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چکیده
ژولیا کریستوا با طرح نظریة بینامتنیت و با تکیه بر مباحث زبانشناسی و روانکاوی،
رویکردهای نوینی برای تحلیل متون ارائه داده است .براساس نظریة «آلودهانگاری» که برآمده
از دیدگاههای پساساختارگرایانه کریستواست ،آفرینشگر ادبی به مثابة فاعل سخنگوی از خالل
زبان نشانهای از آلودگیهای پیرامون خود برائت میجوید و به منظور تطهیر خود و جامعة
پیرامونش ،راهحلهایی ارائه میدهد از جمله پناه بردن به عالم اساطیر و کهنالگوها .در این
جستار ،کنشهای شخصیتهای رمان حیرانی اثر محمدعلی سجادی بر مبنای نظریة
آلودهانگاری که خود تلفیقی است از نظریات روانکاوی و نشانهشناسی ،برای رهایی از
پدیدههای آلوده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و نتیجة این بررسی نشان میدهد که
نویسنده در راستای رهایی از آلودگیهای فردی و اجتماعی به کهنالگوی آب ،آنیما،
جاودانگی ،کوه و عدد هفت و همچنین شخصیتهای اسطورهای نظیر سیاوش و بهرام ،مهر و
گاو مقدّس و غیره نظر داشته است .از این حیث ،این رمان از روابط اسطورهای ـ بینامتنی
بهویژه با شاهنامه و داستان سیاوش برخوردار است.
کلیدواژهها :کریستوا ،بینامتنیت ،آلودهانگاری ،اسطوره ،رمان حیرانی.
تاریخ دریافت مقاله3135/06/33 :
تاریخ پذیرش مقاله3135/32/22 :
Email: f.zamani@semnan.ac.ir
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مقدمه
محمدعلی سجادی فیلمنامهنویس ،کارگردان ،شاعر و نویسندة معاصر ایرانی
است .وی در بازنمایی دغدغههای خویش تا حد امکان از کتمان افکار و عواطف
و احساسات خود پرهیز میکند و سعی دارد با افشای نابسامانیها و آلودگیهای
فردی و نظامهای اجتماعی سوبژکتیویتة خود را از انحراف و آلودگی دور نگه
دارد .رمان حیرانی که سجادی از سال  65تا  52درگیر نوشتن آن بوده است ،از
نمونه آثاری است که امر نشانهای در آن غلبه دارد و شخصیتهای رمان در
تعارض بین امر نشانهای و نمادین دست و پا میزنند و برای رهایی از ناپاکیها
به دنیای اساطیر پناه میبرند .مقدمهای که نویسنده در سرآغاز رمان نگاشته است،
خود بهترین گواه دغدغة او برای پاالیش روح فردی و جمعی از آلودگیها است:
«ای مزدا آن کس که گاه اندیشه و گفتار و کردار نیک و گاه اندیشه و گفتار و
کردار بد را پیروی کند ،زمانی که به آیین راستین بگرود و روزگاری به کیش
دروغین روی آورد ،در روز پسین به خواست تو (اگر از دیگر مردمان که به
بهشت یا دوزخ در آیند) جدا گردد و او را به همستگان

()3

در آورند( ».سجادی

 ،3151مقدمه) در این جستار ،پس از اشارهای مختصر به نظریات کریستوا دربارة
بینامتنیت و نظریة آلودهانگاری ،اشکال گوناگون آلودگیها و راهکارهای رهایی
از آنها که منجر به خلق روابط بینامتنی این رمان با نمادهای اسطورهای و متونی
چون شاهنامه و بهویژه داستان سیاوش شده است ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار
میگیرد.

پیشینة پژوهش
الزم به ذکر است که تاکنون دربارة نظریة آلودهانگاری کریستوا مقاالت نظری
چون «نابرابری ،صورتی از آلودهانگاری» نوشتة معصومه علی اکبری (،)3131
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«جستارهایی بر آلودهانگاری» ترجمة پریسا مختاباد(( )2بیتاریخ) و «متن و قدرت:
چارچوبی نظری برای تفسیر انتقادی متن» نوشتة مصطفی مهرآیین و ابوالفضل
حاجیزاده ( )3131نوشته شدهاند که به معرفی این نظریه پرداختهاند .همچنین
ابراهیم سلیمیکوچی و فاطمه سکوت جهرمی در مقالهای با عنوان «کاربست
نظریة آلودهانگاری کریستوا در شعر دلم برای باغچه میسوزد فروغ فرخزاد» از
این نظریه به شیوة عملی برای تحلیل متن شعر بهره بردهاند .بنابراین ،کاربست
این نظریه به منظور تحلیل روابط اسطورهای ـ بینامتنی رمان حیرانی از امتیازات
این مقاله محسوب میشود ،ضمن اینکه پیشتر هیچگونه تحقیق مستقلی دربارة
رمان حیرانی انجام نشده است.

چهارچوب نظری پژوهش
بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته ،مستقل و خود بسنده
نیست بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد و این رابطه در
چگونگی درک «درون متن»

()1

مؤثر است( .مکاریک 52 :3187؛ مقدادی )351 :3131

نخستین بار ،ژولیا کریستوا 3واژة بینامتنیت را در سال  3366در مقالهای با عنوان
«کلمه ،گفتوگو ،رمان» مطرح کرد .به نظر کریستوا بینامتنیت به هیچ وجه بررسی
حضور محسوس و قابل ردیابی یک متن در متن دیگر و باز تولید آن نیست،
بلکه بینامتنیت فرایند پویایی متون است که تعامل پیچیده میان متنهای گوناگون
را نشان میدهد( .رابو77 :2002 2؛ پیئگی-گرو )33 :3336 1وی بر این نکته تأکید دارد
که متون ،منفک از متنیت فرهنگی یا اجتماعی گستردة خویش نیستند و ساختارها
2. Rabau

)1. Julia Kristeva (1941-
3. Piegay-Gros
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و منازعات ایدئولوژیکی را در برمیگیرند که در جامعه و از طریق گفتوگو بیان
شده است( .آلن 75 :3185؛ نامور مطلق  )323 :3135بنابراین ،بینامتنیت کریستوایی
تلفیقی از مباحث گفتوگومندی باختین ،آناگرام و پاراگرام 3در زبانشناسی
سوسور ،امر نشانهای و نمادین الکان و متون زایشی و ظاهری چامسکی است.
وی بینامتنیت را از یک پدیدة سابقاً صوری به سوی بررسی منش زبان و متن
ادبی و داللتهای روانکاوانه سوق داد( .ر.ک .کریستوا 367 :3188؛ احمدی :3152
)125

کریستوا در تقابل با اصطالح «خود» که به موجودی کامالً خودآگاه و هویتی
منسجم اشاره دارد ،از اصطالح «سوژه» استفاده میکند .سوژه تابع انواع
پدیدههای فرهنگی ،اجتماعی ،زبانی و غیره است ،بدون اینکه از اثر این پدیدهها
بر شکلگیریاش آگاهی کاملی داشته باشد( .مکآفی  )35 :3132از دیدگاه او،
تحوالت زبانی ،تحول در وضعیت سوژه ،ارتباط او با تن ،با دیگران و با ابژهها را
موجب میشود .بنابراین ،ما نمیتوانیم زبان را فارغ از سوژة بیان مطالعه کنیم؛
سوژهای که معنا میدهد ،سخن میگوید ،مینویسد ،یا سعی میکند چیزی را بیان
کند( .فیروزی و اکبری  )337 :3133به عقیدة کریستوا تأثیر سوبژکتیویته( )5یا به تعبیر
دیگر اثر زبان بر سوژه و تبعیت سوژه از زبان به حدی بدیهی است که میتوان
سوژه را «حاصلی از فرایندهای زبانشناختی» به شمار آورد( .مکاریک )73 :3187

آنگاه کریستوا با بهرهگیری از این الگوی الکانی( )7و در نظر گرفتن زبان به عنوان
فرایندی داللتی ،عملکرد آن را در دو وجه از یکدیگر متمایز میکند -3 :امر
نمادین زبان که به استفادة منطقی ،قاعدهمند و واضح از واژهها داللت دارد ،مانند
علومی نظیر ریاضی ،فیزیک و شیمی؛  -2وجه نشانهای زبان که بر جنبة عاطفی،
تخلیة رانهها و انرژی سوژه داللت دارد .وی دوگانگی زبان ،یعنی امر نشانهای و
1. Anagram and pangram
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امر نمادین را به ترتیب با دوگانگیهای آشکاری چون طبیعت و فرهنگ ،تن و
ذهن ،یا ناخودآگاه وخودآگاه و همچنین احساس و عقل منطبق میداند که از
تعامل آن دو در متون ادبی معنازایی شکل میگیرد( .سلیمیکوچی 31 :3131؛ فیروزی
و اکبری )335 :3133

کریستوا هر دو وجه نشانهای و نمادین را برای داللتپردازی ضروری
میشمارد و برای توضیح امر نشانهای از اصطالح «کورا»( )6استفاده میکند« .کورا

3

نه نشانه است و نه دال ـ چیزی جز خودش را باز نمینمایاند ،اما پیش شرط
داللت است و وجهی است که کریستوا آن را  significanceمینامد( ».ماتیوز

 )280 :3158نوئل مکآفی 2نیز میگوید« :منظور کریستوا از کورا مؤلفهای است که
هر شخصی پیش از آنکه چارچوب هویتیاش کامالً شکل بگیرد ،از آن برخوردار
است )13 :3132( ».مولفة کورایی ،در زبان و بهویژه در زبانِ شعری وجود دارد و
نیروی بالقوه تخریبگریهاست .امر نمادین نمیتواند امر نشانهشناختی را به
طور کامل تحت کنترل خویش قراردهد؛ امر نشانهشناختی پیوسته به ساختار
سمبلیک معنا نفوذ میکند و بنابراین ،سیالیّت و عدم تجانس را از نو در سوژة
سخنگو /نویسنده برپا میکند( .فیروزی و اکبری )338 :3133

همچنین ،کریستوا متون را به دو نوع «متن ظاهری» 1و «متن زایشی» 5تقسیم
میکند« .متن ظاهری» آن بخش از متن است که مقید به زبان ارتباطات ،مقید به
امر نهادهای است که نشانگر ساختار تعریفپذیر بوده و معرف آوای یک سوژة
منفرد و دارای یک فرستنده و گیرنده است« .متن زایشی» آن بخش از متن است
که از «نیروی رانشیِ» ناخودآگاه سرچشمه گرفته است و براساس «تمهیدات آوا
2. Noelle McAfee
4. genotext

1. la Chora
3. Phenotext
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شناسانه» مانند ضربآهنگ ،لحن ،نوا ،تکرار و حتی آرایشهای روایی قابل
شناسایی است .کریستوا متونی مانند متون علمی ،عقالنی یا قانونمدار را از نوع
متون ظاهری به حساب میآورد و نوشتههای مدرنیستی ماالرمه ،جویس ،بکت و
سولرس را متون زایشی مینامد که در آنها متن به کورای نشانهای نزدیک
میشود( .آلن  )57 :3185متن زایشی در پایینترین و عمیقترین سطح فرایند متنی
قرار دارد و زیربنای زبان ارتباطاتی محسوب میشود.

نظریة آلودهانگاری

3

کریستوا مفهوم «آلودهانگاری» در مباحث روانکاوی را در پیوند با امر نشانهای در
متون ادبی مطرح میکند؛ زیرا کار روانکاوی و هنر ،به چالش کشیدن گفتمانهای
رسمی و دیگر گفتمانهای مسلطی است که از احساسات حیاتی ما جدا شده و
توانایی برقراری ارتباط با خود ،دیگران و همچنین امکان و انگیزه برای کنشگری
را در ما به تحلیل میبرند .بر پایة این مفهوم ،در متون ادبی نویسنده یا شاعر به
عنوان سوژههایی قلمداد میشوند که آثار خود را مجالی برای افشای بحرانهای
وجود خویش و جهان پیرامون قرار دادهاند( .ر.ک .فیروزی و اکبری 336 :3133؛

کریستوا 367 :3188؛ سلیمیکوچی  )30 :3131طبق نظریة کریستوا« ،آلودهانگاری»
پدیدهای روانی است که در دوران طفولیت قبل از مرحلة آینهای؛ یعنی قبل از
دورة شش تا هشت ماهگی در کودک آغاز میشود .کریستوا آلودهانگاری را
فرایند پس زدن و طرد کردن آن چیزی میداند که آلوده به شمار میآید .سوژه
همواره تالش میکند که از مورد آلوده دوری کند و آن را از خود بیرون براند .او
با این تمهید میخواهد از حریم سوبژکتیویة خود دفاع کند .اما نکتة قابل توجه
1. abjection
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این است که آلودگی هرگز به طور کامل از بین نمیرود و دفع و سرکوب
نمیشود .از آنجا که مورد آلوده همیشه به نوعی وجود دارد ،کشمکشی همیشگی
میان سوژه و آلودگی برقرار میشود .حضور امر آلوده آرامش سوژه را برهم
میزند و پاک بودنش را متزلزل میکند و این نگرانی و ترس را در او ایجاد
میکند که هیچ جا و هیچوقت نمیتواند از آلودگی در امان باشد( .سلیمیکوچی
)35 :3131

کریستوا مفهوم آلودهانگاری نزد سوژه را به مثابة «فاعل سخنگو» در عرصة
مطالعات ادبی با توجه به نقش «پاالیندگی» ادبیات قابل طرح میداند .آفرینشگر
ادبی در طی خلق اثر با بیرونریزی آلودگیها ،سوبژکتیویتة خود را از وجود آن
مبرا میکند .بدین ترتیب اثر ادبی و هنری حتی ناخواسته و ندانسته ،نوید پاکی و
تطهیر را به روح انسان عرضه میکند( .مکآفی  )55 -81 :3132نویسنده یا شاعر
مضامین آلودهانگار را از قبیل درد ،رنج ،مرگ ،شکنندگی و تزلزل زندگی انسان،
نابسامانیها و آلودگی نهادها و نظامهای اجتماعی در کالم ادبی و شاعرانة خود
قرار میدهد تا بدین وسیله رنجی را که روح به خاطر این آلودگیها متحمل
میشود ،کاهش دهد .کریستوا ادبیات آلودهانگار را فعالیتی پر اهمیت و شایان
توجه در بطن فرهنگ یک جامعه میداند که قادر است درونیترین بحرانهای
اجتماعی و جدیترین فاجعههای انسانی و نابسامانیهای جهان پیرامون را بیان
کند( .کریستوا  )208 :3382در ادامه ،پس از ذکر خالصهای از رمان حیرانی ،آن را از
منظر بینامتنیت و بر پایة نظریة آلودهانگاری کریستوا مورد تحلیل و بررسی قرار
میدهیم.

خالصة رمان
رمان حیرانی ،اثر محمدعلی سجادی برای نخستین بار در سال  3151منتشر شد.
این رمان در  537صفحه و چهار فصل «غم غربت»« ،قتل»« ،آشنایی» و «معرفت
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جسم» تنظیم شده است .داستان در فصل اول با زاویة دید اول شخص روایت
میشود و در فصلهای بعدی به راوی سوم شخص تبدیل میشود« .حیرانی»
داستان زندگی مردی است به نام سیاوش که در آغاز نوجوانی تجربههای عاشقانة
ناکامی دارد و پس از ورود به دانشگاه با دختری به نام فرنگیس آشنا میشود.
سیاوش و فرنگیس به یکدیگر عالقه دارند ،اما فرنگیس که ازدواج را حلقة
اسارت و پایان عشق تصور میکند ،از سیاوش میخواهد که بدون عقد و پیوند
زناشویی با او زندگی کند .سیاوش این نوع ارتباط را گناه و خروج از هنجارهای
پذیرفتهشدة جامعه میداند و به ناچار مجبور به ترک فرنگیس میشود .او سپس
خانهای کوچک اجاره میکند تا مستقل از پدر و مادرش زندگی کند .وی برای
گذران زندگی در شرکت ساختمانسازی دوستش ،جمشید ،مشغول به کار
میشود .جمشید آدمی است اهل تساهل و خوشباشی که سیاوش را به مجالس
عیش و نوش میبرد ولی هربار نیرویی سیاوش را از همخوابگی با زنان
بازمیدارد تا اینکه بعد از آشنایی با بهرام ،مجذوب شخصیت و روح واالی او
میشود .پس از مدتی ،بهرام که درگیر فعالیتهای سیاسی است ،توسط ساواک
دستگیر میشود و تالش جمشید برای اطالع پیدا کردن از وضعیت بهرام بینتیجه
میماند .بعد از دستگیری بهرام ،سیاوش در حالیکه از نظر روحی دچار آشفتگی
و پریشانی شده است ،به خانة پدری باز میگردد .وی پس از مدتی استراحت و
رفتن به مسافرت بهبود مییابد و دوباره در شرکت جمشید مشغول به کار
میشود .در همین حین به جمشید پروژة ساخت یک مجموعة فرهنگی پیشنهاد
میشود و سیاوش با اصرار زیاد از هوشنگ میخواهد که اجازه بدهد او ماکتش
را طراحی کند .او پس از چند ماه مطالعه در معماری ایرانی و اسالمی ماکتی
همانند سیاوشگرد طراحی میکند که مورد استقبال کارفرمایان قرار میگیرد .اما
اندکی بعد از اتمام پروژه ،پدر و مادر سیاوش فوت میکنند و او باری دیگر
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دچار اختالالت روانی میشود و به یاری مراقبتهای جمشید بهبود مییابد .در
مدتی که سیاوش در بیمارستان بستری بود با پرستاری به نام میترا آشنا میشود و
این آشنایی به ازدواج میانجامد .اما هنوز چند سالی از ازدواجشان نگذشته است
که میترا سرطان میگیرد .وی از سیاوش میخواهد تا او را در بسترش خفه کند
تا عشقشان جاودان بماند و سیاوش که همیشه میل و اشتیاق وافری به جاودانگی
عشق داشت ،درخواست همسرش را اجابت میکند تا تن زیبای او را رنجور و
ناتوان نبیند .آنگاه بدون ترس از مجازات بر بستر همسرش چمباتمه میزند و
هرگز آنچه را که میان او و همسرش گذشته است ،با کسی درمیان نمیگذارد و
در مدت کوتاهی پس از انتقال به زندان میمیرد.

تحلیل و بررسی روابط بینامتنی ـ اسطورهای رمان بر اساس نظریة
آلودهانگاری
در این رمان ،راوی در صدد دست یافتن به یک تصویر آرمانی ،پاک و به دور از
آلودگی برای جهان است .از این روی ،واژگانی مانند دروغ ،سیاهی ،دیو سیاه،
برزخ ،دوزخ ،مرگ ،شهوت ،لهو و لعب ،دیو خواهش ،ترس ،بیعدالتی ،یأس،

فقر ،عدم آزادی ،عقبماندگی فرهنگی و غیره از واژههای پربسامد رمان حیرانی
است که راوی /قهرمان برای زدودن آنها از تن و روان خویش در تالش است.
همچنین راوی کوشیده است که از خالل ذکر این آلودگیها ،زوال هویت و فرو
ریختگی ارزشهای مقبول خود را نشان دهد.
راوی /قهرمان با قرار گرفتن در مسیر آلودگیهای فردی و اجتماعی ،آرامش
روحی خود را از دست میدهد و دچار اختالالت روانی و پریشانی روحی
میشود .آنگاه برای نجات خود از بحرانهای روحی به عالم اساطیری و
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داستانهای شاهنامه بهویژه اسطورة سیاوش پناه میبرد؛ زیرا داستان سیاوش را
نیز میتوان نمادی از صیرورت روح بشر دانست .روح خسته از زمان که
محدودیت خود را برنمیتابد و مدام در حال کاهش و افزایش و آشوب و آرامش
است ،با بازگشت به زمان ازلی و بیآغاز که همه چیز سالم و بینقص است ،از
نو متولد میشود و این بازگشت جاودانه برای معتقدان به آیین سیاوش نیز با هر
بار شرکت در این آیین حاصل میشود و شرکتکنندگان در این آیین رازآموزی،
هر کدام سیاوشی دیگر میشوند( .رویانی )277 :3135

هر یک از شخصیتهای رمان به نوعی گرفتار آلودگیها و تعارض بین جسم
و روحشان هستند .مرگ ،شهوت ،آز و طمع ،بیماری و احساس حقارت و غیره
از جمله آلودگیهایی است که همواره آرامش سوژههای انسانی این رمان را
تهدید میکند .مسئلة «مرگ» بزرگترین آلودگی است که آرامش انسان را همیشه
برهم میزند .در این رمان نیز مادر و پدر راوی ،جمشید ،مادر فرنگیس ،میترا و
دامون میمیرند و همچنین خیل عظیمی از مردم در جنگ و حمالت هوایی
نیروهای عراق به شهرهای ایران کشته میشوند.
آلودگی دیگری که روح آدمی را از اوج به حضیض میکشاند غلبة «آز و
طمع»« ،هواهای نفسانی» و «ظلم و ستم» در وجود اوست .پدر فرنگیس به طمع
رسیدن به ثروت بیشتر زن و زندگی عاشقانهاش را فراموش میکند .جمشید و
زنانی که با او در ارتباطاند از جمله زن قرمز پوش اسیر خواستههای نفسانی
خویش هستند .پدر بزرگ راوی ستمگریست که همسرش را به گناه عشق به
مرد جوانی میکشد .بهرام ،دوست سیاوش ،سالمت جسمی خود را در مبارزه با
فساد دستگاه حاکم از دست میدهد و فریدون ،پسر جمشید ،در جنگ دچار
نقص عضو میشود .مجموعة این عوامل که درد و رنج مشترک نوع بشر
محسوب میشود ،آرامش راوی /سیاوش را برهم میزند .او در جستوجوی
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مفرّی است تا خویش را از این آلودگیها نجات دهد .بنابراین ،به دنیای آرمانی
اساطیر پناه میبرد ،آنجا که نور بر ظلمت پیروز میشود .در ادامه به هر یک از
نمادهای اسطورهای رهاننده از آلودگی که راوی به آنها تمسک جسته است
اشاره میکنیم.

نمادهای طهارت :آب و آتش
اولین صحنة رویاروی راوی /سیاوش با آلودگی زمانی است که وی با رسیدن به
سن بلوغ گرفتار دیو شهوت میشود و در او میل درآمیختن با خواهر دوستش را
ایجاد میکند .هرچند این میل با رانده شدن از جانب معشوق از میان میرود ،اما
اثرات آن در وجود سیاوش /راوی باقی میماند و او را به انزوا میکشاند تا اینکه
پدرش برای شستن و تطهیر جسم و روح او از این آلودگی وی را به حمام
میبرد و روی او آب (رمز و سمبل پاکی) میریزد« :انگار آبی را که پدر روم
ریخته بود همه چیز را با خودش شسته و برده بود .در آینه به خودم نگاه کردم
به نظرم کس دیگری بود( ».سجادی  )38 :3151آب یکی از کهنالگوهای طبیعی
است که در اساطیر از اهمیت ویژهای برخوردار است .آب هم نماد پاکی و تطهیر
و هم نماد رستاخیز و والدت مجدّد است؛ زیرا بنا بر نظر الیاده «آنچه در آب فرو
میرود« ،میمیرد» و آنچه از آب سر بر میآورد چون کودکی بیگناه ،و
بیسرگذشت است که میتواند گیرندة وحی و الهام جدیدی باشد و زندگانی
«خاص» نوینی را آغاز کند( ».به نقل از باباخانی  )200 :3132از نمونههای تطهیر
معنوی با آب در شاهنامه شستوشوی شهرناز و ارنواز با آب است.
بفرمود
ره

شستن
داور

سرانشان

پـاک

نخست

بـنـمـودشـان

روانشان
از

از

پس

آلـودگـی

تیرگیها

سـر

بشست

بـپـالـودشـان

(فردوسی  ،3131ج )63 :3
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از نمونههای دیگر تطهیر با آب در شاهنامه

سر و تن شستن رستم (فردوسی

 ،3131ج )35 :2و اسفندیار بعد از کشتن اژدها در خان سوم است( .همان ،ج)356 :5

راوی ،پس از تطهیر با آب آمادگی پیدا میکند تا در آزمونی سختتر ،خویش
را از آلودگی برهاند .وی پس از آشنایی با فرنگیس گمان میکند که او همان
دختر خواب و رؤیاهای اوست و میپندارد او باید همان زن اثیری یا آنیمایی
(نیمة زنانه مرد) باشد که میتواند با او یکی شود ،اما در واقع ،هم فرنگیس که از
او میخواهد بدون پیوند زنانشویی با هم زندگی کنند و هم زن قرمز پوشی که
در مجلس مهمانی میل به همخوابگی با راوی دارد تجسم آنیماهای منفی هستند
که آرامش او را بر هم میزنند و پاکی روح او را دچار آالیش میکنند( .سجادی

 )13 ،367 :3151اینان آنیماهای اغواگر و شیطانصفت و جادوگری هستند که
میخواهند قهرمان را نابود کنند .در شاهنامه نیز ،سودابه با اغواگری و جادویی
سعی دارد سیاوش را فریب دهد:
مـن ایـنک بـه پـیـش تـو استـادهام

تـن و جـان شیـرین تـرا دادهام

ز مـن هـرچـه خـواهـی همـه کام تو

بـر آرم نـپیچـم ســر از دام تـو

سرش تنگ بگرفت و یـک بوسه چاک

بـداد و نبـود آگه از شرم و باک

رخـان سیـاوش چـو گـل شـد ز شرم

بـیاراست مـژگان به خوناب گرم

چـنیـن گـفت بـا دل کـه از کار دیـو

مـرا

خـدیـو

نـه مـن بــا پـدر بـیوفـایـی کـنــم

نـه

دور
بـا

داراد
اهرمـن

کیـهـان
آشـنـایـی

کـنـم

(فردوسی  ،3131ج)22 :1

هرچند سیاوش از دام مکر سودابه میگریزد ،اما برای اثبات بیگناهی خویش
باید از آزمون آتش بگذرد .آتش نیز یکی از کهنالگوهای طبیعی است که در
شاهنامه نماد پاککنندگی است و برای تمایز هرچیز پاک از ناپاک ،میبایست آن
را از آتش بگذرانند؛ زیرا آتش ناپاکی و پلیدی را محو و نابود میکند و آنچه به
سالمت از آن بگذرد ،پاک و مطهّر است.
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چنین است سوگند چرخ بلند

که

بر

بیگناهان

نیارد

گزند

(فردوسی  ،3131ج )11 :1

بدینترتیب سیاوش که بیگناه و پاکدامن است به سالمت از آتش میگذرد.
آتـش

و

آب

یـکسان

بـود

چـو بـخشایـش پاک یزدان بود

دم

چو از کوه آتش بهامون گذشت

خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت
(همان)16 :

راوی رمان نیز میکوشد با تبعیت از همنام اسطورهایاش ،سیاوش ،خود را از
آتش عشق هوسآلود نجات دهد .به گونهای که این همذاتپنداری از همان
کودکی و نوجوانی در عالم خواب و خیال ،ذهن راوی /سیاوش را درگیر خود
میکند:
«شبهای دیگر خوابش را دیدم .یک سوار سفید پوش و روشن ،مثل آفتاب ،به
تاخت از دشتی سبز و بزرگ گذشت و یکهو از دریایی آتش که نمیدانم از کجا
پیدا شد ،مثل باد عبور کرد و آتش گلباران شد و سر ذوقم آورد .شبی دیگر
خواب گنگدژ ،همان سیاوشگرد یا به قول پدر شهر آرزوی سیاوش را دیدم و
بیخواب خوابهام شدم .همان روزها که جلو آینة قدی و نقرهکاری شده تو
اتاق مادرم ایستادم و سعی کردم یک طوری از آن سیاوش اساطیری نشانی تو
خودم پیدا کنم( ».سجادی )26 :3151

همین همذاتپنداری با سیاوش اسطورهای است که راوی را در برابر فرنگیس
و زن قرمز پوش از گناه همآغوشیِ بدون محرمیت میرهاند.

نمادهای جاودانگی :گیاه و سیاوشگرد
ترس از پیری و مرگ ،آلودگی دیگری است که راوی به شدت درگیر آن است تا
جایی که نمیتواند مرگ پدر و مادرش را بپذیرد و برای مدتی دچار اختالل
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روانی میشود .وی مرگ را به هیوالیی سیاه تشبیه میکند که در کمین او نشسته
است:
«احساس موجود کوچک و اسیر شدهای را پیدا میکنم که در پنجههای یک
هیوالی سیاه و بزرگ پَر پَر میزند .وقتی برمیگردم حرکت تند و هولانگیز
هیوالیی سیاه را به طرفم میبینم .در آن لحظة غافلگیرانه ،تندی خودم را رو زمین
میاندازم و آن هیوالی سیاه انگار با پنجههای خالی و وحشتناک از باالی سرم
میگذرد و به عمق درّه سقوط میکند .چه سنگ سیاه بزرگی بود .ضربان قلبم باال
میرود .مرگ را با بالهای سیاهش منتظر میبینم( ».سجادی )325 :3151

این ترس در تمام ابعاد زندگی او جریان دارد .راوی از خشک شدن
گلدانهای بهرام میترسد و آنچنان به پیچکی که بهرام به او هدیه داده رسیدگی
میکند که کل فضای اتاق او را پر میکند؛ زیرا درخت نه تنها رمز هستی است
بلکه نماد جاودانگی و چرخش مداوم حیات است( .ر.ک .صدقه 353 :3158؛ فاضلی

و کنعانی  )22 :3132پیوند انسان با گیاه دو سویه است؛ از سویی گیاه از انسان به

وجود آمده و از سوی دیگر انسان از گیاه پدیدار شده است .بنا بر روایت بندهش
با مرگ کیومرث ،نخستین انسان ،از نطفة او گیاه ریباس میروید و مشی و
مشیانه به عنوان نخستین زوج از همین ریباس پدید میآیند )80 :3187( .در
شاهنامه نیز بعد از کشته شدن سیاوش از خون او گیاهی میروید:
همانگه که خون اندر آمد به خاک

دل خاک هـم در زمـان گشت چـاک

بـساعت گـیاهی بـرآمـد ز خون

از آنجا کـه کـردنـد آن خـون نگون

گیـا را دهـم مـن کـنونـت نشان

کـه خـوانی ورا خـون اسیـاوشـان

بسی فایـده خـلق را هست ازوی

که هست آن گیاه اصلش از خون اوی
(فردوسی  ،3188دفتر دوم)178 :

در این رمان چندین بار از «گَتدار» به معنی درخت مقدّس که نماد بیمرگی
و جاودانگی است یاد شده است .راوی به همراه بهرام به دارآباد که زادگاه بهرام
است میروند .در آنجا بهرام درختی را به سیاوش نشان میدهد که نماد بیمرگی
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است« :گتدار که پیرترین درخت این جنگل است .و آن کالغ نگهبان درخت
است .این دو تا به حال مرگ خیلیها را دیدهاند .کسی نمیداند عمر این دو
چقدر است .برای جنگل نشینها این دو نشانة بیمرگیاند( ».سجادی )308 :3151

مدتی بعد بهرام توسط ساواک دستگیر میشود و به اندازهای مورد شکنجه و آزار
قرار میگیرد که فلج میشود و اعضای بدنش از کار میافتد .سیاوش وقتی پس
از سالها بیخبری از بهرام ،تابلوهای نقاشی او از درخت «گتدار» را میبیند ،آن
را نشانة آخرین تالشهای بهرام برای زنده ماندن تلقی میکند و درخت در
نظرش همانند انسانی بلند قامت و اساطیری میآید( .همان)135 :

دکتر روانشناسی که سیاوش تحت درمان اوست مشکل او را درد بیدرمان
جاودانگی میداند (همان )280 :وی برای رهایی از آلودگی مرگ ،برای پروژة
ساخت مجموعة فرهنگی که به شرکت آنها پیشنهاد شده است ،ماکتی همانند
سیاوشگرد میسازد .آرمانشهری که در آن خبری از مرگ نیست:
بیاراست شهری به سان بهشت

به هامون گل و سنبل و الله کشت
(فردوسی  ،3131ج)332 :1

همچنین ،عالقة سیاوش به تندیسی که درگیری مهر و گاو و رویش گیاه از دم
گاو را نشان میدهد ،نماد دیگری از آرزوی بیمرگی و تولد مجدد در وجود
راوی /سیاوش است( .سجادی  )113 :3151در آیین مهر کشته شدن گاو به عمل
آفرینش تعبیر شده است( .هینلز  )326 :3185اشتیاق وافر راوی به عشقورزی و
همآغوشی با همسرش (میترا) و سپس تمایل به کشته شدن به دست او ،به پندار
راوی برون رفتی است از شکنندگی و زوال و نابودی انسانی؛ زیرا میترا را خدای
مهر و خودش را همانند گاو مقدّس تصور میکند که اگر به دست این ایزد بانو
کشته شود ،به جاودانگی میرسد« .میترا به تندیس ایزد بانو که در حال کشتن
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گاو بود خیره شد .آیا این او داشت سیاوش را همچون این گاو مقدّس قربانی
میکرد؟» (سجادی )180 :3151

نماد کمالگرایی :عدد هفت و کوه
در متون اسطورهای ،دینی و عرفانی از عدد هفت معنی در حد کمال و کامل
مستفاد میشود و «هر سعادت و شقاوتی که نصیب بشر و آفریدگان شود نتیجة
تأثیر هفت و دوازده است( ».معین  )70 :3185در شاهنامه نیز هفت به شکلهای
مختلف به کار رفته است ،مانند :هفت آسمان ،هفت آتشکده ،هفت پسر ،هفت
پند ،هفت تازیانه ،هفت جام ،هفت خوان رستم و اسفندیار ،هفت رنگ ،هفت
سیّاره ،هفت کوه ،و غیره که تقدّس و رمزآمیز بودن این عدد را نشان میدهد.
(ر.ک .تواضعی  )50 :3151در این رمان نیز ،یکی دیگر از نشانههای گرایش راوی/
سیاوش به کمال و پاالیش روح از آلودگیها در عالقة او به عدد هفت آشکار
میشود« :نمیدانم چرا این همه از عدد هفت خوشم میآید( ».سجادی )353 :3151

عدد هفت به شکلهای مختلف در زندگی سیاوش حضور دارد .وی بعد از جدا
شدن از پدر و مادرش در طبقة دوم ساختمانی هفت طبقه ساکن میشود( .همان:

 )73شرکت ساختمانی جمشید که راوی در آن مشغول به کار میشود واقع در
خیابان فردوسی و طبقة هفتم ساختمانی سفید رنگ است( .همان )71 :بهرام سر
هفته از مسافرت بر میگردد (همان )81 :و هنگامی که ساواک بهرام و پروین را
دستگیر میکند ،دوستانشان یک هفته از آنها بیخبرند( .همان )315 :او بعد از
ازدواج در یک مجتمع دوازده طبقه و در طبقة هفتم ساکن میشود( .همان)288 :

یکی دیگر از جلوههای گرایش راوی /سیاوش به کمال و رستن از
آلودگیهای نفسانی ،تمایل او به باال رفتن از کوه و رسیدن به قله است .کوهها
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ارتباطی تنگاتنگ با خدایان مورد پرستش انسانهای نخستین دارند ،چنانکه
براساس افسانههای بازمانده از ساکنان شبه قاره ،کوهها و خدایان هر دو تشکیل
خانواده میدهند .در اساطیر هند ،کوه «کیالس» مقام یا بهشت مهادیو /شیوا و
بلندترین قلة هیمالیا است که رود گنگ را میزاید .به طوری که در نزد هند و
ایرانیان ،کوه ،زاییده و زاینده ،بالیده و بالنده ،جاندار ،اندیشمند و زایندة رودها
بوده است( .قرشی  )373-360 :3180قهرمانان اساطیری مانند فریدون و زال در کوه
پرورش داده میشوند .فرانک ،پسرش فریدون را به البرز کوه میبرد و در آنجا
مرد دینی او را بزرگ میکند:
بیـاورد فـرزند را چـون نـونـد

چـو

یکی مرد دینی بـران کـوه بـود

کـه از کـار گیتی بیاندوه بـود

فرانک بدو گفت کای پاک دین

مـنم

زمیـن

بدان کین گرانمایه فرزنـد مـن

هـمیبـود

تـرا

بـود

بـاید

نـگـهبـان

او

مرغان بران
سـوگواری

پــدروار

خواهد
لـرزنـده

تیغ
ز

کوه بلنـد
ایران

سر
بـر

انجمـن
جـان

او

(فردوسی  ،3131ج)73 :3

سیمرغ نیز ،زال سپید موی را با خویش به آشیانة خود بر فراز کوهی میبرد و
میپروراند تا اینکه یلی نامدار میشود:
چو آن کودک خرد پرمایه گشت

بـر آن کـوه بر روزگاری گذشت

یکی مرد شد چون یکی زادسرو

برش کوه سیمین میانش چو غرو
(همان)353 :

در رمان حیرانی نیز ،بهرام راوی /سیاوش را با خود به کوه میبرد تا رخوت و
تنبلی که موجب آالیش روح او میشود ،از بین برود« .رفتیم ،یعنی مرا برد .صبحِ
زود .بیدار خواب .تا آن موقع کمتر به یاد داشتم سحر و خیابان را دیده باشم ...
پای کوه که رسیدیم ،سپیدة صبح از پس کوه خودی نشان داد( ».سجادی :3151
)35
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نماد پیروزی :بهرام (ورثرغنه)
یکی دیگر از نشانههای تالش راوی برای رسیدن به کمال ،عالقه به شخصیت
بهرام است .بهرام برای او همانند همنام خود (وِرِثرغنَه) در اساطیر ایرانی تجسم
نیروی پیشتاز و غیرقابل مقاومت پیروزی است که ده صورت دارد و هر کدام از
آنها مبین نیروی پویایی این خداست .این ده صورت عبارتاند از :باد ،گاونر،
اسب سفید ،شتر بارکش ،گراز تیز دندان ،جوانی پانزده ساله ،پرندهای تیزپرواز،
قوچ وحشی ،بز نر ،مردی شمشیر به دست( .هینلز  )53 :3185راوی در عوالم خیال
خویش بهرام را در چند صورت از این ده شکل تجسم میکند:
«باد پیچید و پیچید و به شکل اسب سفیدی در آمد و به من که رسید شکل
عوض کرد و شد یک جوان پانزده سالة زیبا .هنوز خوب نگاش نکرده بودم که
یکهو بال در آورد و شد یک پرنده و رفت به آسمان .من میان زمین و آسمان
حیران ماندم .الی درختها ،تو دل جنگل تاریکی گیر کردم .پرنده با سرعت به
سوی زمین فرود آمد .چنگالش را که در خاک گذاشت ،شد یک گراز وحشی و
بهم حمله کرد بیآنکه بخواهم آنچنان وحشتی بهم دست داد که با تمام توان
دویدم .دیگر داشتم از پا میافتادم که سر از دشتی درآوردم سبز .برگشتم گرازی
نبود .هیچکس اال بهرام که شمشیری به دست پای درختی آنقدر بلند و بلند و
بلند که نمیشد نوکش را دید ،باالی تپهای ایستاده بود ،متبسم و جذاب .پرندهای
روی شاخه نشست و دیگر هیچ کس نبود( ».سجادی )80 :3151

به همین دلیل با ناپدید شدن ناگهانی بهرام ،راوی باری دیگر دچار پریشانی و
نابسامانی میشود و برای رسیدن به آرامش به عوالم خیال پناه میبرد که هر
ناممکنی را ممکن میسازد .او در رؤیاهای خود گمان میکند که بهرام میآید و
او را بغل میکند« :بغلم میکند .محکم و مردانه و به مهر ،چنانچه همة دردم از
بین میروند ... .نمیخواهم ازش جدا شوم .میخواهم با او یکی شوم ،مثل
سایهمان که روی دیوار بهم تنیده( ».همان)372 :

س  37ـ ش  75ـ بهار  38ــــــــــ تحلیل اسطورهای ـ بینامتنی رمان حیرانی براساس نظریة371 /...

سیاوش :نماد عدالت
عالوه بر آلودگیهای فردی که آرامش سوژه یا همان سیاوش را بر هم میزند،
ابعاد زندگی اجتماعی نیز میتواند با آلودگیهایی همراه باشد که احساس امنیت
و آسایش را از سوژههای انسانی بگیرد .از این نظر ،رمان حیرانی تصویرگر فضا
و شرایط اجتماعی آلودة دوران محمدرضا پهلوی و بحرانهای حاصل از پیروزی
انقالب اسالمی و شروع جنگ را به تصویر میکشد؛ در شرایطی که مردم هنوز
فقر ،بیعدالتی ،عدم آزادی بیان و نابسامانیهای دورة پهلوی را پشت
سرنگذاشت بودند ،جنگ بر آنها تحمیل شد .فضا و محیط آلودة دربار
محمدرضا پهلوی گروههای مختلف را بر آن داشت تا با افشای نابسامانی و فساد
دستگاه حاکم ،محیط دلخواه و آرمانی خود را ترسیم کنند .راوی /سیاوش که
همچون بهرام و پروین قدرت مبارزة علنی علیه حکومت فاسد را در خود
نمیبیند ،بعد از دستگیری آنان از اینکه نمیتواند نجاتشان دهد ،دچار یأس
میشود و در یک واگویهای درونی با خود میگوید:
«اتاق به گمانم کوچکتر میآید .همان اتاق بزرگ همیشگی پدر ،پدر بزرگ و
مادر بزرگ با آن گیس بلندش ،تو غبار ماندهاند .حاال دیگر تنها یک خاطرة
دوستداشتنی نیستند .یک درد تاریخیاند .یک درد که بیشتر از همیشه درکشان
میکنم .خاصه پدر بزرگم را ،آن یأس و تنهاییاش را ،این که درد را میدید و
میچشید ،اما هیچ ازش برنمیآمد و همین از پا انداختش .مثل من ،که هیچ غلطی
ازم برنمیآید نمیتوانم دو دوست ،دو نیک ،دو گوهر ،بهرام و پروین را از بند
آزاد کنم .نمیتوانم .نمیتوانم( ».سجادی )356 :3151

بنابراین ،شخصیتهای رمان سجادی که مبارزه با نابرابریها را غیرممکن
میدانند ،مفهوم «داد» و «عدالت» را نه در دنیای واقعی بلکه در عالم اساطیر
میجویند .پدر راوی عاشق شاهنامه و داستان سیاوش است؛ زیرا «داد»
استوارترین رکن بینش سیاسی ـ فلسفی شاهنامه و در ارتباط با شیوة کشور
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داری؛ یعنی نظم خردمندانة حکومت است .هدف فردوسی از نظم شاهنامه ،زنده
کردن رسوم درباری و آیین آراستن سپاه و نهاد و رفتار بزرگان نیست ،بلکه
کشف ریشههای این درد بزرگ است که چرا روزگار این چنین خوار شده ،این
همه فالک و بدبختی از چیست ،و چگونه باید حکومت کرد تا چنین نشود.
(جوانشیر  )35 :3180پدر راوی نام او را سیاوش میگذارد تا در سایة این نام به
آرمان عدالتخواهی دستیابد؛ زیرا سیاوش شاهنامه برای اجرای عدالت ،با
تخت پادشاهی و جانشینی پدر خداحافظی میکند و به دشمن پناه میبرد تا
پیمان خود را نشکند:
یزدان

و

سوگندها

خوردهام

بدینگونه پیمان که من کردهام

به

اگـر سـر بـگردانـم از راستـی

فـراز آیـد از هـر سویی کاستی
(فردوسی  ،3131ج)357 :1

از طرف دیگر ،سیاوش /راوی توان ایستادگی در برابر ظلم (ناپاکی اجتماعی)
را ندارد و همین مسئله آرامش او را بر هم میزند .وی برای فرار از بیدادگریها
و ناهنجاریهای جامعة عصر خود ،تمام تخیل و تبحر خود را به کار میگیرد تا
بتواند ماکت ساختمانیِ سیاوشگرد را برای پروژة مجموعهای فرهنگی طراحی
کند و به شهری خیالی و آرمانی همانند آرمانشهر سیاوش دستیابد؛ (سجادی

 )350 :3151زیرا هر گاه بشر در سیر زندگی خود با ناکامیها و ستمگریها مواجه
شده است ،تالش کرده است تا دنیایی را برای خود تصویر کند که آیندهاش را
بر مبنای آن بسازد (عباسپور و رنجبر  )380 :3131و مجتمع سیاوشگرد همچون
گنگدژ در شاهنامه نماد یک مدینة فاضله است.
«در روایت پهلوی هفت دیوار به صورت دیگری نوشته شده است و چنین است:
یکی به سنگ ،یکی با پوالد و یکی با آبگینه و یکی با سیم و یکی با زر و یکی با
 ...و یکی با عقیق .در دژ چهارده کوه یافته میشود و شش رود قابل کشتیرانی
در او هست و زمین آن حاصلخیزی است که اگر خری در آن بشاشد در مدت
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یک شب به بلندی انسان از خاک علف میروید .هر یک از پانزده در به بلندی
پنجاه انسان است .فاصلة هر دری از دیگری هفتصد فرسنگ است و در آن معادن
غنی زر و سیم و سنگهای گرانبها و دیگر چیزها یافته شود .سیاوش به یاری ف ّر
کیانی بر کمار بنا کرد و کیخسرو آن را تصرف و اداره نمود .پادشاه آن دز
پیشوتن؛ یعنی مرد فنا ناپذیر و پیر ناشدنی است .ساکنان گنگ در شادی و
سربلندی و دینداری و پاکی بسر میبردند و با ایرانشهر باز نمیگردند ،مگر
هنگامی که پیشوتن آنان را برای جنگ با دشمنان ایرانشهر بدانجا بکشاند ،به
یاری اهرمزد و امهرسپندان آیین جهان را نو کند و دیوان را روز رستاخیز از میان
ببرد( ».عباسپور و رنجبر )353 :3131

ویژگیهای این شهر در شاهنامه چنین ذکر شده است:
همه شهـر گرمـابه و رود و جـوی

بهر بـر زنی آتش و رنگ و بوی

نه گرماش گرم و نه سرماش سرد

همه جای شادی و آرام و خورد...

نـبینی بـدان شهـر بـیـمـار کس

یـکی

بس

همـه آبـها روشـن و خـوشگـوار

همـیشه بـر و بـوم او چون بهار

بـوستـان

بهشتست

و

(فردوسی  ،3151ج )306 :1

بنابراین ،طراحی و ساخت این مجتمع تا اندازهای فشارهای روحی و روانی
راوی را تسکین میدهد.
راه حل دیگری که راوی ( و یا شاید نویسنده) برای رهایی جامعة خویش از
آلودگی ارائه میدهد ،بازگشت به دوران مینویی و بنای اساس زندگی بر پایة سه
اصل گفتار نیک ،پندار نیک و کردار نیک است( .سجادی  )230 :3151فردوسی نیز،
در سراسر شاهنامه این سه اصل را به پیروی از ارزشهای اخالقی رایج در ایران
باستان ،اُس و اساس زندگی شاهان و پهلوانان قرار میدهد .در این زمینه ،شاهد
مثالهای متعددی وجود دارد .شایان تأمل است که در اکثر این شواهد ،فردوسی
بر ضرورت همراهی و هماهنگی پندار با گفتار و گفتار با کردار تأکید کرده است:
زبان را چو با دل بود راستی

ببندد

ز

هر

سو

د ِر

کاستی

(فردوسی  ،3131ج )310 :8
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در واقع ،ارزش پندار و گفتار نیک هنگامی آشکار میشود که به مرحلة عمل
ـ کردار نیک ـ برسد:
چو دوری گزیند ز کردارِ زشت

بیابد

بدان

گیتی

اندر

بهشت

(فردوسی  ،3131ج )215 :6

نویسنده با عنایت به این آموزهها ،جهانی بر پایة گفتار ،کردار و پندار نیک
میطلبد.

نتیجه
یکی از دغدغههای اصلی محمدعلی سجادی در رمان حیرانی ،مبارزه با
آلودگیهای فردی و اجتماعی است که آرامش و امنیت سوژههای انسانی را بر
هم میزند .این رمان که تصویرگر دو دورة سیاسی در تاریخ معاصر ایران است،
به وضوح تحیر و سرگردانی سوژههای انسانی در برابر عناصر آلودة سیاسی را
نشان میدهد .از این نظر ،شخصیت اصلی رمان (سیاوش) برای نجات خویش از
آلودگیهایی چون مرگ ،حرص و آز ،خواهشهای نفسانی و ظلم و ستم به عالم
اساطیر پناه میبرد .خواهشهای نفسانی و بیدار شدن دیو شهوت از اولین
آلودگیهایی است که آرامش و امنیت راوی را به مخاطره میافکند ،اما راوی
مانند پهلوانان اساطیری چون رستم و اسفندیار ،سر و تن با آب میشوید و
ناپاکیها را از جان خویش به در میکند .سپس با همذات پنداری با سیاوش
شاهنامه خود را از بند عشقهای هوسآلود سودابههایی چون فرنگیس و زن قرمز
پوش میرهاند و به سالمت از آتش عشق شهوانی میگذرد.
عالقة راوی به کوهنوردی و صعود به قله نیز نماد دیگری از تالش وی برای
رستن از آلودگیهاست و همانگونه که شاهان و پهلوانان نامی شاهنامه مانند
فریدون و زال در دل کوه پرورش یافتن و آمادة پذیرش کارهای بزرگ شدند ،او
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نیز توانست بعد از پاالیش روح خویش ماکت مجتمع فرهنگی سیاوشگرد را
طراحی کند.
عالقه به عدد هفت که بر کمال داللت میکند از دیگر مفاهیم اسطورهای است
که راوی برای رهایی از آلودگی به صورتی ناخواسته با آن در ارتباط است .مسئلة
مرگ و گریزناپدیری آن ،پدیدة آلودة دیگری است که ذهن راوی را به شدت
درگیر خود ساخته است .وی راه رسیدن به جاودانگی را در یکی شدن با معشوق
و کشته شدن به دست او میداند .از همین روی ،خود را مانند گاو مقدّس در
اسطوره مهر فرض میکند که چون مهر (میترا) او را کشت ،از اندام و خون
جاری شده آن بر زمین آفرینش جهان شکل گرفت .عالوه بر این ظلم و ستم به
عنوان آلودگیهای اجتماعی امنیت جامعة انسانی را تهدید میکند .مجتمع
سیاوشگرد خود رمز و نمادی است از تالش راوی برای ساختن آرمانشهری که
در آن خبری از مرگ ،ظلم ،گرسنگی و غیره نباشد و سراسر خیر و برکت باشد و
آبادانی .همچنین راوی همانند فردوسی راه نجات از تمام آلودگیها و پلشتیها را
در روی آوردن به گفتار نیک ،پندار نیک و کردار نیک میداند.

پینوشت
( )3همستگان به معنی برزخ است.
(www.anthropology.ir )2
( )1درون متن متنی است که متون دیگر را در خود جای میدهد و یا حضور آنها را منعکس
میکند.
( )4سوبژکتیویته که در فارسی به «فاعلیت»« ،ذهنیت» و «عاملیت» ترجمه شده است ،ناظر بر
رابطة انسان و زبان است.

 /378فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاطمه زمانی
( )7الکان مراحل رشد انسان را به دو دورة خیالی و نمادین تقسیم میکند .کودک در مرحلة
خیالی قادر به تشخیص خود از دیگران نیست ،اما در مرحلة نمادین با فراگیری زبان رفته رفته
بین خود و دیگران تمایز قائل میشود( .نامور مطلق )357 :3135
(« )6کورا» در لغت به معنی جا یا مکان است که افالطون آن را پرورنده و مادرانه مینامد و
کریستوا نیز آن را به مکانی که مادر آن را برای نوزاد فراهم میکند ،ربط میدهد.
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