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  چكيده

مايـه  اند، از جهات درون بسياري از آثاري كه نويسندگان زن ايراني در چند سال اخير نگاشته
عليـزاده  پارسي پور، گلي ترقي و غزاله  .هاي بكار رفته با هم شباهتهايي دارند و نوع اسطوره

يلي چون زن بودن، نويسنده و سه نويسندة معاصر ايراني هستند كه در داستانهايشان به دال
شباهتها و ...فكر بودن، زيستن در دنياي قرن بيستم، آشنايي با دردها و رنجهاي زنان وروشن

بـه بررسـي آثـار ايـن نويسـندگان از ديـدگاه نـاميرايي        اين مقاله . يهايي وجود داردئهمسرا
شناساني چون يونگ، لوي استراوس و ميرچا اليـاده و بـاز    ها بر پاية نظريات اسطوره طورهاس

هاي زنانه بر پايـة نظريـات فمينيسـتها و روانكـاواني چـون ژوليـا كريسـتوا         آفريني اسطوره
ميپردازد تا به اين پرسشها پاسخ داده شود كه آيا با پردازش شخصيتهاي داسـتاني آنهـا در   

ي ميتوان نمود ناميرايي اساطير را مشاهده كرد؟ آيـا اسـطوره پـردازي جـزو     بنيادي اساطير
پردازي در آثارشان چه كـاركردي   ويژگي سبكي آنها به شمار ميرود؟ در اين صورت، اسطوره

با مطالعة رمانها و مجموعه داستانهاي نويسندگان مذكور، اين نتيجه حاصل شـد كـه   دارد؟ 
هاست كه به ظاهر برآمده از گفتمـاني   مهم اين نويسنده هاي زن محور از مشتركات اسطوره

هـا و اهـداف خـويش و دفـاع از هويـت زنـان از        اين افراد براي بيان خواسـته .مشترك است
  .عنوان ابزاري كارآمد استفاده كرده اندهاي زن محور  ب ها به ويژه اسطوره اسطوره
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  مقدمه 
برخي از نويسندگان زن از اسطوره به صورت ابزاري مفيد براي بيـان غيـر مسـتقيم افكـار و     

آنچـه مـورد انتقـاد بسـياري از زنـان اسـت، تجلـي        . انـد  هاي خويش استفاده كـرده  خواسته
بسـياري از  . يباشدنامطلوب سيماي زنان در جامعه گذشته و به ويژه در متون ادب پارسي م

نويسندگان زن از طريق نويسندگي ميخواهند با اين مسألة تاريخي مقابله و هويت از دسـت  
در آثار برخي از اين افراد، اسطوره ابزاري براي مقابله با . رفتة خود را در جامعه بازيابي كنند

  . ديدگاهها و باورهاي زن ستيزانه است
تواند ساختارهاي پنهاني را آشكار كند كه بيشك مياي آثار يك نويسنده  تحليل اسطوره

در مورد ذهن و يا زبان اين نويسندگان آثاري به  .عادي از ذهن خواننده ميگريزد دندر خوان
الگويي از برخي آثار صورت گرفته است، امـا   همچنين تحليلهاي كهن. نگارش در آمده است

ي مجزا كه با دقـت در مجمـوع آثـار    تاكنون اثر. شناسي جاي پژوهش دارد از جنبة اسطوره
  .اين نويسندگان به بررسي اسطوره شناسي بپردازد، نوشته نشده است

اي بـه بررسـي آثـار ايـن نويسـندگان از ديـدگاه        كتابخانـه  -با روش توصـيفي اين مقاله 
شناسـاني چـون يونـگ، لـوي اسـتراوس و       هـا بـر پايـة نظريـات اسـطوره      ناميرايي اسـطوره 
هاي زنانه بر پاية نظريات فمينيستها و روانكاواني چون ژوليا  ز آفريني اسطورهميرچاالياده و با

كريستوا ميپردازد تا به اين پرسشها پاسخ داده شود كه آيا  با پردازش شخصيتهاي داستاني 
پردازي  اسطوره  آنها در بنيادي اساطيري ميتوان نمود ناميرايي اساطير را مشاهده كرد ؟ آيا 

پـردازي در آثارشـان چـه     كي آنها به شمار ميرود؟ در ايـن صـورت، اسـطوره   جزو ويژگي سب
  كاركردي دارد؟ 

  
  معرفي نويسندگان مذكور

وي دانش آموختة . ، نويسنده و نخستين فيلم نويس زن ايراني است1318ترقي متولد  گلي
 رشتة اساطير و نمادهاي كهن از دانشكدة هنرهاي زيباي دانشـگاه تهـران اسـت و پـيش از    

وي . سال در دانشكدة مذكور به تدريس رشتة خـويش پرداخـت   نهرفتن به پاريس به مدت 
اش در كشـور فرانسـه و نيـز پـيش از آن در سـرزمين مـادري        سـاله  بيستدر طول اقامت 

من چه گـوارا  «: آثار وي عبارتند از. خويش، به نگارش آثاري وزين و گرانقدر همت گماشت
، »جـايي ديگـر  «، )1371(»خاطرات پراكنده«، )1351(»خواب زمستاني«، )1348(» هستم

را دربـارة فـروغ و   » بـزرگ بـانوي هسـتي   «همچنـين كتـاب   ).1381(» دو دنيا«و ) 1379(
در آنجا . به فرانسه مهاجرت كرد 1358ترقي در .اسطوره ، نماد و صورتهاي ازلي نوشته است
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دارنـد و يـا تصـويري از     كـودكي  ةداستانهايي نوشت كه يا ريشه در خاطرات غربتنـاك دور 
و  »پراكنـده  اتخـاطر «. هسـتند دشواريهاي زندگي در غربت و سرگردانيهاي روحي مهاجران

  .از اين دسته آثارند»دو دنيا«
آموختـه   دانـش  تهـران  دانشگاهاز  علوم اجتماعي هر رشتد ،1324زادة بهمن  ،پارسي پور

وي  .زبان و فرهنگ چيني را دنبـال كـرد   ةشتدر ر دانشگاه سوربنشد و سپس تحصيل در 
 دوازدهكـه شـامل   ) 1372(»گرمـا در سـال صـفر   «در كنار چاپ مجموعة داستانهايي چون 

   يـا   خـانوادگي و بعضـاً بـا نگـاه مردسـتيزانه اسـت و       -داستان كوتاه با موضوعات اجتمـاعي 
بـاط بـا مـردان و    هاي شخصيت زن داسـتان در ارت  با بيان تجربه) 1357(»هاي آزاد تجربه«

زنـان بـدون   «، )1355(»سـگ و زمسـتان بلنـد   «غيره، به چاپ رمانهاي پرمحتـوايي چـون   
  .پرداخت) 1371(»عقل آبي« و ) 1368(» معناي شب طوبا و«، )1357(»مردان

او فرزند منير السادات سيدي، شاعر . در مشهد به دنيا آمد 1327غزاله عليزاده در بهمن 
تحصـيالت عمـومي را در مشـهد سـپري كـرد و بعـد از اتمـام دورة         دوران. و نويسنده بـود 

كارشناسي در رشتة علوم سياسي دانشگاه تهران، براي تحصيل در رشتة فلسفه و سـينما در  
بـا چـاپ داسـتانهاي     1340وي فعاليت ادبي خود را از دهة . دانشگاه سوربن به فرانسه رفت

دو «، »چهـارراه «، »سـفر ناگذشـتني  «از نخسـتش كـه عبارتنـد     چند اثر. زيبايش آغاز كرد
به چاپ رسيده  1378در سال » با غزاله تا ناكجا«در مجموعة » تاالرها«و همچنين » منظره
» شبهاي تهران«و ) 1371( »هاادريسي خانة«حب دو رمان با ارزش  به نامهاي وي صا. است
  .است

  زن در آثار نويسندگان مذكور
ن مردها و زنان پرداخته است و در پس زمينـة آثـارش بـه    پارسي پور در آثارش به روابط بي

براي مثال، حوري در . نظام مردساالري ناشي از سنتهاي اجتماعي و مذهبي اعتراض ميكند
من از اين كه دائماً مثل شـيء منتظـر شـوهر باشـم،     «:ميگويد» سگ و زمستان بلند«رمان 

سـگ و زمسـتان بلنـد، پارسـي     ( »آدم باشـم من نميدانم چرا نبايـد  . ميخواهم آدم باشم. خسته هستم

راوي ديدگاه مردم را نسبت به زن مـورد انتقـاد   » زندگي خوب جنوبي«در داستان ) 245ص:پور
قرار ميدهد و  نشان ميدهد كه دختر حتي از رفتن به مـاهيگيري واهمـه دارد، زيـرا مـردم     

  ) 57ص: آويزه هاي بلور، پارسي پور(.پشت سرش حرف در خواهند آورد
حـاجي اديـب، پـدر طوبـا، وقتـي زن بيسـوادي گرفـت، از        » در طوبا و معناي شـب «يا 

بـه  «: او از انديشيدن زنـان وحشـت داشـت و معتقـد بـود      .بيشعوري و بالهتش لذت ميبرد
 )18طوبا و معناي شب، پارسي پـور،ص ...(محض آنكه كشف كنند صاحبنظرند خاشاك به هوا بلند ميكنند

بدبختانه هنوز دوره اي نيست كه زن تنها بـه سـفر   «: نس ميگويدمو» زنان بدون مردان«در 
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اما بدبختي، من ديگر نميتـوانم   .يا بايد نامرئي بشود، يا بايد چشمش كور در خانه بماند.برود
  ) 107ص:زنان بدون مردان، پارسي پور(  »...در خانه بمانم

تها و قراردادهـاي  پور براي بيان مسايل زنان و عصيان شديدش عليـه سـن   گرايش پارسي
اجتماعي براي ايجاد تغيير و تحول در شيوة زندگي مردم بخصوص زنان و فراخواني جامعـه  

داستانهايش نمايـانگر اعتـراض   . به نگاهي برابر به دو جنس در يكايك آثار وي مشهود است
وي در رمانهايش اعتراض صريح خـويش را نسـبت بـه    . فراوان به وضعيت موجود زنان است

وي آموزش و انديشيدن را تنها راه رسيدن به برابري و گريز از . اي سنتي نشان ميدهدباوره
  . تسلط مردان ميداند

از وي سعي كـرد كـه در آثـارش    . در تضاد نبود او كامالً زنانگيبا  عليزادهآفرينشهاي 
 –هـا؛ ضـعف جسـماني     جنبـه  ةتا به راحتـي در كليـ   كنددر كليه وجود استفاده زن  حضور
وش دگرگـوني  خآثـار او دسـت  زنـان   . و نقاط مثبت و ويرانگر اخالقي او نمايان شـود روحي 

رو ميشوند كه تصاويري از جامعـه را  با پيچيدگيهايي روب  ادها و سنتوند و در مقابل تضشمي
 .نندكثبت مي

جامعه ديده ميشـود و ايـن    ةاز هر قشر و هر طبقزناني  تصاوير ،عليزادهدر تمامي آثار 
از  عليـزاده  .كوچك اما جامع زندگي است كـه در هسـتي مـتن روايـت ميشـود      هاي نمونه

د تا عشق، تربيت خانواده و فرزنـد، خيانـت، ناكـامي،    يجويم  تصوير، تخيل و آرمانهايش بهره
به دنبال  هاي شصت و هفتاد دههوي چون ديگر زنان نويسندة  .را به تصوير بكشد... هوس و 

نويسـي زنانـه    اين نويسنده در ادامـة سـنت داسـتان   . تصدايي مستقل براي جنس خود اس
پروا از سلطة  تالش كرد تا به مشكل هويت و جايگاه زن ايراني بپردازد و به انتقادي تند و بي

  . اي از بايدها و نبايدها محبوس ميكند، دست زند جامعة مرد ساالرانه كه زن را در پيله
مادر، همسر، دختر  -اي واقعي خود هر جايگاهاي گلي ترقي، آرزو دارند تا دهزنان داستان

امـا دوسـت دارنـد كـه      ،دارنـد نهاي ترقي برتري خاصي به زنان مردان داستان .قرار بگيرند -
  . ساالر باشند و شايد اين تداعي همان نظام سنتي باشد كه حاكم بر داستانهاي او است

نقشـهاي كـامالً متفـاوت     هـا و  هاي سني متفاوت و بـا چهـره  در آثار ترقي، زنان با گروه
وي تصويرگر چهره خيالي يك زن نيست، بلكه مانند ديگر نويسندگان مـذكور  . حضور دارند

مشغوليها، مسايل و مشـكالت اجتمـاعي    تالش ميكند زنان را آنگونه كه هستند با همان دل
ـ راوي از زبـان  » خـاطرات پراكنـده  «بـراي نمونـه در    به تصوير كشاند؛ بـا خـانم   وط

بـراي  . صبر كن تا بـزرگ شـوي، خـودت ميفهمـي    . تر است زن از سگ هم بيچاره«:ميگويد
ورم؛ آ يدر مـ  شلوار پسرانه ميپوشم و اداي پسرها را. همين است كه دلم ميخواهد پسر باشم
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اما ميدانم كه ميان من و اين پسرهاي آزاد خوشبخت، تفاوت است و بايد بزودي دامن بلنـد  
بزنم و اگر برادرم موهايم را بكشد و برايم پشـت پـا بگيـرد و    بپوشم و به سرم فكلهاي رنگي 

خوراكيهايم را به زور بگيـرد، قبـول كـنم كـه دنيـا ايـن شـكلي اسـت و كـاريش نميشـود           
  )107ص:خاطرات پراكنده، ترقي(».كرد

  ره هاي زن محوراسطو
اي  هنويسندگان مورد نظر هر يك به بازتاباندن تلميحي و تصويري يك يا چند عنصر اسـطور 

انـد كـه از آن    نظير شخصيت، درونمايه، كهن الگو و نماد كه در ارتباط با زن باشد، پرداخته
اي يافته  بازتاب ويژه نيز آنيما و آنيموس در آثار اين افرادميان كهن الگوي خدابانوي كبير و 

  :است
  كهن الگوي خدا بانوي كبير

يدانسـتند و او را الزمـة   و پـاك م  دانيم در ايران باستان زن را موجـودي مقـدس  چنانكه مي
ماننــد اعــراب زن را مايــة ننــگ  ايرانيــان. نهادنــدحيــات ميشــمردند و مقــام وي را ارج مي

  .كردندت و عياشي مردان قلمداد نميدانستند و مانند يونانيان آنرا مظهر شهونمي
هـاي ايرانـي مراجعـه     وقتي به اسطوره. هاي فرهنگي يك ملت هستند ها شناسه اسطوره

شـايد   .ها و ايزد بانوان، ارزش گذشتة زنان را بيشتر بر مـا آشـكار ميكنـد    ميكنيم، تعدد الهه
مهمترين علت، خاصيت باروري و زايش و توليد مثل بود كه باعث ميشد زن در ايـن عصـر،   
مقدس معرفي شود و حتي به عنوان خدابانو و رب النوع و مادركبير مورد توجـه و پرسـتش   

  .ر مادركبير دو وجهة خوب و بد را شامل ميشودتصوي. قرار بگيرد
اين وحدت اضداد تجزيه شده و هر پارة سـمبوليك آن در  » اسطوره پيرايي«بعد از عصر 

افروز از بانو  هاي هولناك و شيطاني و نامهربان و انتقامجو و آتش پاره. جايي قرار گرفته است
د زن جـادوگر در ادبيـات بازتـاب    اي ماننـ  خدا، در قالب شخصيتهاي شرور نيرومند اسطوره

هاي سازنده و مهربان و زيبا و صلح جو در وجود زنـان نيرومنـد و ايثـارگر     يافته است و پاره
پس مادركبير در زندگي انسان امـروزي كـه   )13ص:بانو خدايان و بانو اسطوره ها، معـين (.متجلي شده است

سان به جبـران ايـن فقـدان بـزرگ،     ماً حضور دارد؛ زيرا انئاساطير خود را گم كرده است، دا
  .مادر كبير را در هنر و ادبيات زنده نگه داشته است

داراي ويژگيهايي هستند كه آنها را تبديل به شخصيتي  ترقيبرخي از شخصيتهاي آثار 
 شصـت در سـالهاي دهـة   «: اي ميگويـد  توضيح آنكـه ترقـي در مصـاحبه   . اي ميكند اسطوره

. شناسان بزرگ ديگـري آشـنا كـرد    گ، ميرچا الياده و اسطورهميالدي استادي مرا با آثار يون
اي كه تا امروز بسته نشـده   اي را در افق زندگيم باز كرد؛ پنجره اين استاد در حقيقت پنجره
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الگوها، جهانبيني مرا شـكل   شناخت معاني سمبليك صورتهاي ازلي و به عبارتي كهن. است
هاي من نقش بزرگي  هان است و اين در قصهزيرا پشت هر چيزي جهاني ديگر پن. داده است

  )www.etemad.comك مصاحبه با گلي ترقي درباره كتاب بزرگ بانوي هستي، پايگاه اينترنتي.ر.(را بازي كرده است
» خدابانوي كبيـر «اي، بيشترين توجه ترقي روي كهن الگوي  در اين نوع كاربرد اسطوره

وي . دن چنين كهن الگوهـايي ابـراز ميـدارد   گويي عالقة خويش را به آفريوي در گفت. است
ام  هميشه زن ديگري در داسـتانهايم ديـده  «: گرايي آثارش را اين گونه تفسير ميكند اسطوره

خـواب  «كه يك زن قدرتمند است كه مردها در مقابلش كوچك هستند، مثل طلعت خـانم  
قطـة مركـزي   او كهن الگوي بزرگ بانوي اساطيري است كه مثل مـادر هسـتي ن  . »زمستاني

به گفتة يونگ ... هاي گمشده در جنگل هستند مردهاي داستان من اكثراً بچه. داستان است
كهن الگو در زمانهاي مختلف تغيير شكل ميدهد و خودش را با صورتهاي اجتماعي منطبـق  

بزرگ بانو در قديم به صورت يك الهة اساطيري در ميĤمد و اين فرم بزرگ بـانو در  . ميسازد
يك موقع ميشود . اري است و در زمانهاي مختلف شكلهاي مختلفي به خود ميگيردتاريخ ج

ولي در عمقش آن صورت ازلي بـزرگ بـانو   . طلعت خانم و يك موقع ميشود يك زن انقالبي
ترقي در جـايي ديگـر اشـاره ميكنـد كـه وسوسـه       ) 30ص: مصاحبه با گلي ترقي، دقيقي(» خوابيده است

بـه همـين دليـل هـم شـيفته اسـاطير و       . بانوهـاي هسـتيند   فكريش مردان ناتوان و بزرگ
  )25ص:گفتگو با گلي ترقي، اسالمي(.نمادهاي اساطيري است

خدابانوي بزرگ كـه در گذشـته پرسـتش ميشـد، داراي دو وجهـه آفريننـدگي و نـابود        
هـم هسـتي بخـش بـود و هـم      . هاي آن مظهر او بود زيرا تمام طبيعت و جلوه. كنندگي بود
البتـه نقـش   . اين دو وجهـه را داراسـت  » خواب زمستاني«شخصيت طلعت در  .مرگ آفرين

وي در رمـان مـذكور،   . انهدامگري اين بزرگ بانو در قبال مردان بيشتر از آفرينندگيش است
. مرد بدون آنكه بخواهد به وي مبتال ميشودهاي خويش ميكند و  آقاي مهدوي را اسير جذبه

اي بلعنده، حاكم بر سرنوشت  وي جادويي خود چون ساحرهبه بياني ديگر، طلعت خانم با نير
  :شخصيت وي طبق نمونة ازلي يونگ آفريده شده است. مردهاست

هـا،  يري برخاسـته از عمـق دورتـرين خواب   طلعت خانم، مجلل و باشكوه، مثل زني اساط«
ناختيم شطلعت خانم شبيه هيچ كس كه مي« )75خواب زمستاني، ترقـي،ص (»...وسط اتاق ايستاده بود

صورتي بود كه انگار توي خواب ديده بوديم يا عكسي توي كتابي يا . شكل خودش نبود. نبود
  )97ص:همان(».اي را برايمان گفته بود تصوير خيالي از زني كه روزي قصه

اولين انگار براي . دلش فرو ريخت. آقاي مهدوي از گوشه چشم به طلعت خانم نگاه كرد«
ديد، اين موهاي نيمه مرطوب آشفته كه مثـل گياهـان تـه دريـا     يبار بود كه اين صورت را م

عنده كـه بـا هـر نفـس     انگيز داشتند و اين پوست تيره داغ و اين دهان باز بل جنبشي هراس
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تمام شـب را ميمكيـد و بـا هـر دمـي كـه بيـرون ميـداد، فضـاي آغشـته بـه هرمـي دوزخ             
  )75ص:همان(».كردمي

دوزخي و نابود كنندگي كه همـة شخصـيتهاي   خانم در كنار اين وجهة  شخصيت طلعت 
بـه خـوبي در هنگـام    . مرد رمان را مرعوب كرده است، داراي وجهة آفرينندگي نيز ميباشـد 

حيات آقاي مهدوي چون مادري مهربان به تر و خشك كردن وي مشغول است و اين رفتـار  
  :حتي بعد از مرگ مرد نسبت به جسدش صورت ميپذيرد

نگـاهش  . ط، زيـر درخـت، لـب باغچـه    دش روي سنگفرش حيـا خانم گذاشته بو طلعت«
ب كـت را ميچالنـد و   آ. زديواش يواش صدايش ميـ . بويش ميكشيد. دورش ميخزيد. ميكرد
دستش را گذاشـته بـود   . خم شده بود روي مهدوي تا از آفتاب مصونش دارد...كشيدزوزه مي
  )95ص: همان(».زدرش و مگسها را دور صورتش كنار ميزير س

او ميخواهد در داستانهايش زنها را  .انو، جهان داستانهاي ترقي را زنانه كرده استبزرگ ب
در حقيقت، اصل مادينه بـه صـورتهاي    .اي از صورت بزرگ بانوي ازلي به تصوير بكشد نمونه

هاي  او خود را فمينيست نميداند، اما مردهاي قصه. هاي وي زندگي ميكند گوناگون در قصه
بزرگ بانو در داستانهاي . اند كه هميشه در پناه يك مادر زندگي كرده او مثل كودكي هستند

خـواب  «نمونـة ديگـر آن شـيرين خـانم در  رمـان      . ترقي به شكلهاي مختلف ظهور ميكنـد 
  . است» زمستاني

اي از دو چهره متضاد است، شيرين خانم وجودي اثيـري   در مقابل طلعت خانم كه آميزه
وي با حضور . هاي بعد، تنها وجه آفرينندگي را داراست ن دورهو آسماني است كه مانند الهگا

اي كـه در انديشـة    گونـه ي هاشمي به ارمغان آورده است؛ بخود روشني و زندگي را براي آقا
تاريكي و روشني، فصلها، جاها، خواسـتنيها،  «: مرد، همه چيز از اين زن به وجود آمده است

در كنار شيرين خانم، صاحب خاطره و مكـان شـده   و ) 121ص:همان(».خاطره ها و آقاي هاشمي
  .است

اش  شيرين خانم زني است كه تعلـق بـه مكـان و زمـان خاصـي نـدارد و اصـالً گذشـته        
به جايي دور، وي در پاسخ سؤال آقاي حيدري در مورد اينكه اهل كجاست . مشخص نيست

ور و آن ور اشـاره   اين ها، به خانه همسايه، به حوض، به پشت بام، بهته آسمان، پشت درخت
چـه فرقـي    -از اون جا، از اون پشـت، از اون ال، از اون دور، از اون تـه  «:و گفته بودكرده بود 
مثل نور، مثـل هـوا، مثـل    « و گويي همه جا حضور دارد )117ص: همان(» .ام ديگه اومده ميكنه؟

  )121ص:همان(».چيزي كه پخش و فراوونه و بهتر از همه ايناست
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همين خاطر، خيلي زود، ب. ها باشدها و ظلمتوانست شاهد بديك بود و نميم پاشيرين خان
در واقع حامل پيامي از دنيـاي  . پيوست و آقاي هاشمي را تنها گذاشت) مظهر پاكي(به دريا 

  .آمد و رفت. ديگر بود؛ پيام مهر و دوستي
در . اسـت بازتاب يافته » بزرگ بانوي روح من«در داستان كوتاه » بزرگ بانو«شكل ديگر 

اين داستان واقعگراي نمادين، بزرگ بانو نه تنها در شخصيت پردازي بلكه در روايت پردازي 
  .به عبارت ديگر، اين داستان، نمايش كهن الگوي مذكور است. تاثير عميقي گذاشته است

اي سفيد از جنس بهشت در دل بيابان، به منزلة تولد دوبـاره   در اين قصه كه ديدن خانه
در هياهوي تظاهرات مردمي و شلوغيهاي كاشان، وي را بـراي لحظـاتي از    ي است،براي راو

: راوي در توصيف اين خانه و شكوه اين لحظـات ميگويـد  . زمان و مكان و آدمها دور ميسازد
جـايي  ( ».كوهها، برهنه وهشيار به بدن زني اساطيري ميماند و بيابان حضـوري مادرانـه دارد  «

  ) 156ص:ديگر، ترقي

به آسمان نشسته چنان شفاف  اي سفيد و ملكوتي، پشت خانه...ويم در وسط بيابان رروب«
انگـار   .بار است كه به تصويري در خواب يا به صورتي خيالي، مصور در فضـا مينمايـد  و سبك

انگار دستي « )163:همان(».اي منور از آسمان نازل شده تجلّي حضوري مقدس است يا چون آيه
كسي نزديك اما رفته از ياد،  .مرا به ياد كسي آشنا مياندازد...ميدهدمرا در آب چشمه غسل 

مرا به ياد زنـي اثيـري   . هاي قديمي كسي نشسته در ابتداي خوابي خوب، در سرآغاز خاطره
اندازد، زني با بدني آسماني و چشمهايي از جنس آب شبيه به تصوير عروسي مادرم است  مي

چهارپر در ميان انگشتها و زني دور از او، زني هميشـگي  با آن نگاه باكره شرمگين و آن گل 
  )165:همان( ».جاري در زمان

اي اسـت و   اين زن، زن اسطوره. خانة ملكوتي در اين داستان وجهي نمادين از مادر است
» خلسـه خـاطرات  «شهال زرلكي در كتاب . به تعبيري ديگر آنيماي وجود راوي مرد داستان

زن هـم هسـت كـه    . ه  اين خانه، خانة زمينـي و معمـولي نيسـت   اين نكته را بيان ميكند ك
ر آبهـاي وسوسـه انگيـز آن    زني كه راوي د. تمثالي زميني براي بزرگ بانوي اساطيري است

بيرون آمدن  از . آورد  و در آبهاي بطن آن رها ميشود راوي لباس از تن درمي. كندآبتني مي
تولـدي دوبـاره از دل مـام    . وعي زايش اسـت آن خانه و بازگشت به زمان عادي، براي راوي ن

  ) 121ص:خلسة خاطرات، زرلكي( .زمين
اين خانه در ذهن ايراني يادآور بهشت نخستين اسـت و تجربـة تولـد يـك انسـان را بـا       

روح بزرگ بانو پناهگـاه مـرد مضـطرب،    . بازگشت به بطن بزرگ بانوي هستي تداعي ميكند
ان انقالب خواهد بود و راوي مرد با اعتقاد بـه ايـن   ترسان و ناتوان در بحبوحة آشوبهاي دور

  .موضوع به آرامش الزم دست مييابد
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محمـود  . جلوة ديگـري از بـزرگ بانوسـت   » درخت گالبي«در داستان » ميم«شخصيت 
شايان به باغي كه دوران كودكيش را در آنجا گذرانده است، ميرود تا فارغ از افكـار روزانـه و   

زيرا احساس ميكنـد قـوة خالقيـتش را از    . شتن كتاب خود بپردازدمزاحمتهاي ديگران به نو
در عين حال، درخت گالبي نيز در اين باغ با چنين مشكلي دست و پنجـه  . دست داده است

در آغـاز، محمـود   . اين درخت براي اولين بار، قوة باروريش را از دست داده است. نرم ميكند
ر درخواستهاي پياپي باغبان پير سعي ميكند شانه شايان متوجه اين ارتباط نميشود و در براب

. خالي كند و به وي گوشزد ميكند كه اين اتفاق ارتباطي با وي و دنياي نويسندگيش نـدارد 
  .او بدين باغ آمده است تا در فراغ خاطر نوشتة خود را به اتمام برساند

باغ در اسـاطير  . دوري از بهشت كودكي: آشكار ميشوددر ادامه، دليل آشفتگي نويسنده 
ـ  نمادي از بهشت گم شدة نخستين است و م را فرامـوش  حمود شايان غرق در روزمرگيهـا، آن

  .كرده بود
 .شايان در اين ميان، به ياد معشوق دوران جوانيش، دختري با نام مخفـف مـيم، ميافتـد   

چنانكه نويسـنده  . دهندة آن است كه وي در تملك زمان و مكان خاصي نيستنام ميم نشان
دستم را بـه سـوي او   . آرام آرام ميروم پيش ميم كه خوابيده«: نميتواند به او دست يابد هم

 -دراز ميكنم، دست مضطرب و لرزاني كه هرگز به او نميرسـد، يـك متـر بـا او فاصـله دارد     
و همانجا ميمانم، ناتوان از حركت، از رسيدن به آرزوهـاي مطلـق، آن مطلـوب     -فاصلة ابدي

ميم با روح زنانه، نيروي بشـر و  ) 142ص:جايي ديگر، ترقـي (».س، آن وعدة محالهميشه دور از دستر
امـا شـايان او را فرامـوش ميكنـد و در عـوض دل بـه مبـارزات         .آفرينش و شعر نسبت دارد

  . ش را از دست بدهدعث ميشود كه شايان قوة نويسندگيهمين با. سياسي ميبندد
اتحـاد   .ازدواج ميكند) يادگار ميم(رگ بانو عنوان تجسم روح بزدر نهايت، مرد با درخت ب

اتصـال   .گويـا نيمةگمشـدة همـديگر هسـتند     .آن دو باعث باروري هر يك از آن دو ميشـود 
اتحاد . درخت به عنوان تجسم روح ميم است. شايان با درخت به منزلة اتصال او با ميم است

» مـيم «.بلنـد ميايـد  هاي صداي خش خش علف«: آن دو باعث باروري هر يك از آنها ميشود
توي » ميم«..آرامش و خاموشي درخت گالبي به من نيز سرايت ميكند...ها شناور ميان ستاره
خسـتگي  ...آسمان آن چنان تهي زالل وكامل است كه خستگيها از هم در ميرود...من ميلوله

 ام، ميـان بينهايـت   انگار مكثي خالي ميـان دو دقيقـه پـر هيـاهو نشسـته     ...باستاني، موروثي
 )154ص:همان( ».گذشته و بينهايت فردا

برخي شخصيتهاي زن داراي ويژگيهايي هسـتند كـه آنهـا را      عليزادههمچنين در آثار 
اي ميكند؛ براي نمونه شخصـيتهايي چـون    اي يا شبه اسطوره تبديل به شخصيتهاي اسطوره
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ژگيهايي دارنـد  در واقع زناني چون ركسانا و رحيال وي. اي هستند آسيه و رحيال شبه اسطوره
ايـن زنـان بـه واسـطة     . كه آنها را تقدس ميدهد و از موجودي زميني صرف دور نگاه ميدارد

  .اند اند و ماهيتي فرازميني پيدا كرده اند، عظمت روح را به دست آورده رنجي كه برده
به گفتة وهاب گويي سن ندارد و اين سن نداشتن و يا تمـام  » خانة ادريسيها«ركسانا در 

گويي به رغم وابستگيش به دنياي عـدم،  . اي است را با هم داشتن يك ويژگي اسطوره سنها
ركسانا، نه مادر است نه همسـر  . يادآور بيزماني و عدم تعلق به مقطع مشخصي از زمان است

به نظر ميرسد به همه، به خاطرة جمعي، به تـاريخ  . ممزوجي است از تمام اقشار. و نه خواهر
ايـن  . دارد كه وهاب را اين چنين شيفتة خودكرده اسـت » آني«ركسانا  همچنين. تعلق دارد

با آنكه عليزاده توصيفات جسماني از وي ارايه كرده است، اما دسـت  . زن، زني ماورايي است
شـكلي او را نشـان    آل ترين شكل يعني بـي  به انكار ابعادي مادي او ميزند و ميكوشد تا ايده

  .دهد
ايـن نفـرين،   ! عطر نيلـوفر : ركسانا گفت. ايد جوان مانده: فتپوش گ وهاب رو به زن آبي«

: ركسانا گفت. نيلوفرها را خشك كنيد: وهاب گفت. ام دور كرده است مرگ و پيري را از خانه
اي را قطـع كنـي سـاقة ديگـري      هـر سـاقه  . هـا زمـين را گرفتـه اسـت     ريشـه . امكان نـدارد 

تو مرا عذاب ميـدهي، زيـر آبهـاي    «: ركسانا ميگويدوهاب به  )751ص:خانة ادريسـيها،عليزاده (».ميرويد
  )195ص:همان(»تيره ميبري، دنياي خاطرات فراموش شده

را در مرزي بين خيال و واقعيت توصيف ميكند و بدين عليزاده برخي از شخصيتهاي زن 
با اثيري و وهم آلود نشان دادن زناني چون ركسـانا و  . اي بدانها ميبخشد وسيله بعد اسطوره

ه، آنها را دست نيافتني ميكند و در واقع يك شخصيت را تبديل به شخصيتي در طـول  آسي
همواره در آثارش ميخواهد شخصيت زنى زيبا، اثيرى و غيره زمينى را عليزاده . تاريخ ميكند

انگار اگر دسـت يـافتني باشـند، جنبـة     . گونه زنان، دست نايافتني هستنداين .بازآفرينى كند
اي از  هـايي اسـطوره   در واقـع، زن آرمـاني جلـوه   . را از دست ميدهنـد  آرماني و مقدس خود
  .آرزوهاي عليزاده است

طح خـود را پيـدا   سهمو توانست معشوق دلخواه وهاب كه نمي »خانة ادريسيها«در رمان 
نمودار  »رحيال«داد كه در هيبت  ايران تنبه عشق اثيري و هميشگي ادبيات به ناچار،  ،كند

آمـدن   امـا بـا  . دليل هميشـه بـه خـاطرات خـوش گذشـته دلبسـته بـود       همين ب. گشته بود
هاي  هايي از زن اثيري در اليه و امروزي با ويژگيهاي زن مدرن و با  بارقهزيبا  ، زن»ركسانا«

نهفتة شخصيتي خويش، وهاب عشق به رحيال را نثار وي ميكنـد و تغييـر و تحـول روحـي     
كرد؛ آن دو را بـا  ال را مثل قند در چاي حل مير رحيحضور مسلط ركسانا روياي دو«. مييابد
  )280ص:خانه ادريسيها، عليزاده(.»كاستيخت، شخصيت دومي از جلوه اولي ميآم هم مي
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بهزاد . آسيه بين مرزهاي واقعيت و اثيري بودن در نوسان است» شبهاي تهران«در رمان 
كودك و جوان و پيـر،  . داي هيچ وقت نفهميدم چند ساله. شما كه سن نداريد« :به او ميگويد

آسيه در واقـع، بيشـتر بـه    . مردها گاه از او ميترسند )201ص:هاي تهران، عليزادهشب( ».هر سه با هميد
بي گناهي يك كودك، پختگي يك فرزانه را با هم «: يك اسطوره مانند است تا انسان واقعي

خـود را در بنـد   شخصي كه نه حاضـر اسـت تـا    . آسيه از هر قيد و بندي آزاد است. »داشت
آسيه نيز چون . بايدهاي ديگران كند و نه ميخواهد پايبند هوسها و اميال شخصي خود شود

  .ركسانا  به مقطع مشخصي از زمان تعلق ندارد
  :بارقة اثيري در شخصيت آسيه بيش از ديگر شخصيتهاي داستاني عليزاده نمود دارد

زاران ضعف آشـفتگي و تزلـزل، يـك    در او چيزي است كه با ه: بهزاد به آسيه فكر كرد«
. بالنسبه زيبا بود، اما زنان زيباتري بودند. نوع خاص از مردان را تا مرز نابودي كامل ميكشاند

حتـي كمـر بـه    . داداي كه صاحبش بها بـه آن نميـ   سيماچه. زيبايي آسيه فرّار و لغزنده بود
ذيري جسـميت انسـاني   فناپ...نمودلّه جواني پژمرده و پريده رنگ ميدر ق. نابوديش بسته بود

. چيزي شبيه كشتي بيلنگر. كرد، فاقد صبوري و مهرپذيري و نرمش زنانه بوددر او تجلي مي
اريك و بينطق را در با اين همه روياهاي دور از دست، آزادگي و سبكبالي، پيوند و اشتياقي ت

. رسـيد اي يگانـه مي  با بعضي از طبايع، ريشه. اي داشت از جان چنان گرته. كردعمل بيدار مي
وهاب ياد حكايـت نقاشـان چينـي و    . بانوي خوابها، آيينة تخيل. چيزي شبيه روياي كودكي

ر چيز را از زشت و زيبا اي كه پرتو ه آينه. اي شبيه روميان داشت آسيه خصيصه...رومي افتاد
  )236ص:همان(».ابزار صيقل او، سرگشتگيهاي روح، دردها و تاب و تب بود. كردمنعكس مي

عنـوان  را ب» گيـل گمـش  «بخشي از اسطورة  »طوبا و معناي شب«در رمان  پارسي پور
پـردازي   اي بـراي شخصـيت   هـاي شخصـيت اسـطوره   مايه ميگيرد و از برخي از ويژگي خمير

 ةلـيال در اسـطور   :ليال در اين رمان، يادآور ليليت در اسطورة آفرينش اسـت . استفاده ميكند
 .در تن درندادن وي به آدم استتفاوت او با حوا . خست آدم بوده استهمسر ن» ليل«سامي 

از «.چپ او ساخته و خاكي است، به وي ميدهد ة، حوا را كه از دندميگيردخدا ليل را از آدم 
جو شب است كه در كنـار  يا بخش سياه» جو«و» هوا«ليل همان  ،نظر اساطير چهار عنصري

لـيال كهنتـرين اسـطوره اسـت كـه از خـدا و زنـدگاني         .بخش روشن جو يا روز قرار ميگيرد
بين ساختار مستقل ليال و شخصـيت   )276ص:پيدايش رمان فارسي، دستغيب( »جاودانه گرفته شده است

از . مطيع حوا تفاوت زيادي هست كه نمايانگر دو عصر پدر ساالري و مادر سـاالري ميباشـد  
بين زن و مرد از ابتداي آفرينش وجـود  نظر پارسي پور اين اسطوره بيانگر تبعيضي است كه 
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هر چند ليليت حاضر به پذيرش ناعادالنه بودن آفرينش نشد، اما در آخر، حوا تسليم . داشت
  .آدم شد

مانست كه از تمامي حيوانات و گلهـا  اي را مي ليال هيبت اسطوره« :شاهزاده گيل ميگويد
حال، لـيال تمثيلـي از زن ازلـي و نمـاد     هر به )257ص:طوبا و معناي شب، پارسي پور(».تركيب شده باشد

وي براي انتقام از ستمي كه در طول تاريخ بر زنان وارد شده .هاي عهد مادرساالري است الهه
 همـة  گيـل  شاهزاده.است، نه تنها شاهزاده گيل، بلكه همة مردان را آشفته و رنجور ميسازد

يك بار او  .ذاردگدارد،زير پا مي ذهن دررا ،كه تصويري از او ازليشجستجوي زن  دررا   جهان
حس كردم او «.شناسدبازش ميدر هند معبدي  دريكبار او را .ميبيندروم  دراي  ميخانه دررا 
 درو بـار ديگـر    )276ص:همـان (».كـرد دور دست ذهـن مـن زنـدگي مي    درجايي  در،ميشناسمرا 
خــاك  در آمــد و ذرات تــنش را حــل شــده هــا مــي كــه از قلــه  جويبــاري درروح او را «ري
عمـوي فرامـوش   « شـايد يـك   ،كسي،قوم و خـويش دوري، شبهمان )209ص:همان(دبين مي»رس
كنـار جويبـاري    .همان زن بـود  .ام كرد طرح روي گلدان ديوانه«. هددگلداني به او مي »شده

كه زمين كنار جويبار را  شب نيمه« )259ص:همان( ».كردمي ايستاده بود و گلي به پيرمردي هديه
هاي جسـد را   تكه .آن قرار داشت درقطعه شده  -جسد زن قطعه .چمداني يافتم حفر كردم،

نشسته  دركه گشتم آن زن پشت  زبا .يرون رفتم كه دستهايم را بشويم ب.كنار هم گذاشتم
اين قسمت از رمان يادآور  تصويرسـازي هـدايت  در خلـق زن     )206ص:همان( ».همين ليال. بود

  .اثيري بوف كور است
  

  ي آنيما و آنيموسكهن الگو
بر طبق سخن افالطون، هر كسي در جستجوي نيمة خود سر گردان است و چون به زني يا 

اما يونگ معتقد است كه اين نيمة . مردي بر ميخورد، ميپندارد كه نيمة گمشدة خود اوست
  . گمشده در درون خود انسان است

عت مردانـه ناخودآگـاه زن   آنيما مظهر طبيعت زنانه ناخودآگاه مرد و آنيموس مظهر طبي
انسـان و  ( .يونگ آنيما و آنيموس را از مهمترين آركي تايپها در تكامل شخصـيت ميدانـد   .است

به نظر وي هر شخصي برخي از صفات جنس مقابـل خـود را دارد؛ نـه     )275ص: سمبل هايش، يونـگ 
فتة جـنس  آن كه مرد و زن هر دو هورمونهاي نه) بيولوژيكي(تنها به مفهوم زيست شناختي

مردانه و زنانه را دارند، بلكه همچنين به مفهـوم وابسـته بـه علـم روانشناسـي آن در مـورد       
مـرد و زن كهـن الگـوي آنيمـا و     . گرايشها و حاالت روش و رفتار و نيز عواطف و احساسـات 

آنيموس خود را در طي نسلها توسط ارايه و در معـرض گـذاردن خـود بـه جـنس مخـالف،       
بر روي هم گذاردن، هـر  ) تعاملي( ر اثر زندگي و در طي نسلها تأثير متقابلد. اند توسعه داده
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اگر قرار باشد كه شخصيتها  .اي از جنس مخالف خود كسب كرده است جنسيتي صفات ويژه
خوبي سازگار و داراي توازن و هماهنگي باشند، بخش مؤنث شخصيت مردانه و بخش مذكر ب

مبـاني  (.و روشن خود در ضمير آگاه و نيز رفتار باشـند  شخصيت زنانه بايد مجاز به اداي صريح

   )69ص:هال.روانشناسي تحليلي يونگ، اس
هاي جنسيتي ميپردازد، بلكه بـه دنبـال    پارسي پور در آثارش نه تنها به بيان اين ستيزه

 .يعني شناخت آنيما و آنيموس: يافتن راه حلي براي پايان دادن به آن است

يونگ معتقد است كه هر شخص تلفيقـي از دو قطـب مـذكر و    پارسي پور مطابق نظريه 
وي زن را نيمي از هستي ميداند و بر اين نكته يقين دارد كه زن هـم مردهـا را   . مؤنث است

طور دايم با دو نيرو خودش كمال بيشتري دارد، زيرا بايد ب زن در درونش. ها رازنميزايد وهم 
 -م از زن و مرداع -كلي در ذهنمان داريمبطور ما يك زن برتر،«: وي ميگويد. را تطبيق دهد

ايم و نميدانيم، بر مبادي  عنوان زن گاهي قفر ميشويم، از مجموعه عقب ماندهما ب. كه ميزايد
بـا  (ش را به نحوي تثبيت كندذهني كه نتواند پويائي. بسازيم ها هم نميتوانيم چيزي ندانسته

  )14ص: حركت در متني بي تفاوت، ناهيد(».ندقفر باقي ميما) ساختن ابزار، با ايجاد انديشه
 -مـرد (در بخـش دوم سـانتور  . آيـد  زن به نجات مرد مي» عقل آبي«در بخش اول رمان 

سپس هـر  . سانتور روح مردانة درون زن را نشانش ميدهد. راهبر زن ميشود) اسب اساطيري
رمـان مـادر هسـتي    زن در ايـن  . آفرينند اي مي دو با بازخواني گذشته از آن روايتي اسطوره

  .همچنين خدايان و ايزدبانوان ديگري در حين سخن سانتور با زن، وارد متن ميشوند. است
وي چارة پايان بخشيدن به تضادهاي جنسيتي جوامع را شناخت انسانها نسبت به آنيمـا  

او ايـن شـناخت را بـراي آشـتي دادن زن و مـرد الزم      . و آنيموس دروني خويشـتن ميدانـد  
طـوبي و نيـز لـيال،    ) آنيمـوس (روان مذكر» طوبا و معناي شب«اي نمونه در رمان بر. ميداند

. پس در واقع اين سه شخص، در پيوستن به يكديگر به وحدت ميرسـند . شاهزاده گيل است
بنابراين شاهزاده گيل بارها نيمه مؤنث خود را از دست ميدهد و درحسرت روح اثيـري زن،  

خانة شـاهزاده گيـل تمثيلـي از    . ند و سپس آنان را ميكشدبا زنان ارتباط جنسي برقرار ميك
اسـت  ) خداي آفريننـده (در هند متداولترين نماد غائي، آلت نرينگي . معبد هنديان ميباشد

گونـه معابـد،   آيـين اين . آيـد  وارد ميشود و لحظـة زايـش پـيش مـي    ) يوني الهه(كه در واژن 
آنيمـا و  (د دو نيـروي زن و مـرد  هـدف، اتحـا  . مراسمي موسوم بـه ازدواج جـادويي ميباشـد   

تأملي بر رمـان طوبـا و معنـاي    (.است كه به موجب اين آيين به وحدت نخستين باز ميگردند) آنيموس

  )44ص: شب، نصرت
مـان، روح زنانـه سـروان    نمـود بيشـتري دارد؛ زن قهر  » عقـل آبـي  «اين مسأله در رمان 

ايـن زن خطـاب بـه     .ميدهد همين دليل زن شناخت كاملي نسبت به سروان ارايهميباشد، ب
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اما اين حق را از آنٍ ما  . سانتور ميگويد كه چرا شما مردها ميخواهيد روح زنانه داشته باشيد
در قسمتي از اين رمان، زن با سانتور اتحاد مييابد و در قسمتي ديگـر، ژان را  . دانيدان نميزن

 .روح مردانه خويش ميبيند

جوامـع را آن ميدانـد كـه روح مردانـه پيشـرفت      پور دليل عقب ماندگي زنـان در   پارسي
انسـاني بـه كمـال    . ميكند، اما روح زنانه همچنان ساكت و ثابت بر جاي خود ايستاده اسـت 

وي عقيـده دارد  . انسانيت خود ميرسد كه آنيما و آنيموس در او به وحدت و يگانگي برسـند 
باشند و بـه ايـن مسـأله    كه افراد بايد نسبت به  اين دو قطب دروني خويش شناخت داشته 

ايمان پيدا كنند كه آشتي اين دو روح باعث رشد و تعالي فكري و روحي افراد  ميشود و در 
نتيجه باعث آن ميشود كه زنان و مردان جامعه تضادها و اختالفات را كنار بگذارند و همـراه  

وانـد بـه ارزش   از ايـن راه، زن نيـز ميت  . و ياور يكديگر در جهت تعالي خود و جامعه بكوشند
  .واقعي و شايسته خود برسد

شـهال  . اعتقاد به  اين كهن الگو در آثار ترقي چون ديگـر زنـان نويسـنده ديـده ميشـود     
بنا بر تعريف يونگ، ميتـوان  «: با اشاره بدين نكته ميگويد» خلسة خاطرات«زرلكي در كتاب 

ـ  .گفت هيچ زني كامالً زنانه نيست و در وجود، چيزي مردانه دارد ه نظـر ميرسـد آن چيـز    ب
ايـن   .كه به نام گلي ترقي ميشناسيم، اقتداري مضاعف داردئي راو -مردانه در روان نويسنده

هاي هـاي نويسـنده، نقشـ    آنيموس آن قدر قوي هست كه سبب شود دختران بازيگوش قصه
بـار پسـرانگي او بيشـتر از    . انـد  اين نقشها در وجود ميم خالصـه شـده  . پسرانه داشته باشند

  )56ص: خلسة خاطرات، زرلكي( .كودك گلي ترقي است-خصيتهاي ديگر زنش
هـاي   چـون شـكل پسرهاسـت، پسـر بچـه     . ستمثل من شاعر و هنرمند و خياالتي ميم«

موهاي كوتـاه فرفـري دارد، گـردن باريـك، سـينة صـاف، پاهـاي اسـتخواني،         . تخس شرور
هاي كوچـك و انگشـتان   چشمهاي سياه و درشت پررو، دهان گشاد و دندانهاي سفيد، دسـت 

اين دختر خانم يا پسر بچة شرور دست و صورتش را  هم به زور ميشويد چه رسد . بچه گانه
  )137ص:جايي ديگر، ترقي(».شلوار بلند پا ميكند و كفشهاي كتاني سفيد ميپوشد.به آرايش و قرو فر

يتهـاي  هستند كـه نقشـها و فعال   »گلهاي شيراز«نمونة ديگر، دختران بازيگوش داستان
  .اي از خود بروز ميدهند پسرانه

براي من اصالً جنسيت، زن و مرد، شرقي و غربي در يك مرحلـه از  «: گلي ترقي ميگويد
يك . در آفرينش بزرگ هنري زن و مرد با همديگر يكي هستند. آفرينش ديگر مطرح نيست

آنجا ديگر زن  .جور وحدت از ين و ينگ، از تاريكي و ظلمت، از من و سايه به وجود مي آيد
  )34ص:مصاحبه با گلي ترقي، دقيقي(».و مرد و اين قبيل مسايل زياد مطرح نيست
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اي دربارة دليل گـزينش بيشـتر شخصـيتهاي مـرد بـه عنـوان قهرمـان         وي در مصاحبه
در ) آنيمـا و آنيمـوس  ( آدميزاده تركيبي از اصل نرينه و مادينـه اسـت   :داستانهايش ميگويد

به همين دليل است كه من بـه ادبيـات زنانـه و    . ندي از بين ميرودحوزة تخيل اين تقسيم ب
  )31ص:مصاحبه با گلي ترقي، اسكافيداس(.هنر كه زن و مرد نميشناسد. مردانه اعتقاد ندارم

بزرگ بـانوي روح  «ر داستان نمونة پيوند آنيما و آنيموس، پيوند راوي مرد با بزرگ بانو د
اعث آرامش قلبي و احساس امنيت مرد در رويارويي با در اين داستان اين پيوند ب .است»من

ترقي دربارة دليل انتخاب راوي مرد براي داستان اخير . هياهوي جامعة زمان خويش ميشود
ميگويد كه هر فردي تركيبي از دو انرژي مردانه و زنانه است كه يك نويسنده فرصت مييابد 

  .كند آنها را بطور جداگانه در شخصيتهاي داستانيش مطرح
مشهود اسـت؛ آنجـا كـه محمـود     » درخت گالبي«نمونة ديگر پيوند آنيما و آنيموس در 

ايان داستان اتصال وي با درخت ، روح زنانه است و در پ»ميم«شايان عالقه مند به ازدواج با 
  .باعث باروري قوة نويسندگيش ميشود» ميم«عنوان تجسم روح ب

داستانهاي كوتـاه و بلنـد   . اد پنداري داشته استدر داستانهايش با قهرمانان همز عليزاده
وي حكايت زنان و مرداني است كه به دنبال نيمة گمشدة خويش هستند، اما نميتوانند زوج 

از روز الست، هر نسلي يك قـرص  «: ميگويد» اول بهار«براي مثال در داستان . خود را بيابند
رخند، با هم برخورد ميكننـد و بـاز   چف شده و اجزا آن قدر در كيهان ميكامل بوده، بعد نص

هايي كـه همـديگر    نيمه. ها به يكديگر است موضوع اين داستان رسيدن نيمه» .يكي ميشوند
اما آنها يكديگر را پيـدا نميكننـد،   . را نميشناسند و با معرفي فردي غريبه در پي هم ميروند

  .مگر در پايان داستان كه با هم تصادف كرده و هر دو كشته ميشوند
ها به يكـديگر، دسـت    عليزاده با اين داستان ميخواهد نشان دهد كه آرزوي رسيدن نيمه

نيافتني است؛ چون انسان در اين دنيا به كمال نميرسد و اين مسأله تفـاوت انديشـگاني وي   
. عليزاده با موضع يأس و نااميدي بدين موضوع مينگـرد . را با دو نويسنده ديگر آشكار ميكند

نده ديگر كه نه تنها به آنيما و آنيموس اعتقاد دارند، بلكه آنرا امـري الزم و  برعكس دو نويس
عليـزاده،  » جزيـره «تنها در داسـتان  .. البته دست يافتني براي تكامل در همين دنيا ميدانند

در اين داسـتان، بهـزاد از عشـق اثيـري     . هاي گمشده به نوعي همديگر را پيدا ميكنند نيمه
آورد و آن دو بـا   كشد و به عشق زميني خود يعني آسـيه روي مـي  خويش به آسيه دست مي

  .اند، اما انگار همين حاال به وصال يكديگر رسيدند اينكه سالها با يكديگر زيسته
هاي ديگري بـراي دفـاع از    پور از اسطوره هاي مشترك ياد شده، پارسي افزون بر اسطوره

 روري و گياه پيكريهاي آفرينش، با اسطوره: هويت زنان استفاده ميكند
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  اسطوره هاي آفرينش
ايـن  . پور در عقل آبي به ذكر نخستين اسطورة آفرينش در روايت بابلي آن ميپـردازد  پارسي

اسطوره براي نويسنده از سويي تبلور رفتار جنسي است و از سوي ديگر، شـرح نـابود شـدن    
  :زنانگي هستي است

اسـطوره در آغـاز هـيچ چيـز وجـود       بر طبـق ايـن  «: سروان، قهرمان مرد رمان، ميگويد
درياي شور، زن و در عين حال دو جنسـي بـود، در عـوض    . جز يك دريا و يك رود. نداشت

در اينجا با نخسـتين آگاهيهـاي انسـان نسـبت بـه هسـتي        .رود حامل آب شيرين، مرد بود
ش اتفـاقي،  از ايـن آميـز   .آميزند هم ميدريا و رود بطور اتفاقي ب...رو در رو  هستيمدوگانه او 

 )437ص:عقل آبي، پارسي پور(».نخستين زوج به وجود مي آيد

چون از سر و صداي خدايوارگان به تنگ آمـده  : رود در اين مقطع اسطوره قرباني ميشود
پـيش از ايـن مـا    . من تمام اينها را خـواهم كشـت  «: است، به همسرش، درياي شور ميگويد

رود يا بهتـر  . ايواره پدربزرگ را در خواب ميكشداين خد .خبر به ائا ميرسد...آرامشي داشتيم
خدايوارگان بد به گرد درياي شور جمع ميشوند و بـه او ميگوينـد   ...بگوييم روح رود ميميرد

مادربزرگ فرماندهي به نام مردوخ براي لشـكر  . اين خدايواره قصد جان تو را نيز خواهد كرد
  )440ص:همان(»...خود برميگزيند

» زن واره«دختر از سروان ميپرسد كه آيا هـر تمـدن رو بـه زوالـي     در اين قسمت رمان،
شايد بتـوان گفـت   « :؟ سروان در جواب ميگويد»درياي اوليه -مادر«تلقي ميشود، چنان كه 

چـون زنـان   . در وجه زنانه عرضة حضور ميكنـد  -و الجرم رو به زوالي -هر فرهنگ جا افتاده
در ادامـه دختـر يـادآور ميشـود كـه در جنگـي       ...ساكنتر و آرامتر از مردان به نظر ميرسـند 

بــر زمــين » چــوبي خشــك«بيرحمانــه و پرآشــوب، دريــا، در مقــام هيــوالي ازلــي هماننــد 
 .مردوخ شمشيرش را بلند ميكند و اين درياي خشكيده را از وسط به دو نيم ميكند...ميافتد

يين ميافتـد و  بخش سـنگين پـا  . آيد بخش سبك به باال صعود ميكند و آسمان در وجود مي
  )445ص:همان(».زمين شكل ميگيرد

. با مرگ رود، ائا كه خود نرينه است، جايگزين آن ميشـود « :گونه نتيجه ميگيرددختر اين
كـه  بطوري. نرينـه اسـت، جـاي او را ميگيـرد    با مرگ تيامات يا درياي شور، مـردوخ كـه بـاز    

  )446ص:نهما(»...ميبينيد فقط يك سر معادله است كه بكلي نابود ميشود
كنـد تـا دو   زش نخستين دريا و رود را مطـرح مي سو، مسأله آميپور از يك بنابراين، پارسي

جنسيتي بودن انسان را يادآور شود و از سويي ديگر با ذكر اين اسطوره در پـي تفهـيم ايـن    
قهرمان زن رمان در ادامة بحث بـر سـر   . مطلب ميباشد كه زنانگي هستي پايمال شده است

در همه جا قتلهايي و كشتارهايي به چشم ميخورد، اما هرگز به «:چنين ميگويداين اسطوره 
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هميشه نيمه جاني براي طرف ضعيفتر بـاقي  . حذف كامل يكي از دو طرف معادله نميانجامد
نحوة ...لق زنان براي خودش چند قدمي بردارد و گاهي ابراز وجود بكند ميگذارند تا بتواند لق

سـت كـه حـق    است و علت اين امر بـه سـادگي آن   توأم با بدذاتي عمل او هميشه شرورانه و
پس نفـس كشـيدن او و شـنيدن صـداي تـنفس او نيـز نـوعي شـرارت تلقـي           .حيات ندارد

 )448ص:همان(».ميشود

  
  هاي گياه پيكري اسطوره
هـاي بـاروري    هاي گياه پيكري از اساطير مهم جهان است و ارتباط زيادي با اسطوره اسطوره

آنچه كه در اين اساطير مد نظـر  . ا همه چيز در گياه نشان از باروري و هستي دارددارند؛ زير
  . است، وجود خدايي نباتي است كه با رويش و رستن از فنا ميگريزد

اسطورة گياه تباري در بسياري از كشورها وجود دارد؛ براي نمونـه در برخـي از منـاطق     
بطور كـل،  . از درخت ابريشم زاده شده است استراليا اين تصور وجود داشته است كه انسان،

    يكـي از ويژگيهـاي درخـت در    . هـا پرسـتش گياهـان مشـاهده ميشـود      در تمامي اسـطوره 
درخـت موجـب   «همچنين . ست كه روح درخت موجب زيادي زاد و ولد ميشودها آن اسطوره

. توانگري ميشوند درختان موجب باروري و )162ص:شاخه زرين، فريزر( ».سهولت زايمان زنان ميشود
پس اگر زندگي يك انسان بويژه زني بر اثر فاجعه اي گسيخته شود، ميتواند از طريـق گيـاه   

پيوستگي بين انسان و گياه تا به حـدي اسـت كـه در هنـد     . شدن به حيات خود ادامه دهد
افراد متأهلي كه بعد از گذشت چند سال از ازدواجشان هنوز موفق به داشتن فرزندي نشده 

د، اقدام به انجام عمل زناشويي درختان ميكنند و اين كار را بـراي فرزنـددار شـدن خـود،     ان
  . بسيار مؤثر ميدانند

كه يادآور اسطورة گياه پيكري است، هـم  » زنان بدون مردان«درخت شدن مهدخت در 
مهدخت وقتـي  . نشاندهندة ارتباط مذكور بين زن و زمين است و هم تصويرگر باروري زنانه

بكارت من مثل درخت «: ارتباط جنسي فاطي با باغبان را ميبيند، يكباره مي انديشد صحنة
سـپس فكـر   . كنمبايد خودم را نشا . من درختم...شايد براي همين است كه من سبزم. است

شد و بـا  هزار هزار شاخه مي. مهدخت ميروئيد. وقت جوانه ميزدآن كرد كه اگر درخت ميشد،
در  )26ص: زنان بـدون مـردان، پارسـي پـور    (»...شدو روي زمين پر از درختش ميكرد يتمام عالم معامله م

نهايت مهدخت با پشت پا زدن به هوسهاي جنسي و جسماني، خود را در بـاغ ميكـارد و بـا    
اين حركت مهدخت يـادآور نگـرش   . اي، تمثيلي از باروري و تكثير ميشود اين رفتار اسطوره

اگـر از صـرف   «است كه در پي آن تصـور ميكـرد كـه     واحد انسان بدوي به طبيعت و حيات
نيروي شهوي خود براي توليد مثل خودداري كند، آن نيرو ذخيره ميشود و موجودات ديگر 
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شـاخة  (».اعم از گياهان و حيوانات به نحوي از آن سود ميجويند و نوع خود را تكثيـر ميكننـد  

ت ازدواج همكار خود پاسخ رد دهد و انديشيد اگر به درخواس مهدخت نيز مي )187ص:زرين، فريزر
شروع به كاشتن خود كند، درختي خواهد شد با هزار هزار شاخه و از اين طريق براي همـة  

  . افراد و موجودات، سودمند خواهد شد
زرين كاله دختر روسپي، بعد از توبه بـا باغبـان مهربـان    » زنان بدون مردان«در داستان 

درخـت يعنـي مهـدخت تغذيـه ميكنـد و       -از شيرة آن انسان. ازدواج ميكند و نيلوفر ميزايد
نيلوفر در اساطير كهن هندي، يكي از . همراه باغبان مهربان، سوار بر نيلوفر، به آسمان ميرود

در اساطير كهن ايراني، . هاي بزرگ آفرينش و از ايزدبانوان معروف هند به شمار ميرود نشانه
د تصور اصلي مادينة هستي ميباشد كه از جهـاتي بـا   نيلوفر گل ناهيد به شمار ميرود و ناهي
از سـويي   )840ص:فرهنگ اساطير و داستانواره ها در ادبيات فارسي، يـاحقي .(معتقدات هنديان باستان مشابه است

زيـرا نيلـوفر ريشـه در    . ها، نيلوفر نماد رهايي از آلودگي و منزه بودن است ديگر، در اسطوره
ـ    گياهان ديگر كخاك ندارد و اين تفاوتش با  را گيـاهي  ه لزوماً رويششـان از خـاك اسـت، آن

پور در استفاده از اين اسطوره به هر دو جنبـة   پارسي .متفاوت و خاص در اساطير كرده است
از سويي نيلوفر نماد پاكي است؛ چنان كه زرين كاله فاحشـه بعـد از توبـه و    . آن توجه دارد

پـور،   دي زنانه اسـت كـه در سراسـر آثـار پارسـي     آنرا ميزايد و از سويي ديگر نما ،شدن پاك
  . مضموني مهم و كليدي است

  
  كاركرد اسطوره

ست كه نويسنده زن در طول خلق شخصيتهاي آزاد خود از آنجا كه نميتواند به باقري معتقد
هـا بـا    راحتي سنتها و قوانين اجتماعي را بشكند، دست به خلق اسطوره ميزنـد تـا اسـطوره   

در آثار گلي ترقي شخصيتهاي  )292ص:زنان در داستان، باقري(. يعيشان حرف بزنندرهايي و آزادي طب
مرد نه تنها برتري خاصي نسبت به زنان ندارند، بلكه ضعيف و سرخورده هسـتند و در واقـع   

زنان داستانهاي ترقي آرزو دارنـد تـا در جايگـاه هـاي     . به نوعي ضد قهرمان معرفي ميشوند
گلي ترقي تحت تأثير نگرشهاي فمينيستي و . قرار بگيرند -دختر مادر، همسر، –واقعي خود 

يكي از ابـزار ترقـي   . در جهت احقاق حقوق زنان، سعي در برآوردن  اين آرزوي زنانه را دارد
  . در اين راستا، آفريدن كهن الگوهايي از جنس زن در آثار داستاني است

هـاي مختلـف زنـدگي زن را     جنبه هايش بهره ميجويد تايزاده از تصوير، تخيل و آرمانعل
زيرا در پي كشف هويت خويشتن به عنوان يك زن و رهايي از سنتهاي موجـود  . نشان دهد

عليزاده از هر دو وجه مادر كبير اسـتفاده  . نظام مردساالري و پدرساالري جامعة ايراني است
اب داستان سال بهترين كت ةاي كه پس از دريافت جايز اله عليزاده در مصاحبهغز. كرده است
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هـاي   زنان ايرانـي تجربـه  «:زنان چنين گفت  نقش ويژه  ة، با راديو فرانسه داشت، دربار1373
مـن   ةانقالب، تنها انگيز. اي مثل انقالب و بعد از آن، جنگ را پشت سر گذاشتند العاده خارق

م وضعيت تاريخي باعث شد كه هركدا  و همكاران زن ديگرم براي نوشتن نبود، اما اين واقعه
آوري بـراي تحـول ژرف و پايـداري در     زن، جنس اعجـاب . كشف كنيم جديدي در خودمان

تك زنان ايراني در گرداب اين شرايط، هم جرأت خودشان را نشان دادند و  تك. برابر آن بود
  ».ر بار زورگويي و ظلم نميروندياما ز...هم صبوري عجين شده با ذات زنان را

ز نويسندگان ديگر زن، در حسرت شكوه عصر طاليي زنان به سر عليزاده مانند بسياري ا
همين جهت از زبان برخـي شخصـيتها،   ب. دوراني را در ذهن ميپروراند ميبرد و آرزوي چنين

الهة آبها، الهة المـپ، زهـره، آفروديـت و ماننـد     : قهرمانان زن داستانهاي خود را الهه مينامد
ستانها نيـز تبلـور ديگـري از ايـن آرمـانخواهي عليـزاده       جويي از زنان اثيري در دا بهره. اينها

  .محسوب ميشود
نويسـي   زبان نماد و تمثيل اسطوره را با شيوه داسـتان » زنان بدون مردان«پور در  پارسي

اي بـه   او بـا ديـد اسـطوره   . هاي زايـش دارد  تلفيق ميكند و سعي در آفرينش مجدد اسطوره
بـويژه در  . گشت به دوران تقدس و شكوه زنانه را داردهاي زنان ميپردازد؛ زيرا آرزوي بازنقش

اي از زن ارايه داده است و حال و هوايي رمزآلود به اثر  تصاوير اسطوره» طوبا و معناي شب«
آميزش اسطوره و خيال با واقعيتهاي زندگي تركيب جديدي در عناصـر   .خود بخشيده است

ها در قالب داستاني  ر، استفاده از اسطورهعبارتي ديگب .پور به دست داده است داستاني پارسي
هاي خاص او براي پررنگ جلوه  جديد و پرداختن به شخصيت زن داستان، نشاندهندة انگيزه

  .دادن شخصيت زنان در خانواده و اجتماع است
  

  نتيجه
گلي ترقي به علت دانش آموختگي در رشـتة اسـاطير و كهـن الگوهـا و تـدريس در رشـتة       

، آشنايي با آرا و ديدگاههاي انديشمندان بزرگي چون يونگ، در آثارش از مذكور و در پي آن
بويژه براي دفاع از هويت زنان و تالش براي احقاق حقوق . اسطوره ها بهرة زيادي برده است

  .اين قشر، به آفريدن كهن الگوهايي از جنس زن در آثار خويش دست ميزند
پاكيزه و سـره خـود، از اسـطوره     كه با زبان غزاله عليزاده نيز از نويسندگان وصافي است

وي با توصيف شخصيتها بين . جويدها و اهداف خود بهره مي عنوان ابزاري براي بيان انديشهب
اي  اي بدانها، داستانهاي خود را به فضاي اسـطوره  خيال و واقعيت و دادن ويژگيهاي اسطوره

دن برخـي شخصـيتهاي زن   وي در صـدد جاودانـه كـر   . اي نزديـك ميسـازد   و شبه اسـطوره 
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اسـت تـا    -نه در يك برهة زماني بلكه در تـاريخ  -داستانهاي خود و تبديل آنها به شخصيتي
بدين وسيله با فرهنگ زن ستيز جامعة مردساالر و فشارها و ظلمهاي اعمال شده بر جـنس  

  .زن مبارزه كند
وي در قالـب  . ردازدپـ هـاي زن سـاالري مي   پور به ارايه اسـطوره  اما بيشتر از اينها، پارسي

وي در مـورد  . هاي آفرينش، گياه پيكري وآنيما و آنيموس بدين عمل دسـت ميزنـد   اسطوره
هاي ليليت و گيل گمش اشـاره   هاي آفرينش به اسطورة بابلي آفرينش و نيز اسطوره اسطوره
هاي سومري ميباشد كـه اولـين زن    گيل، يادآور ليليت در اسطوره ليال، زن شاهزاده. ميكند

در نتيجـه   .ديد، حاضر به اطاعت از وي نشدليل آنكه خود را با آدم يكسان ميآدم بود و به د
  .خلق حوا، يك نوع مرد ساالري و اطاعت از مردان را به بار آورد

، با ذكر اين نكتـه كـه   »عقل آبي«پور در روايت بابلي خود از اسطورة آفرينش در  پارسي
خود نرينه است، جايگزين وي ميشود و با مرگ درياي  ، ائا كه)مرد(بعد از مرگ رود شيرين

زنان را قربانيان هميشه جهـان   جانشين ميشود، دوباره مردوخ كه يك نرينه است،) زن(شور
  .ميداند

مهمترين نمونة . هاي گياه پيكري بهره ميبرد همچنين پارسي پور در چند اثر، از اسطوره
راي حفظ پاكي خـود تصـميم بـه درخـت     است كه ب» زنان بدون مردان«در » مهدخت«آن 

نويسنده با تمثيل كاشتن تن سـعي در   .گونه به حيات خود ادامه دهدشدن ميگيرد تا از اين
  . بيان نمادين ارزش زن دارد

پور ضمن بيان مكرر مرد ستيزي و ظلم و ستمي كه جوامع مردساالر به زنـان روا   پارسي
شتي واقعي زن و مرد را شناخت هريك نسبت اند، راه حل رفع اين مشكل اساسي و آ داشته

ها به يكـديگر را   بر خالف عليزاده كه رسيدن نيمه. به آنيما و آنيموس دروني خويش ميداند
زنانه و مردانه را براي رسيدن اميدوارانه آشتي روح پور  پارسي داند،ممكن ميدر اين دنيا غير 

 . زم ميدانديك از آنها به اوج پيشرفت امري دست يافتني و الهر
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