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Abstract 
One of the most important literary issues of Iran in the last few decades is the 

publication of women's novels and stories. This work presents a new situation with a 

feminist approach and a strong application of female myths. Belgheys Soleymani is 

one of the women storytellers who has greatly used myths. The present study, with a 

descriptive-analytical method and a review of all the works of Belgheys Soleymani, 

seeks to analyze how and what the reasons for reconstruction and recreation of the 

themes and mythical narratives in the works of this contemporary female author. After 

brooding upon Belgheys Soleymani’s stories, it was concluded that he used myths and 

archetypes in a variety of ways, albeit with a social purpose. She has a responsibility to 

show the unreliability of fictional characters who are copies of her community and to 

combat the narcissistic culture of patriarchal society, and heralds myths as a means of 

defending women's identities to express their goals and desires, they have a high 

frequency of myths such as female bodybuilding, fertility and anima and animus. 
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 چکیده
بتا رویکتردی فنینیستتی و کتاربرد      گتاهی  هتای زنتان استای ایتن   تار     ها و داستتان رمانایران، چاپ اخیر  ةل ادبی چند دهترین مسائیکی از مهم

استطوره  از هتای ختود    نویس اسا که در داستانازجنله زنان داستان بلقیس سلینانی یدهدث، اوضاع جدیدی را نشان میهای مؤنّپررنگ اسطوره

در پی تحلیل چگتونگی و دییتل بازستازی     سلینانیبلقیس   ار  ةتحلیلی و مرور بر هن –پژوهش حاضر با روش توصیفی اسایبهره فراوانی برده

ایتن نتیهته حاصتل  تد      ،های سلینانیل در داستانپس از تأمّ زن معاصر اسای ةای در   ار این نویسندو باز فرینی مضامین و روایا های اسطوره

هتای  ستامانی  صیتیا  بتردی وی در نشتان دادن بتی   بتا هتدا اجتنتاعی بهتره متی      البتّته و  های گوناگون به  یوه الگوهاها و کهنو از اسطورهاکه 

پتردازی  کنتد و استطوره  می مسئولیااحساس  ،مردسایر ستیز جامعة مبارزه با فرهنگ زنبرای  اش هستند و نیزای از افراد جامعهداستانی که نسصه

زنانته،  هتایی چتون گیتاه پیکتری      استطوره  کته بستامد   گزینتد های ختویش برمتی   خواستهاهداا و بیان زنان و  هویّادفاع از را چون ابزاری برای 

   بسیار اسایها  در  نباروری و  نینا و  نینوس 

 یسلینانی بلقیس اسطوره، بینش اساطیری، زن،داستانی،  ادبیّات :هاکلیدواژه

                                                                                                                                             
 taslimy1340@yahoo.com                    ی رایانامه:6

 sahar51960@yaho.com                      ی رایانامة نویسندة مسئول:6

https://rp.razi.ac.ir/
https://rp.razi.ac.ir/


 8331، پاییز 3فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة هشتم، شمارة  31
 

 درآمد. 8

بیانی استا کته   ی اسا که دیگر بدان باور نداریم؛ ا  یوههاسا؛ ی بشر اعیار کهن از پدیدهاسطوره نحوه تلقّ

انسان های نصستین در ضنن اساطیر و بته یتاری الفتا       ن حقیقا و روساخا  ن داستان اسای ساخاژرا

اسطوره تبلوری از  رایتش ههنتی   »اندی به عبارت دیگر، دادههئو کلنات، تیاویر زیبایی را از جهان پیرامون ارا

 ی(13:6513سرکاراتی،«)در قالب زبان اسا

انتد، اهنّیتا   هلیته بتود  های اوّتنها مربوط به نحوة تدبیر جهان برای انسان ناختی که ابسیاری از اساطیر علّ 

هایی که در پی یافتن راهی برای تفهیم موضوعات و مسائل یینحتل ههتن   امّا اسطوره»اند؛ دادهدساخود را از

هستتند، مانتدگار    معنای مرگ و زندگی، سرنو ا بشر، سترّ هبتوط،  تناخا وطتن اصتلی وییی      چونهمبشر 

اصتر، استطوره را از   معپترداز  استطوره  ی(65: 6561 ،ستتّاری ) «نناینتد متی ای نو رخو هرچندگاه با جامهاند ده 

گتااردی وی  تاریصی معاصر بته ختوانش و قرائتا متی     -خواند و بر اساس  رایط اجتناعیمیتاریصی دور فرا

استطوره در ا تر ادبتی،     تتازة زنتد و ایتن زنتدگی    متی ایدئولوژی خود به تهدید حیتات استطوره دستا    ةبر پای

پتردازدی درواقت    اجتناعی اوسای او از طریق این بردا تا ختود بته توجیته هستتی متی       -محیول نگاه فلسفی

کنتد تتا   متی هتا استتفاده  تایپهای خود از اسامی ننادین و  رکیمعاصر برای نشان دادن معنا و دیدگاه نویسندة

 م عینی ببصشدی  سّبتواند به معنای ضننی و دیدگاه  صیی خود ته

واقعتی زنتان استای هتزاران ستال       هویّتا دفتاع از جایگتاه و    ،ایران ةهای مهم زنان نویسندیکی از دغدغه 

ی جتز  ابکشتد و در نهایتا وفیفته   تیویرئی بته ی  چونهمکرد تا زن را در پستوی خانه یا مردانه تالش ادبیّات

کترد و در  ات ادبی زنان فتراهم برای اعتراض ه راکم عرصل نشودی این دیدگاه کمری برای او قائادری و هنسم

بته فترد   های منحیرکردند که نشان دهند کار یی  اری در ستیز با مردان خلق  دی زنان تالش ،های اخیردهه

کننتدی   هنتتا خلتق  توانند با نگرش و نگارش زنانه،   تاری بتی  کردندکه می ابا هایی ارز نند دارند وو تهربه

از ایتن   ی کریستوا برای گریزاسطوره ابزاری برای مقابله با باورهای زن ستیزانه اسادر   ار برخی از این افراد، 

هتتای  ن را  استتطورهدارد کتته وارد تتتن متتادر  تتوند و  وامتتینویستتنده و  تتاعر را  ادبیّتتات،در رویکتترد مردانتته 

بلقتیس ستلینانی یکتی از ایتن      (666: 6333کریستتوا،   یک:ن) یکنندای زنانه پیدا چهرهرسوناژها پو  کنند طرح

 های زنانه و گاه اساطیری اسای  نویسندگان اسا که در صدد بیان داستان

 ای   ار داستتانی اوستا؛  ش اسطورهپرداز، خوانطورهاس ندةناخا افکار و   ار این نویس ای هیکی از راه 

ی پتس  تناخا   ندستت ، دارای ساختاری ترکیبتی ه های معاصرداستانها و های وی چون دیگر رمانتانزیرا داس

 ها خواهد  دیهایشان باعث فهم هرچه بیشتر  نزیرساخا
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 پژوهش نةشیپی
 «پسامدرنیستم در   تار بلقتیس ستلینانی    » ؛اسا؛ مانندگرفتهصورت زیادی هایپژوهش در مورد   ار سلینانی

تحلیتل  » نامتة در پایانمونسی  یخ یاسا وردهی ن روة فراداستانی و واسازان های که به جنبه (6511) از ا رفی

بتتزدوده در استتا و ورده زن روهتتای  بتته  صیتتیا بیشتتتر (6536) «در   تتار بلقتتیس ستتلینانی صیتتیا زن 

 استای نظرکترده بته ایتن   تار    زنتانگی   هویّتا بیشتتر از دیتدگاه    «رفتته ازدسا هویّادر جستهوی »نامة  پایان

هتای  بته استطوره   (6536) «به هادس ختوش  مدیتد  تحلیل فر یند فردیا در رمان  وبررسی »ة خادمی در مقال

در تحلیتل و بررستی انتواع موتیتک و کارکردهتای  ن      » نویسندگان مقالة اسایموجود در ا ر ماکور پرداخته

هتا را بتا دیگتر    ستلینانی، ارتبتاط  ن  هتا در   تار   بندی انتواع موتیتک  ضنن طبقه (6531)«   ار بلقیس سلینانی

بررستی  » ةزاده در مقالت حستن  انتدی عناصر داستان از قبیل صحنه، پیرنگ، زمان و مکان مورد بررستی قترارداده  

حلیتل  بته ت  (6531) «ابینامتنیّت  رمان به هادس ختوش  مدیتد و استطورة پرستفونه بتر استاس نظریتة        ایمقایسه

حاضتر   نظتر مقالتة   متدّ  ،ایتن نتوع تحلیتل    البتّته کته   استا ژولیا کریستتوا پرداختته   بینامتنی رمان بر اساس نظریة

ا تتاکنون هتی    امّت استا،   تده ایتن نویستنده انهتام    های زیتادی دربتارة  پژوهش ،که گفته  دچنان اسای نبوده

بنتابراین،   استا؛ نگرفتته   تار وی صتورت  مهنتوع  از  متا  ای توأو نیتز زنانته   الگویی ای و کهنخوانش اسطوره

در   تار ستلینانی استای روش     ی زنانته ها صدد تحلیل چگونگی و دییل بازسازی اسطورهپژوهش حاضر در

های موجتود در   تار ستلینانی بته     تحقیق در این مقاله بدین ترتیب اسا که پس از مطالعه و استصراج اسطوره

توانتد   تودی ایتن تحقیتق متی    میپرداختهها توصیفی به بررسی کارکرد و چگونگی کاربرد  ن -روش تحلیلی

معاصتر فارستی    ادبیّتات پتردازی در  داستتان از ویج و استصراج ویژگی این  تیوه  رگامی در جها کنک به ت

 با دی

 سلیمانی و آثارش معرّفی

ر ته کار ناسی ار تد فلستفه    او در  دی تولّدم در کرمانهیش(  6566)در سالنتقد ادبی و م سلینانی، نویسنده

متین  دوّکتردی  معرّفتی ادبی کشور  ةخود را به جامع (6516)در سال  بازی  خر بانوبا انتشار رمان کرد و تحییل

 یبته چتاپ رستید    (6511)اسا که در ستال   بازی عروس و دامادا ر این نویسنده، مهنوعه داستان بسیار کوتاه 

به بتازار عرضته  تدندی     (6511)و  (6516)های به ترتیب در سال  مدیدبه هادس خوش و  بازی خالههای رمان

از  (6533)روز خرگتوش   رمتان ( و 6513) پسری که مرا دوسا دا اچنین مهنوعه داستان بسیار کوتاه هم

ای از  ن دسته از   ارش که از استطوره بته انحتای مصتلتک     دیگر   ار بلقیس سلینانی هستندی در ابتدا خالصه

  ودی  ه می ده، ارائها استفادهپردازش  ندر 
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 بازی آخر بانو رمان
ق استا، عا ت  تا  متده بانو،  صییا اصلی و سعید، فردی که برای تدریس و خودسازی از تهران به روست گل

رغتم میتل    بتانو علتی  کنتدی گتل  متی دادن به این رابطه، روستا را تترک ا سعید بدون سامانامّ  وند؛یکدیگر می

 بتانو ا ازدواج گتل کنتدی فقتر علّت   متی ستنا ازدواج سال و صاحبل، میانهّأ، مردی مترهّامیباطنی با ابراهیم 

فرزند ان حنیتک، حتاج    تولّد ودی بعد از وارد جنگ می رهّامیسای وی از هنان ابتدای زندگی مشترک با ا

رهّتامی  کنتدی  ی، او را گرفتار زندان میهای سیاسکردن وی به درگیریبا متهم رهّامیل صادق، برادر هنسر اوّ

بردی حاج صادق پس از تغییر نام کتودک از حنیتک   دهد و فرزندش را با خود میمیاب طالقبانو را در غیگل

پتس از   بتانو گتل کنتدی   ناستنامه کتودک متی    وارد، نام مرضیه، خواهر خود را بانوگلبه اسناعیل به جای نام 

 تود و راز غییبتا ناگهتانی    متی  زادی از زندان به تحییل و سپس تدریس فلسفه در دانشگاه تهتران مشتغول  

 یدبیا میلش را درنشدن هنسر اوّدارهبا وی، یعنی بچّ رهّامیا ازدواج سعید یعنی حضور در جبهه و علّ

 به هادس خوش آمدیدرمان 
جنتگ   ی دانشتگاه تهتران استا کته در بحبوحتة     سیاست  دانشهوی ر تتة ، خانخانی، دختر لطفعلیرودابه  یخ

و بنا به درخواسا خواستگار خود، احستان کته   ابردی میسرها در خوابگاه بههای عراقیایران و عراق و بنباران

ختان  یوستک  خان نسبا خویشاوندی دارد، به خانتة از یک طرا با او و از طرا دیگر با مردی به نام یوسک

رودابه کینه به دل دارد و رودابته را هنتتای    ةبردی این مرد به علا ناکام ماندن در عشق گا ته از خانوادمیپناه

کنتد و راهتی بینارستتان    متی کنتدی رودابته در حتین فترار تیتادا     میهاوزه او تبیند و باش میمعشوق گا ته

 ودی رودابه در پتی انتقتام و   هی جبهه میدهدی احسان پس از  ن، رامیخود با احسان پایان  ودی او به رابطة می

ام عید از ایتران ختارج   یابد که وی در ایّ ود، درمیاو می ا وقتی روانة خانةامّ ؛خان اساکردن یوسکخیسالّ

 اسای   ده

اسای دوباره فکتر انتقتام در   فهند که احسان  هید  دهرودابه هنگام بازگشا به زادگاه خود، گوران، می 

بتودی  پایتان بترده  بته  اش با احستان را  ا د ننی با جسم خویش، رابطهعلّکند؛ زیرا وی بهمیپابهههنش   وب 

افتتد، در  ا وقتی به یاد  ب زفاا میامّ دهد؛تی به خواستگاری یکی از اقوام پدری جواب مثبا میپس از مدّ

کنتد  متی  سرانهام ناامیدانه خودکشیماندن، پس از ناکامرودی پی معاینه و عنل برای حفظ  بروی خانواده می

 رودیمیدنیاو از

 بازیخالهن مار
فرزنتدی گترفتن یکتی از     اصلی داستان، ناهیتد و مستعود، چنتد ستال پتس از ازدواج بترای بته        های صییا

 توند و   متی بینار او و وضعیا خانواده منیترا  ا با دیدن خواهرامّ ؛ یندفقیر به روستا می ایکودکان خانواده
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بندد تا پدر  ودی مسعود و ستینا هتی    مسعود به اصرار خانواده خود با زنی دیگر به نام سینا پینان زنا ویی می

یافتته  یک از این زندگی مشترک راضی نیستندی سینا که یک بار به دلیل نارضایتی خودکشی کترده و نهتات  

رگ ستینا، ناهیتد نیتز از     ودی با مت می قموفّزند و این بار اسا، بار دیگر در بینارستان دسا به خودکشی می

ا پتیش از  امّت  کند؛میاز فرصا مطالعاتی، خود را  ماده  ود و برای رفتن به مالزی برای استفادهمیمسعود جدا

از دوستان گا تته و دوران دانشتگاهی ناهیتد از طریتق      حنیرا گرددی در پایان رمانبه زادگاه خود برمی ،رفتن

 کندیمیویقعود تشد و او را به بازگشا به خانواده و زندگی با مسنویسمی هاییاینیل برایش نامه

 . بحث و بررسی3

 زن در آثار سلیمانی

زن  ة  تکار ستاختن چهتر   ربننایتد کته ستلینانی    پیش از پرداختن به مبحث اصلی، هکر این نکته ضروری می

ی زن در   تار او نقتش مهنّت    کید داردیتأاسا، ماهب و مدرنیسم پیچیده  ده  - ها ایرانی که در پس اسطوره

متن بته زن   : »کنتد متی نشان خاطروی  ودی تاریصی قرار داده می ةو هنیشه در گیرودار یک دور کندمیایفارا 

چتون جایگتاه زن بته     یگونته هستتم  رغم نگاه خینانه به فنینیسم، من اینبهکنم،  میدر یک بستر تاریصی نگاه

چتون انقتالب را عتاملی مهتم در      ؛زن را در بستر تاریصی بعد از انقالب نشتان دادم  داردی من در   ارمنیازارتقا 

هتایی را کته جامعته بته زن     ام تتا کاستتی  کترده یتک نویستنده هنتواره تتالش     عنتوان بته دانتمی  تاریخ ایران متی 

 تدیم،  روبغترب رو وقتتی متا بتا دنیتای     »: هادامته داد  و « ن بنویسمی با م و بر اساسنظر دا ته مدّ ،کندمی تحنیل

چتون زنتان    ؛تتری را خوردنتد  های ستصا اسای زنان در این مواجهه ضربهمی این تغییرات بدون بحران نبودهردیکتغییر

 هویّتا جایگتاه و   خواستا کته کیستا و     مدل برای زن پیشسؤازمانی که درها باز  د، این  یتر از مردها بودندپایین

بترای ختود بودنتد و بیشتتر در متورد زنتان        هویّتا زنان نویستنده بتا نو تتن در حتال کستب       ،واق  بشناسدی درخود را 

هتای کنتتری بترای بیتان      ناختند و عالوه بر این زنان نسبا بته متردان از تریبتون   چون خود ان را بهتر می ؛نو تند می

بررستی جایگتاه زن در   »ی نشستا ادبت   ی«مند هستند و نویسندگی فرصتی برای بیان عقاید ان استا عقاید خود بهره

هنتان متاه بته     روزنامتة رستالا  خالصة  ن در  که فرهنگسرای انقالب ،(6513در  بان )« بلقیس سلینانی   ار

 یچاپ رسید

ا نویستنده در  امّت  ختورد؛ متی چشتم وضعیا زن در اجتناع و خانواده به  ار سلینانی، نگرش انتقادی به  ر هنةد

کنتد کته   میبیان وضوح بیشتری، این دغدغة خویش را بههای اصلی و فرعی صییااز زبان خاله بازی  رمان

  ود:میدر ادامه تنها به چند مورد ا اره

 )ستلینانی،  «دانتیم  انتداختن متی  مترد رفتتن و تولته پتس     ةگوید: چرا ما سرانهام زندگی را زیر ستای ناهید می»

 مشتصّ  یک روح نرینه بر تنام سطوح فرهنگ و اقتیاد ما حاکم اسا و هنین روح استا کته   ( »65:6516
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  ی(663 )هنان: «کنندکارها چهکند زنمی

دانتد و  جدید، ادامه هنتان  تغل هنستری و متادری متی      ها را در جامعةد زنهای متعدّ غل»خانم بدا تی  

 خته زن، تتو   »گویتد:  حنیترا متی   ی(666 )هنتان:  «کنتد مینی ا ارهو معلّ ستّاریبرای ا بات حرفش به  غل پر

 زن بتودیی ییی جانا بودیی هنون وقتی که تو  کم ننهحتّ جانا بیرون پریدی،ای که از  کم ننههنون لحظه

گرفتتی  ودش رورده کته خت  مادرن اجتناع منه ای زنه؛م میسرنو ا تو رو طبیعتا رق ؛طبیعا تو رو زن  فرید

 ی(653 ان:)هن« بات اونهعا و مناسیطباز 

 اسطوره در آثار سلیمانی

زنتی روبترو    ةهایش بتا نویستند  داستان ةو نقد ادبی در   ارش مشهود اسا و خوانند ادبیّات  نایی سلینانی با 

استطوره بته ا تکال گونتاگونی در   تار بلقتیس        یو زنانه استا  های اساطیری ود که در صدد بیان داستانمی

جنلته ا تکال ایتن    ای از  مضتامین استطوره   هتا و ای، نتام  پتردازی استطوره   سای  صییاایافتهسلینانی بازتاب

 بازتاب هستندی

 های اساطیری منا

استای  ی  تده  ها متهلّت های  صییا های سلینانی با اساطیر در نامداستان ترین رابطة محکم ، اید بتوان گفا

 ة تاهنام برگرفتته از   هتا بصشتی از  ن  ،ند تو متی های سلینانی مشتاهده  های اساطیری به دو  کل در داستان نام
متورد، تنهتا بته ا تتراک      ایتن  البتّهدهندی  میهای ماهبی تشکیل فردوسی هستند و بصش دیگر را اسامی داستان

 تود،   متی هتای متاهبی دیتده   و داستتان  چته در  تاهنامه  هتا بتا  ن   ود و کارکردهای  صییا میاسامی ختم

 تفاوت داردی  

عا تقانه دو    ود؛ ولی رابطة بانو به رودابه مانند می گل؛بانو با سعید درگفتگوی گل بازی  خر بانودر رمان  

 تود و از  ن چته در داستتان زال و رودابته سترای داریتم،        هتا متی  دستصوش اقتضائات زنتدگی  ن  ، صییا

هاستا بترای دا تتن     نتوعی  رزوی  صیتیا   ؛ بته ای ن ا تاره بته داستتان استطوره    گیردیگتویی ایت  فاصله می

مطنئنا اگه من رودابته   -داستان رودابه و زال رو  نیدی »اسای دادهسرانهامی هنانند  ن چه در  اهنامه روی

   ی(36: 6511، سلینانی« )مگه این که موهاتو سفید کنی ال نیستی؛با م تو ز

ای  بته استطوره   نویسنده از زبان راوی بصشی از داستان و در قالتب یاددا تتی از وی  در جای دیگر داستان،  

چیتز را  دار نستلی استا کته هنته    کش ةحنیک کیسا  این اسم ایدئولوژیک دنبال»کند:  میبودن اسامی ا اره

هتای   هپردازییی نستلی کته بیشتتر از  ن کته جتادّ      ای و اسطوره نسلی اسطوره خواسا؛ راسر پاک و  رمانی میس

کته چیزهتایی   کردم نام حنیک عالوه بر این ر می ناخای  ن روزها فک های  سنانی را می زمینی را بشناسد، راه
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خواستتم ابتراهیم   داردی متی هتم ا تاره   رهّتامی نوعی به ابراهیم گاارد، بهاز وجود ابراهیم پیامبر را به ننایش می

  ی(616: 6511، هنان« )اتر نبود تی اسناعیل بامسنّراسکنمی  یا بهگااری تقدیسرا با این نام رهّامی

یک رهبر فرزانه خواهد  تد کته جهتان را     پسرش یک میلح اجتناعی؛»دا ا که ررودابه  ن روزها باو 

بتانو بترای    صتراحا متادرش، گتل   استناعیل هرچنتد بته    حنیتک و  ا ایتن امّت  ی(633: )هنتان  «نهات خواهتد داد 

استا، نقشتی در    تده گتااری کردن ایدئولوژی نستل راوی نتام  بر ورده)ابراهیم( و  ن تقدیس پدرکرد قمحقّ

تنهتا نتامی از او در داستتان     ستالی نیتز   تود و در بتزرگ   میو منفعالنه در کتودکی از متادر جتدا   داستان ندارد 

اسناعیل )ع( یکی، جتدا مانتدن از متادر و ا تتراک نتام      اید تنها بصش مشترک زندگی وی با  ودی   می دیده

نیتز چتون ابتراهیم )ع(     رهّتامی  ودی ابراهیم  م نییبش میسرنو تی که پدر در ازدواج دوّ ؛و دیگری پدر با د

ابواستحاق نیشتابوری،   نیک: )کنتدی  م ازدواج متی دار  تدن، بتا زن دوّ   هلش و بته قیتد بچّت   هنسر اوّ به توصیة

 اساینام حنیک نیز تنها با ا ارات ماهبی و پیوند  ن با ابراهیم هنراه  ی(16: 6511

 ای پردازی اسطورهشخصیت

بتازی  ختر   ها در استاطیر در داستتان   نام  ن های هم های داستان با ننونه چه دربارة تباین  صییابرخالا  ن

ای گتویی نستصه امتروزی و     گونته هتا بته   برختی  صیتیا   بته هتادس ختوش  مدیتد    دیتدیم، در داستتان    بانو

 یای دارند های  اهنامهها در این رمان، نام بیشتر  صییااندی  نام اساطیریهای هم  دة ننونه بازسازی
رودابه،  صییا اصتلی رمتان؛ فرانتک، تهنینته و ستیندخا ختواهران رودابته، هتومن، پستر ستیندخا؛            

ختانی و پسترعنوی پتدر رودابته؛ ستیاوش و      خانتدان  تیخ  بتزرگ  ،منوچهرخان، هنسر تهنینه؛ استفندیارخان 

، عنتوی  ال ختان  ختان عنتوی رودابته؛ بهترام پستر نیترت       ساسان، پسر نتورال سهراب، پسران اسفندیارخان؛ 

 دایی رودابهی ،برزو خان ؛رودابه

بنازم قدرت خدا را، فقط یتک دختتر   »گوید:  خان در تحسین زیبایی او می سای یوسکرودابه دختری زیبا 

پو تش رودابته در    ی(63: 6533 ،ستلینانی « )مردهای تهران کافیه! از طایفه  یخ خانی برای بدبصا کردن کلّ

ستای استفندیارخان   پروا (ی او دختتری بتی  66هنتان:  نیک: ) یاهایی از رمان مانند پو تش متردان است    قسنا

هتا بستیار    (ی این ویژگی66 و 53هنان: نیک: ) ینامدی وی در سوارکاری مهارت دارد رودابه را مادر پهلوان می

رودابه در  اهنامه  بیه استای در وصتک زیبتایی رودابته در      های  صییا رودابه در داستان زال و به ویژگی

 -531-536؛ 563-565: ابیتات  6 ، ج6516فردوستی،  نیک: اسای )جای داستان در  اهنامه ابیاتی  مده جای

( و در برختورد بتا   311-353هنتان: ابیتات   نیک: در دیدار بتا زال )  رودابهپروایی  بی ی(613-615؛ 663-663

( و متتادر پهلتتوان )رستتتم( بتتودن وی از ایتتن  135-136هنتتان: ابیتتات نیک: عشتتق زال )پتتدر و پافشتتاری بتتر 
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تواند به منظتور پیونتد دادن ایتن     خیای  اسای به عالوه ا اره به سوارکاری رودابه در داستان سلینانی نیز می

 با دی    اهنامه صییا با 

تتوان گفتا تقتدیری     ای نتداردی متی   بهتره هتا، جتز ناکتامی     ا رودابه در رمان ماکور با تنام این ویژگتی امّ 

 ود، گویی در راستتای ایتن جبتر     ای بر سرنو ا او حاکم اسای ا ارات گوناگونی که به اساطیر می اسطوره

 اش پیوند بزندی  تر این  صییا را با هنانندان اساطیریاساطیری اسا تا هر چه بیش

 ةبتاکر » ةبرگرفتته از افستان  نام این کندی یونانی هدایا میای کلیدی اسا که ما را به اساطیر  نام رمان کلنه 

 ، نصستین روایتا مستتند از استطورة   رسرود برای دینیتر هومی اساهای یونان باستان  یکی از افسانه ،«زیرزمینی

)بترن،  « با تد  ق به قرن هفتم قبتل از متیالد  متعلّ ،رود در  کل کنونی  ن فونه اسا که گنان می دینیتر و پرسه

راتی بته رازهتای بتزرگ الوستیس      ناختی را با ا ا لوسیال برن این ا ر که روایتی اسطوره به عقیدة ی(66: 6533

هنتان:  نیک: ناپتایر استطوره و کتیش یونتانی استای )      بافتگی تهزیه ی از درهممشصّیاسا، مثال تنیدهدرهم

فرمتانروای زمتین و  ستنان بتر  ن قترار       زئتوس  فونته بتودی ارادة   هادس عنوی پرسه» ؛این روایا ةبر پای ی(65

شتاورزی،  ک ةفونته، دختتر دینیتتر، الهت     فونه به عقد ازدواج عنوی خود در یدی روزی پرسه گرفته بود که پرسه

 م مشغول چیدن گل نرگس بتود کته زمتین زیتر پتایش ختالی  تدی       در مرغزاری خرّ هنراه با دختران اقیانوس

 هتایش او را بتا   هادس از درون  کاا زمین بیرون جسا و وی را ربود و به رغم فریادهتا و اعتترا    ةگردون

ها صدای فریادهای او را به گتوش   ها و صصره  یدی کوهاش درجا به هنسریخود به جهان زیرین برد تا در  ن

بتا امتنتاع دینیتتر از رویانتدن      ئتوس ز وردی پدیتد  سالی هولنتاک دینیتر رساندندی دینیتر خشنگین  د و قحط

 بتاز نیرنتگ فونه را به جهان بتای بازگردانتدی هتادس     ت، قاصد خود، هرمس را به نزد هادس فرستاد تا پرسهغالّ

نار بصوردی بتا ایتن عنتل    های یک ا فونه او را وادارکرد از دانه ا پیش از عزینا پرسهامّ فرمان برادر را پایرفا؛

م از ستوّ فونته دو  ر بدین صورت بود کته پرسته  نزد هادس بازگرددی فرمان زئوس این با د، دوباره  میاو ناگزیر

هنستر او در   عنتوان  بته م  ن را در کنتار هتادس و   ستوّ کنتد و یتک  سال را در جهان بای درکنار متادر زنتدگی  

 جهان زیرین  دی فونه الهة پرسه بدین ترتیب ی(63و  3هنان: نیک: « )یتاریکی بگاراند

یونتانی   وانی یافا که داستان را با استطورة های فرا توان نشانه می به هادس خوش  مدیدا در داستان با دقّ 

هتایی کته بتا وی ارتبتاطی      بته سترانهام  صیتیا اصتلی  ن و  صیتیا      توجّهدهدی عنوان داستان با  میپیوند

گویتای ایتن مطلتب استا     ها، یعنی مرگ  ن ؛موت اسا( بهبیگم و پدرش که رو   نزدیک دارند )احسان، ننه

جتا جهتان زیترین و متدفون  تدن در  ن( بته ایتن افتراد         گویی از جهان زیترین )هتادس/ در ایتن    که در واق 

 اندی    مد گفته خوش
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فونته در عتین    پرسته  استطورة »اند؛ ایتن کته    دادهدسابه یونانی هایی از این اسطورة چون برن تأویلکسانی  

جتناعی دختران اسا که باید بزرگ  وند و خانته را تترک گوینتدی دینیتتر     های ا حال تنثیلی از یکی از الزام

یتک   عنتوان بته فونه باید با اجرای نقش خود  یابد؛ زیرا پرسه در پایان کار هم، دختر خود را برای هنیشه بازننی

فونته سرمشتقی    پرسته  ید که تهاوز به  رو نی برمییونانی قرن پنهم و بعد از  ن به ادبیّاتکندی از هنسر   تی

گرینتد و بارهتا و بارهتا      توند، متی   میتران هنگامی که از  غوش مادر جتدا سا؛ هنه دخها یة ازدواجبرای کلّ

فونه به جهان مردگتان کته در    مانند نزول پرسه اسا؛ دهتهاوز و مرگ یکسان  نرده تیوّرازدواج با  تیوّر

ستلینانی   (66: 6533 )بترن،  «وعی مراستم گتاار بتودی   گردد، ازدواج یونتانی نت   هیأت یک زن از  ن خارج می

هتا حیتات   بلکته بتا امتروزی کردنشتان بته  ن      بترد؛ کار ننتی تقیم کتابی بهرا در هنان  کل مساطیر گاه اسهی 

بازننتایی ایتن استطوره در داستتان ستلینانی جالتب استا؛ هرچنتد بصشتی از ایتن            بصشدی  تیوة ای میدوباره

   توان در  صییا و اعنال رودابه، قهرمان داستان دیدی تأویالت را عینا  می

ربتوده  تده، متورد     ،پایر اسای او مانند هرا و دینیتتر  ای  سیب فونه الهه پرسه»در روایات اساطیری یونان؛  

و  61: 6513بتولن،  نیک: « )استای هاتتی او   ،ر قرارگرفتته و رنتج  ستهزای خدایان ماکّجویی و ا تهاوز، سلطه

کترده و در برابتر  ن واکتنش    کدام از این سه الهه، نتاتوانی و درمانتدگی را در زنتدگی ختود تهربته     ( هر663

هتا  از  نفونته بتا افستردگیی در هتر کتدام       هرا از راه خشتم و حستادت و دینیتتر و پرسته    : اند دادهی نشانخاصّ

الگتو در درون ختویش    کهتن  عنتوان بته  ود و زنانی کته ایتن سته ختدابانو را     پریشی دیده می نی از روانعالئ

 (  663هنان: نیک: پایرندی ) ها  سیبدارند، مانند  ن

 نونتة  دن الهگتان در ن به از سر اجبار و به اکراه به خانة یوسک خان را  اید بتوان بازننود ربودهرفتن رودا 

کنتدی   هتای روانتی بعتدی او تأییتدمی     اساطیری خواندی این انگتاره را تهتاوز یوستک ختان و  زار و درگیتری     

 بینتیمی  دهد، هنان اسا که در اعنال الهگتان متاکور متی    میرودابه به این عنل یوسک خان بروزواکنشی که 

ز  تود و پتس از گتار ا    ه متی ا با ناکتامی در اجترای ایتن تیتنیم افسترد     امّ گیرد وی را بکشد؛ ابتدا تینیم می

اجتنتاعی بتا جبتر     بتار او و قهتر   پیونتد سرنو تا غتم    ةتی استا و نقطت  ستنّ  جامعة یامراحلی که گویای وضع

زندی  ستن خود بترای پتاک  تدن از     دسا به خودکشی می ،ای اسا ای منعکس در روایا اسطوره اسطوره

 ای اسای   نفسه عنلی اسطوره لوث عنل یوسک خان، نیز فی

 تدن هستتندی   قربتانی  فونه را درون خود دارند، ماننتد وی مستتعدّ   الگوی پرسه زنانی که کهن ؛تقاد برنبه اع 

ای استای   ای استطوره   مایته  بن  مدید به هادس خوشکردن و قربانی  دن در رمان ( قربانی663هنان: نیک: )

هتا را بتدو    این ویژگتی  ،ای اسطورهو نویسنده با بازسازی روایتی  مردسایر  ده اسا ةرودابه قربانی جبر جامع
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 زندی بصشد و بدین صورت، سرنو ا او را با  ن چه محتوم دنیای اساطیری اسا، پیوند می می

گارانند، در زنتدگی   پایر از سر می ا در رمان، مراحلی را که الهگان یونانی  سیبتوان با دقّ چنین میهم 

از سته مرحلته زنتدگی     های ختود  پایر در اسطوره انوان  سیبهر یک از خداب»با تغییری اندک دیدی  البتّه ،وی

کشتند   متی زجر ؛گیرند میی قرارای که مورد ستم و تعدّ  ادمانی و رضایا خاطر، مرحله ةکنندی مرحل میگار

رودابه نیتز دو   ی(616)هنان: « بازیابی و دگرگونی خویشتن ةمرحل ،گردند و سرانهام میپریشی دچار و به روان

دلیتل جبتر اجتنتاعی     بته ی و دگرگتونی در پایتان کتار او    ا بازیابامّ ؛کند یمنصسا را در زندگی تهربه ةمرحل

  ودی    ود و به مرگ وی منهرمی ننیحاکم دیده

وی بته ایتن نکتته استا کته       ةکند، ا تار  مستقیم با  اهنامه پیدامی ةپیوند دیگری که این  صییا با ا ار 

قش سهراب رای رودابه دختری استا کته نقتش و جایگتاه پستر را بترای پتدر        پدر، نقش رستم را دارد و وی ن

از یتک  »رودابته،   ختان نیتز بته عقیتدة      پنداردی  ب ورود به خانة یوسک ترنج می داردی رودابه خود را نارسیده

ی گوران )یاد ور توران(  روع  ده استا؛ جنگتی کته بته دور    ر ور رستم و سهراب درسحرگاه با جنگ تأ ّ

 ی(65 :هنتتاننیک: « )ستتاختتوردن او تتدن رودابتته از پتتدر، گتتویی زختتماستتای دورپتتدر انهامیتتده دختتتر از

   ی(65 :6533 ،سلینانینامد و پدر را رستنی که او را  کسا داده اسای ) ترنهی می جاسا که خود را نارسیده این

خوانتد و بیشتتر    با صدای فصیم و دلنشین  اهنامه متی  خان، پدر رودابه نیز هر روز بعد از نناز صبح لطفعلی 

تم و تم و ستهراب و رست  نناز پتدر بتا جنتگ رست    »؛ رودابه ای به گفتةاسا در خاطر حفظ کردها عار  اهنامه ر

 تیصی و ختانی را بتا هتم ترکیتب       ختان  لطفعلتی  دایتی بترزو،   به عقیدة ی(66)هنان: « گرفاان میفندیار پایاس

داردی بته  حسترت ندا تتن پستر را دردل    ،( ایتن  صیتیا  65هنتان:  نیک: ) یاسالمیا و ایرانیتا اسا: کرده

اش را   دید این مرد به دخترش به این دلیل اسا که او به جای پستری کته هنته وعتده     ةعالق» ؛احسان ةعقید

دار بتزرگ استای    خان یتک گلّته   لطفعلی ی(66)هنان: « ااسدنیا مدهخان منتظرش بود، به دند و لطفعلیبوادهد

ای نیز بته دنیتای قتدیم دارنتدی      ی در زمان داستان، ا ارهها در کنار ارتباط با زندگی خانی محلّ تنام این ویژگی

   اسای  اهنامه سرایشدار و خان، یاد ور دوران قدرت دهقانان و  هخوان اسا وگلّکه پدر  اهنامهاین

رودابته دارد، متردی   یعنتی  بتر  صیتیا اصتلی     متؤ ّر خان، دیگتر  صیتیا داستتان کته کنشتی       یوسک 

خیالی استا   کندی ویژگی بارز او  ادکامی و بی میوهفا ساله اسا که دور از هنسر و فرزندان زندگی چهل

استای  به بودهکندی یوسک در گا ته عا ق زلیصا، عنه رودا و اغلب اوقات با نو یدن مشروب  ن را بیشتر می

 تود   عا ق اسم زلیصتا متی   ،با  نیدن داستان یوسک و زلیصاو خانه  او ابتدا در هفا یا هشا سالگی در مکتب

ایتن دو بته دیتدارهای     ة تودی از  ن زمتان تتا دو ستال، رابطت      ساله متی  و در  انزده سالگی  یفته زلیصای هفده
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 وند و بتا ضترب و  تتم     رای عشق  ن ها باخبر میا بعد، برادران زلیصا از ماجامّ  ود؛پنهانی محدود می

  یدی  فاق برای تحییل به تهران مییوسک پس از این اتّ گردند؛یوسک، مان  وصال  ن دو می

 وردن بته دختتران زیبتا  رامتش را     بترد و بعتد بتا رو   ختواری پنتاه متی    با ازدواج زلیصا، یوسک به مشروب 

انتدی زلیصتا نیتز پتس از ازدواج     کردهاسا برادران زلیصا او را نابودد ( یوسک معتق63 هنان:نیک: جویدی ) می

سای نام یوسک و عشتق او بته   بسیاری از اطرافیان  بیه زلیصا ةکندی رودابه به عقیدمیلی را  غاززندگی پرتهنّ

 ونتة چته در نن  نهتا بتا    جا نیز کارکردهای  صییاان یوسک و زلیصاسا؛ امّا در اینداست ةکنند زلیصا تداعی

هتا   واق  نویسنده با این امکان روبرو اسا که با نتام  صیتیا  کندی در جود دارد، تباین پیدامیو قی  ماهبی

ترکیبی دلصتواه و در جهتا پیشتبرد داستتان ختود بستازدی یوستک در قیت           ،های  صییتی  نان و ویژگی

ابواستحاق نیشتابوری،   نیک: ) ی تود  ماهبی  صییتی معیوم دارد که در دام هوس و نه عشق زلیصا دچارمی

تنها ا تراک نام دارد و  صیتیتی منفعتل استا     ،یوسک پیامبر قیّةزلیصای این داستان با زلیصای  ی(36: 6533

ولی تأ یر وی غیرمستقیم در خدما داستتان ناکتامی یوستک و ستوق یتافتن       ؛کند که نقشی در داستان ایفاننی

 زدن سرنو ا وی اسایوی به چنان اعنالی و نهایتا  برخورد وی با رودابه و رقم

 ،با نامی پیامبرانه و معیتوم  یونانی هکر د، یوسک ةکه در پیوند رودابه با اسطورای دیگر، چنان ا از جنبهامّ 

 الهتة بته تعبیتری استتعاری، رودابته      استای کستی کته   یونتانی یافتته   هادس را از استطورة های  صییتی  ژگیوی

کند و هنین کار او به یاری جبتر اجتنتاعی حتاکم، او را بترای      میو تهاوزه ارباید و ب را می پایر داستان  سیب

استا،  ا تاره کترده  هتا  ای کته بته  ن   های استطوره  بردی تفاوت دیگر داستان با ننونه هنیشه به جهان زیرین می

فونه برای هنستری هتادس    رسد و پرسه در حالی که رودابه به وصال زال می یناکامی رودابه و مرگ وی اسا

 تود و هنستر وی    ماند، در پایان به دعای یوسک جوان متی   ودی زلیصا نیز هرچند در  غاز ناکام می ربوده می

ده را در انحرافتی کته در بازستازی استطوره ایهتادکرده      د نویستن تتوان تعنّت   می واردبه این م توجّهگرددی با  می

 ؛ان دیگتر یت باستای بته   گرفتته دفی اجتنتاعی صتورت  توان گفا که این انحراا با ه اسا، به رو نی دیدی می

 استیر مردستایری   نناینتدة زنتان جامعتة   کته   ح مسائل  صییا زن داستانها در جها طر نویسنده از اسطوره

 اسایگرفتههستند، بهره

 را در مقالتة  ة ناهیتد استطور مستقیم به  ا ا ارةامّ ؛های اساطیری روبروییمبا ا اراتی به نام بیشتر بازی خالهدر  

 فترینش متانوی    ةبه وجتود زن در استطور   که  ود کوتاه می از  ن یادکردیکه در غاز داستان بینیم  می ناهید

ین زن زمینتی( بتا فکتر مرکتزی     لت زمینتی( و مردیانته )اوّ  لتین مترد   اسا و بین جایگاه وجود گِهنُرد )اوّپرداخته

او گهنرد با رو تنی، نتور و اهتورامزدا مترتبط      ةاسای به عقیدل  دهئپیوندی قا ،بودن هستی در مانویادوبنی
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(ی ناهید در طول داستان کنشتی دارد کته بته او    3: 6516، سلینانینیک: ) یو اهریننی اسا و مردیانه با تاریکی

ن زن مثتل  هتای    هو با بچّت  کند ای دوستانه برقرارمی رابطه دهد؛ این که با هووی خودگونه می ه صییتی فر ت

 -56هنتان:  نیک: ) ینامتد  ای از بهشتا متی   اش را قطعته  کندی از وجود اوسا که  وهرش خانته  میمادر رفتار

53  ) 

گویی خود را با گهنترد )مترد   اسا و در پایان داستان نیز برخالا  ن چه این  صییا از خود بروز داده 

دوستش، حنیرا، وقتتی در تتالش ختود     یاسار پیوند اسا( یکسان دیدهنصستین که با رو نایی و اهورامزدا د

را بتا جهیکتا دختتر     نامتدی او  مانتد، او را اهریننتی متی    اش ناکتام متی   برای بازگرداندن او به سوی هنسر و خانه

نامد که منب  و منشتأ  ترارت و پلیتدی استا و یکتی از       می (6)ن جهیکای او را هناکند و حتّ میاهرینن مقایسه

رفا بترای هنیشته از صتفحه     یک بار که اهرینن در جنگ با اهورامزدا می»کند:  موارد  رارت او را هکر می

ای بر سرش به هو ش  ورد و به تعبیتر اهتل نظتر اون رو     روزگار محو و حاا بشه، هنین جهی خانم با بوسه

 متوزی جهیکتا بته    چتاره  ةهتای عتالم نتیهت     ترارت  ة حنیرا هنتة به عقید ی(661)هنان: « ییدباز  فرید و باز زا

زهتر پدیتدبیاره و نیازمنتدی و     ،ل، جنتاب کیتومرث  اون بته اهترینن یتاد داد در بتدن انستان اوّ     » :اهرینن اسا

 )هنتان: « نتد ط گردوند و دیو تنبلی و دیتو مترگ را بتر اون انگیزو   گرسنگی، تشنگی و بیناری رو بر اون مسلّ

زنان، خودش، ناهید، جهی، ستودابه، مردیانته، مشتیانه، زلیصتا وییی از یتک       گیرد که هنة می( و چنین نتیهه661

   ی(661 هنان:نیک: اندی )تبار نادرسا هستند و هنه محتاله

جدیتد  کند و ناهید را یتک متدئای    میحنیرا در اینیلی دیگر، داستان مدئا و جیسون را برای ناهید تعریک 

کشتد و   وری که بترادرش را متی   پیشه، حسود و کینه نامدی بانوی قاتل، ماجراجو، عا ق و مدرن و رو نفکر می

(ی بتدین ترتیتب،   16-16: 6533ن، یک: برن) و (656هنان: نیک: )کندی  سون، سردار یونانی فرار میهنراه جی

    ودی ن دوستش حنیرا منعکس میدیگر  صییا او از زبا اسا، جنبةچه از خود بروز دادهخالا  نبر

متانوی   ةتولیتد استطور  های جبری سرنو ا محتوم زن ایرانی را بر حسب بتاز   نشانه ،این رماننویسنده در  

در ورزدی  ای در انکار نقش تتاریصی زن اهتنتام متی    انطباق سرنو ا زن بر باورهای اسطوره با کند و دنبال می

 فرینتی  متی، قتدرت تتوهّ  هتای ستنّ   زدن  ن بتا ارزش اساطیری و گتره ک در بازگشا به جهان لّؤاصرار مواق  

 گرفایتوان  ن را دسا کم  مضاعک دارد که ننی

 صییا اصلی مرد هنین داستان نیز پس از  کستا در هتر دو ازدواج و جتدایی از دو هنستر،       مسعود، 

چنتد بته  زادی   هر ی(633: 6516، ستلینانی نیک: بینتدی )  خود را با قابیل، پسر نوح و ادیتپ و  دم هناننتد متی   

، ختود را  یاد تده ای  چهار  صیتیا استطوره   چونهما امّ ؛کند میای عنل و اختیار خود در رفتارهایش ا اره
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انتد، دستا    گونه رقم زده اسا به اعنالی که سرنو تش را اینپندارد که وادارش کرده ای برتر می مقهور اراده

در جتای دیگتری    ی تود  ل منهر می دن هنسر اوّم و دورشی هنسر دوّد که به خودکازدواج مهدّیعنی بزندی 

ب ل و  مادگی او را بترای پتایرش یتک زنتدگی کته زنتی دیگتر نیتز در  ن ستهیم با تد، مستّب           نیز هنسر اوّ

کنتد:   ا، خود را با حضترت  دم مقایسته متی   داند و برای بیان این علّ د میازدواج مهدّ سویاو به  دن کشیده

 دانسا  دم ابوالبشتر  ن میتوة   وب میخداوند خ ید کشاندتو بود که مرا به سنا ازدواج مهدّهنین  مادگی »

مننوعته را   بتودی اگتر خداونتد میتوة    درونش کا تهمننوعه را خواهد خورد؛ چراکه خودش تصم ا تیاق را در 

هتا  کته خداونتد بته  ن   ا از زمتانی  امّت  رفتنتد؛  طرا  ن میوه ننیا هرگز بهکرد، احتنای   دم و حوّ ننی مشصّ 

 ی(666: 6516  ،ستلینانی « )ای  دند که از  ن من   تده بودنتد   دو حری  تهربهچیز نصورید،  نگفا از فالن

در  هتای استاطیری را تنهتا    ها و  صییا کرد که نویسنده این ا ارات و پیوندهای متنی به داستانباید یاد وری

 کندی  میبرقرارها با  ن های داستانی تشبیه موقعیا  صییا حدّ

داند که اگر زمتان نبتود، هرگتز     هایی می قیّهکه سعید در داستان خود، مادربزرگ را راوی ننونة دیگر  ن 

او ورای زمتان و  »ا بگیتردی  خواستا زمتان را در تیترّ    هتا متی   قیّه دندی گویی با تعریک کردن  ساخته ننی

یرکننده،  یتا ایتن   صهتای تست   صدای رسای  ن چشم اید خود زمان بودی  ن پیکر نحیک،  ن موهای سپید،  ن 

ا هتم هنتان    تاید حتوّ   ییابد ییی زمان حتم یک زن اسا؛ زیرا هنه چیز در  ن و با  ن حیات میهنه زمان نبود 

، ستلینانی « )کشتاند  سنا و سوی دیگتری متی  چیز را به، هنهزمان  دم و عدن زمان بود که با ورود به عالم بی

   ی(635: 6511

: 6511کتوپر،  نیک: زن و زمان با هم درپیوندندی زمان چون زن  فریننتده استای )   ،ای در روایات اسطوره 

ماندن وی اسای در اینها نیز تنها  باهتی میان موقعیا  صییا داستتان، یعنتی   این ویژگی تنها راه زنده( 616

 ؛استا  قداستا کتالم    ، نشتانة گویی هقیّها با   ودی این نهات یافتن  صییامیگو دیده قیّهسعید و  هرزاد 

: 6516میکتل،  نیک: « )ستا ای یافته ا کالمی که به خاطر عشق به رهانیدن دیگری از مرگ، ماهیا اسطوره»

امی تنها رقیب مترگ، داستتان و روایتا استای بایتد  تهرزاد        پس من زنده ؛کنم من روایا می نه؛»  ی(31 - 33

( و ایتن  636: 6511، ستلینانی « )بایتد بگتویم   ؛پاد اه مرگ رودررو کتنم  درونم را پر و بال بدهمی باید او را با

مترگ   رةتتوانم  تهرزادی با تم کته ستعید را از ستیط        یا متن ننتی  » ید که  بانو پیش می پرسش در ههن گل

گتو را   قیّته یافتن از مرگ و پیوند  ن با عنتل  تهرزاد   گری برای نهات(ی این روایا633)هنان: « رهاند  می

 یتتوان دیتد   متی  هتم   تود،  که از زبان ننه بیگم نقل میخاله سپیتک  قیّةدر   مدید، به هادس خوشدر داستان 

 (ی63هنان: نیک: )
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 ایهای اسطورهمضمون

 یگیردمیسازی و پردازش بهتر محتوای داستانی بهرهالگو برای مضنونسلینانی گاه از یک یا چند کهن

 پیکریهای گیاهاسطوره

 تتی دارد کته بترای انستان مرمتوز استا؛      د و این ریشته در طبیع ان توجّهبسیار مورد هان و درختان در اساطیر گیا

یعنتی   ؛ ن صتورت وارونتة   ی(63: 6516کتوپ،  )« گیترد  گونه را بته ختود متی     کل خدایان انسان»طبیعتی که 

نستا   ةخاور جنین  تش ماهت   بی بی ،بازی  خر بانودر رمان   یدی خدایان، طبیعا و درخا درمیانسان به  کل 

ستلینانی قابتل    استا، استتفادة عامدانتة    تولّدبرکا و  توجّه به اینکه انار میوةکندی با  میرا زیر درخا انار دفن

عهیبتی نستبا بته ایتن درختا پیتدا        حتسّ  استای کترده خاور زیر درخا انار دفنبی  ه را بیبچّ»اسا:  توجّه

کتنم   فکتر متی   های این درخا نشانی هسای در میوه بعد از وجودش و نساءکنم از این به احساس می یامکرده

   ی(16: 6511، سلینانی« )هایش کودکی پنهان اسا اناری بنویسم که درون یکی از دانه ةداستانی دربار

ننتادی   مثابتة   وردی درخا به ناربنیاد بهورهتوان عنل و پنداری اسط بی خاور و پندار سعید را می عنل بی 

رود کته در   هتای  ن بته اعنتاق زمتین فرومتی      ریشته » ؛ ناختی به طور طبیعی کاربردهای فتراوان دارد  اسطوره

رود تتا  ستنان را    روید و بتای متی   های  ن نیز می  ود؛  اخه  یاد می« مادر»ها از  ن با عنوان  بسیاری از اسطوره

رختا در سراستر دوران حیتات ختود ر تد      اسا، لنس کندی به ختالا ستایر موجتودات زنتده، د    « پدر»که 

ی چنتد هزارستاله داردی ایتن موضتوع درختا را بته ننتاد نیرومنتدی از         کند و عنری چنتد صدستاله و حتّت    می

ای از دوران زندگی ختویش از مرحلته توتنیستم گا تته و     ا بشر در دورهکندی به هنین علّ مینامیرایی تبدیل

بتی نتدارد کته در    اسای بنتابراین تعهّ دانستهس میمستقیم  یء، گیاه یا حیوانی مقدّ در این مرحله خود را زادة

هتا و ایرانیتان از    هتا، ستوها، الگتانکین     تویمی از دیتدگاه استکاندیناوی    میروب ات با درخا روکرّه ها ب اسطوره

 (ی  661و  666: 6511)بیرلین، «  ود درخا اسا که انسان زاده می

فونه در مقام دو یزه، خدابانوی بلندبای، زیبتا و جتوانی استا کته بتا       زایایی اسای پرسه ،چنین انار ننادهم 

ایتن،  بنتابر  ی(636: 6511بتولن،  نیک: از قبیل انار، غالت، هرت و گل نترگس پیونتد داردی )   ؛های زایش نشانه

حیتاتی دوبتاره    ای گویی کودک در وجود درخا )انار( توان چنین انگا ا که بر اساس این باور اسطوره می

 یابدی می

یعنتی   ؛ارتبتاط زن بتا یکتی دیگتر از مراکتز بتاروری جهتان        دهندة، نشانهای گیاه پیکریواق  اسطوره در 

 تودی  ولتد متی   و ها  ن اسا که موجب زیادی زادهای درخا در اسطورهزمین و گیاه اسای یکی از ویژگی

درختتان موجتب بتاروری و     ی(616:6516یتزر،  )فر«  تود موجب سهولا زاینتان زنتان متی   »چنین درخا هم
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طریتق  توانتد از   تود، متی  ای گستیصته ویژه زنی بر ا ر فاجعه وند؛ پس اگر زندگی یک انسان بهتوانگری می

لی کته  ی استا کته در هنتد افتراد متتأهّ     حدّو گیاه تا به دهدی پیوستگی بین انسانگیاه  دن به حیات خود ادامه

اند، اقتدام بته انهتام عنتل زنا تویی      به دا تن فرزندی نشده موفّقبعد از گا ا چند سال از ازدواجشان هنوز 

   ی(635: 6566 الیاده،نیک: ) «دانندمی مؤ ّر دن خود بسیار دارکنند و این کار را برای فرزندمیدرختان

بتازی عتروس    از مهنوعتة  خاک مادردر داستان  اعتقاد به ارتباط انسان با خاک و  ب و گیاه و سبز دن 

کترد تتا او را ستر قبتر     متی دفن مادرش، هر روز پتدرش را وادار دختربچه از فردای »اسا: یافتهانعکاس و داماد

کترد و کنتی بتا متادرش     متی پا یکرد، بعد  ن را  بمیجا ابتدا خاک گور مادر را صاامادرش ببردییی  ن

ریصتا، بته پتدرش گفتا: پتس چترا متادرم ستبز         وقتی  ب را روی قبر متادرش متی  م سوّ ةزدی هفتمیحرا

ا در پس ایتن  امّ ؛واق  در نگاه نصسا با پندار و قیاسی کودکانه مواجهیم در ی(51: 6516، سلینانی)  « ود  ننی

 تودی   متی ی ای پنهان اسا که روح انسان در گیاه و روح گیاه و درختان در انستان متهلّت   اسطوره یباور ،پندار

 ی(613-631: 6516فریزر، نیک: )

هتای ختون گوستفندهای قربتانی بتازی       بتا باریکته  »رودابه درکتودکی،   به هادس خوش  مدیددر داستان  

، ستلینانی « )بتود های خیالی هدایتشان کرده ا و بایه بود و به طرا درخا اخه کرده ها را  اخه ن ؛کرده بود

، درختتان انگتور و   پسری که مرا دوسا دا ا از مهنوعة خواردرخا خونداستان چنین در (ی هم15: 6533

 (ی  63: 6513، هناننیک: ) ی وند  وند، پر نر می گردو وقتی با خون  بیاری می

 تده بته پتای درختتان، فتاری از اینکته در دو       با خون و هدایا ختون حیتوان قربتانی   کردن درخا  بیاری 

های سیاهان باور بر ایتن استا    ای اسای در اسطوره رخدادی مطرح  ده اسا، کنشی اسطوره عنوانبهداستان 

: 6516)فریتزر،  « کننتد  د درختا در پتای  ن قربتانی متی     ود و برای مد درخا موجب ر د کشتزار می»که 

ستای تتا جتایی    زار فرمانروایی دارد که حامل روح  ن ا بیشه»اسا که اقوام اعتقاد بر این بودهبرخی  نزد ی(616

بتا   کشتتند؛  و با افتول قتدرتش او را متی    ماند توانسا در برابر دیگران از  ن دفاع کند، زنده می که فرمانروا می

 ی(555)هنان: « چنان در جانشینی قوی باقی بناند و این زنهیره ادامه دا ازار هم این باور که روح بیشه

 الگوی آنیما و آنیموسکهن

هتا نیازمنتد   دهتد کته هتر یتک از انستان     کند تا نشتان مییونانی را مطرح ایاسطوره ،ضیافا افالطون در رسالة

دونینته کتردی هتر یتک از  ن     هتای نصستتین را   به دستور زئوس انستان   پولون»جنس مصالک خویش هستند: 

دیگتر،   یتال بته نینتة   جسا و با تالش بته اتّ مانده از اصل خویش، روزگار وصل خویش را بازمیدونینة دور

بازگردد؛ ولتی میستر   زد تا مگر از او دور نناند و به حالا پیشین خود بازوان وی را به گردن خویش حلقه می
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ندهتد و  ها به اعتیاب پرداخته، بر ن  دند که هی  یک بدون دیگری کاری انهام ن نینه ننی  دی پس هنة

هر نینه، چه زن و چه مترد کته هنتوز زنتده بودنتد،      مردند و در نتیهه هنگی ناتوان مانده، پیاپی از بی نوایی می

 متد و ایتن   رحتم گرددی زئتوس دلتش بته   غوش دا ا تا خود نیز بدو ملحق چنان دردیگر خویش را هم ةنین

کته گفتتم، هریتک از متا     پس چنانکردی از  ن زمان عشق متبادلی بین افراد نوع بشر پدید  مدییی مشکل را رف 

 )افالطتون،  «با تد دیگتر ختویش متی    دنبتال نینتة  اسا و به هنین جها هرکس بته نسان دیگری یک ا از نینة

گردان اسا و چتون بته زنتی یتا     سر ،خوددیگر  ةطبق سصن افالطون، هر فردی در جستهوی نینی (55: 6513

گنشتده در درون   ونگ معتقد اسا که ایتن نینتة  ا یامّ پندارد؛خود می خورد، وی را نینة گنشدةمردی برمی

ناخود گتاه زن   ةناخود گتاه مترد و  نینتوس مظهتر طبیعتا مردانت        نینا مظهر طبیعا زنانة» سان اسایخود ان

 یونتگ، نیک: ) «دانتد هتا در تکامتل  صیتیا متی    تایتپ ترین  رکیاسای یونگ  نینا و  نینوس را از مهم

وم هتتر  صیتتی برختتی از صتتفات جتتنس مقابتتل ختتود را دارد؛ نتته تنهتتا بتته مفهتت    بتته نظتتر وی ی(663: 6513

بلکته  ؛ جنس مردانه و زنانته دارنتد   های نهفتةمرد و زن هر دو هورمونطیّ  ن )بیولوژیکی( که   ناختی زیسا

هتا و حتایت روش و رفتتار و نیتز عواطتک و      گترایش که معطوا بته   ناسی  ن به مفهوم وابسته به علم روان

 یاسااحساسات 

در رمتان  ی نتد ااز نویستندگان زن بازتتاب یافتته    گتر بستیاری دی  چتون هتم  ،الگوها در   ار سلینانیاین کهن 

هنیشته از  »، متی نویستد:   یام خواستگاری نیز در  ن درج  دهخود به ناهید که پ لین نامةمسعود در اوّ بازیخاله

دیگتر بترای مترد و زن، یتک      ة مدی جستتهوی نینت   دن انسان به دسا خدایان خو م مینینهیونانی دو قیّة

یزم و  ،دا تن یک هنستفر و هنتراه را بترای یتک مترد مبتارز       ازدواج اساییی ة روع خوب برای طرح مسأل

متنش و   صیتیا مستتقل، بتزرگ   »گویتد:  و در جایی دیگر متی ا ی(661: 6516 ،سلینانی) «امضروری دانسته

احتنتای  ایتن، تیتویر متردی استا کته هنیشته        کتنم  فکر متی » ی(53 )هنان: «حنایتگرش، برایم پناهگاه اسا

 ی(33: )هنان «اممنتظرش بوده

 پیوند آسمان و زمین

نرینگی  سنان و زمین و ازدواج  ن دو با یکدیگر، باوری اسا که در استاطیر بستیاری از اقتوام و ملتل عتالم      

توان الگتوی نهتایی مترگ     می ، یین باروری در دسا با د که نشانی از هرجا»  ودیمیهای  ن مشاهدهجلوه

باورهای اساطیری، موجودات عالم نتیهه ازدواج زمتین و   بر پایةی (66: 6516کوپ، )« و باززایی را در  ن دید

رودابته احستاس   » ود: ای دیده میای بدین باور اسطورها اره به هادس خوش  مدید سنان هستندی در رمان 

چته روی کتره   کترد هتر  ن  زمین و  سنان اسا و فکر متی   غو ی اهد هم ،کرد در این لحظات خاصمی
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تتر اینکته، وقتتی متاه هنتان  تب از دل زمتین بیترون  متد، رودابته           این  میزش اسا و مهم ةزمین اسا، نتیه

 ی(613: 6533 ،سلینانی) «رد این سیاره رنگ پریده هم حاصل این وصلا اساکاحساس 

ای معتقدان بتدان دارد،  تکل دیگتر ننتود     در بینش اسطوره ه که خود ریشهچنین بازتاب باورهای عامّهم 

هتا  های پصتن نان روغنی بترای مترده  دا تن  نه و سممانند باور به وجود اجنّ یاسطوره در   ار این نویسنده اسا

گیترد و از  ن بترای فضاستازی داستتانش بهتره      روستتاییان متی   ةوییی نویسنده این عناصر را از زنتدگی روزمترّ  

کنتد  متی مردمان روستایی استتفاده  ةچنین از این عناصر برای نشان دادن وضعیا زندگی و اندیشدی همجوی می

ند و از ایتن  هست در تقابل ،های   ارش ننایان اساکه در بصشی از زندگی برخی  صییا که با دنیای مدرن

  وندی  حیث، عقب مانده تیویر می

 گیرینتیجه. 3

اساطیری باعث  ده استا کته    الگوها، اساطیر و باورهای عامیانةزمینه کهن سلینانی دربلقیس وسعا  گاهی 

یکتی از ایتن ا تکال بازتتاب،      دین تو گرهتای مصتلتک جلتوه   هایش بته  تکل  العات در یبالی داستاناین اطّ

هتایی کته از    هتای داستتان استای در کنتار نتام       صیتیا  گااریهای اساطیری و حناسی در ناماستفاده از نام

 ؛انتد  هتای متاهبی گرفتته  تده    جرااخوریم کته از م  هایی نیز برمیاند، به نام ی اخا  دههای ملّ ر و حناسهاساطی

تشتبیه موقعیتا    ،چون یوسک، زلیصا، سلینان، بلقیس، ابراهیم، حنیتک وییی  تکل دیگتر ایتن بازتتاب      هایینام

های اساطیری اسای نویسنده بتا ایتن تشتبیهات از یتک ستو نقبتی بته عتوالم          های داستانی به موقعیا  صییا

 کندی می رح موقعیا ا صاص داستان مبالغه زند و از سوی دیگر در ای می اسطوره

در ایتن   کنتدی  متی هتای داستتانش بازستازی    نویسنده گاه موقعیا الگوی استاطیری را در قالتب  صیتیا    

کنتد کته  صیتیا     ایتن نکتته متی    توجّته کند و از این طریق، خواننتده را م  دا  انحراا ایهادمیها تعنّ بازسازی

نی استا کته دچتار چنتان     بلکه انسانی معنولی بتا مقتضتیات دنیتای کنتو     ؛نه هنان  صییا اساطیری ،حاضر

 دلیتل بته این نام نیز  ؛دارای ا تراک نام اسا  اهنامه نونه، رودابه داستان او با رودابةاسای برای نموقعیتی  ده

 ةهایش یتاد ور رودابت   اسای از نظر فاهری نیز، زیبایی ده برگزیده  اهنامههای اساطیری پدر به داستان توجّه

، رستیدن بته  رزوهتایش، بلکته سرنو تتی       تاهنامه  ا سرنو ا او نه چتون سرنو تا رودابتة   امّ ؛اسا  اهنامه

 تراژیک اسای

بته هتادس   رمان  های یونانی اسای در بردن از اسطورهطیری   ار سلینانی، بهرههای اسااز جلوهیکی دیگر  
جتا نیتز   نویستنده در ایتن   واقت   ن و دنیتای مردگتان ا تاره داردی در   هادس به جهتان زیتری   ، کلنةخوش  مدید

در لبتاس  هتای استاطیری    موقعیا الگوی اساطیری را برای  صییا اصلی داستتانش مبتنتی بتر هنتان کتنش     
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بلکته از   ؛استا گارا نکرده  ة یونانی ا ارةکندی نویسنده تنها به اسطور های ا صاص امروزی بازسازی می کنش

  قترار  فونه متورد تعترّ   اسای  صییا اصلی داستانش، رودابه، مانند پرسهگرفتهای بهره یک روایا اسطوره

از زنتدگی نیستای نویستنده     ای ادامتة این جهان بتر  ا رفتن بهامّ رود؛ سرانهام هم به جهان زیرین میگیرد و  می

هتا و   ا از تعبیر جهتان زیترین بته ستود روایتا ختود در ترستیم بتدبصتی        امّ اسا؛الگوی اساطیری پیروی کرده

تترین  زیرا زن، یکی از اصتلی  ؛اساگرفتهمردسایر بهره مروزین دختری اسیر هنهارهای جامعةهای ا گرفتاری

ستو  استا: از یتک  بعتدی داده ای دو درواق  این تحریک زیرکانته بته روایتا جنبته     های نویسنده اسایدغدغه

هتای   گتو، دغدغته  مبتنتی بتر هنتان ال    ،اسا و از ستوی دیگتر   دهکه گا ا، روایا اساطیری بازسازیچنان

ای ختود را  هتای استطوره  کاررفتته در   تار ستلینانی، نشتانه    های بته واق ، اسطوره ندی درا دهنویسنده منعکس

 ا به لباس زمان خود  راسته اسایامّ داراسا؛

ی چتون درختا و   های استاطیری استای مضتامین   اطیر در   ار این نویسنده، مضنوندیگر بازتاب اس گونة 

ای دارنتد  ای استطوره ه که ریشته نهایا، بازتاب عقاید عامّارتباط  ن با انسان،  بیاری درختان با خون وییی و در

 و نگاهی گارا بدان  دی

هتای   ستامانی  صیتیا   دادن بتی دغدغة اصلی ستلینانی نشتان   ؛توان گفا که ی میبندی کلّ در یک جن  

بته   مستئولیا کند و در  ن با احستاس   میخود را بازسازی ای از جامعة ویی از این راه، نسصهداستان اسای او گ

کنتد و   متی هتا را متنعکس  هتای  صیتی  ن   دردهتا و گرفتتاری   ؛کشتد  متی زوایای زنتدگی ا تصاص سترک   

کنتدی  یتافتن از  ن را گو تزدمی  هتای نهتات  ایتن جامعته گرفتتار  ن استا و گتاهی راه      ای را که کلّ بیناری

 ؛کنتد  متی گتااری  هتا استم   ا تصاص را بته هنتان نتام     ؛گیترد  متی ها کنتک  نویسنده در این بازسازی از اسطوره

 تود تتا بتا ایتن      متی گتو منحترا  دهتد و  گاهانته از ال   رمتی ای قرا ها را در موقعیا الگتوی استطوره    صییا

 موفّتق تتوان گفتا در ایتن  تیوه     کنتد و متی  چته در نظتر دارد جلتب   خواننتده را بته  ن   توجّهها گریزیهنهار

 اسای بوده

ای زنتتان نویستتنده بر متتده از نتتوعی گفتنتتان استتا، بتته هتتای استتطورهکتته پتتردازشجاستتصن  ختتر: از ن 

ای و نقتتدهای هتتای استتطورهتحلیتتل ، تتودرمتتان پیشتتنهاد متتیاستتطوره و ة منتتد بتته حتتوزپژوهشتتگران عالقتته

 ادبیّتات ای بتین بیتنش استاطیری در    یا به رویکرد مقایسته  ،ه دهنداز   ار دیگر نویسندگان زن ارائالگویی  کهن

 داستانی زنان و مردان بپردازندی

 هانوشتپی
کنتدی )ریک:   که مرد را از او بیافریند وی را خلق متی  ود که هرمزد برای این فی میدر بندهش، جهی زن نصستین معرّ (6)

معنای روسپی به کتار رفتته استای در ادبیتات پهلتوی نتام       ، در jahikaیا جهیکا  Jahir( در اوستا جهی 63: 6513دادگی، 
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(ی 61: 6516صادقی، نیک: اندی ) محتاله، بدکاره، نیز گفته جهی را زن دلیلة ی(616هنان: نیک: اسای )دختر اهرینن جهی 

 (ی36 -36: 6513یکی: دادگی، نکندی ) در بندهش جهی زنی اسا که اهرینن را برای تازش به  فرینش هرمزدی بیدار می
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