( 18ــ 76)ر.ک  همـان:  و عسل  ایموم ة مجموعدر « مومیا و عسل»ریختار روایي 

را بـه   و مآخذ دیگر، فریدون جهان را میان سه پسر خود تقسـیم کـرد. روم   شاهنامهنزدیک است. بنا بر 

و به پدر پیغام فرسـتادند و   کردند حسادتسلم، توران را به تور و ایران را به ایرج داد. سلم و تور بر ایرج 

ی نـامرد  بـه و ایـرج را   نکردنـد  قبـول یي درآمدند. ایرج با برادران از دَرِ دوستي درآمد  امّا آنان جو نهیکبه 

 :6876ر، سـلم و تـور را کشـت )ر.ک  شمیسـا،     منوچه اش نوهکشتند. فریدون به کین ایرج برخاست و 

مومیا »جایگزیني این اسطوره با داستان  دادن نشان(. برای بهتر 886ـ888: 6879و یاحقّي،  333ـ333

 .8میآور يمآن را   یيروا، ریختار «و عسل

 «ایرج»ۀ اسطور روایی ریختار

 سرزمین.ـ وضعیّت متعادل آغازین با حضور یک شاه/ خدا/ صاحب برای کلّ 6

 .کند يمـ پدر/ شاه سرزمین را میان سه فرزند تقسیم 8

 .شود يم هترکِاز آنِ پسر  تر باارزشـ بخش 8

 .بزرگترـ حسادت برادران 3

 .کشند يمرا  کوچکتربرادر  بزرگترـ برادران 9

 .ردیگ يمانتقام  بزرگتراز پسران  کوچکترـ پدر/شاه با یاری فرزند پسر 1

ی ا خانـه بدین شرح است: در این داستان بعد از فوت پدربزرگ، بازماندگان « مومیا و عسل»خالصة  

کـه   رسـد  يمـ . پدربزرگ وصیّت کرده است که خانه در صورتي به فرزندان بـه ارث  برند يماز او به ارث 

. ردیـ گ يمـ همه در این خانه زندگي کنند. برای این منظور، پدر بعد از پدربزرگ ریاست خانه را بر عهده 

. پسـر بـزرگ   دهـد  يمـ و قسمت بهتر خانه را بـه پسـر بـزرگ     کند يمخانه را میان سه فرزند تقسیم او 

. کنند يمپنهاني حسادت  بزرگتر. برادران دیگر به برادر رسد يمهمراهي بیشتری با پدر دارد و ارث به او 

در اتاق پـدر بـه    ربزرگت. این در حالي است که برادر کشند يمنقشة قتل پدر را  کوچکترساس دو برادر 

 کـوچکتر از بـرادران   بزرگترو پدر با ساردن خانه به برادر  شود يم. نقشة قتل با ناکامي روبرو برد يمسر 

 .ردیگ يمانتقام 
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 «عسل و مومیا» روایی ریختار

 ـ وضعیّت متعادل آغازین با حضور پدر خانواده برای کلّ خانه.6

 .رسد يم بزرگترو قسمت بهتر خانه به برادر  ندک يمـ پدر خانه را میان سه فرزند تقسیم 8

 همراهي بیشتری با پدر دارد و ارث به او خواهد رسید. بزرگترـ برادر 8

 .بزرگترـ حسادت پنهاني برادران نسبت به برادر 3

، در حالي که برادر بزرگتر در اتاق پدر بـه سـر   کشند يمبرای پدر نقشة قتل  کوچکترـ برادران 9

 .برد يم

انتقـام   تر کوچکاز برادران  بزرگترو پدر با ساردن خانه به برادر  شود يمشه با ناکامي روبرو ـ نق1

 گیرد. مي

 ةهم قبالً خودش فراخواند پدربزرگ اتاق به را برادر سه هر پدر شد، تهي اغیار از خانه که شبانگاه»

 راحتـي  صـندلي  بـر  و بخوابـد  رپد تيمنبّ تختخوانِ روی داشت قرار .بود کرده منتقل آنجا به را وسایل

 در بایسـت  مـي  پـس  آن از برادر سه هر .زد مي حرف خسته و معتقد د.کن صادر را خانه یها فرمان همو

 در حضـورش  عدم جبران به پدربزرگ .شد يم قطع آنها ةماهان ریمقرّ وگرنه شوند ساکن اجدادیة خان

 پدرشـان  هـم  او و بود کرده توصیّ چنین آید، گرد جا یک قمتفرّ خاندان ۀماند باقي اینکه تا و سرا آن

 (.19: 6838 پور، مندني« )خواست يم چنین اجداد فراموشي به رو منش حفظ برای بود

این داستان البتّه با اندکي تفاوت نسبت به اسطورۀ ایرج هماننـدی پیرنگـي دارد. سـرزمین در ایـن     

. رسـد  يمـ  بزرگتـر بهتر خانـه بـه بـرادر    و قسمت  شود يمداستان، خانه است که بین سه فرزند تقسیم 

و از ماندن در خانه راضي نیستند. نقشة قتـل   برند يمبرادران به طور ناخودآگاه به این وضعیّت حسادت 

و به طـور ناخواسـته مـرگ آن دو بـه هـم گِـرِه        برد يم سردر اتاق پدر به  بزرگتر. برادر کشند يمپدر را 

صـاحب خانـه    بزرگتـر و بـرادر   ماننـد  يمـ در اجرای این نقشه ناکام . برادران به علّت وجود مار خورد يم

. ردیـ گ يمـ که به جای کشور، خانه مورد نظر قـرار   شود يم. جایگزیني داستان زماني بهتر درک شود يم

پـدر داسـتان در رأس خانـه، جـایگزین      و شـوند  يمسه برادر در داستان جایگزین سه برادر در اسطوره 

 .شود يمفریدون در اسطوره 

، البتّه نسبت  يژگیو( نیز از چنین 67ـ686از همین مجموعه )ر.ک  صص « باران اندوهان»داستان 

برخوردار است: هر کس کتان آزال راکه مهیانـه از پـدرش بـه ارث بـرده اسـت،       3به اسطوره گیلگمش 

شود، کتـان   به سرنوشت پدر و برادرش دچار خواهد ينم. مهیانه که شود يمبخواند، دچار مرگ عجیبي 

، امّـا برهـود   دهـد  يمـ . مهیانه هشـدار  کند يم. برهود با مهیانه ارتباط برقرار دهد يمرا به کتابخانه هدیّه 

، کنـد  يمـ . در کتابخانه آقای خیری ـ خـدمتکار کتابخانـه ـ کـه بـه کتـان دسـت پیـدا          ردیگ يمنادیده 
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و در حوض آن  ردیگ يمتان ـ را از برهود  و آزال ـ ک  رود يم. مهیانه روزی باراني به خانة برهود ردیم يم

 .زدیخ يبرم. در همان زمان برهود از زانوان مهیانه کند يمفرو 

 «اندوهان باران» روایی ریختار

 .است آزال کتان صاحب مهیانهـ 6

 نـابودی  صدد در مهیانه//  کند يم تهدید را کتان صاحب طاعون بیماریـ 8

 .دهد يم برهود ةانکتابخ به را کتان/ / آید برمي کتان

 .دهد يم ههدیّ برهود به را کتان مهیانه ـ8

 .کند يم مالقات را برهود مهیانه ـ3

 .ردیگ يم برهود دستان از را کتان مهیانه ـ9

 .رندیم يم هایشان کتف بر نیشي از برهود و مهیانهـ 1

ایشـتار  »، سـنجید:  دده يمکه تقابل خیر و شر را نشان  3ۀ گلگمشاسطوربا  توان يماین داستان را 

. ایشتار بـرای  دیآ يم. گیلگمش به کمک او شوند يممالک درختي است. نیروهای متخاصم مانع رشد آن 

. گیلگمش طبلـي  دهد يمی از درخت را به او هدیّه ا شاخهتشکّر از گیلگمش که به کمک او آمده است، 

. انکیـدو قـانون را   شـود  يمـ ز  ساقط . طبل به دونندیب يمکه دختران جوان از شنیدن آن آزار  سازد يم

. روح انکیـدو بـا   رود يمـ . گیلگمش به کمـک دوسـتش   شود يم، گرفتار دیآ يم، به دنبال طبل شکند يم

. گیلگمش بیمار شـده،  دهد يم، روح از مقدّرات دوز  خبر دیآ يمکمک یکي از خدایان از سورا  بیرون 

به  3ختار روایي این داستان با اسطورۀ گیلگمش(. سنجش ری31ـ37: 6837)ثمیني، « ردیم يمدر بستر 

 :کند يمپیرنگ آن کمک  شدن  یاستعاری ـ ا اسطورهدرک چگونگي 

 «4گیلگمش» ۀاسطور یکلّ ریختار

 .است دارایي /درخت صاحب زني ـ6

 .کند يم تهدید را درخت  /دارایي شر نیروی ـ8

 .راند يم را تهدیدگر نیروی مردـ 8

 .دهد يم ههدیّ درخت/  یيدارا از مرد به زنـ 3

 .دهد يم دست از را ههدیّ مرد ـ 9

 .ردیم يم و کند يم مالقات را دوستش بهترین روح مردـ 1

آقـا  : »کنـد  يمـ زن، صاحب کتان آزال است. بیماری طاعون صاحب کتان را تهدید « باران اندوهان»در 

 آشنا نیست؟! تیبراخیری اسم گلشاه 
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 دیروز ختمش بود...

 ه؟چطور مرد

( و 688: 6838، پـور  يمنـدن ...« )زندشـان  يممثل پسرش، مثل جدّش... یک مرضي آقا...  داند ينمکسي 

هر کسي که لمسـش   ریدامنگمرض »که بیماری به خاطر بیماری طاعون است:  کند يمدر ادامه، تأکید 

 ... نه؟!شود يمکُند، 

 نه همه ... بیا با من ... ارثي که به من رسیده، برای ...

 (.668همان: ...«) ة رانش ... مثل جدّتکشالی برادرت سیاه شده بودند، خیارکي توی ها رانگشتس

را روی  هـا  کتـان : »دهد يم. کتان را به کتابخانة برهود هدیّه دیآ يممهیانه در صدد نابودی کتان بر 

(. مهیانـه کتـان را   66)همان: ...« نداَ يخطّرا اهدا کنم به کتابخانة شما...  نهایامهیانه. باید  گذارد يممیز 

: ردیـ گ يمـ . مهیانـه کتـان را از دسـتان برهـود     کنـد  يم. مهیانه برهود را مالقات دهد يمبه برهود هدیّه 

، آزال را در جعبـة  دیـ آ يمـ برهـود  ... پسش بده ... چرا سراغ من نیامدی ... پسـش بـده...   خواهمش يم»

(. مهیانه و برهود از نیشـي  663)همان: « برد يمط و به حیا ردیگ يمة کت لبو زیر  گذارد يممخملینش 

، چکـان  آن]...[ کنـد  يمـ مهیانه، آزال را در آن حـوض فـرو   : »رندیم يم، شود يمزده  شانیها کتفکه بر 

 شاَ يزخمـ حـاال بیـا... برهـود از سَـرِ زانوهـای       .دیگشـا  يمـ را بـه سـوی برهـود     شیها دستخنداخند، 

)همـان:  « ابندی ينمرا در شانیها کتفة عالم بر بوس نیتر کش نیککه  نداَ بارانآنقدر سودای ... زدیخ يمبر

. در اسطوره دارایي به وسیلة نیروی شود يم(. در اسطوره و داستان، هر دو، زني صاحب دارایي 663ـ66

و در داستان به وسیلة بیماری طاعون. در داستان و اسطوره پای فرد سومي به میـان   شود يمشر تهدید 

. در آخر داستان و اسطوره شاهد مرگ هسـتیم  مـرگ زنـان    ردیگ يمی را از دست زن ا هیّهدکه  دیآ يم

در مـوارد زیـادی    3داستان. همانگونه که نشان داده شد، داستان باران انـدوهان بـا اسـطورۀ گـیلگمش     

 .شوند يمجایگزین هم 

 یریگ جهینت

 کیـ نزدتان به سـمت قطـب اسـتعاری و    ، به دلیل میل زبان داسپور يمندندر داستان کوتاه شهریار 

 هـا  تیـ رواای شدن روایت مواجه هستیم. این  ی، با استعاری ـ اسطوره ا اسطورهروایت به ساختاری  شدن 

، چون نداَ یا اسطورهو از دیگر سو،  میشو يم رو روبهبا نوعي جایگزیني  آنها، چون در نداَ یاستعاراز سویي 

خـود میـل     یاسـتعار مده است. در این وضعیّت که زبـان بـه قطـب    آنچه جایگزین شده، از اسطوره بر آ

ی پنهـان  هـا  هیـ ال، مخاطـب بـرای درک   رود يمگونگي پیش  و روایت به سمت تودرتویي و ابهام کند يم

ی هـا  تیرواداستان، ابتدا باید زبان استعاری را کشف کند وآنگاه با توجّه به ساختار استعاره،  ساخت ژرف

ی روایـت، داسـتان را دریابـد.    ها پارهداستان کشف کند و با کنار هم نهادن  ساخت رفژی را در ا اسطوره

ی مـورد مطالعــه، در جـایگزیني اشــخاص بیشــتر از   هــا داسـتان کــه در  دهـد  يمــایـن پــژوهش نشـان   
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ی خاندان زال و البّته خـود زال ـ شـاید بـه دلیـل سرشـت ویـژه و متفـاوت او ـ          ا اسطورهی ها شخصیّت

، ابـد ی يمـ ، معموالً زمان گذشته و حال که در ذهن شخصیّت جریان ها تیرواست. در این استفاده شده ا

 پـور  يمنـدن کرده است. در پیرنگ نیز  رو روبهو این خود، مخاطب را با زمان ذهني  اند شدهجایگزین هم 

ایش بگذارد. ة ریختار کلّي داستان به نملیوس بهکه ساختار برآمده از اسطوره را در داستان  کند يمتالش 

ی اجزاء در داستان، اسـطوره  وندیپ همکه نویسندۀ داستان مدرن با استفاده از  شود يماین شیوۀ او باعث 

را کشف و رویدادهای کلّي و علّي ـ معلولي حوادث داستان را معطوف به مضموني واحـد کنـد، هماننـد     

حـائز   پـور  يمنـدن پیرنگ داستان آمده است. نکتة دیگری که در سط  « مومیا و عسل»آنچه در داستان 

اهمیّت است، توجّه به این اصل است که، ریختار کلّي داستان با اسطوره همساني دارد، منتها در سـط   

  به عنوان مثال، جامعـه بـه خانـه    شود يمی از اسطوره واقع کوچکتراَند  داستان در سط   با هم متفاوت

 .شود يمتبدیل 

 که: دینما يممهم نیز بسیار بایسته در نهایت، یادکرد این سه نکتة 

به طور واض  و روشن از اسطوره بهره نبرده است، بلکه اشارات او  شیها داستاندر  پور يمندنـ شهریار 6

 شـرح  يبو آن را  کند يمبسنده  آنهای از نام ا اشارهی و گاه در حدّ نام بردن است.او به ا لحظهبه اسطوره، 

 ی وی کشف کند.ها داستانی را در ا اسطوره ساخت ژرفننده است که و بر خوا کند يمو توضی  رها 

مهمّ است، خـود داسـتان و زبـان آن اسـت و اسـطوره در ناخودآگـاه وی روی        پور يمندنـ آنچه برای 8

و بیشترین اشارات وی به اسطوره محتوایي است و بر خواننده اسـت کـه خـی بـین اسـطوره و       دهد يم

 داستان را پر کند.

و  شـده  دگرگونی، قرائت ا اسطورهتالش کرده است از یک اسطوره یا روایت  پور يمندنمواقعي نیز  ـ در8

ی را با هم درآمیزد و بـه کمـک آن، رویـدادهای شـگفت     ا اسطورهی ارائه کند یا چند روایت ا افتهتغییری

مبر( را وارد داسـتان  ی دو قلو در حادثة یازده ساتاها برجسیاسي ـ اجتماعي امروزی )مثالً سقوط فرد از  

 کند و آن را به اسطورۀ هبوط آدم نزدیک سازد.

 ها نوشت یپ

  666ـ688: 6833  همان، 86ـ37: 6831  یاکوبسن، 37ـ76: 6831الج،  ـ برای مطالعة بیشتر، ر.ک 6

 .63ـ83: 6839و اصالني،  689ـ 663: 6838  هاوکس، 67ـ663: 6868صفوی، 

 از کتان تماشاخانة اساطیر اثر نغمه ثمیني نقل شده است. ها داستانریختار روایي این ـ 8

 خذآم و منابع

، بهـار  7. شـمارۀ  ی ادبـی هـا  پـژوهش  فصلنامة«. اسطوره و ادبیّات پسامدرن(. »6833آزاد، راضیه. )

 .7ـ83. صص 6833
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 نیلوفر. :تهران .استعاره و مجاز در داستان(. 6839) .اصالني، محمّدرضا

 . ترجمة بهزاد سالکي. چاپ دوم. تهران: علمي و فرهنگي.مقدّس و نامقدّس(. 6833الیاده، میرچا. )

 . ترجمة رویا منجّم. تهران: فکر روز.اسطوره، رؤیا، راز(. 6873ــــــــــــ . )

 .يجام: تهران. چاپ سوم. ی نقد ادبیها روش و  یمبان(. 6839ي، نصراهلل. )امام

 . تهران: نیلوفر.راسینقد ادبی و دموک(. 6833پاینده، حسین. )

 . تهران: ني.نمایشی نمونه در ادبیّات ؛ اسطوره و کهنریاساط ة تماشاخان(. 6837ثمیني، نغمه. )

 .11ـ76. صص 18. شمارۀ کتاب ماه هنر«. زمان در رمان، سینمای نو(. »6838جعفرنادری، مهرآور. )

. چـاپ دوم. تهـران:   ره و ادبیّـات اسطو«. اسطوره در ادبیّات تطبیقي(. »6833جواری، محمّدحسین. )

 سمت.

 ترجمة محمّد پارسا. تهران: سورۀ مهر. .یشناس نشانهمبانی (. 6837چندلر، دنیل. )

ی. تهـران:  سـتّار . ترجمـة جـالل   (9ی)شناس اسطورهجهان «. اسطوره و رمان(. »6833. )شلیمزرافا، 

 .663ـ636 .مرکز

 . برگردان نسرین پرویني. تهران: سخن.ستانیی ادبیّات داشناس جامعه(. 6831ـــــــــــ . )

، مارت روبـر و...(. تهـران:   جونز  ارنستیي از ها نوشته)ی رمز و مثل در روانکاو(. 6811ستّاری، جالل. )

 توس.

 . چاپ هفتم. تهران: امیرکبیر.ۀ ازلیخاطری ذهنی و ها تبُ(. 6876شایگان، داریوش. )

 .تهران: فردوس .فرهنگ تلمیحات(. 6876شمیسا، سیروس. )

. سال پنجم. شمارۀ نـوزدهم.  نقد ادبی «.پیوندهای میان استعاره و ایدئولوژی(. »6866شهری، بهمن. )

 .96ـ71صص 

 . چاپ سوم. تهران: انتشارات سورۀ مهر.8ج  .ی به ادبیّاتشناس زباناز  (.6868صفوی، کوروش. )

 ن.. تهران: سخبالغت تصویر(. 6839فتوحي رودمعجني، محمود. )

 . ترجمة ابراهیم یونسي. چاپ چهارم. انتشارات نگاه.ی رمانها جنبه(. 6816، ادوارد موگان. )فارستر

 . برگردان جالل ستّاری. تهران: سروش.اسطوره و رمز «.ادبیّات و اسطوره(. »6873فرای، نورتروپ. )

 ان: هرمس.. تهرموقن  داهلل. ترجمة یکیسمبل یها صورت ة فلسف (.6837کاسیرر، ارنست. )

. دوم  چـاپ . ادبیّـات  و  اسـطوره مجموعه مقاالت  «.اسطوره درعصر نـو (. »6833، ژاله. )پور یيکهنمو

 .633ـ668تهران: سمت. صص 

. ترجمـة  ی و نقد ادبیشناس زبان«. مجـاز  و  استعارهداستاني نوگرا:  ادبیّات  زبان(. »6831الج، دیوید. )

 .37ـ76صص چاپ سوم. تهران: نشر ني.  مریم خوزان.
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ة حسین ترجم. پسامدرنیسم در رمان و  سمیمدرن«. در ادبیّات  سمیپسامدرن(. »6837لوئیس، بری. )

 .77ـ686صص  .پاینده. تهران: روزگار

استعاره مبنـای تفکّـر و   به کوشش فرهاد ساساني.  «.استعاره معاصر ة نظریّ(. »6838لیکاف، جورج. )
 .669ـ863تهران: سورۀ مهر. صص . ترجمة فرزان سجودی. آفرینی زیبایی

ــدی  اریشــهرزمــان در چنــد داســتان کوتــاه  شــدن ی ا اســطوره(. »6868و همکــاران. ) ، ابــراهیممحمّ

 .687ـ619. صص 78. شمارۀ 66. سال فصلنامة زبان و ادبیّات فارسی«. پور يمندن

 . چاپ پنجم. تهران: مرکز.آبی ماورای بحار (.6833، شهریار. )پور يمندن

 چاپ چهارم. تهران: مرکز .شرق بنفشه(. 6833ــــــــــــ . )ـــــ

 . چاپ دوم. تهران: نیلوفر.مومیا و عسل(. 6838ـــــــــــــــــ . )

 . چاپ سوم. تهران: ققنوس.کتاب ارواح شهرزاد(. 6836ـــــــــــــــــ . )

 ی. تهران: مرکز.طاهر  فرزانه. ترجمة استعاره(. 6838هاوکس، ترنس. )

گـروه   کوشـش   بـه گردآوری فرزان سـجودی و  «. ی استعاری و زبانها قطب(. »6833یاکوبسن، رومن. )

. ترجمة کـورش صـفوی. چـاپ دوم.    یی و مطالعات ادبیگرا پساساختیی، گرا ساخت مترجمان.

 .666ـ688تهران: سورۀ مهر. صص 

ـ  زبان«. پریشي ی استعاری و مجازی در زبانها قطب(. »6831ــــــــــــــ .) . ی و نقـد ادبـی  شناس

 .86ـ37ة مریم خوزان. تهران: ني. صص ترجم


