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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  "Gavkhoni" is one of the contemporary 
mythological novels that has been considered by most critics and writers of 
literary works. The use of mythical concepts can be for two reasons; An 
aesthetic and comprehensible representation of the primitive human patterns 
in the author's conscious realm, as well as the author's (eternal secrecy) that 
allows artists to subconsciously pay attention to archetypal and mythological 
examples and apply them to their work. This article seeks to use mythological 
critique to present the mythological meanings of the work, both in the 
author's conscious form and in his unconscious form. 

METHODOLOGY: This research has analyzed the data by collecting and 
preparing the required books and materials in a descriptive-analytical 
method. After studying and researching, the researcher has extracted the 
research items among the mentioned works and classified them and 
examined the data obtained from the research. 

FINDINGS: The research findings indicate that Jafar Modarres Sadeghi, 
knowing the mythological topics, has consciously used some mythical 
elements and concepts in order to enrich the situation, characters, subject 
and plot hidden in his novel. Among the elements that have a mythical 
function in this novel are the following: the myth of water in the workings of 
motherhood, the myth of fertility, the return to the womb, death and rebirth, 
immortality, as well as the myth of patriarchy or Oedipal tendencies. 

CONCLUSION:  The discovery of mythical concepts and components in the 
novel Bloody Cow, in addition to understanding the main plot of the novels, 
their sub-plot and elimination is also obvious and the author's purpose in 
designing this method of storytelling is clear.

There are two main and elimination plots in this novel. The main plot that is 
obtained in the initial reading and the elimination plot that is specified in the 
subsequent readings; It shows the inner turmoil of the characters, and their 
actions and actions can be justified under the influence of this elimination plot 
in the story. 
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 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،ایران. -4
 تهران،ایران.گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی،  -6
 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،ایران. -3

 

 چکیده:
ای معاصر است كه موردتوجه اغلب یکی از رمانهای اسطوره« گاوخونی»هدف:  زمینه  و

به دو  ای میتوانداست. استفاده از مفاهیم اسطورهن و نویسندگان آثار ادبی قرار گرفته امنتقد

ۀ مفهومی زیباشناسانه و قابل درک از الگوهای اولیۀ انسانی كه در حوزۀ خودآگاه ئدلیل باشد؛ ارا

ازلی نویسنده كه باعث میشود هنرمندان  (برخورداری )نهانبینی نویسنده قرار دارد و همچنین

 را در آثارشان بکار برند. لگویی و اساطیری توجه كنند و آنهااكهن ناخودآگاه به مصداقهای بطور

ای اثر ۀ مفاهیم اسطورهئی به اراسشناگیری از نقد اسطورهاین مقاله در پی آن است كه با بهره

 چه در قالب خودآگاه نویسنده و چه در قالب ناخودآگاه وی برردازد. 

و تهیۀ كتب و مطالب موردنیاز به روش آوری این تحقیق با استفاده از جمع :مطالعه روش

ها پرداخته است. نگارندگان پس از مطالعه و بررسی تحلیلی به تجزیه و تحلیل داده -توصیفی

بندی كرده و پژوه  در میان آثار مذكور پرداخته و آنها را طبقه ۀبه استخراج موارد موردمطالع

 اند. های حاصل از پژوه  را مورد بررسی قرار دادهداده

ی، درجهت غنا بخشیدن به سشناجعفر مدرس صادقی با علم به مباحث اسطورهها: یافته

موقعیت، شخصیتها، موضوع و پیرنگهای مستتر در رمان  بصورت خودآگاه از برخی عناصر و 

ای دارند میتوان ای بهره برده است. از عناصری كه در این رمان كاركرد اسطورهمفاهیم اسطوره

مادینگی، اسطورۀ باروری، رجعت به  موارد اشاره كرد: اسطورۀ آب در خویشکاریهای این به

 همچنین اسطورۀ پدركشی یا تمایالت ادیری.  تولد دوباره، جاودانگی و مرحلۀ زهدانی، مرگ و

ای در رمان گاوخونی سبب میشود عالوه بر های اسطورهكشف مفاهیم و مؤلفهگیری: نتیجه

مانها، پیرنگ فرعی و حذفی آنها نیز آشکار و هدف نویسنده از طرح این درک پیرنگ اصلی ر

دو پیرنگ اصلی و حذفی در این رمان  وجود دارد.  شیوه از پرداخت داستانی مشخص شود.

آید و پیرنگ حذفی كه در خوانشهای بعدی پیرنگ اصلی كه در خوان  اولیه بدست می

ست و اعمال و كنشهای آنان نیز شخصیتهادهندۀ آشفتگیهای درونی نشان ،مشخص میشود

 تحت تأثیر این پیرنگ حذفی در  داستان قابل توجیه است.

  

 4344مهر  67 :دریافت تاریخ   

 4344آبان  69:  داوری تاریخ   

 4344آذر  45: اصالح تاریخ   

 4344بهمن  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ای، رمان گاوخونی، مفاهیم اسطوره

 تمایالت ادیری،  اسطورۀ آب، خویشکاری،

 حذفی. پیرنگی اصلی و
 

 :مسئول نویسنده * 

    zaheri@srbiau.ac.ir-a

 11945474 (64 49)+  

 



 43/ رمان گاوخونیدر  ایبندی مفاهیم اسطورهطبقه

 

 مقدمه 
ای در ایران رو به فزونی گرفت. بسیاری از از دهۀ سی به بعد تمایل به نوشتن رمانهای تاریخی و اسطوره

گونۀ ادبی  این ساختپرداختن به رمان و ژرفسیاسی آن دوران در شیوۀ ه  منتقدین برآنند كه اوضاع اجتماعی

اجتماعی نیاز نویسندۀ این دوران را به استفاده از زبان ه  بسیار تأثیرگذار بوده است. دنیای پرتناقم فردی

 از ،كردن نبود را كه نویسندۀ اثر ادبی قادر به بازگو ای بی  از پی  ضروری كرده است. آنچهنمادین و اسطوره

 د. وسازی، طنز و تراژدی بیان میشپردازی، نمادپروازی، سمبلهای مدرن از جمله اسطورهطریق شگرد

جایی كه انسان در  .ایم كه اسطوره پاسخ بشر به رویدادهای طبیعی و عقالنی استدر بسیاری از كتابها خوانده 

. زبان نمادین و میطلبد الگوها را به یاریكهن ها وگرفتار میشود، اسطوره بست زندگی پرتالطم امروزبن

در  ایبردن مفاهیم و عناصر اسطوره بکار عقیدتی رها میسازد. ه گونه، راوی داستان  را از تنگناهای زبانیاسطوره

گیری  از ای دارد و بهرهگاه اسطوره در متن كاربرد تزئینی و حاشیه»افتد: هر اثر ادبی به دالیل مختلف اتفاق می

ساز ای و تلمیحی كه خود زمینهیری است مبتنی بر تشبیه و استعاره یا انعکاس اشارهآن در خدمت خلق تصاو

و حل  –بدون تغییر اصل و اساس آن  –تداعی معانی است. گاه نیز نویسنده با تغییر و تبدیل ساختاری اسطوره 

عجین میکند كه  ری آنهاای را با شخصیتها و یا خویشکاهای اسطورهسطح یا پیرنگ روایی داستان، بنمایه آن در

ها عالوه بر یادآوری گاهی با تلفیق اسطوره . همچنیندر مواردی به تجدید و بازآفرینی اسطوره منجر میشود

 .(4 ص صادقی: ،)بازتاب اسطوره در داستان كوتاه« ای نو میسازدهای اساطیری، اسطورهلحظه

الگویی رمان گاوخونی، در پی پاسخ به این پرس  است كهن ه یسشنااین مقاله با هدف بازبینی و نقد اسطوره

ی هانگارندگان با تکیه بر بنمایه اند نمود یافته« گاوخونی»ای چگونه در رمان مفاهیم اسطوره عناصر و كه

آن و همچنین با استفاده از اسطورۀ پدركشی و تمایالت ادیری از دیدگاه فروید به  ای آب و خویشکاریهایاسطوره

 .اندل این رمان پرداختهتحلی

 پژوهش  و سابقۀ ضرورت
ضرورت در پژوه  حاضر بررسی این موضوع است كه نویسنده چگونه توانسته با استفاده از بنمایۀ اسطورۀ 

چند شخصیت را با ویژگیهای متفاوت به خواننده معرفی كند. همچنین  آن بطور همزمان و خویشکاریهای« آب»

بدون هید رفتاری كه حاكی از نفرت « ادیپ ۀعقد»یا « پدركشی»ش با استفاده از اسطورۀ دلیل تنفر راوی از پدر

 باشد، در رمان گاوخونی چگونه توجیه میشود.

های ارزشمندی كه از نویسندگان و پژوهشگران این حوزه مانند مهرداد بهار، ژاله آموزگار، و مقاله عالوه بر كتابها

های بسیاری در مقاله ،های اساطیری نوشته شده استباب اسطوره و بنمایهاحمد تفضلی در  و جالل ستاری،

ی رمان گاوخونی چند سشنای رمانهای فارسی معاصر موجود است. در باب بررسی اسطورهسشناتحلیل اسطوره

 كه به بررسی ارتباط است خواستی و مولویاز یزد« خوان  فرویدی رمان گاوخونی»مقاله به چاپ رسیده است. 

از مباشری و درویشی كه در این مقاله نیز « الگویی رمان گاوخونینقد كهن» داستان با عالم رؤیا پرداخته است.

ازطریق  اند ونهاد، خود و فراخود در رمان را بررسی كرده فروانکاوی فروید نویسندگان با استفاده از نظریۀ

برطبق نظریات یونگ، به تحلیل « قهرمان»و « فرزانهپیر »، «خود»، «نقاب»، «آنیما و آنیموس»، «سایه»بررسی 

 اند.پرداخته شخصیتها

موجود است كه توسط علیزاده و « نقدهای روانکاوانه»و « خواب و رؤیا»هایی نیز با تکیه بر عالم نامهپایان

بندی درمورد طبقه تاكنون پژوهشی .تحریر درآمده است و در جایگاه خود قابل اعتناست ۀخجسته به رشت
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خأل تحقیقاتی دراین مورد ضرورت انجام پژوه  را به  .ای در رمان گاوخونی نگاشته نشده استمفاهیم اسطوره

 اثبات میرساند.

 

 بحث و بررسی

 رمان گاوخونی  ۀخالص
ای معاصر است. پیرنگ اصلی رمان سرگذشت پسری گاوخونی اثر جعفر مدرس صادقی یکی از رمانهای اسطوره

عی خاطرات دوران كودكی، روزگار خود را سرری میکند. ارتباط پدر و مادر راوی، ارتباطی سرد است كه با تدا

رود عالقه دارد، در مقابل مادر راوی از این كار متنفر است. راوی پس از مرگ است. پدر راوی به آبتنی در زاینده

. پس از مدتی ه اصفهان بازمیگردداو پس از مرگ پدرش برای مراسم تدفین ب .مادرش به تهران مهاجرت میکند

با او ارتباط عاطفی برقرار كند. صادقی در كنار این پیرنگ اصلی، با  ، اما نمیتوانداش ازدواج میکندبا دخترعمه

ای مانند آب، اسطورۀ پدركشی یا تمایالت ادیری، پیرنگی حذفی برای داستان  ایجاد طرح مفاهیم اسطوره

 میکند. 

 

 الگویی كهن ـ ایاسطورهمفاهیم و عناصر 
، «درخت»، «بازتولد»، «مرگ»، «تولد»ها رهایی ندارد. از لحظۀ تولد تا لحظۀ مرگ، آدمی از تأثیر و تأثر اسطوره

« زمین»و « باروری»، «پیکریگیاه»، «باتالق»، «رودخانه»، «آب»، «حیوانات»، «اعداد»، «رنگها»، «غار»، «كوه»

برای غنیتر كردن اثرش از  ای هستند كه هر نویسنده و هنرمند آگاهی میتوانداسطورهو ... همه مفاهیم و عناصر 

هنری، چه نقاشی و هنرهای تجسمی و چه در عالم  ه گریز زدن به این مفاهیم در قالب اثر ادبی بهره گیرد. آنها

 شعر و داستان، به عناوین مختلف و با اهداف متفاوت بکار میرود.

ها ، از دنیای اسطورهجا كه آدمی در پاسخگویی به سؤاالت خود از جهان هستی سردرگم میمانداز آغاز خلقت هر 

« ها در واقع پاسخهای نمادین و برآمده از خیال به همین پرسشنداسطوره»كمک میطلبد. به قول پاینده، 

 .(355 ص ها و نقد ادبی، پاینده:)نظریه

پرداز معاصر با پرداختن به آنهاست. یونگ نظریه تحلیل روانکاوانۀ ،های بررسی اساطیریکی از رایجترین شیوه

آشنایی با دنیای ناخودآگاه جمعی و  الگویی، مسیری تازه در باب دنیای اساطیر بر روی ما گشود.مباحث كهن

گوهای الگوها، آدمی را به درک بهتری از اثر ادبی و همچنین افکار و تمایالت خالق اثر رهنمون میکند. الكهن

آثار ادبی و هنری نیز حاوی معانی و مفاهیم  از در بسیاری ،اولیۀ بشر كه در اكثر تمدنها مشترک هستند

ای از زمان به اند و در برههرفته در ناخودآگاه فردی و جمعی بشر رسوب كردهمشتركی هستند. این الگوها رفته

تایپ ی، آركیسها در مکتبهای روانکاوی و روانشناالگونام دیگر این كهن اشکال مختلف خود را نشان میدهند.

الگوی )خیر و الگوی )مادر مثالی(، كهنكهن الگوها انواع مختلی دارند؛ از جملهتایرها یا همان كهناست. آركی

الگوها در قالب نماد یا كهن». الگوی )آنیما و آنیموس(الگوی )زمین( و كهنالگوی )پدركشی(، كهنشر(، كهن

نمادین در بسترهایی مانند اسطوره، حماسه، داستان، رؤیا و اوهام آشکار میشوند و یا در آثار ادبی ظهور بشکل 

 .(74 ص :سرلکنوری و  ،الگویی حکایت)تحلیل كهن« مییابند

الگوها تعبیر میکند و اسطوره را به كهن ،شمول كه در ناخودآگاه جمعی جای داردیونگ از تصاویر ذهنی جهان»

. این الگوهای كهن به صورتهای گوناگون در رؤیا و آفرینشهای هنری بازمیتابند )روانکاوی آن میداندنمود 
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ای میتوان اسطوره ه الگوییبا بررسی متون ادبی مختلف و یافتن مفاهیم و عناصر كهن .(446 ص یاوری: ،ادبیات

تفادۀ برخی هنرمندان بصورت ناخودآگاه از ساخت اثر و مفاهیم مدنظر نویسنده نیز پی برد. یونگ علت اسبه ژرف

برخورداری هنرمندان از نهانبینی ازلی باعث میشود كه ایشان به : »گونه شرح میدهدنای را ایمفاهیم اسطوره

در  (.341 ص پاینده:ها و نقد ادبی، نظریه« )را در آثارشان بکار برند الگو بسیار توجه كنند و آنهامصداقهای كهن

ای و بمنظور تفهیم مفاهیم های اسطورهای از شاعران، نویسندگان و هنرمندان با آگاهی از پیشینهمقابل عده

ونه در قالب یک پیرنگ فرعی و یا به عبارتی گتا این ای رجوع میکنندالگویی و اسطورهمدنظرشان به عناصر كهن

 پیرنگ حذفی عقیدۀ خود را ابراز كنند.

های روانشناسی ی و نظریهسشناندی است كه نگارندگان ازطریق مباحث اسطورهاین مقاله پیو های نظریپایه

 ها در دو سطح قابل بررسی است:اند. این نظریهبرده بهره درجهت انسجام این نوشتار از آنها

این  خویشکاریهای آن در كتاب و اسناد باستانی و تاریخی موجود است. مباحثی كه درمورد اسطورۀ آب و -4

 تاریخ ادیان و ۀ، كتاب و رسالبنده ، آبان یشت اوستا، فرهنگ باستان، شاهنامۀ فردوسی عبارتند ازمنابع 

تایپ یونگ الگویی یا آركیالگوی آب براساس پژوهشهای كهنهای روانشناسی كه در مورد كهنهمچنین نظریه

 محقق شده است.

از جایگاه واالیی  ،از عناصر چهارگانه در نظام آفرین  است در منابع باستانی ایران و جهان، عنصر آب كه یکی

تولد  بخشی، رجعت به زهدان مادر مثالی، مرگ ومادینگی، باروری و زندگی ،برخوردار است. آب با خویشکاری

 بخ  داشته است.غیره كاركردی حیات دوباره، جاودانگی و

ادیپ است كه براساس  ۀاسطورۀ پدركشی یا عقد ،های نظری دیگری كه این مقاله از آن سود جستهپایه -6

های بشری مبتنی بر . یونگ عقیده دارد كه ریشۀ تمامی رفتارنظریۀ شخصیت فروید، در این رمان بررسی میشود

ها بدلیل اینکه برخالف عرف و انباشته میشوند. این عقده های جنسی است كه بصورت ناخودآگاه در انسانعقده

مختلف در قالب اعمال كامالً  به شکلهایو  ند، مسیر مستقیم ارضای خود را پیدا نمیکننداخالق جامعه هست

بیربط بروز پیدا میکنند. او اثبات كرد كودكان از تواناییهای جنسی خود آگاهند و سعی در بروز آنها دارند ولی 

ر ظاهر انکار كنند. این فرآیند باعث تمایالتشان را به عقب برانند و آنها را د بدلیل سركوب بیرونی مجبور میشوند

حل نشدن این بحران در كودكی و عبور نکردن از این  شود. متناقضی در وجودشان ایجاد میشود تعارضهای

 مرحله، بعدها در دوران نوجوانی و جوانی عواقبی را به همراه خواهد داشت.

 

 «گاوخونی» های بکارگیری اسطوره در رمانهشیو

ازطریق روایت غیرخطی و همچنین استفاده از عالم رؤیا و « گاوخونی»اغلب آثارش از جمله مدرس صادقی در 

پرداختن به  ای، در شکلهای اسطوره. با توجه به آشنایی و عالقۀ او به بنمایهخواب به طرح موضوع میرردازد

می بین رؤیا و واقعیت كه در عال-واقعیتهای زندگی از این عناصر كمک میطلبد. او شخصیت اصلی رمان را 

الگویی به مخاطب میشناسد. در این مسیر با استفاده از كهنه  ایازطریق مفاهیم و عناصر اسطوره -ور استغوطه

مدرس صادقی بدون  اسطورۀ آب، شخصیت مادر، پدر و آقای گلچین را طراحی میکند. ها و خویشکاریهایبنمایه

پسند در توجیه رفتارهای به دور از احساس و عاطفۀ شخصیت اول امهاستفاده از كلمات و قرار دادن دالیل ع

ادیپ یا اسطوره پدركشی میکشاند. او همانند  ۀبه پدر و مادر، ذهن جستجوگر مخاطب را بسمت عقدنسبت

 سازی در دنیای مدرن نمیرردازد بلکه با استفاده از خویشکاریهایمدرن به اسطورهنویسان مدرن و پسترمان
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روان متالطم انسان امروز  به شرح ،های نخستین جهان داردالگوهایی كه ریشه در هزارهیر باستان و كهناساط

شده است، بررسی  ای كه در رمان گاوخونی بصورت نمادین تصویرمیرردازد. در ادامۀ پژوه  عناصر اسطوره

 میشود.

 

 اسطورۀ آب )عنصر مادینگی(
ایران  باستان، آب دومین آفریده  اند اما دراولین آفریدۀ خداوند دانسته را« آب»در بسیاری متون باستان جهان 

نخست آسمان را آفرید .... دیگر آب را آفرید » ،پس از آسمان معرفی شده است. همانطوركه در بنده  میخوانیم

 ، هوا، باد، آفریند، سرس آتابتدا آب را می»در منابع دیگر نیز آمده است: . (14بندهشن: ص« )به پنجاه روز

در آب  .(36-33 صص روزنبرگ:اساطیر جهان، « )آوردآسمان، زمین و نیز كوهساران و درختان روی زمین را می

های بسیار دور اندام، و بلندباال دانسته شده كه قدمت ستای  او به دورهزنی زیبا، جوان، خوش» اوستا آبان یشت

و تندیسهای باروری را كه الهۀ مادر نامیده میشود  او میجوشدو حتی به پی  از زرتشت میرسد. چشمۀ حیات از 

هایی از آن در كاوشهای ترۀ سراب با  قدمتی حدود نه هزار سال قبل از میالد بدست آمده تجسم ایزدبانو و نمونه

 .(64-66 صص آموزگار:تاریخ اساطیری ایران، « )انددانسته

میتواند یادآور  ،د( از آنجاكه آب در اساطیر، یادآور مادینگی استروراوی به آب )زاینده عالقۀ بی  از حد پدر

ور شدن در این آب به نوعی غوطه خوان تهران بوده است.عشق نافرجام  به زن لهستانی باشد كه زمانی آوازه

از آنجاكه در اساطیر، الهۀ آب  .ور شدن در رؤیای عشق زن لهستانی استفرار از زندگی فعلی پدر راوی و غوطه

-اندام و بلندباال است، نویسنده از زبان پدر راوی به زیبایی زن لهستانی اشارهالهۀ زیبایی است و جوان و خوش

 آمدم تو این كافه و كباب میخوردم و به آواز این لهستانی گوش میدادم. ازهروقت پول داشتم می» هایی دارد:

تو این مملکت نداشت. پدر و مادر و شوهر و  رو هیچکس .ین لهستانی دوست شدمبس كه میومدم اینجا با ا

موقع كه من همسن تو بودم اون  هاشو آلمانها كشته بودند و فقط او تونسته بود فرار كنه و بیاد ایران. اونبچه

لنگه نداشت. زن  سی سال  بود. از ت ردی عین برگ گل بود، از سفیدی عین برف بود. از خوشگلی كه دیگه نگو

به زنهای هم نسبت خیلی مهربون و خونگرمی بود. ما به هم میخوردیم. درسته كه من از اون جوونتر بودم و او

 .(454-457 صص مدرس صادقی:گاوخونی، « )ایرانی خیلی بلندقد بود

صر مادینگی بکار برده به آب و آبتنی را صرفاً برای نشان دادن عن «پدر»از متن باال پیداست كه نویسنده عالقۀ 

همیشه آرزوی آویختن  ،و اخالق پرخاشگرانۀ همسرش احتمال نیز میرود كه پدر بدلیل بیمهری حتی این .است

آبتنی  درمورددر ذهن  میرروراند. از طرفی مخالفت همسرش  –چه همسر و چه زن لهستانی -آغوش زنی را  به

اسطورۀ  نماد و ، یعنیای خوی  یعنی آب و رودخانهسطورهدر رودخانه نیز میتواند از حسادت زن به رقیب ا

 و با داد و فریاد وقت دیدم یک نفر لب آب ایستاده بود، دست  را تکان میداد همان» باشد. ،زنانگی یا مادینگی

چادر بود و با شلوار گشادی كه وقت خوابیدن  مادرم بود. اما عجیب بود كه بی ،چیزی میگفت. رفتم جلو

 (.7: ص )همان« از خانه بیرون بیاید و با موهای آشفته، هید وقت ندیده بودم بدون چادر میروشید

اما او به این خانه انس داشت. چون كه این : »رمان بچشم میخورد ۀوابستگی پدر راوی به رودخانه و آب در هم

برود توی آب، به هوای رودخانه خانه نزدیک رودخانه بوده و تا همین  اواخر هم كه دیگر مدتی  بود نمیتوانست 

 (.36: )همان« بود كه آنجا بود و برای همین بود كه از آن خانه دل نمیکند
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 اسطورۀ آب )الهۀ باروری(
الگوی ایرانی نماد آب و در ایران باستان آناهیتا )الهۀ آب(، الهۀ باروری و بغ بانوی ایرانیان بود. وی در كهن»

(. با استناد به این سخن میتوان دلیل 941 ص ها، یاحقی:وارهاساطیر و داستان )نقد« زایندگی و رودخانه است

تنفر راوی از آب و آبتنی را درک كرد. ازآنجاكه آب عنصری مادینه است و الهۀ باروری نیز محسوب میشود، راوی 

ش دارد. او از همسر بهنسبتاز شنا كردن و آمیختن با آب رودخانه هراس دارد و این حس را بصورت موازی 

شاید اگر ده تا بچه هم »ای به آمیزش با همسرش ندارد. اش شبیه پدر بشود، هید عالقهترس اینکه فرزند خیالی

آمد. اما من مطمئن بودم بچۀ من و دخترعمۀ سابقم عین  درست میکردم، هیچکدام شبیه پدرم از آب درنمی

 (95 گاوخونی: ص« )آمدپدرم از آب درمی

 

 )نمادی از مرگ و تولد دوباره( اسطورۀ آب
تولد دوباره. مردن از صورتی كهنه و زندگی  از آب نمادی از مرگ و گذر «وبر» آب رمز حیات است و آزمون  یا»

« خوان»و انسانی كه از این  گر میشودیافتن در صورتی تازه است كه در قالب گذر از دریا و رودخانه جلوه

 ،)بررسی ساختاری اسطوره« ای از حیات معنوی میگذاردمادی پای در مرحله ای از زندگیاز مرحله ،میگذرد

رود آبتنی در این رمان فقط پدر راوی و گلچین معلم كالس چهارم راوی است كه در زاینده. (44 ص استراوس:

رمان میبینیم كه پدر راوی به  ۀرود متنفر هستند و در اداممیکند. مادر راوی و خود راوی از آبتنی در زاینده

در خواب و بیداری همراه  ای كه نویسندۀ رمان قصد بیان آن را داشته رسیده است. پدر راوی تقریباًحیات معنوی

راوی است. راوی اغلب موارد این ادعا را دارد كه نمیداند پدرش زنده است یا نه  احتماالً بواسطۀ گذر از آب به 

 جاودانگی رسیده است:

 ای گفتم راستشو بگو: تو زنده»

 پا شد و سر تا پاش را به من نشان داد تکان میخورد. حجم داشت. 

 گفت: بیا امتحان كن.

 پا شدم. به او دست زدم. بوش كردم. بوی مرده نمیداد.

 خندید و گفت: میخواهی بریم لب آب  ...

ح، بیدار میشدم. اما رفتیم بیرون و هوا خیلی اگر خواب بودم. حاال كه میرفتیم بیرون، توی این هوای سرد دم صب

سرد بود و نور صبح خیلی تند، اما بیدار نشدم. سرس بیدار بودم و این راستی راستی پدرم بود كه توی خیابان، 

كوتاه، این وقت سال، این وقت روز، توی این هوا، توی این روشنایی با این پیراهن آستین -آمدپهلوی من راه می

  .(456-454 صص مدرس صادقی:گاوخونی، « )خ باطمینان

 این حس و حال و یا به عبارتی جاودانگی را در صفحات دیگری نیز میبینیم: 

 گفتم: ببینم تو خودتی »

 .خندید و گفت: آره معلومه كه خودمم

 .گفتم: راستشو بگو

 .گفت: دروغم چیه

 گفتم: خوابی یا بیدار 

 ای یا زنده. حاال میررسی خوابی یا بیدار. فتی مردهگفت: این چه سؤالیه  یه دقه پی  میگ
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 منظورت چیه  گفتم: خب من چی  من خوابم یا بیدار 

 .(454 ص )همان:« گفت: چه میدونم. از خودت بررس

چراكه در چند مورد  ؛از حیات معنوی اوست گلچین نیز شخصیت تأثیرگذاری است كه راوی بدنبال سرنخهایی

گویی در عالم دیگری سیر  به راوی انجام نمیدهد.كن  مادی در زمان حیات  نسبتمیبینیم گلچین هید وا

او )گلچین( فقط یک بار پدرم را دیده » بواسطۀ آب به جاودانگی دست یافته بود. ،و یا پی  از غرق شدن میکرد

خوب   -حتی  وقتی كه كالس  چهارم شاگرد خوب   بودم  –آن هم تصادفی  و خود  من را هم  –بود 

« نمیشناخت .... مطمئن  بودم كه اگر پیدای  میکردم و هزار جور نشانی میدادم غیرممکن بود مرا یادش بیاید

 .(49-44همان: )

 

 اسطورۀ آب )جاودانگی(
آب حیات كه در : اه یافته استآب عالوه بر فرهنگ ایران باستان، در فرهنگ  اسالمی نیز ر ۀجاودانگی بوسیل

باورهای ما بسیار به آن پرداخته شده است كه هر كس از آن بنوشد به حیات جاودانه خواهد رسید )اشاره به 

 .داستان اسکندر و حضرت خضر(

 آب مقدس نیز اشاره شده است: ۀتنی اسفندیار بوسیلدر فرهنگ باستان از جمله در شاهنامه نیز به رویین

اسفندیار را  .ملی ایران است. مظهر نیروی اهورائی شهریاری و پهلوانی ۀتن حماسیگانه پهلوان روئین اسفندیار»

نیرومند و نامراد  ۀرستمی دیگر نامید كه وجودش مظهر راستی و رهایی قوم ایران است كه بعنوان شاهزاد میتوان

در . (15 ص شمیسا:نقد ادبی، « )هورائی اوستتنان در همین نیروی امعرفی میشود. وجه تمایز او از دیگر روئین

ای هستند كه بر مفاهیمی چون شدهالگوهای شناختهنظر یونگ آب و تجلیات آن )دریا، رود و چشمه( از كهن

كرانگی، بیزمانی و ابدیت و ضمیر ناهشیار  تولد، مرگ، رستاخیز، تطهیر و رستگاری، رمز و راز روحانی و بی

 .(446 ص گرین و همکاران:، نقد ادبیداللت میکنند )مبانی 

 اسطورۀ آب )رجعت به مرحلۀ زهدانی(
در آب، رمزی است از رجعت به حالت پی  از  غوطه وری: »است آمده تاریخ ادیان دررساله در كتاب 

پذیری و تجدید حیات كامل و زای  نو و از یک سو در پی هر انحاللی والدتی نو است و از سوی دیگر شکل

به ». (494 ص الیاده:رساله در تاریخ ادیان، « )آوردزندگی و آفرین  را بوجود می ۀخوردن  امکانات بالقوغوطه 

تعبیر دیگر درون چشمه رفتن نمادی از بازگشت به شرایط كیهانی و زهدانی مادر مثالی است ... كه منجر به 

 .(463 ص ستاری و حقیقی: ،الگویی)نقد كهن« والدت روانی انسان و جاودانگی  ابدی او میشود

گلچین معلم كالس چهارم راوی نیز گویی پس از غرق شدن در آب به حیات جاودانه رسیده است و راوی این 

رود داشت. نویسنده با نشان دادن اشتیاق جاودانگی را همواره لمس میکند. پدر راوی نیز عالقۀ زیادی به زاینده

. هن مخاطب را به رجعت به مرحلۀ زهدان مادر مثالی نیز هدایت میکندپدر راوی به رودخانه و آبتنی در آن، ذ

را ابراز نکرده است. نویسنده با  اما در هید كجای متن آن ،پدر راوی از شرایط فعلی زندگی خود ناراضی است

 پردازی غیرمستقیم به درک خوانندۀ اثر از چنین مفهومی كمک میکند. همچنین غرقگیری از اسطورهبهره

ور شدن در آب، رودخانه و شدن گلچین )معلم كالس چهارم راوی( نیز بواسطۀ مفاهیمی همچون تاریکی، غوطه

 الگوی مرگ و تولد دوباره و یا رجعت به مرحلۀ زهدان مادر مثالی است. گر كهنباتالق جلوه

مادر مثالی نمودهای مثبت و منفی فراوان نیز دارد. از نمودهای مثبت آن: زمین، وطن، شهر، آب، چشمه، رود، »
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ای با فداكاری، نگاهبانی، بخشندگی، باروری، دریا، جنگل، كوه، باران، باغ، درخت و همۀ مفاهیمی است كه بگونه

فی وی با مرداب، چاه و هر مکان تاریک و پنهان زایندگی و مراقبت پیوند دارد و از سوی دیگر، نمادهای من

همانند گورستان، مغاک، جهان مردگان، اژدها و فریبکاری سحر و جادو  و شهوترانی، ترس و مرگ در ارتباط 

 .(349 ص سراجی و خسروی: ،های مادر مثالینمونه)مظاهر مجازی كهن« است

كوه، وطن شهر، درخت و فضای بومی منطقۀ خوی   رود، آب، آبتنی،راوی كه سالهاست از اصفهان، زاینده

ذهن  به ستوه آمده، تصمیم میگیرد همچون پدر و معلم كالس  ۀدرحالیکه از عالم خلس ،گریزان است

 (4 :دالیل مختلفی داشته باشد به مادر مثالی خوی  رجعت كند. این رجعت میتواند ،آقای گلچین چهارم ،

آل از نظر راوی نمودی از شخصیت ایده پیوستن به گلچین كه میتواند (6 ،درونییا و تشویشهای ؤگریز از عالم ر

( عدم ارتباط كافی با مادر واقعی؛ در طول 3 ،باشد. چون در همه جای متن از او بعنوان پهلوان بزرگی یاد میکند

ز اصل و نسب خوی  و گریز ا ( احساس ناباروری و1 ،ای با مادرش نداردداستان هید مکالمه و مراودۀ صمیمانه

باز باال و پایین پریدم. بنا كردم  به »های پنهان این رمان میتواند وجود داشته باشد. دالیل دیگری كه در الیه

و هرچه  آب از سرم گذشت و رفتم پایینتر دویدن. باال و پایین میرریدم و میدویدم. زدم به آب، رفتم زیر آب و

و به  -به اندازۀ بدنم – پایین، آب درست به اندازه گرم بود زمین و هی میرفتم رفتم پایینتر پاهایم نمیرسید به

 مدرس صادقی:گاوخونی، « )صدای آواز  غریبی از دور -آن پایین كه رسیدم، فقط صدای آواز زنی توی گوشم بود

 .(454 ص

ان جنینی است. و پایانیترین آید، )گرمای آب به اندازۀ بدنم(، یادآور دورهمانطوركه از متن پایان رمان برمی

یادآور كالم ازلی آفرین  باشد و هم صدای مادر مثالی  جمله )فقط صدای آواز زنی توی گوشم  بود(، میتواند

اش و همچنین همبازی دوران نیافتنی دخترعمهدور از دسترس. از ابتدای رمان تا انتها، راوی به عشق دست

، ط از دوردستها خوش است و پس از ازدواج با دخترعمه متوجه میشوداش اشاره میکند به آوازی كه فقكودكی

 این همان عشقی نبوده كه آرزوی  را داشته است. 

مثل پرستار، دایه  و  ،مادر واقعی، مادربزرگ، نامادری، مادرزن و هر زنی كه خویشی و ارتباطی با او برقرار است»

(. با 65 ص یونگ: ،)انسان و سمبولهای « ریم باكره میباشندجدۀ دور، نمونۀ بارز صورت مثالی مادر، حوا و م

اش را همان زن استناد به این جمله از یونگ میتوان در نیاویختن راوی با همسرش را توجیه كرد. راوی دخترعمه

ن اساطیری )مادر مثالی( میداند كه هید وقت تمایل ندارد با او بیامیزد. دخترعمه نمودی از زن مثالی و یا هما

در همۀ مدتی كه شوهر زنم بودم، یک بار هم دست به او نزدم. چون كه او دخترعمۀ »حوا و مریم باكره است: 

سابقم بود و من هید وقت از نزدیک و مثل یک دختر معمولی دوست  نداشتم. همیشه از دور و مثل اینکه 

 ۀكاری بکنم. اما همۀ دخترهای محل ای باشد دوست  داشتم. و دلم میخواست زنم باشد، نه اینکه با اواالهه

« دخترهایی كه دیده و ندیده بودم برای من جور دیگری بودند ۀهای دیگر و همخودمان و همۀ دخترهای محله

 .(95 : صمدرس صادقیگاوخونی، )

 

 اسطورۀ پدركشی )تمایالت ادیپی(
)مبانی « با مادر ازدواج كرد ای است كه پدرش را كشت وادیپ در اساطیر یونان باستان، قهرمان برجسته»

ای ناشی از مهر و كودكان پسر از ابتدای تولد تا هفت سالگی احساس و عالقه. (54 ص هال: ،شناسی فرویدروان

 محبت و وابستگی به مادر دارند و اكثر آنان این مهر و محبت را با پدر بدلیل نداشتن نیاز به تغذیه از جانب او
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یک قدرت در خانه حضور دارد. این احساس ویژه، كودک را در ارضای وان منبع درجهندارند. در مقابل پدر بعن

اندازد. او احساس میکند عالوه بر خودش، پدر نیز در این رقابت شركت نیازهای اولیه ازطریق مادر به مخاطره می

اندامهای ۀ دكننسالگی به بعد متوجه اندامهای جنسی خود و نق  تعیین 5-1كودک در سالهای »میکند. 

 ،جنسی در تفکیک دو جنس میگردد. كودک كه پدر را بعنوان یک همجنس رقیب خود در تملک مادر میبیند

همواره از قدرت بیشتر و تسلط پدر بر مادر و احتمال برخوردهای خشن پدر در ازمیان برداشتن این رقیب ناتوان 

براین ترس و واهمۀ همیشگی كودک پسر از پدر و مشخصاً بریده شدن آلت خود به دست پدر هراسان است. بنا

 بعد با پررنگتر اگرچه این احساس در سالهای به حس كینه و انتقام و تصاحب قطعی و نهایی مادر تبدیل میشود.

اما همچنان  در ، شدن نق  پدر در زندگی فرزند خانواده و پشتیبانیهای عاطفی و مالی از او تعدیل میشود

 .(34 : صو اصول روانکاوی، جونز 54 ص شاریه: ،كاوی)ناخودآگاه و روان« اقی میماندناخودآگاه  فرد ب

در رمان گاوخونی راوی به نوعی از پدر خوی  بیزار است. نویسنده مستقیم و غیرمستقیم به این نکته اشاره 

چی بود و به  پس من هم آرزویی داشتم و از خودم پرسیدم آرزوی من  ؛راستی هركس آرزویی داشت»میکند: 

آرزوی من این بود كه پدرم ...آرزوی من این بود كه پدرم میمرد و .خودم گفتم:  آرزوی من این بود كه پدرم ..

 .(94: صمدرس صادقیگاوخونی، « )حاال كه مرده بود هید آرزویی نداشتم

و  نم چه خوابهایی میدیدمببی آمد و نمیکردم، میخواستممیخواستم این خوابها را یادداشت كنم اما تنبلیم می»

 .(46 ص )همان:« چرا از شرم یاد او كه دیگر بدجوری داشت اذیتم میکرد راحت نمیشدم

از بیحالی مثل خر  ،. اما بیچاره به خانه كه میرسیدبازی كامل نمیدانستاش را بدون التاو گردش شبانه»

 .(49 ص )همان:...« تا صبح  میخوابید

مردن پدرش ندارد. نویسنده هید دلیلی در رمان برای حس تنفر راوی به پدرش بیان راوی آرزویی بغیر از 

مثل خر "اصطالح  های پنهان رمان میکشاند. همچنیننمیکند و همین پیرنگ حذفی، ذهن مخاطب را به الیه

كمال  در و هم بیانگر تیرگی رابطه و تنفر است. او از مرگ پدرش اصالً ناراحت نمیشود "میخوابید تا صبح

 . خونسردی در مراسم ختم شركت میکند

به این نکته اشاره شد كه كودک از احتمال برخوردهای خشن پدر و ازمیان  برداشتن « تمایالت ادیری»در نظریۀ 

اضطراب یکی از واكنشهای نهاد آدمی )كه در آدمی تابع اصل »این رقیب ناتوان )پسر( هراسان و مضطرب است. 

ای كه درون فرد ریشه دوانده و عمیقاً در وی نفوذ شدهبه آرزوهای سركوبد( است نسبتلذت شناخته میشو

. اضطراب راوی در بعضی صفحات رمان بچشم میخورد. (74 ص فروید: ،)پنج گفتار از زیگموند فروید« اندكرده

دلیلی بر  اب میتواندتقال كردن برای بیدار شدن از خوابهای شبانه و ادامه ندادن به حالتهای هراس و اضطر

آقای گلچین را میبیند. آقای  احساسهای ادیری راوی باشد. در قسمتی از رمان، راوی خواب قایقرانی با پدر و

گفتم بابا »و از پدر درخواست بازگشت به ساحل را دارد:  گلچین پارو میزند، راوی دچار ترس و وحشت میشود

حاال تو میگویی برگردیم  گفتم به جهنم كه پول  -را بیاره تا اینجا  ه ماایم كبیا برگردیم، گفت اینهمه پول داده

دادیم! آخه كجا داریم میریم  باتالق كه دیدن نداره. گفت چطور دیدن نداره پسرم  همۀ زندگی ما تو این 

بزند به من  باتالقه. هست و نیست ما. داروندار ما ریخته این تو ... برگشتم نگاه كردم به گلچین. بی آنکه پلک

نگاه میکرد. از نگاه  خواندم كه میگفت حاال وقت  رسیده، راست میگفت بهترین فرصت بود. پدرم به جلو نگاه 

دودستی از پشت هل  دادم كه بیفتد توی آب. اما تکان  .. بیحركت بود و درست روی لبۀ قایق نشسته بودمیکرد

 .(41 ص )همان:« نخورد...
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پدر به درون آب میتواند حاكی از تمایالت ادیری یا برداشتن رقیب جنسی خوی   قصد راوی برای پرت كردن

نصیب بوده است، این احساس میتواند تشدید شود و باشد. از آنجاكه راوی از مهر و محبت مادر نیز تقریباً بی

 خود را در نمودهای مختلف نشان دهد.

 

 گیرینتیجه
دیده میشود؛ پیرنگ اول كه در روساخت رمان و خوان   دو پیرنگ« گاوخونی»ی رمان سشنادر خوان  اسطوره

یا و واقعیت شناور است. او از ؤاولیه برای هر فردی قابل درک است؛ شخصیت اول یا راوی كه در عالم خواب و ر

آورد، مادری بیحوصله و دوران كودكی خاطرات بسیاری دارد كه در سن بیست و چهارسالگی آنها را بیاد می

رود است. اما پیرنگ حذفی یا استعاری این رمان كه در واقع هدف اش آبتنی در زایندهی كه تنها لذت زندگیپدر

ای نشدهای به مخاطب عرضه میشود؛ راوی مسائل حلای از مفاهیم و عناصر اسطورهاصلی این مقاله است در هاله

پدر و مادرش بر  ۀر و همچنین رابطۀ سرد و آشفترا از دوران كودكی با خود حمل میکند. ارتباط ضعیف او با ماد

الگویی مانند آب، رودخانه و عقدۀ ادیپ ای و كهنهای اسطورهگذاشته است. نویسنده با ارائۀ مؤلفه روان او تأثیر

از آنجاكه آب در فرهنگ اساطیری ایران، نماد و  به كم و كیف این وضعیت بصورت غیرمستقیم اشاره میکند.

 .گذر از آن بمنزلۀ رجعت به زهدان مادر مثالی و جاودانگی است گی، باروری، زیبایی و همچنیننشانۀ مادین

پرداخته است. عشق به آب  گیری از این مفاهیم به ترسیم ویژگیهای روحی، روانی شخصیتهای نویسنده با بهره

ز آب و رودخانه در واقع حسادت او و آبتنی در واقع یادآور عشق دوران جوانی پدر راوی است و نفرت مادر راوی ا

ترس راوی از آب و نفرت  .ای خوی  كه در حقیقت عنصر مادینگی است، نشان میدهدبه رقیب اسطورهرا نسبت

دار شدن، خود را رود در قالب بیمهری به همسر و همچنین عدم رغبت به بچهبی  از پی  او از دیدن زاینده

گیری مرگ پدر، به نفرت پنهان خود در چند جای داستان اشاره میکند. بهره نشان میدهد. راوی با داشتن آرزوی

 نویسنده از عقدۀ ادیپ یا عقدۀ پدركشی در القای این مفهوم بخوبی پیداست.

 

 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 این راهنمایی سركار خانم آمنه ظاهری عبدوند. است شده استخراج علوم و تحقیقات تهراناسالمی واحد 

 این پژوهشگر عنوان به سركار خانم زهرا تقوی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان

 تجزیه به كمک با نیز فرهاد طهماسبیآقای دكتر . اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری در رساله

 مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت و علوم و تحقیقات تهرانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی ارتقاء
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 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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