فصـلنامة علمی ادبيات عـرفانی و اسطورهشنـاختی
س  16ـ ش  69ـ تابستان ( 1311از صفحه )919 -566

DOI: dx.doi.org/10.30495/mmlq.2021.680945

علمی ـ پژوهشی

تحلیلاسطورهکاویعشقدرفرهنگگیالن(مطالعهموردی:روایترعنا)
بهمن نامور مطلق * ـ زهرا مهدیپور مقدم

**

دانشيار زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه شهيد بهشتی تهران ـ دانشجوی دکتری هنرهای اسالمی دانشگاه هنر
اسالمی تبريز

چکیده
عشق ،بيانگر عميقترين نوع ارتباط بين انسانهاست و همواره میتواند صورتهای متفاوتی به خود
بگيرد .بر اين اساس ،تمامی انسانها در رابطة عاشقانه از يک الگوی واحد عاطفی پيروی نمیکنند؛ گاه
ممکن است دست به خشونت و يا مجازات ديگری بزنند .اسطورة رعنا در منطقة گيالن ،پيدايش
گونهای عشق و دلدادگی و سرنوشت نافرجام در نظام اربابرعيتی حاکم بر جامعه است .پژوهش
حاضر با روش توصيفی ـ تحليل محتوا ،و با رويکرد اسطورهکاوی و بررسی روايت ،درصدد توضيح
عناصر تأثيرگذار بازنگری اسطورة عاشقانه رعنا است؛ همچنين هدف از اين پژوهش ،بررسی ابعاد
گوناگون روايت اسطورهای و شرايط گفتمانی ،پيرامتنی و فرامتنی آن است.
برای شناخت بهتر رمزگانهای موجود در روايت ،اسطورهکاوی میکوشد با تأکيد بر روانکاوی و
جامعهکاوی عالوه بر مطالعة متن ،به مطالعة فرهنگ و گفتمانهای حاکم بر اثر نيز بپردازد .نتايج
پژوهش بيان میکند که ،روابط انسانی ،بهويژه عاطفی میتواند بيانگر وضعيت تکاملی يک جامعه باشد
و اگر جامعهای بخواهد هويت زيبايیشناسی بومی خود را حراست نمايد ،راهی جز شناخت گذشتة
خويش و توجه به اسطورههای بومی خود ندارد؛ زيرا ،اسطورهها الگوهای رفتاری و کرداری افراد
جامعه تلقی میشوند و در بيشتر موارد ،تأثيرگذاری آنها به صورت ناخودآگاه انجام میگيرد.
کلیدواژه :اسطورهکاوی ،روايت رعنا ،فرهنگکاوی ،عشق ،بافت اجتماعی.
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مقدمه
عشق يکی از بزرگترين و تأثيرگذارترين رخدادهای زندگی بشری تلقی میشود
و محکمترين پيوند بين انسانها را موجب میشود که ،هرگونه خدشهای بر اين
پيوند میتواند سخت و گاه همراه با عواقب ناگواری باشد .عواقبی که به مراتب،
شومتر از هر حادثهای ممکن است به نابودی عاشق منجر شود .درواقع ،در فرايند
عشق ،اين ،عاشق است که به طور خودآگاه يا ناخودآگاه فعال است که اگر
فعاليت عاشق نباشد ،عشقی شکل نمیگيرد( .نامور مطلق  )53 :1995اگر در اين
فرايند ،پای يک رقيب نيز در ميان باشد ،ماجرا به مراتب پيچيدهتر میشود؛ زيرا
همواره به دست آوردن يک شیء ارزشمند در يک رقابت ،از رفتارهای رايج و
کهن بين انسانها محسوب میشده است .اين ميل برای تصاحب ،از نهاد آدمی
برخاسته و موجب تحريک انگيزة انسانها بوده است( .همان )559 :حال اگر،
موضوع اين رقابت ،عشق باشد؛ يعنی همان معشوق ،شیء ِارزشمند باشد ،اين
رقابت صورتی متفاوت و چه بسا پيچيدهتر از قبل به خود میگيرد و اگر،
معشوق ،توسط رقيب تصاحب شده باشد ،ماجرا به گونهای ديگر تغيير میيابد.
در اين صورت برای عاشق ،دو راه کلی باقی میماند :صرفنظر از معشوق و
کنارهگيری و يا پافشاری و اصرار برای تصاحب او.
در اين راستا ،اسطورة رعنا و زمينة پيدايش و بروز گونهای عشق و دلدادگی در
زمانهای که نظام اربابرعيتی بر جامعة روستايی گيالن ،قريب به يکصد سال
پيش حاکم بوده ،يکی از انواع اين رقابتهای عشقی است که همواره مورد توجه
بسياری از محققان بوده است« .جامعهای روستايی که رعيت ،بنا به دستور کدخدا
و در نهايت ،خان ،زندگی میکرد که در چنين شرايطی ،رعنا در برابر فرمان خان
ايستادگی کرده و خالف امر خان عمل میکند که در نهايت ،منجر به سرنوشت
نافرجامی برای او و هادی میشود( ».صدر اشکوری 96 :1991ـ)55
در اين پژوهش که با رويکرد اسطورهکاوی به روش توصيفی ـ تحليل محتوا و
گردآوری اطالعات بر مبنای کتابخانهای و تحقيق ميدانی انجام شده است ،ابعاد
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مختلف روايت زندگی رعنا بررسی میشود .همچنين جهت بررسی صحت
روايت و نيز به دليل در قيد حيات نبودن مرحوم محمدقلی صدر اشکوری
نويسندة کتاب «چگونگی زاده شدن ترانة رعنا» ـ يکی از مهمترين و معتبرترين
منابع در اين زمينه ـ مصاحبهای با خواهر ايشان ،خانم ميترا صدر اشکوری در
رابطه با مطالب کتاب فوقالذکر و روايت زندگی رعنا انجام شده است.
اسطورهکاوی برای شناخت بهتر رمزگانهای موجود در اين روايت میکوشد تا
عالوه بر مطالعة متن روايت ،به مطالعة فرهنگ و گفتمانهای اثر ،با تأکيد بر
روانکاوی ،جامعهکاوی و اسطورهکاوی بپردازد و به اين پرسش پاسخ دهد که
عناصر تأثيرگذار بازنگری اسطورة عاشقانة رعنا چيست؟
بنا بر اين هدف ،نه فقط به بررسی متنها و اسطورههای متنی روايت رعنا در
فرهنگ ايرانی ،بلکه با بررسی ابعاد گوناگون اين روايت اسطورهای به شرايط
گفتمانی ،پيرامتنی و فرامتنی آن نيز میپردازد .البته اين روايت از مضمونهای
بسياری برخوردار است ،ليکن فقط به آن بخشی از زندگی و روايت رعنا اشاره
میشود که مضمون عشق ،نقش کانونی ايفا میکند.

اهمیت و ضرورت پژوهش
باتوجه به اين مسأله که ماهيت انسانهای حاکم و قدرتمند به گونهای است که
همواره سعی دارند خود را برتر و مافوق ديگران نشان دهند و برای حفظ اين
جايگاه ،از هيچ کوششی دريغ نمیکنند .بنابراين ،هنگامیکه شخصی ،آن هم اگر
يک رعيت ،در برابر فرمان او ايستادگی کنند ،به هيچ وجه ،تحمل نخواهند کرد و
با او به شدت برخورد میکنند .در واقع ديگر اين انتقام ،انتقام عشقی نخواهد بود
بلکه تبديل به يک انتقام فرادست از زيردست خود میشود .انتقامی که هم باعث
نابودی عاشق شده و هم به تخريب و واژگونی زندگی معشوق ختم میشود.
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با توجه به اينکه ،جامعه نيازمند بازنگری ،بازسازی و به روزسازی اسطورهها و
الگوهای خويش در همة حوزهها به خصوص روابط انسانی و عاطفی است،
بنابراين برای جهت دادن به آيندة يک فرهنگ ،بايد برای اسطورههای آن جامعه
برنامهريزی کرد( .نامور مطلق 259 :1995ـ )255گذشتهشناسی در آيندهنگری و
آيندهنگاری (همان )611 :تأثيرگذار است .درواقع ،رويکرد اسطورهکاوی قصد دارد
جامعه و پارادايم( )1حاکم بر آن و به طور کلی ،اسطورة رعنا را در بافت اجتماعی
بررسی نمايد .به عبارت ديگر ،منظور بررسی روايت عاشقانة رعنا در فرهنگ
ايرانی نبوده است ،بلکه هدفی ضروریتر وجود داشت و آن هم پرداختن به
مصائب و مسائل روز با کمک اين اسطورة بومی است .توجه به اسطورة بومی
رعنا ،به جامعه اصالت و هويت میدهد ،بنابراين ،اگر جامعهای نتواند الگوهای
مهرورزی و عشقورزی خود را ارائه نمايد ،در خطری بزرگ قرار میگيرد.
درواقع ،مقولة عشق ،يک پديدة فردی و شخصی محسوب نمیشود ،بلکه امری
فرهنگی است( .همانجا)

پیشینة پژوهش
در رابطه با بررسی روايت رعنا مطالعات چندانی انجام نشده و اعم پژوهشها در
حوزة ادبيات و اشعار فولکلوريک اين روايت است که از جملة آنها میتوان به

کتاب و مقاالت زير اشاره کرد .صدر اشکوری ( ،)1991در چگونگی زادهشدن
ترانة رعنا ،بيان میکند که ترانة رعنا از مشهورترين ترانههای مردمی گيالن است
و بر اساس رويدادی خونبار ،از زبان مردم اين سامان سروده شده که ريشه در
مبارزة دهقانی مردم آنجا دارد و ماجرای آن با سر باز زدن رعنا و هادی ـ دو تن
از شخصيتهای اصلی ترانه ـ از فرمان خان ،آغاز و به کشتهشدن هادی و

دربهدری دردناک رعنا منجر میشود .همو ( ،)1996در جامعة روستايی اشکور
(رحيمآباد) ،به موقعيت جغرافيايی ،مناطق و بخشهای آن ،ادبيات شفاهی اشکور
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بهويژه ترانة رعنا پرداخته است .صوفینژاد ( ،)1951در رعنه (رعنا) ،بيان میکند
که قصة رعنا يک افسانه نبوده بلکه سرگذشت واقعی دختر زيباروی اشکوری در
گذشته بوده است .عيسیپور ( ،)1995در مقالة «آواز خونبار رعنا» ،به بررسی
روايت با توجه به چگونگی زاده شدن ترانة رعنا از صدر اشکوری پرداخته است.

همچنين در زمينة اسطورهکاوی ،نامور مطلق ( ،)1996در اسطورهکاوی عشق در
فرهنگ ايرانی ،به اسطورههای عشق در فرهنگ ايرانی میپردازد و میکوشد
بخشی مهم از تجربيات روايی ادبيات فارسی را در خصوص عشق بازبتاباند .از
ديدگاه وی معيار اصلی انتخاب اسطورههای عشق در ادب فارسی ،نيازهای وقت
جامعه بودهاند .بزی و حاتم ( ،)1995در مقالة «اسطورهکاوی نقوش
سنگنگارههای ناهوک سراوان و بررسی حضور آن در زندگی انسان امروز
منطقه» ،به شناخت و معرفی نقوش سنگنگارهها و چگونگی حضور اين نقوش
در زندگی مردم امروز منطقه اشاره کردهاند که در زمينة اسطورهکاوی ،همپوشانی
چندانی با اين پژوهش ندارد.
با توجه به بررسی موارد فوقالذکر ،مشخص شد که پژوهش حاضر با رويکردی
نوين ،عالوه بر مطالعة متن ادبی روايت ،به مطالعة برون متن و روابط متقابل بين
متن و جامعه نيز پرداخته و نيز تاکنون هيچ پژوهشی در راستای بررسی روايت
اسطورهای رعنا ،بر مبنای رويکرد اسطورهکاوی انجام نگرفته است.

مبانی نظری
«اسطورهکاوی 1از جمله رويکردهای اسطورهشناسی است که به روايت
اسطورهای و متن اسطوره بسنده نمیکند و به مسائل گفتمانی و فرهنگی آن نيز
توجهی ويژه دارد( ».نامور مطلق  )39 :1995اين واژه ،برای نخستين بار توسط دنی
2. Denis de Rougemont

1. Mythanalyse
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دو روژمون 1سوييسی در سال ،1961به منظور تقابل با تسلط روشهای صرفاً
روانکاوانه مطرح شد( .نامور مطلق  )99 :1955به بيانی ديگر ،روژمون ،بيشتر نگاهی
فرهنگی و اجتماعی به اسطوره داشته که خود نيز در اين باره میگويد« :به نظر
من اسطورهکاوی ،میتواند نه فقط بر اشخاص بلکه بر شخصيتهای هنری و بر
برخی قراعد زندگی نيز کاربردی شود  ...آن هم اغلب موارد به صورت
ناخودآگاه ،معنوی و در عين حال اجتماعی)36 :1961( ».

پس از آن ،ژيلبر دوران 5در دهه هفتاد ابتدا ،به طرح اسطورهسنجی 9و سپس با
به کارگيری واژه اسطورهکاوی با مفهومی نسبتاً تازه در سالهای ( 1951نامور

مطلق  ،)99 :1955آن را به عنوان يک روش تحقيق فراگير مطرح کرد که مورد
توجه محققان اين حوزه قرار گرفت .درواقع ،با طرح دوباره واژة اسطورهکاوی
در دهه هشتاد توسط دوران ،مطالعة اسطورهای ـ گذر از اسطورهسنجی به
اسطورهکاوی ـ وارد مرحله نوينی شد( .همو  )333 :1996وی در رابطه با دليل اين
تحول و انتقال از نقد اسطورهای به تحليل اسطورهای چنين میگويد« :هنگامی که
گستره نسبی يک اثر با عصر خود آن متن را در بر میگيرند( ».دوران )519 :1996

درواقع ،با نظريه و روش اسطورهکاوی دوران ،مطالعات اسطورهای میتواند به
برون متن و به ويژه ،جامعه نيز توجهی جدی نمايد .اسطورهسنجی و
اسطورهکاوی ،دو روش مهم در مطالعات اسطورهای بهشمار میآيند که هر يک
ويژگیهای موضوعشناسی و روششناسی خاص خود را دارند.
«در اسطورهسنجی ،موضوع و پيکرة مطالعاتی بيشتر به متنهای هنری و ادبی و
يا متن اجتماعی محدود میشود که به روابط متنها و تأثير جامعه بر متون،
توجه دارد ولی دامنة موضوعی و مطالعاتی اسطورهکاوی به عرصة زمان و
موقعيت تاريخی گسترده میشود و روابط بين متن و جامعه به شکلی متقابل
بررسی میشود( ».نامور مطلق )116 :1955
2. Gilbert Durand

1. Denis de Rougemont
3. Mythocritique
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بنابراين ،هنگامی که موضوع تعامل اثر با موقعيت اجتماعی ،فرهنگی و زمانی و
در واقع ،برون متن ،در ميان باشد ،يعنی توجه به مسائل گفتمانی و فرهنگی آن،
اسطورهکاوی بيش از اسطورهسنجی اهميت میيابد .از سوی ديگر ،اسطورهکاوی
از جهتی به روانکاوی نيز شبيه شده است ،اگر روانکاوی به درمان فردی
میپردازد ،در مقابل ،اسطورهکاوی نيز به موضوع درمان جمعی و گروهی توجه
دارد( .نامور مطلق  )321 :1996بنابراين در اسطورهکاوی به روابط ميان اسطوره و
بافت اسطوره بسيار توجه شده و مطالعات مربوط به اسطوره از محدودة متنها
خارج میشود که بر اين اساس ،بررسی اسطورههای اجتماعی و کارکرد آنها از
اهميت زيادی برخوردار میشود.
در پژوهش حاضر ،برای بررسی مفهوم عشق در روايت رعنا ،اسطورهکاوی به
عنوان يک رويکرد بنيادی ،همانگونه که روژمون و دوران معتقد هستند ،میتواند
عالوه بر مطالعه متن ادبی ،به مطالعه فرهنگ و گفتمان جامعه بپردازد .در اينجا
اسطورهکاوی شامل مراحلی بوده که عبارت است از :شناسايی اسطوره،
روايتشناسی اسطوره ،نقد مضمونی آن ،بيشمتنهای اسطوره ،اسطورهشناسی
تطبيقی مضمونی در گذشته باستانی و چگونگی تجلی و معرفی آن در آثار دوره
معاصر و تحليل ترکيبی آن ،که همانا بررسی گفتمانی اسطوره با تأکيد بر
روانکاوی ،جامعهکاوی و اسطورهکاوی میباشد( .همو  )23 :1995درواقع ،به طور
مشترک ،افق مبدأ و افق مقصد؛ يعنی بافتی که در آن روايت اسطورهای شکل
گرفته است و مسئله مرتبط به آن در دورة معاصر و به عبارتی ،خوانش آن مورد
بررسی و پژوهش قرار میگيرد.

روايت اسطورهای :رعنا
رعنا ،دختر يک رعيت گيلک است که در شرق گيالن زندگی میکرد؛ داستان
زندگی و دلدادگیاش به هادی و درد و رنجهايی که در مسير زندگی و عمر
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بيست و اندی سالهاش بر او تحميل شده است همواره منبع الهام بسياری از
ترانههای فولکلور گيالن به شمار میآيد .ترانههايی که از زبان حالِ هادی خطاب
به رعنا و بالعکس سروده شده ،بيانکننده عشق و دلدادگی اين دو در عصر و
زمانهای است که رعيت ،بنا به امر و فرمان کدخدا و در نهايت خان ،زندگی
میکرد .در چنين شرايطی است که رعنا در برابر دستور خان ايستادگی کرده و
خالف امر خان عمل میکند و در نهايت اين دو عاشق به سرنوشت نافرجامی
گرفتار میشوند .البته در رابطه با داستان زندگی رعنا ،روايتهای گوناگونی بيان
شده که از داليل آن ،روايات شفاهی و نقل قولهايی است که ساکنان ديار
گيالن ،آن را نسل به نسل بازگو کرده و سبب تغيير و تحريفاتی در اصل داستان
نيز شدهاند .
ماجرای قهرمان داستان و زمينة پيدايش و بروزِ گونهای عشق و دلدادگی در
زمانهای که نظام اربابرعيتی بر جامعه ،به خصوص در جامعة روستايی آن دوره
حاکم بوده همواره مورد توجه بسياری از محققان شمال ايران قرار گرفته است.
داستان ،قريب به يکصد سال پيش در زمانة ميرزا کوچک خان جنگلی در يکی
از ييالقات اِشکِوَر( ،)5بخش رحيمآباد ،شهرستان رودسر در شرق استان گيالن به
وقوع پيوسته است که به شرح زير میباشد:
رعنا دختری زيباروی از اهالیِ لَزَر( )9که طبق توافقی صورت گرفته مابين پدرش
ـ مشهدی حسنِ خانی سر ـ که يک رعيت بود و کدخدای آن منطقه ـ مشهدی
(کدخدا) عاشور ـ ،که با پسر کدخدا عاشور ـ نوروز ـ ازدواج کند .در برخی از
روايات گفته شده است که نوروز پسر کدخدا ،بيمار يا شيرينعقل بوده که البته
برخی از محققين در صحت اين ادعا ترديد دارند .بنابراين رعنا ،نامزد غيررسمی
نوروز پسر کدخدا میشود .از سوی ديگر ،هادی که در گويش گيلکی به او
«سَرگالِش هادی» میگفتند ،از سَرچوپانان منطقة اِشکِوَرِ پايين و اجارهدار مرتعی
بود که در فصل تابستان ،دامهای خود را جهتِ چِرا به مراتع منطقة ييالقی لَزر در
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اشکورِ ميانی میآورد؛ اين منطقه از هوای خوش و مطبوعی برخوردار و همة
مراتع آن منطقه مملو از علوفه است .در اين آمد و شدهايش به ييالق لَزر با
«رعنا» آشنا میشود .رعنايی که قرار بود با نوروز ازدواج کند پس از آشنايی با
هادی ،شيفته و دلباختة او میشود .تا جايی که خبرِ اين دلدادگی به گوش نوروز
میرسد و او به توصية ريشسفيدان و با برخورداری از حمايت خان (پدرِ نوروز
از مقربان خاص خان آن نواحی بهشمار میآمد) ،پس از برگزاری يک مراسم
عروسی ساده و عجوالنه ،رعنا را از خانة پدرش به روستای لِشکان

()3

میبَرَد.

سَرگالش هادی پس از باخبر شدن از برگزاری چنين عروسی ناخواستهای ،همان
شب ،رعنا را با قرار قبلی از روستای لِشکان به لَزر میبرد و نوروز ،ناکام و
سرافکنده در شب عروسی ،برای دادخواهی دوباره به خدمت خان میرود با
برانگيختن حسِ رعيتنوازی و خشم خان ،همراه تنی چند از چماقداران گوش
به فرمان خان ،به لَزر حملهور میشود و از غياب هادی که برای سفری چند
روزه از لَزر خارج شده بود ،استفاده میکنند و رعنا را با زور و جبر به روستای

کِاليه()2ـ مقر تابستانی خان ـ میبرند .سَرگالش هادی در بازگشت از سفر ،پس

از شنيدن ماجرا در شامگاه همان روز ،به تنهايی وارد روستای کِاليه و عمارت
اربابی که بندگاه و زندان رعنا بود ،میشود و با شگردی عيارانه ،رعنا را از
عمارت خان ربوده و به لَزر برمیگرداند .از يک طرف ،ربودن رعنا از خانة
اربابی ،سبب جوشش احساسات و ستايش مردم از اقدام دالورانه و
تحسينبرانگيز هادی میشود؛ زيرا رعنا را برازنده و نصيب سرگالشهادی
میدانند:
رعنا نصيبِ سرگالشِ

(رعنا نصيب سرچوپان است)

سالی صَد مَن روغُن کَشه

(هادی ،سالی صد بار روغن توليد میکند)

صَتِّه سيا گوسون دوشَه
رعنا کی شِه ،رعنا

(هادی ،صد رأس گوسفند سياه میدوشد)
(رعنا مال کی است ،رعنا)

سبزِ کشميشِ رعنا

(کشمش سبز است رعنا)
(صدر اشکوری 91 :1991ـ)59
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و از طرف ديگر ،سبب برافروختهتر شدن خشم خان و اِعمال فشارهايی به
مراتب بيش از پيش نسبت به هادی و رعنا میشود .سرانجام پس از چند بار
درگيری و مجادلة بیثمر ،با ميانجیگری يکی از سرچوپانان که به ظاهر ،برای
صلح و مذاکره ،هادی را به منزل خود دعوت کرده ،منجر به دستگيری هادی
میشود« .در پی آن با زدن ضربات پياپی با داس و تبر ـ به روايتی تا چهل ضربه
ـ بر پشت و کمرش که در نهايت سبب مرگ دلخراش هادی میشود .جسد
تکهتکه شدهاش را به قعر دره پرتاب میکنند که اين دره ،امروزه به «هادی دره»
معروف است( ».صدر اشکوری  )53 :1991نقل شده است که سرگالشهادی در
واپسين لحظات زندگی ،با فراخواندن پُرناز و نوازشی ،نام رعنا را به آوايی هرچه
رساتر فرياد میزند که متأسفانه به دليل مسافت زياد بين محل وقوع حادثه و لَزر،
اين فرياد به گوش رعنا نمیرسد:
رعنا می جان جانُ جانی

(رعنا جانِ جانِ جان من)

وَختِه دِ تی چارپانِ دُخانی

(ديگر ،وقت آن است سگهای گلهات را فرا بخوانی)

تی هادی جان هِ که سورچاُن ی

(هادی جانَکِ سورچانیتو)

کول سَر قربانی
ِ
وَکِت اُی سی

(در سیکولسر قربانی شد)

وَل مَنديلِ ،رعنا

(پيشانیبند کج بسته ،رعنا)

جانِ دلِ ،رعنا

(جان دلبند ،رعنا)
(همان)91-95 :

کشته شدن هادی ،رعنا را چنان برمیآشوبد که به ساعتی ،تمامی کوهههای گندم
دروشدة لِشکانیها را به آتش میکشد .اين عمل او به دگرگون شدن زبان مردم،
به سرودن مصراعهايی در نکوهش رعنا بدل شده و ناگزير او را به گوشهنشينی و
کنج عزلت وادار میکنند:
کبريت ،قوطی چو ارزاُنِ

(يک بسته کبريت چقدر ارزان است)

چَن توپ دَبو تی جيباُنِ

(که چند بسته در جيبهای تو بود)

تو تَش بَزا گَندِم کوُنِ

(کوهههای دروشدة گندم را آتش زدی ،رعنا)
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گندِم بَگود تی ديواُنِ

(گناه گندمسوزی ،بنيان تو را برکَند)

گندمِ آ تَر بَگيتَه

(آه گندم تو را گرفته است)

تی عاشقی سَر نَگيتَه

(عاشقی تو سامان نيافته است)

تی تاج لزر چی بَکِتَه

(تاج لزر تو چه افتاده است)
(صدر اشکوری 93 :1991ـ)99

پس از آن ،رعنا که از نيش زبان اهالی روستا ،در خانة نوروز تنها و غمزده
روزگار به سر میبرد ،سرانجام در اثر غصه و ناراحتی و زخم زبان مردم،
دقمرگ شده و از دنيا میرود .البته ثمرة ازدواج رعنا و نوروز ،دختری بود به نام
کافيه که مزار دختر رعنا در يکی از روستاهای اطراف رحيمآباد قرار دارد.
الزم به ذکر است که در رابطه با روايت زندگی رعنا ،نقل قولهای ديگری نيز
بيان شده است از جمله اينکه ،رعنا پس از کشته شدن هادی با شخصی به نام
«آقاجان کُرد( »)6همراه میشود .آقاجانکُرد که از ارتفاعات قزوين به گيالن آمده
بود و با همدستیچند تن از اهالی اشکور ،شورشی دهقانی عليه خان و نظام
فئودالی آن زمان برپا میکنند( .همان56 :ـ )52سرانجام با کشته شدن آقاجانکرد که
از بازماندگان نهضت جنگل بود ،روايت زندگی رعنا نيز به گونهای ديگر پايان
میپذيرد.

تحلیل مضمونی
داستان زندگی پُر فراز و نشيب رعنا و ماجرای دلدادگیاش به هادی و مرگ دو
قهرمان اصلی داستان ،دربردارندة مضامين و موضوعات درخور توجهی میباشد
که بر مبنای رويکرد اسطورهکاوی ،میتوان در چند مضمون اصلی چون رقابت
عشقی ،قربانی روابط قدرت ،ناکامی ،انتقام ،تهمت و افترا ،تنهايی و دقمرگ
شدن مورد بررسی قرار داد.
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الف) رقابت عشقی
يکی از مضمونهای اصلی داستان که در نهايت منجر به کشته شدن هادی شد،
همانا رقابت عشقی ميان نوروز ـ پسر کدخدا ـ و هادی که سرچوپانی بيش نبود،
است .درواقع ،شايد بتوان گفت که نوروز ،همچون هادی ،دلباختة رعنا نبوده
است ولی در اين زمينه نيز اطالعاتی در دست نمیباشد .ليکن زمانیکه خبر
دلدادگی رعنا و هادی به گوش نوروز میرسد تقاضايش برای به دست آوردن
رعنا بيشتر میشود و در اين بين از حمايت خان و ريشسفيدان استفاده میکند تا
با برپايی يک مراسم عروسی ساده و عجوالنه ،رعنا را به خانة خود ببرد و به
خيال خود ،هادی را که رقيبش قلمداد میشده است را شکست دهد.
از آنجا که عشق ،انحصارطلب است و ميل به کوتاه آمدن و عقبنشينی ندارد.
لذا ،هادی با اين خصيصه پا به ميدان گذاشته و در شب زفاف ،عروس را از داماد
به ظاهر فاتح میربايد .اين مسئله سبب تحريک و خشم بيش از پيش نوروز
میشود و همانگونه که در داستان ذکر شد ،با استفاده از نيروهای خان ،دوباره
رعنا را تصاحب کرده و برای اطمينان خاطر ،اينبار او را به عنوان اسير و زندانی
به منزل خان میبرد ،با اين تصور که ديگر دست هادی به رعنا نخواهد رسيد.
غافل از اينکه هادی ،دست از تالش برنداشته و بار ديگر رعنا را نجات میدهد.
«از آنجا که رقابت عشقی ،همواره رقابتی شديد است؛ زيرا عشق با خود نوعی
انحصارطلبی را به دنبال میآورد ،اگر بپذيريم که عشق يعنی رابطهای ويژه،
بنابراين عاشق نمیپذيرد که اين رابطة ويژه تقسيم شود زيرا ديگر ويژه نخواهد
بود( ».نامور مطلق )526 :1995

ليکن هدف هادی ،نه از بين بردن نوروز ،بلکه نجات رعنا از يک ازدواج
ناخواسته بود .و چون نوروز برای اين ازدواج از حمايت و کمک خان استفاده
کرده ،لذا ربودن رعنا توسط هادی نوعی دهنکجی به فرمان خان به شمار
میآمده است .در نتيجه خان دستور به قتل و از بين بردنش به طرز فجيعی داد که
اين امر سبب رضايت خاطر نوروز شد.
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ب) قربانی روابط قدرت
در اين روايت ،سرگذشت شخصيت اصلی آن ،در نتيجة روابط فرادستی و
فرودستی شکل میگيرد؛ زيرا از يک سو نوروز ،پسرکدخدا و صاحب اختيارات
بسيار ،به دليل برخورداری از پشتيبانی خان ،قرار دارد و در سوی ديگر ،رعنا که
دختر يک رعيت بوده و نمیتواند در برابر فرمان و قدرت خان ايستادگی نمايد.
لذا ،علیرغم ميل باطنی خود ،ناچار به ازدواج با نوروز میشود .همچنين ،هادی
که يک چوپان و شخصيت فرودست ديگر در روايت است ،تمام تالش خود را
برای به دست آوردن رعنا و درواقع ،از بين بردن فرادست مینمايد که اين
ايستادگی و نافرمانی در برابر قدرت ،موجب میشود تا خان ،دستور کشتن وی
را صادر نمايد .روابط قدرت در اين روايت ،موجب مرگ روابط عاشقانه شده
است .درواقع ،عشق در حکم يک حريف و رقيب برای قدرت به شمار میآيد .و
از آنجا که قدرت ،تاب پذيرش حريف ،تسليم شدن و در نتيجه شکست را
ندارد ،تالش میکند تا همة روابط ديگر از جمله روابط عاشقانه را محو کرده و
به هر طريقی که ممکن است ،پيروز و فاتح ميدان شود .بنابراين ،هادی که به
سبب عشق به رعنا و در نهايت اعتمادش به يک دوست ،کشته میشود و رعنا تا
پايان عمر کوتاهش ،اسير و قربانی اين قدرت باقی میماند.

ج) انتقام
انتقام ،يکی ديگر از مضامين اين داستان است :انتقام فرادست از فرودست و
برعکس .در تعريف انتقام میتوان به تالفیکردن ،رفع خسارت نمودن ،تخليه
شدن و جبرانکردن اشاره نمود .هنگامی انتقام مطرح میشود که احساس شود
حقی ضايع شده است و اين تضييع حق ،میتواند يک واقعيت يا يک توهم باشد.
(نامور مطلق 529 :1995ـ)525
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درواقع ،آنجا که هادی ،عروس نوروز را در شب عروسی میربايد ،آتش خشم
در نوروز زبانه میکشد ،در فکر انتقامی سخت از هادی است .بنابراين برای
تالفی و از بين بردن هادی ،به خان و قدرتش متوسل میشود .پيشتر گفتيم که،
اين انتقام به شکل موذيانهای انجام میگيرد؛ يعنی يکی از زيردستان خان که خود
را دوست هادی دانسته ،با نيرنگ و تظاهر به برقراری صلح و آشتی ،هادی را به
منزل خود دعوت کرده و با اين حربه ،وی را به دام انداخته و به بدترين شکل،
از او انتقام میگيرند.
از سوی ديگر ،پس از کشته شدن هادی ،رعنا با شنيدن اين خبر ،آشفته و دچار
رنجی شديد میشود .و به ساعتی ،تمامی کوهههای گندم دروشدة لِشکانیها را
به آتش میکشد تا با اين کار خود ،انتقامی هرچند ناکارآمد از جبر زمانه بگيرد.

د) تهمت ،تنهايی و دقمرگ شدن
انتقام رعنا از اهالی لشکان ،با به آتش کشيدن کوهههای گندم آنها ،سبب
بدگمانیهايی نسبت به رعنا شد .عشقی که در آن روزگار ،نوعی سنتشکنی
بهشمار میآمد و از آنجا که عرف اجتماعی آن زمان ،به يک دختر روستايی اجازه
نمیداد کلمة عشق را بر زبان آورد چه رسد به عاشق شدن و بدتر از همه،
مخالفت با فرمان خان .بنابراين ،اين عمل رعنا منجر به ظن و گمانهای اهالی،
دگرگون شدن زبان مردم به نيش و کنايههايی بر رعنا مبنی بر عدم پاکدامنی و
صداقت وی شد .به گونهای که اين زخم زبانها در ترانههای فولکلور گيالن نيز
وارد شده است .ترانههايی با مضمون »گناه گندمسوزی بنيان تو را برکند ،آه گندم
تو را گرفته است ،عاشقی تو سامان نيافته است ( »...صدر اشکوری 93 :1991ـ)99

که همگی بر تهمت و افترايی که مردم روستا بر جان رعنا بستهاند ،تأکيد
مینمايد.
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همواره يکی از مهمترين مضامين که پيامد ناکامی و شکست عشقی است ،تنهايی
میباشد؛ يعنی جدايی از کسی که نبودش ،موجب میشود تا عمق تنهايی را حس
کند .تنهايی ،مجازات انسان گناهکار است ،اما اگر انسانی بدون گناه به تنهايی
محکوم شود ،بسيار سخت است( .نامور مطلق  )366 :1995رعنا که تا پيش از کشته
شدن هادی ،اميدی به رهايی از اين ازدواج ناخواسته داشته و آرزوهای بلند و
درازی برای خودشان در سر میپروراند ،اکنون که ديگر توان مبارزه نداشته و
نااميد از زندگی ،خود را تسليم سرنوشت کرده که يا به خواسته خود و يا
تحميلی ،دچار اين تنهايی میشود .رعنا با وجود داشتن فرزندی در زندگی که
شايد ،حضور اين کودک ،اندک زمانی مرهمی بر دل زخم ديدهاش بود ،نتوانست
از تنهايی رهايی يابد و همچون سرنوشتی محتوم او را دربرگرفته بود؛ زيرا اين
احساس سهمگين بر وجودش ريشه دوانده و زخم زبان اطرافيان برايش
آزاردهنده و غير قابل تحمل بود .او که گوشهنشينی تنها سنگصبورش بود
سرانجام ،در اثر غصه و ناراحتی در عنفوان جوانی دقمرگ میشود و برای ابد به
آرامشی که آرزويش را داشت ،دست پيدا میکند.
ناگفته نماند که پس از مرگ رعنا ،بسياری از ساکنين روستا و کسانی که با
قضاوت عجوالنة خود بر دل رنجديدهاش زخم زده ،پشيمان شده و به اشتباه
خود پی بردهاند .درواقع ،اين تهمتها ،نه تنها بر حيثيتش خدشهای وارد نکرد
بلکه ،امروزه او را تبديل به يک زن اسطورهای پاکدامن نموده است .در برابر
تمام افتراها ،سکوت کرده خلوت و گوشهنشينی اختيار نمود و سرانجام در
تنهايی خود برای هميشه ،چشم از جهان فرو بست .حتی امروزه ،بعد از گذشت
قريب به يک قرن از درگذشت رعنا ،ساکنين روستا برای او ،سنگ قبر نمادينی
در روستای کشايه و برای سرگالشهادی نيز در روستای کاليه ساختهاند ،که
نشاندهنده زنده بودن اسطوره رعنا و هادی پس از گذشت يکصد سال میباشد.
درواقع ،میتوان گفت که هدف و انگيزة اهالی روستا و برخی از شعرا و
نويسندگان استانگيالن از برقراری چنين سنگ قبر نمادينی ،همانا بزرگداشت نام
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و ياد آنها میباشد که بیگناه ،گرفتار سرنوشت شوم و قضاوت عجوالنه شده
بودند.

بیشمتنهای اسطوره
روايت رعنا ،از داستانهايی است که همواره در بين شاعران و نويسندگان استان
گيالن ،مورد توجه بوده و بازنويسی و تکثير شده است .البته در اين بين ،روايات
متفاوت بسياری نقلشده و به صورت ترانه ،شعر و نمايشنامه سروده و نوشته
شده که برخی از آنها به دليل ناآگاهی کافی از زندگی واقعی اين دختر ،تنها،
براساس شنيدههای خود از ظاهر داستان ،به آن پرداختهاند .بنابراين ،میتوان
گفت که به جز چند نمونه ،داستان رعنا مورد اقتباس صحيح و درستی قرار
نگرفته است .از جمله مهمترين آنها ،چگونگی زادهشدن ترانه رعنا از مرحوم
محمدقلی صَدر اشکوری از پژوهشگران برجسته در زمينه فرهنگ ديار اشکور
میباشد که به بررسی بخشهای مختلف ترانه رعنا پرداخته است .همچنين
میتوان به نمايشنامة رعنا از عصمت روحانی (بهار) و چند نمايشنامه و
ترانههای ديگر نيز می توان اشاره کرد( .صدراشکوری  )116 :1991درواقع ،در اين
رابطه ،ترانههای فولکلوريک بسياری ،چه در گذشته و چه زمان حال ،سروده
شده است که البته با توجه به گذر زمان و نقل روايات گوناگون در اين زمينه،
تغييراتی صورت گرفته و توسط برجستهترين خوانندگان فولکلور گيالن همچون
مرحوم فريدون پوررضا و ناصر وحدتی به اجرا درآمدهاند.
ترانة رعنا که به زبان و گويشهای متفاوتی بر حسب منطقه جغرافيايی در گيالن
همانند ترانههای کرانة غربی و شرقی سفيدرود ،ترانه تالشی رعنا ،ترانه ديلمانی
رعنا و  ...و حتی بخشهای شرقی استان مازندران ،ترانه تنکابنی رعنا و  ...سروده
شده است .به طور کلی ،براساس رويدادهای خونبار ،توسط سرايندگانی بینام و
نشان و درواقع ،مردم آن نواحی و روستاها بيان شده که ،به ستمهای وارد شده بر
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هادی و رعنا اشاره دارند .در ميان آنها ،برخی ترانهها ،از زبان هادی خطاب به
رعنا نقل شده است:
تو گونی مو در خانه دِ نشوم ،رعنا
اگر مَ بشوم خودِر کُشُم ،رعنا
تی واسِر مو چن جا بشوم ،رعنا

(تو میگفتی من ديگر به خانه خان نمیروم ،رعنا)
(اگر هم بروم خودم را میکُشم ،رعنا)
(به خاطر تو ،چند جا بايد بروم ،رعنا)
(صدراشکوری )55 :1991

در اينجا ،هادی ،زبان به شکايت و گله از رعنا میگشايد که چرا وی را ناديده
گرفته و به خانة خان رفته است .اگرچه هادی ،خود میداند که رعنا ،نه به ميل
خويش بلکه ،به زور قدرت ،دست به چنين کاری زده است .میتوان گفت که،
اين گله و شکايت هادی از يک سو ،حرف دل خود رعنا بوده است که رفتن و
ماندن در خانة خان را سبب مرگ دلخراش هادی دانسته و خود را سرزنش
مینمايد .از سویديگر ،سرزنش و مالمت اهالی روستا نسبت به اين دختر رعيت
و درد و رنجهای وارد شده بر هادی و حتی رعنا میباشد .البته در کنار اين
سرزنشها ،همواره شجاعت و چاالکی رعنا را نيز ستودهاند ،آنجا که با زيرکی ،از
خانه خان میگريزد:
«آ مار خَنَمه» خاوا گودی ،رعنا
«کاس علیِ» که چی تورا گودی ،رعنا
«نوروزِ» که چی کورا گودی ،رعنا
راه «لزر» ه پيش آ گودی ،رعنا

(«مادر آقا خانم» را خواب کردی ،رعنا)
(«کاسعلی» را چگونه فريفتی ،رعنا)
(«نوروز» را چگونه کور کردی ،رعنا)
(راه «لزر» را پيش گرفتی ،رعنا)
(همان)56 :

اهالی روستا ،در کمال حيرت و ناباوری ،از رعنا و درواقع ،از خود میپرسند که
چگونه توانسته از خانه خان فرار کند .و بيان میکند که يک دختر رعيت برای
وصال به محبوب خويش ،از هيچ خطری نمیهراسد و در برابر زور و استبداد
ايستادگی میکند .حتی ،آنجا که خبر کشتهشدن هادی را میشنود اين شجاعت و
شهامتش دو چندان شده ولی اين بار ،اهالی روستا ،نه به ستايش او ،بلکه به
مالمت وی پرداخته که آتشزدن کوهههای گندم اهالی ،به لکهدار شدن پاکی و
معصوميت وی منجر شد .اگرچه ،اهالی میدانند که بر رعنا و هادی ستم شده
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است ولی خشم رعنا به يکباره ،نگاه اهالی را به اين داستان تغيير میدهد و به
کنايه با او سخن میگويند:
گندِم بَگود تی ديواُن ه ،رعنا
گندمِ آ تَر بَگيتَه
تی عاشقی سَر نَگيتَه

(گناه گندمسوزی ،بنيان تو را برکَند ،رعنا)
(آه گندم تو را گرفته است ،رعنا)
(عاشقی تو سامان نيافته است ،رعنا)
(صدراشکوری 93 :1991ـ)99

ليکن ،زمانی که خود را همدرد رعنا میدانند ،و به نوعی پشيمان از زخم زبان و
تهمت بر اين دختر رعيت میشوند .از گفتههای خود شرمسار شده که ،رعنا
بیگناه گرفتار سرنوشت نافرجام و قضاوت عجوالنه شده است ،آنجا که خطاب
به رعنا میگويند:
بَزا هادهِ ک کَمَ َر
بکند آ تی هادی جيگر ه ،رعنا

(کمر هادی را ضربه زد ،رعنا)
(جگر هادی تو را کنده است ،رعنا)
(همان)91 :

خود را در اين غم و مصيبت با رعنا شريک دانسته تا از اين طريق ،بر بیگناهی
اين دختر معصوم و رنجکشيده صحه گذارند .نکته جالب توجه در ترانهها اين
است که در پايان هر بند ترانه ،از زبان هادی به ناز و نوازش رعنا پرداختهاند و با
صفاتی که برازندة رعناست ،او را برای هميشه محبوب هادی دانستهاند .گويی که
پس از هر اتفاق و زخم زبانی ،باز هم عشق هادی به رعنا ـ اين دختر پاک و
بیگناه ـ پايانبخش حوادث ناگوار میباشد:
رعنا گله ،رعنا ،گله سُمبُله ،رعنا
رعنا کی شِه ،رعنا ،سبزِ کشميشِ رعنا
رعنا گلِه ،رعنا ،مَر قبوله ،رعنا
رعنا می جانه جانُ جانی ،رعنا
وَل مَنديله ،رعنا ،جانِ دلِ ،رعنا

(رعنا گل است ،رعنا ،گل سنبل است رعنا)
(رعنا مال کی است ،رعنا ،کشمش سبز است
رعنا)
(رعنا گل است ،رعنا ،برای من قبول است ،رعنا)
(رعنا جانِ جانِ جان من ،رعنا)
(پيشانیبند کج بسته ،رعنا ،جان دلبند ،رعنا)
(همان)93-56 :
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البته ناگفته نماند که اين ترانههای فولکلور ،به دليل اينکه به صورت زبانی و
شفاهی ،سينهبهسينه از آن روزگار تا به امروز نقل شدهاند ،همواره در متن آنها
تغييرات و تحريفاتی رخ داده است.

اسطورهشناسی تطبیقی :هلن و پاريس
اسطورههای ايرانی مشابه زندگی رعنا و مرگ نافرجام هادی ،نسبت به اساطير
يونانی ،کم و اندکشمارند .زنانی که در نتيجة مخالفت اطرافيان و جبر زمانه ،از
وصال عاشق خويش باز میمانند و در طیحوادثی که منجر به مرگ و يا
کشتهشدن عاشق شده ،خود نيز نااميد از ادامه زندگی میشوند .در اينجا میتوان
به يک نمونه ،اسطورة هلن و پاريس اشاره نمود.
هلن که در ايلياد اثر شاعر يونانی ـ هومرـ دختر زئوس و لدا دانسته شده است،
يکی از زيباترين زنان روی زمين بوده که بسياری خواستار ازدواج با او بودند .او
که با منالس (منالئوس) ،پادشاه ميسن ازدواج کرده بود در اثر آشنايی با پاريس ـ
پسر پادشاه ترواـ سخت دلباخته و شيفتة او شده است .درواقع ،داستان از اينجا
آغاز میشود که در ميان سه ايزدبانو به نامهای هرا ،آفروديت و آتنا بر سر يک
سيب طاليی که بر روی آن نوشته شده بود« :تقديم به زيباترين ايزدبانو» ،اختالف
صورت میگيرد .آنها از زئوس ،خدای خدايان يونان ،طلب داوری میکنند ،اما
زئوس دخالت نکرده و پاريس را به داوری برمیگزيند .در ادامه ،هر يک از اين
سه الهه برای کسب نظر پاريس ،به وی وعدههايی میدهند که از ميان آنها،
آفروديت ،وعدة هلن ـ همسر منالس ـ و زيباترين زن جهان را به پاريس
میدهد .در نهايت ،پاريس ،وعدة آفروديت را میپذيرد .سرانجام ،پاريس که به
دربار منالس رفته بود ،از غياب وی استفاده نموده و هلن را که عاشق و دلباخته
وی شده بود ،از دربار منالس فراری داده و راهی تروا میشوند .منالس پس از
شنيدن اين خبر ،از برادرش ،آگاممنون درخواست میکند تا از کل يونان ،هزار
کشتی گرد آورده و به تروا حمله کنند .درواقع ،ربودن هلن توسط پاريس ،منجر

 /596فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــ بهمن نامور مطلق ـ زهرا مهدیپور مقدم

به آغاز جنگی ده ساله مابين يونانيان و تروا و در نهايت شکست ،سقوط شهر و
کشتار مردم تروا میشود .روايت شده است که پاريس در اين جنگ کشته شده و
هلن پس از اين اتفاق ،توسط منالس دوباره بازگردانده میشود.

وضعیت معاصر :فیلم «عروس آتش»
همانطور که پيشتر اشاره شد ،وجود روابط قدرت و استبداد در رقابت عشقی
همواره يکی از مفاهيم دراماتيک میباشد .که در پی آن ،ماجراهايی آغاز و
اتفاقاتی پيش می آيد تا يکی از طرفين ،در ساية حمايت مقام قدرتمند ،رقيب
خود را از ميدان به در نمايد ،که اينمفهوم در طول زمان ،صورتهای متفاوتی
پيدا کرده است .اين رقابت و در پی آن مضامينی چون قربانی ،ناکامی ،تنهايی و
 ،...همواره به عنوان موضوعات مورد توجه بسياری از روايتهای ادبی ،نمايشی
و سينمايی بوده است که با به ميدان آمدن يک مقام فرادست و مستبد ،حکم به
نابودی و از ميان برداشتن عاشق حقيقی ،به طرق مختلف میدهد.
فيلم «عروس آتش» که محصول سال  ،1965ساخته خسرو سينايی میباشد ،به
زندگی دختری به نام احالم میپردازد .دختری خوزستانی که از کودکی
زادگاهش را ترک کرده و به اهواز آمده ،اکنون سال آخر رشتة پزشکی را در
دانشگاه سپری میکند .که به حکم قوانين عشيرهاش بايد به همسری
پسرعمويش ،فَرحان در آيد ،ولی عاشق استادش ،دکتر پرويز میشود و استاد نيز
دل در گرو عشق او دارد .احالم ،اگرچه ،تفکر عشيرهای را مقدّس و غيرقابلانکار
میشمارد ،نمیخواهد با پسرعموی ماهيگير و بیسوادش که به قاچاق کاال نيز
مشغول است ،ازدواج کند .او که از دو سالگی پس از مرگ پدر ،همراه مادرش
به شهر آمده اکنون تصميم میگيرد برای حل اين مشکل به زادگاه و در ميان
عشيرة خود برود .احالم و فرحان که تاکنون همديگر را نديده بودند ،حال
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يکديگر را ديده و احالم ،طی گفتگويی صريح به پسرعمويش میگويد که قادر
نيست در شرايطی که کسی ديگر را دوست دارد همسرِ وی شود .فرحان که از
صحبتهای او ،سخت رنجيدهخاطر میشود که در صورت عدم تمکين ،حکم
قتل او را براساس سنتی ديرينه در قبيلهاش ،تکليف خود میداند .از سوی ديگر،
احالم با خالة خود صحبت میکند و او را متقاعد مینمايد که اين سنت قديمی
در دوران حاضر ديگر معنايی ندارد .در نهايت ،خاله به حمايت از او برمیخيزد
ولی خانوادة فرحان ،همچنان در ازدواج احالم با پسرعمويش اصرار دارند.
همچنين ،دکتر پرويز با کمک وکيلی تالش میکند تا راهی برای اين معضل پيدا
کند ولی با موجی از مخالفتها و تهديدها روبهرو میشود .فشارهای عشيره
باعث میشود تا احالم به اجبار با ازدواج موافقت کند .در شب عروسی آن دو،
خاله با کاردی ،فرحان را از پای در میآورد و احالم نيز در آتشی که خود در
اتاق حجلهاش برافروخته ،میسوزد و فنا میشود.

تحلیل ترکیبی :عقدة حقارت و انتقام
تکرار و تکثير داستان رعنا به اشکال گوناگون در طول تاريخ ادبی ،بيانگر آن
است که موضوعاتی از اين قبيل ،مضامينی را در برمیگيرد که با فرهنگ و حتی
طبيعت انسانی همراه است .روايتهايی عاشقانه که همواره دستخوش حوادث
بسيار و گاهی ناگوار میشوند ،موضوعاتی مقطعی و زودگذر به حساب نمیآيند.
بلکه ،در تمام دوران تاريخی ،عشق و مضمونهای آن نه تنها در فرهنگ ايرانی
بلکه در بين تمام انسانها ،جايگاهی ويژه دارد .شخصيتهايی همانند نوروز ،که
برای حذف رقيب عشقی خود ،هادی و تصاحب رعنا دست به هر کاری میزنند؛
زيرا ،در اثر توجه يار به حريف ،دچار عقدههايی همچون حقارت و کمبينی
میشوند که منجر به شکلگيری احساس انتقام و از بين بردن رقيب میشود.
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درواقع ،ماهيت انسان به گونهای است که همواره سعی میکند تا به کاميابی
دست يابد و برای رسيدن به هدفی که در نظر گرفته تالش میکند .میتوان
گفت ،افرادی که در کنار موفقيت خود ،برای ارتقاء ديگران نيز تالش میکنند،
دارای سالمت روانی هستند .اما کسانی که جزء به برتری و کاميابی خود
نمیانديشند ،آنهايی هستند که از اين سالمت برخوردار نبوده و تمام تالش را
برای کسب برتری خود نسبت به ديگران میکنند ،ايننوع تالش خودخواهانه ،در
اساس از احساس حقارت سرچشمه میگيرد .آلفرد آدلر ،)2(1روانشناس اتريشی

( )1996 -1561معتقد است که ميل به پيشرفت و برتری ،ذاتی انسان و فطری
اوست  ...که عامل اصلی آن ،درد است ،درد حقارت( .مجيدی ،غفوریفر و عابدی
139 :1993ـ)135

به عقيدة وی ،احساس حقارت به خودی خود ،اهميت زيادی ندارد ،اما زمانی که
احساسهای ذهنی ،عقدة حقارت را تحريک میکنند با معنی میشوند .برخی
افراد با پيشروی به سوی سالمت روانی و سبک زندگی سودمند ،اين عقده را
جبران میکنند ،در حالیکه برخی ديگر به جبران افراطی روی میآورند و برای
سرکوب ديگران عمل میکنند( .همانجا) اين جبران افراطی ،همان است که سبب
شد تا نوروز و امثال وی ،برای تصاحب معشوق ،در ظاهر ،و در باطن ،برای از
بين بردن رقيب ،با کمک و مساعدت مقام فرادست ،دست به هر اقدام
خشونتآميزی بزند.
بنابراين براساس نظر آدلر میتوان چنين بيان کرد که اين چنين جبرانی در انتقام
نوروز و حتی خان آنجايی سرچشمه میگيرد که احساس کردند حقی از آنها
ضايع شده است و يا توسط ديگری ،تحقير و تمسخر شدهاند .در نتيجه به طور
طبيعی ،آتش خشم و ميل به انتقام در وجودشان روشن میشود و همچون فوران
1. Alfred Adler
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يک آتشفشان ،سرانجام منجر به کشته شدن رقيب و درد و اندوه برای معشوق
میشود.

نتیجه
مضمون عشق به عنوان يکی از کانونیترين و مهمترين مضمونها در واقعيت و
زندگی انسانها تأثيرات بنيادين بسياری گذاشته است .همواره ميان عشق ،رقابت
و انتقام ارتباط تنگاتنگی وجود داشته است .انحصارطلبی ،يکی از ويژگیهای
عشق بوده و عاشق ،به طور طبيعی ،انحصارطلب است و معشوقش را ،فقط برای
خويش میخواهد .تا جايیکه اين ويژگی ،گاهی حالت افراطی به خود میگيرد و
بدون در نظر گرفتن جوانب ،تمام تالش خود را برای سرکوبی رقيب میکند؛
زيرا حس داشتن رقيب عشقی به مشکلی برای عمق روابط عاطفی تبديل میشود
که میتواند تا سر حد جنون کشيده شود.
بنابراين با توجه به بررسی ابعاد گوناگون اين روايت بر اساس رويکرد
اسطورهکاوی ،نقد مضمونی ،اسطورهشناسی تطبيقی و در نهايت بررسی اسطورة
روايت رعنا ،بيرون از متن ادبی آن ،میتوان نتيجه گرفت که در مواجهه با
اسطورههای عشق ،هر فرهنگ و جامعهای دستخوش تغييرات و دگرگونیهايی
می شود و رنگ فرهنگی خاصی به خود میگيرد .اسطورهکاوی ،رويکردی است
که قصد ندارد داللتهای اسطورهای را در بستر تاريخی و در حوزة تکوينی آنها
مطالعه کند بلکه هدف آن ،مطالعة ضمير ناخودآگاه جامعه به واسطة اسطورهها و
در محور درزمانی است که میتوان با جامعه به شناخت بهتر اسطورة عشق و با
کمک اسطوره به شناخت عميقتر جامعه دست يافت .از آنجا که ،روابط انسانی
بهويژه ،روابط عاطفی میتواند بيانگر وضعيت تکاملی يک جامعه باشد ،اگر
جامعهای بخواهد هويت زيبايیشناسی و عشقشناسی بومی خود را حراست
نمايد ،راهی جز شناخت گذشتة خويش و توجه به اسطورههايی بومی خود
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همچون سرگذشت رعنا ندارد .گذشتهشناسی در آيندهنگری و آيندهنگاری يک
جامعه تأثيرگذار است؛ زيرا ،اسطورهها الگوهای رفتاری و کرداری افراد جامعه
تلقی میشوند و در بيشتر موارد ،تأثيرگذاری آنها به صورت ناخودآگاه انجام
میگيرد .اسطورهکاوی بيان میکند که اسطورههای عشق ،برخاسته از عميقترين
و نهانیترين الية وجودی جامعه است و به بهترين وجه ممکن ،حالتها،
گرايشها ،ميلها و کششهای پنهان را آشکار مینمايد .در نتيجه ،با
اسطورهکاوی روايت رعنا میتوان ،جامعه و پارادايم حاکم بر آن و درواقع ،بافت
اجتماعی آن را بررسی کرد .بنابراين ضرورت بازنگری به مفاهيم اسطورة رعنا،
بيانگر آن است که بدون توجه به اين شخصيتهای اسطورهای ،نمیتوان هويت
زيبايیشناسی يک سرزمين را شناخت و از آن صيانت کرد.

پینوشت
( )1واژة  Paradigmاز واژة يونانی  Paradeigmaبه معنای نمونه ،سرمشق و الگو يا طرح
برگرفته شده است .اين واژه در نيمة دوم قرن بيستم در فلسفة علم ،کانون توجه قرار گرفت.
در اين بين ،شخصی به نام کوهن در اثر معروفش «ساختار انقالبهای علمی» آن را به کار
برده و پس از آن ،پارادايم به گونة گستردهای در فلسفة علم به کار رفت و به سرعت به ديگر
قلمروهای معرفت بشری انتقال يافت .کوهن در کتاب خود ،بدين نتيجه دست يافت که اين
واژه در بيشتر موارد ،تنها به دو معنای متفاوت به کار رفته است .1 :مجموعهای از اعتقادات،
ارزشها ،روشها و فنون و چيزهای ديگر مانند آنها که اعضای يک جامعة علمی در آن
شريکاند .5 .سرمشق و الگو .بنابراين ،معنای اول را میتوان جامعهشناختی و معنای دوم را
فلسفی به شمار آورد( .حسينزاده يزدی )112 -119 :1996
( )5سرزمينی کوهستانی در قسمت جنوبی گيالن شرقی که از شمال به ارتفاعات «سُمامُس» به
معنی کوه مقدّس بزرگ (شادفر  )155 :1992و در اشکور و از جنوب و جنوب شرقی به
دهستانهای قزوين ،رودبار و الموت ،از مغرب به ييالق املش و از مشرق به کوههای تنکابن
در استان مازندران متصل است( .صدر اشکوری  )12 :1996کشف گورهای 9111ساله در
اشکورات ،کشف ظروف سفالی متعلق به دوره هخامنشيان ،به کار بردن واژة «اشکور» يا
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( )3اين روستا در  66کيلومتری بخش رحيمآباد از شهرستان رودسر در شرق گيالن قرار دارد.
روستايی با قدمت تاريخی که در فرهنگ برهان قاطع به معنی شبنم و رطوبتی است که مثل
برف ،زمين را سفيدپوش میکند و پسوند «ان» نسبت مکان است؛ يعنی سرزمين پُرآب( .شادفر
)96 :1992
( )2روستايی در  151کيلومتری جنوب غربی شهرستان رامسر در غرب مازندران که هممعنی
با کشاورز کوهستان است( .همان)115 :
( )6مردی جوان از کردهای فراری آن سالهای سرکوب که از کوهستانهای شمالی قزوين به
اشکور آمده و احتماالً در قيام دهقانان سال  1595الموت ،شرکت داشته است( .صدر اشکوری
)119 :1991

کتابنامه
بزی ،کلثوم و غالمعلی حاتم« .1995 .اسطورهکاوی نقوش سنگنگارههای ناهوک سراوان و
بررسی حضور آن در زندگی انسان امروز منطقه» .فصلنامه هنرهای تجسمی نقشمايه .س.16
ش .6صص12ـ.6
حسينزاده يزدی ،محمد« .1996 .پارادايم؛ افسانه يا واقعيت (تحليل معناشناختی ،خاستگاه و
ارزيابی)» .فصلنامه معرفت فلسفی .س .13ش .9صص.111-193
شادفر ،موسی .1992 .اشکور در تاريخ و گردشکری .چ .1تهران :انتخاب.
صدر اشکوری ،محمد قلی .1991.چگونگی زادهشدن ترانة رعنا .چ  .1تهران :درخت بلورين.
_______________  .1996 .جامعة روستايی اشکور :رحيمآباد .چ  .1رامسر :نستعين و
بلور.
صوفینژاد ،مسعود .1951.رعنه (رعنا) قصهای بومی از گيالن .چ .1تهران :سيب سبز.
عيسیپور ،عزيز« .1995 .آواز خونبار رعنا» .ماهنامه پژوهشی رهآورد گيل .س .13ش 55و.59
صص66ـ.65

 /915فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــ بهمن نامور مطلق ـ زهرا مهدیپور مقدم
مجيدی ،حسن و غفوریفر ،محمد و عابدی ،جواد« .1993 .بررسی و تحليل شخصيت
ابنرومی براساس نظرية عقده حقارت آدلر» .فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبين .س .6ش.51
صص165ـ.199
نامور مطلق ،بهمن« .1955 .گذر از اسطورهسنجی به اسطورهکاوی (بررسی دو روش
اسطورهای و روابط آنها)» .پژوهشنامه فرهنگستان هنر .ش .13صص115ـ.95
__________ .1996 .درآمدی بر اسطورهشناسی؛ نظريهها و کاربردها ،چ .5تهران :سخن.
__________ .1995 .اسطورهکاوی عشق در فرهنگ ايرانی .چ  .1تهران :سخن.
Eglish Sources
Durand, Gilbert. 1960. Introduction a la mythodologie. Mythes et
societes. French: Albin Michel.
Rougemont, Denis. 1961. Les mythes de l'amour. French: Gillimard

919 / ...ـــــــــــــــ تحليل اسطورهکاوی عشق در فرهنگ گيالن1311 ـ تابستان69  ـ ش16 س
Refrencese
az
ūm and ā am
ām-a . 2013/1392
."Ostūre Kāvī-ye
Noqūše Sang Negārehā-ye Nāhūke Sarāvān va Barrasī-ye Hozūre Ān
dar Zendegīye Ensāne Emrūze Mantaqe" ("Mythology of Sarah Nahok
lithographs and its presence in the human life of the region").
Quarterly Journal of Visual Arts Naghshmayeh. 17th Year. No. 7. Pp.
7-15.
Hoseyn-zādeh
azd M hammad. 2017/1396
. "Pārādāym:
Afsāne yā āqe īyat (Tahlīle Ma nāšenāxtī, Xāst-gāh va Arzyābī)"
("Paradigm; myth or reality (semantic analysis, origin and
evaluation)"). Quarterly Journal of Philosophical Knowledge. 14th
Year. No. 3. Pp. 101-134.
ā- ūr z z. 2019/1398
. "Āvāze Xūn-bāre Ra nā". Māh-nāme
Pažūhešī Rah-āvarde Gīl. 14th Year. No. 88&89. Pp. 62-66.
Maj d
a an and
a ūr - ar M hammad and Ā ed Ja ad.
(2015/1394SH). "Barrasī va Tahlīle Šaxsīyate Ebne Rowmī bar Asāse
Nazarīye-ye Oqde-ye Heqārate Ādler" ("Studying Ibn al- Rumi based
on Adler' Inferiority complex"). Quarterly Scientific Research
Language Mabin. 6th Year. No. 20. Pp. 139-162.
ām ar M a
ahman. 2018/1397
. Dar-āmadī bar Ostūrešenāsī: Nazarīyehā va Kārbordhā (An introduction to Mythology;
Theories and applications). 2nd ed. Tehrān: xan.
ām ar M a
ahman. 2009/1388
. "Gozar az Ostūre-san ī be
Ostūre-kāvī (Barrsī-ye do Raveše Ostūre-ī va Ravābete Ānhā)"
("Transition from mythocritique to mythanalyse (study of two
mythological methods and their relationships)"). Journal of the
Academy of Arts. No. 14. Pp. 92-108.
ām ar M aq, Bahman. (2019/1398SH). Ostūre-kāvī-ye Ešq dar
Farhange rānī (The mythology of love in Iranian culture). 1nd ed.
Tehrān: xan.
adre ke ar M hammad. 2011/1390
. egūnegī-ye Zāde
Šodane Tarāne-ye Ra nā (How Raana song was born). 1nd ed. Tehrān:
Derax e
ūr n.
adre ke ar M hammad. 2018/1397
. Jāme e-ye Rūstāyīye Eškevar: Rahīm-ābād (Rural community of Eshkavar: Rahimabad).
1nd ed. ām ar: a a n and
ūr.
ū -nežād Ma ūd. 2001/1380
. Ra ne (Ra nā) Qesseh-ī Būmī az
Gīlān (Rana a native story from Guilan). 1nd ed. Tehrān:
e a z.
Šād- ar Mū ā. 2016/1395
. Eškavar dar Tārīx va Gardeš-garī. 1nd
ed. Tehrān: n exā .
.

