فصـلنامة علمی ادبيات عرفانی و اسطورهشناختی
س16ـ ش69ـ تابستان( 1311از صفحه  66تا )91

علمی ـ پژوهشی

DOI: dx.doi.org/10.30495/mmlq.2021.681282

واکاویاسطورهشناختیرمان«منوعجیبوغریب» 
(باتکیهبرنمادهایمادینهوفرایندبلوغنوجوان) 
سارا چاالک
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران

چکیده
رمان «من و عجيب و غريب» اثری است در ژانر فانتزی که برای ردة سنی نوجوان نوشته شده است.
عناصر و شخصيتهای موجود در اين رمان از الگوهايی اسطورهای تأثير پذيرفتهاند .در واقع گونة
فانتزی در اين اثر از نوع فانتزی اسطورهای است و بنيانی ژرف در پی اجزای آن نهفته است .پژوهش
حاضر به شيوة تحليلی ـ تطبيقی و نقد اسطورهای در نظر دارد به تحليل و کاوش نهانگرايانة رازها و
مفاهيم اسطورهای موجود در داستان بپردازد .شخصيت نوجوان داستان در مرحلة بلوغ قرار دارد و
وظيفهای به او محوّل شده است که برای انجام آن ،وارد سرزمينی ناشناخته میشود .نتايج نشان دهندة
آن است که مناسک و رفتارهای بنيادينی که الزمة عبور از مرحلة کودکی به جوانی است ،در اين
داستان نمادينه شده است .عبور از اين مقطع و انجام مأموريتی حياتی که همانا کشف دانة زندگی و
بازگرداندن حيات به سرزمين باستان است ،خويشکاری او در سير اين بلوغ به شمار میرود.
شخصيتهای زن ،درختی ساکن در سرزمين باستان ،متأثر از کهنالگوی قداست درختان هستند.
شخصيت پری رودخانه که نگهبان آب است ،از ايزدبانوبان مقدّس ادوار کهن بهره جسته است.
عناصری چون صدف ،اشک جزو نمادهای باروری و مادينه به شمار میروند .همچنين هيوالی
گرسنگی به عنوان عنصر شرّ خاستگاهی اسطورهای دارد.
کلیدواژه :من و عجيب و غريب ،رمان نوجوان ،اسطوره ،بلوغ ،نمادهای مادينه.
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تاريخ پذيرش مقاله1311/19/15 :
Email: sara.chalak60@gmail.com
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مقدمه
رمان به عنوان مهمترين گونة ادبيات نوجوان ،میتواند بر جهانبينی و نگرش نوجوان
تأثيرگذار باشد .رمانهايی با درونماية اساطيری ،از آنجا که با کهنالگوها و تخيّالت
جمعی مردمان اعصار مختلف در ارتباط هستند ،به شکلی ناخودآگاه ،روان مخاطب را
با مسائل بنيادين حيات انسان مواجه میکنند .اين مضامين بنيادين ،نوجوان را در
کشاکش بلوغ و گذار از مرحلة کودکی و يافتن هويّتی جديد و مستقل در جامعه،
ياری میدهند و در قالب رواياتی داستانی ،راهحلهای آزمودهشده پيش پای آنها
مینهند.
رمانهای فانتزی ،جذابترين گونة رمان برای کودک و نوجوان محسوب میشوند.
تخيّل فانتاستيک ،1رها از زمان ،مکان ،اشخاص و پديدههای دنيای واقعی است .از اين
منظر فانتزیها ،ظرفيت بااليی برای گنجاندن مضامين اساطيری در خود دارند« .توانايی
اسطورهها که ما را به سوی عميقترين نيروهای درونیمان رهنمون میکردند ،بار ديگر
در جوامعِ اسطورهزدايیشده ،در گونة فانتزی بيدار میشود( ».محمدی )35 : 1965
در رمان من و عجيب و غريب با گونة فانتزی اسطورهای مواجه هستيم .تخيّل در
فانتزیهای اسطورهای ،برخاسته از کهنالگوها و پديدههای مقدّس انگاشته شدة بشر
در اعصار کهن است .اين تخيلّات در ناخودآگاه جمعی همة اقوام وجود دارد و در
ادوار مختلف ،به اشکال گوناگون و در آيين و زبان مردم متجّلی میشوند .از آنجا که
اسطورهها برخاسته از اصيلترين نيازها و باورهای انسان هستند ،هرگز نابود نمیشوند؛
بلکه در هر زمان با اشکالی نوين ،قابليت نوزايی دارند .آثار هنری و ادبی ،اعم از شعر،
افسانه ،رمان و ...يکی از تجلیگاههای اين اسطورههای نهفته است« .اسطورة مقدّس به
خوبی و به آسانی میتواند در قالب افسانة نامقدّس و عادی پديدار شود و پس از آن
که دير زمانی نقش و کنش اجتماعی و آيينی داشت ،بعداً در رواياتی تازه با صورتی
ديگرگون جلوه کند و به شکل افسانه و قصة کودکان درآيد( ».مزداپور )519 :1956
1. Fantastic imagination
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قهرمان قصّه در اين رمان ،دختری است که عملکرد و هويّتش در راستای انجام مأموريتی مهم ،نقشی
نمادين دارد .او ناخواسته به سفری فراخوانده شده است.
«اولين مرحلة سفر اسطورهای که ما آن را دعوت به آغاز سفر میخوانيم ،نشان
میدهد که دست سرنوشت ،قهرمان را با ندايی به خود میخواند و مرکز ثقل او را از
چهارچوبهای جامعه به سوی قلمرويی ناشناخته میگرداند .اين قلمرو سرنوشت
که هم سرشار از گنجها و هم جايگاه خطرهاست به شکلهای گوناگون نمايان
میشود :همچون سرزمينی دور ،همچون يک جنگل ،همچون قلمرويی در زير زمين،
زير امواج و يا فراسوی آسمانها ،همچون جزيرهای رمزآلود ،همچون کوهستانی بلند
و باشکوه و يا چون سرزمينی سربرآورده از اعماق روياها( ».کمپبل )66 :1995

سرزمين باستان در فضايی فانتزی و فرامادّی قرار دارد و مکانی اساطيری است که
وقايع در آن رخ میدهند .ساکنان اين سرزمين درختانی هستند که با خصلتها و
خويشکاریهای ويژه ،نقشی اسطورهای برعهده دارند .اهميت و قداست درخت از
کهنترين باورهای بشر محسوب میشود .عناصری چون صدف ،باران ،اشک و دانه
نماد زايايی و باروی و دارای اصلی مادينه هستند و وجهی زنانه به داستان دادهاند.
«اعتقاد به خواص جادويی صدفها و الکها در سرتاسر جهان ،از اعصار نخستين و
ماقبل تاريخ تا به اعصار مدرن يافت میشود .نمادپردازيی که در منشأ چنين مفاهيمی
وجود دارد به احتمال زياد به سطح عميقی از تفکر ابتدايی تعلّق دارد .ما در آيينهای
کشاورزی ،زناشويی يا خاکسپاری در زيور و زينت لباس و در برخی بنمايههای تزئينی،
صدفهای خوراکی و صدفهای دريايی را میيابيم( ».الياده  133 :1991ـ )139

وجود پری رودخانه که ارتباط مستقيم با ايزدبانو آناهيتا دارد ،انديشة باروری و زايايی
و ارتباط آن با عناصر زنانه را در داستان تقويت میکند .حضور عنصر شرّ ،که از
بايستههای تفکر اسطورهای است ،در اين داستان به شکل هيوال نمايان میشود .هدف
اين پژوهش معرفی و واکاوی بنمايههای اسطورهای در اين رمان است.

سؤال پژوهش
1ـ آيا عناصر داستانی در رمان فانتزی من و عجيب و غريب از بنمايههای اسطورهای
بهره برده است؟
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5ـ با فرض اسطورهای بودن شخصيتها و پيرنگ داستان ،اين نمادهای اساطيری چه
کارکردی در ساختار رمان دارند؟
9ـ فرايند بلوغ نوجوان در ارتباط با تکيه بر مضامين اسطورهای چگونه نمادينه شده
است؟

پیشینة پژوهش
نقد اسطورهای در سالهای اخير به يکی از پرکششترين گرايشهای نقد مبدّل شده
است .در اين زمينه آثار ادبی فراوانی مورد تحليل قرار گرفتهاند که برپاية نظريههای

اسطورهپژوهانی چون يونگ ،ميرچا الياده ،نورتروپ فرای ،لوی استروس ،ارنست
کاسيرر ،جوزف کمپبل و ...بنا شدهاند .پژوهشگران با اين پيشفرض که بسياری از
شخصيتها ،مکانها و کنشهای داستانی متأثر از کهنالگوها و باورهای اسطورهای

هستند به واکاوی آثار ادبی پرداختهاند .اميرقاسمی ( ،)1991در «دربارة قصههای
اسطورهای» ،چند قصة عاميانة ايرانی را از منظر اسطورهشناسی تحليل کرده است.
انصاری و همکاران ( ،)1999در مقالة «بررسی و طبقهبندی انگارة اساطيری درخت ـ
مرد در قصههای عاميانة هرمزگان» ،به اهميت و نقش خدايان گياهی و درختی در
قصههای عاميانه پرداختهاند .چاالک ( ،)1996در مقالة «ايزدبانوان اساطيری در
قصههای عاميانه» ،به تأثير ايزدبانوان بر شخصيتها و عملکرد دختران و زنان در
قصههای عاميانه ايرانی پرداختهاست.
در حوزة ادبيات کودک و نوجوان نيز پژوهشهايی در پيوند اسطوره و آثار ادبی
صورت پذيرفتهاست .حاتمی و شکرانه ( ،)1996در مقالة « اسطوره در متل کودکان (با
نگاهی به متل دويدم و دويدم)» ،به تحليل متل روايی دويدم و دويدم پرداخته و
عناصر ثنويت و گياهپيکری را در آن تحليل نمودهاند .فوالدوند و همکاران ( ،)1995در
مقالة «بازتوليد کهنالگوی تقابل خير و شر در سه رمان نوجوان با کمک شيوة
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اسطورهسنجی ژيلبر دوران» ،سه رمان نوجوان مورد بررسی قرار داده و الگوهای
دوگانهسازی و دوقطبیگرايی را در اين آثار تحليل نمودهاند .عطامحمد و
رضايی( ،)1992در مقالة «بررسی نقش افسانههای عاميانه و جديد در ادبيات کودک و
نوجوان ايران زمين» ،پيوند ادب عامه و افسانه را با ادبيات کودک واکاوی کردهاند.
ايشان ضمن دستهبندی گونههای مختلف افسانه ،انگيزة قصهپردازان را از نقل افسانهها
و روايات عاميانه برای کودکان شرح دادهاند .ميرابوطالبی و ديگران ( ،)1992در

«درآمدی بر شناخت فانتزی در رمان فارسی کودک و نوجوان؛ با تکيه بر رمان من و
عجيب و غريب» ،اين اثر را از منظر عناصر فانتزی ساز واکاوی کردهاند .شجاعی
( ،)1999نيز در نقدی که بر من و عجيب و غريب نوشته است ،نگاهی کلّی به اجزای
داستان داشته و با اشارات گذرا و بعضاً سطحی ،نمادهای موجود در قصه را نام برده
است .مثالً در تبيين نمادهای اساطيری به تلميحاتی چون موسی  ،خضر ،اسکندر و
هفت خان رستم و ...اشاره کرده است که چندان توجيهی ندارند و گرهی از مفاهيم
ژرف اسطورهای قصه نمیگشايند.

ضرورت پژوهش
با توجه به اهميت رمان برای ردة سنی نوجوان ،الزم است که نقد و تحليل همه جانبة
اين ژانر ادبی ،بيش از پيش رواج و رونق پيدا کند .نقدهای مؤثر در توليد رمانهای با
کيفيت و مناسب برای اين گروه سنّی ،نقش مهمی دارند .نقد اسطورهای ،با واکاوی و
ژرفنگری آثار ادبی ،اليههای عميقتر آثار ادبی را به مخاطبان معرفی میکند .بیگمان
آشنايی نويسندگان داستانهای کودک و نوجوان با اساطير ،ايشان را به منبعی غنی و
بیکران از مضامين قابل بازآفرينی و مضمونژردازی رهنمون خواهد کرد .با عنايت به
اين که رمان من و عجيب و غريب ،در روايت خود از نمادهای اسطورهای سود جسته
است و تا کنون پژوهشی شايسته در اين زمينه صورت نگرفته ،جای آن دارد که اين
رمان ،از اين منظر مورد بررسی قرار بگيرد.
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بحث
خالصة رمان
«من و عجيب و غريب» اثر فروزنده خداجو ،رمانی در ژانر فانتزی است که برای ردة
سنی «ه» نوشته شده است .اين کتاب در هشتمين جشنوارة کتاب برتر کودک و
نوجوان در سال  1993به عنوان کتاب برگزيده معرفی شده است.
موضوع کتاب دربارة دختر چهارده سالهای به نام باران است که همراه خواهر و برادر
کوچکتر خود ،درنا و پارسا ،پدر و مادر و مادربزرگ خود زندگی میکند .درنا از
کودکی قادر به گريستن نبودهاست .پدرش ،نويسنده و شاعر و مادرش خياط است.
درنا با مادربزرگش ارتباط عاطفی عميقی دارد .فانتزی از جايی شکل میگيرد که برادر
کوچک باران بر شاخههای درخت خرمالوی وسط حياط ،حلقهای نورانی میبيند.
پارسا قدرت تکلم ندارد و با زبان اشاره موضوع را برای باران و درنا تعريف میکند.
باران ابتدا احتمال وقوع چنين چيزی را انکار میکند؛ تا اينکه روزی حلقه را به چشم
خود میبيند .روزی که باران در خانه تنها بود ،فلوتش را در دست میگيرد و زير
درخت خرمالو میايستد و خوابی بر او غلبه میکند .آنگاه درخت خرمالو شاخههايش
را دراز کرده و او را در آغوش میگيرد و از طريق حلقة طاليی به سرزمين باستان
پرتاب میکند .در اين سرزمين ،باران با شخصيتهای درختی و اشباح آشنا میشود و
مأموريتی به او محوّل میشود .او بايد با هيوالی گرسنگی بجنگد و دانة زندگی را
به دست آورد تا ساکنان سرزمين باستان را از قحطی و گرسنگی نجات دهد .سرانجام
پساز مبارزه و کشمکش ،موفق میشود دانة زندگی را از دل صدفی در حفرة هيوال
بهدست آورد و در زمين بکارد .با مراقبت باران ،دانه میرويد به شاخة تنومند گندم
مبدّل میشود .ساکنان سرزمين باستان از شرّ هيوالی گرسنگی خالص میشوند و
باران به خانه بازمیگردد.
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نمادهای بلوغ
شخصيت اصلی قصّه ،باران ،دختری است که مراحل بلوغ را سپری میکند .آغاز بلوغ
معموالً با رخوت و کسالت نمادينه میشود.
«طی ماههای پيش از نخستين عادت ماهانه ،و اغلب تا مدتی بالفاصله پس از آن
دختران ،منفعل و به ظاهر خوابآلوده هستند [ ]...پس از دوران انفعالی که معموالً در
اوايل بلوغ پيش میآيد ،نوجوان فعال میشود و آن دوران انفعال را جبران میکند در
زندگی واقعی و در قصة پريان ،اين نوجوانان میکوشند مردانگی و زنانگی نوبالغِ
خود را اغلب با ماجراجويیهای خطرناک اثبات کنند( ».بتلهايم559 :1995ـ)555

کنش فانتزی از آنجا شروع میشود که باران دچار خستگی و خواب عميقی میشود.
«بوی عجيبی که از حياط میآمد چشمهايم را پر از خواب کرده بود .انگار نيرويی من
را به طرف حياط میکشاند .خوابآلود به حياط رفتم( ».خداجو  )56 :1996او بايد قدم
به مرحلة جديدی بگذارد .گذر از ساحت کودکی و ورود به مرحلة بزرگسالی ،مستلزم
طی مراحل و پشت سر نهادن آزمونهايی است .نوجوان بايد فرايند تبديل شدن به
بزرگسالی را آغاز کند .بنابرين پا از دنيای کودکی بيرون میگذارد و در معرض انتخاب
قرار میگيرد .در اين مسير ،از زندگی واقعی و آغوش خانواده در بُعدی فانتاستيک جدا
میشود و به آغوش درخت خرمالو پناه میبرد« .شاخههايش به طرف من برگشتند.
مثل مادری که دستهايش را برای در آغوش گرفتن بچهاش باز کرده باشد( ».همان:
 )56اشخاصی در سرزمين پريان مأموريت را به او محوّل میکنند و او را مخيّر
میگذراند که بين ادامه دادن راه و بازگشتن انتخاب کند .قهرمان نوجوان با اختيار خود،
ادامة راه و قرار گرفتن در معرض مخاطرات را انتخاب میکند .راه انتقال به سرزمين
باستان حلقهای است که بر شاخة درخت میدرخشد .حلقة جادويی بازگشت به بطن
مادر و قرار گرفتن در حالت جنينی را تداعی میکند« .رجعت به زهدان به منظور
تجديد والدت [ ]...در کيفيت يا مرتبة جديدی از وجود ،يا به قصد احيای او صورت
میگيرد( ».الياده  )55 :1956در برخی مناسکِ تشرّف در قبايل بدوی ،نوجوان در معرض
آزمونهای مختلف قرار میگرفت؛ يکی از اين آزمونها عبور از داالن ،يا شکافی است
که با دهانة زهدان يکی انگاشته میشده است( .ر.ک .همان )55 :نماد حلقه در تفکر
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اسطورهای داللت بر والدت مجدّد دارد .حلقة مانداال )1(1بهترين نمونة اين مضمون
است« .دواير جادويی مانداال عرصة والدت و به مفهوم واقعی کلمه قالب والدتند».
(يونگ  )59 :1965گذر از دايرة مانداال فرد را به مرکز هستی متصل میکند .اتصال به مبدأ
انسان و مبدأ عالم اين امکان را برای انسان فراهم میکند که از نيروهای قدرتمند و
مقدّس لحظة نخستين بهرهمند گردد« .توسّل يافتن به مانداال ،از آنجايی که نظامی است
در قبال آشفتگی و بینظمی ،پناه يافتن به خود و نظام بخشيدن به آشفتگی وجود
خودمان است( ».شايگان )199 :1999
بدانسان که جنين بايد در زمانی معيّن مراحلی را طی کند تا به آمادگی پا نهادن به اين
دنيا برسد ،شخصيت نوجوان هم بايد پس از پختگی ،والدت مجدّد يابد .باران نيز از
حلقة جادويی قدم به سرزمين باستان میگذارد تا بعد از طی مراحلی مجدداً از طريق
همان حلقه ،از نو زاده شود.
از سوی ديگر برخی اشارهها در داستان ،وجهی اسطورهای به شخصيت باران
میبخشند .در آغاز رمان او خود را چنين معرفی میکند« :شمارة شناسنامة من هفت تا
عدد هفت پشت سر هم است .اصالً عدد هفت هميشه نقش مهمی در زندگی من
داشته( ».خداجو  )6 :1996اهميت و قداست عدد هفت در اساطير امری آشکار است.
راوی داستان ،باران ،در ادامه توضيح میدهد که از خردسالی ،حيوانات با او پيوند
عميقی داشتهاند .گربهها ،کالغها و حتی شبپرهها به دنبال او راه میافتادند .يکی از
گنجشکهای ساکن درخت خرمالو چون عنصر رابط دنيای واقع و دنيای فانتزی است،
در يقة پيراهن باران مخفی میشود و با او به سرزمين باستان میرود .پيوند دختر با
آب ،حيوانات ،درخت و مأموريتی که در پيش رو دارد ،چهرة الههای مقدّس به او
بخشيده است .در قسمتی از داستان ،در سرزمين پريان باران شروع به بافتن میکند.
«[زن درختی] دستش را تو شاخه و برگ سرش فرو برد و دو شاخة نازک بيرون
کشيد .آنها را به طرفم گرفت و گفت :بباف ،هر رنگی هر چيزی که دوست داری
1. mandala
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بباف( ».خداجو  )95 :1996باران بافتن بلد نيست ،اما با زدن دو شاخه به هم به شکلی
جادويی ژاکتی بنفش بافته میشود.
بافندگی ،عنصری است که از منظر اسطورهای قابل اهميّت است .عمل بافتن ،با
سرنوشت مرتبط است .الهگان به مناسبت بافتنِ رشتة حيات با چرخ نخريسی و دوک
و قرقره پيوند دارند« .بافتن فقط به معنای تعيين سرنوشت ازلی در مرتبة انسانشناسی
و گردآوردن و به هم پيوستن واقعيات مختلف در مرتبة کيهانشناسی نيست؛ بلکه
آفريدن از ذات خويش تراويدن بهسان عنکبوت که خودش تارش را میتند نيز معنی
میدهد( ».الياده  )155 :1965باران به مناسبت وظيفهای که بر عهده دارد ،حاکم بر
سرنوشت ساکنان سرزمين باستان است .بقا و تداوم زندگی موجودات به رفتار او
بستگی دارد.

نمادهای باروری
الف) اشک /باران :نماد مهمی که در ارتباط با دختر قصه وجود دارد ،اشک است.
باران از بدو تولد ،قادر به اشک ريختن نيست .اهميت اشک و گريستن در آئينهای
باروری نکتة حائز اهميتی است .باروری گياه و دانه به واسطة قطرة آب ميسّر میشود.
باران مأموريتی را آغاز میکند و آن کشتن هيوالی گرسنگی و به دست آوردن دانة
زندگی است .پس از عبور از مراحل سخت و تحمل مشقّتهای فراوان دانة زندگی
را میيابد و آن را در خاک میکارد .سپس با ايستادگی در برابر هيوال او را نابود
میکند .در اين لحظه برای اولين بار اشک از چشمان باران جاری میشود .در اقوام
کهن
«گريستن خود نوعی جادو بود که باعث گريستنِ پربار خدايان و آبياری زمين میشد.
اشک در نزد مردم بينالنهرين نماد باران بود [ ]...نقش زن در شيون و زاری اصلی بود.
بر اثر تأثير جادويی اشک که نماد باران بود ،مردمان به هنگام کشت دانه و به هنگام
مرگ خدای نباتی دست به اين جادو میزدند که بعدها سنتی مقدّس شد .داوود در
کتاب مقدّس میسرايد که :آنانکه با اشک کِشتند ،با شادی درو خواهند کرد .او که دانة

 / 66فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سارا چاالک
گرانبها با خويشتن دارد و به پيش میرود و میگريد بیگمان با شادی باز خواهد
گشت و دستههای غلّه را با خود خواهد آورد( ».بهار )359 :1991

يکی از مقولههای بنيادی اسطورهای ،پيوند نام با عملکرد فرد است .نام هر شخص و
پديده ،به طرزی جادويی با ماهيّت آن فرد پبوند دارد« .اين پيش فرض اساسی وجود
دارد که سخن و نام صرفاً کارکردی توصيفی يا پيامرسانی ندارند؛ بلکه در بطن آنها،
خود شیء و نيروهای واقعی آن نهفته است .سخن و نام بر چيزی داللت نمیکنند و
چيزی را مشخص نمینمايند؛ بلکه خود آن چيزند و همانند آن عمل میکنند( ».کاسيرر
)93 :1996

نام قهرمان قصه ،باران است .خويشکاری اسطورهای اين نام در تأثيری که بر روند
داستان دارد آشکار است .باروری ،زايايی و تداوم حيات جز با وجود باران حاصل
نخواهد شد .آب ،قطره و باران از منظر اسطورهشناختی در زمرة عناصر مادينه به شمار
میآيند .اشکِ باران بر دانة کاشته شده ،ضمانت بقای حيات است.
عمليات کاشت دانه ،چون مناسکی مقدّس به تصوير کشيده شده است .جايی در کنار
رودخانه ،با حضور همة ساکنان درختی و اشباح سرزمين باستان ،اين کار صورت
میگيرد .باران به عنوان يک انسان بايد اين کار را انجام دهد و الزم است که عشقش را
نثار دانة زندگی کند .دانه با سرعت جادويی رشد میکند و به خوشة تناور و
شگفتانگيز گندم مبدّل میشود .ديری نمیپايد که تمام سرزمين باستان را خوشههای
گندم فرامیگيرد.
ب) صدف :صدف به خاطر پيوندش با آب يکی از مهمترين نمادهای باروری و
زايايی است« .نيروهای خلّاق و سازندهای در آنها وجود داشته و جای گرفتهاند که
هم از هر نشان و نماد اصل مادينه و هم از يک منبع پرتوان و تمام ناشدنی سرچشمه
میگيرد( ».الياده )135 :1991از اعصار کهن تا کنون ،مردمان اعتقاد داشتند صدفها دارای
خواص جادويی و درمانی هستند و به عنوان نيرويی حياتبخش آن را حفظ
میکردند .صدفها از ديرباز تا کنون در تزئينات و زيورآالت مورد استفاده قرار
گرفتهاند .در کيهانشناسی اسطورهای ،صدف ،اصلی زنانه دارد« .صدف به طور کلی
نماد اصل مادينه است .عالئم حلزونی شکل بر روی صدف حلزونی ،آن را به صورت
نماد زهدان درمیآورد( ».هال )62 :1991
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در اين داستان ،صدف نقش حياتبخش و نيرو بخش خود را آشکار ساخته است.
پری رودخانه ،صدفی به رهروان نبرد با هيوال بخشيده است که درنهايت به دست
باران میرسد« .اين صدف نيروی خاصی دارد ،نيرويی که در صورت برخورد با هيوال،
آشکار میشود( ».خداجو )56 :1996
در رويارويی با هيوال ،باران صدف را به سوی او پرتاب میکند« .ناگهان صدف بزرگ
و بزرگتر شد و توی پيچهای تن هيوال فرورفت .هيوال فرياد کشيد .دهان غار مانندش
را باز کرد و صدف را بلعيد .يکدفعه به پيچ و تاب افتاد و صدای فريادهايش بلند و
ترسناکتر شد ...عقب رفت و مثل مار سياه و غولپيکری توی حفرهاش فرو رفت».
(همان)91 :

در ادامه ،باران در حفرة هيوال ،دهها صدف میبيند و دانة زندگی را در يکی از همين
صدفها میيابد .صدف جايگاه مرواريد است و نهفته بودن زندگی در دل صدف،
نشانة روشنی بر اهيمت نقش اسطورهای آن است .پيداست که نه تنها صدف ،بلکه
آبزيان و هرآنچه ارتباطی با آب دارد از اين نيروی حياتبخش مادينه بهرهمند است؛ از
جمله مرواريد که عصارة اين نيروی زايا به شمار میرود .در سرودههای ودايی،
مرواريد به عنوان اصل حياتبخش معرفی میشود که با آن میتوان بر بيماری ،جادو،
فقر و شياطين غلبه کرد« .تو زادة ماه هستی ...عمر ما را طوالنی ساز! استخوانهای
خدايان به مرواريد مبدّل میشود؛ آنها حيات میيابند و در ته درياها به حرکت
درمیآيند .من تو را برای زندگی ،توان و قدرت برای زندگی و ديدن صد پاييز
میگيرم( ».الياده )139 :1991در اين داستان دانة زندگی در جايگاه مرواريد نشسته است و
از نيروهای قدرتمند آن برای القای بيشتر مفهوم زندگیبخشی سود جسته است.
ج) درخت :درخت نمودارکنندة اصل زندگی و تجديد حيات است .با شکل ستون
مانندش و ريشههای در زمين فرورفتهاش با مکان مقدّس «مرکز» پيوند يافته است.
فروريختن برگها و جوانهزدن دوبارة درخت ،حيات دوباره را نمايان میسازد .زمان
دايرهای و برگشتپذير که اصل مهم نگرش اسطورهای است به آشکاری در مرگ و
تولد درخت نمايان میشود.
در تاريخ فرهنگی و باورهای اکثر اقوام ،درختان مقدّس هستند و آيينهايی مرتبط با
آنها قابل مشاهده است .کيشهای پرستش نباتات و بهويژه درختان ،آنها را ممَثَّل
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کنندة چيزی ماورای وجود اين جهانیشان میپنداشتند« .هرگز درختی فقط به خاطر
خود درخت پرستيده نشد ،بلکه همواره به خاطر آنچه به وساطت درخت مکشوف
میشده و برای معنايی که درخت متضمّن آن بوده و بر آن داللت میکرده مسجود و
معبود بوده است( ».الياده )561 :1965
فريزر در پژوهشهای خود به مراسم و آيينهای خاصی اشاره میکند که بين اقوام
بدوی رايج بود .اغلب درخت را حاوی ايزد يا روحی میدانستند که بايد با دادن هدايا
و نذورات او را راضی نگاه داشت« .روح را ساکن درخت میدانند .او به درخت جان
میدهد و با آن درد میکشد و میميرد .اما بنا به اعتقادی ديگر و شايد جديدتر ،درخت
نه پيکر بلکه فقط جايگاه روح ،درخت است که میتواند به دلخواه خود آن را ترک
کند و به آن بازگردد( ».فريزر )125 :1995پيش از قطع کردن درختان با اعمال ويژهای از
روح ساکن در درخت دلجويی میکردند و با درختان شکوفهدار چون زنانی باردار
رفتار میکردند( .همان) 122 :
در رمان من و عجيب و غريب درخت نمود برجستهای دارد .میتوان گفت مهمترين
عنصر ،در پيوند اين رمان با اسطوره ،نمادهای درختی است .پيوند درختان با عناصر
مادينه و زنانِ قصه نکتة حائز اهميتی است .درخت خرمالو که در حياط خانة باران
کاشته شده «مثل مادری که دستهايش» را باز میکند و دختر را در آغوش میگيرد.
(خداجو56 :1996و)9

در نزد مردمان کهن ،درخت نيز مانند ساير پديدههای جهان ،دارای دو وجه مونث و
مذکر است .درخت رمز باروری است و شيرة آن چون شير مادر تصوّر میشده است.
(ر.ک .الياده )565 :1965

درختان ،ياور و همراهی کنندة باران در سرزمين باستان هستند و به منزلة نيروهای
حياتبخش ،نقش خود را در يافتن دانة زندگی ايفا میکنند .آنها عواطف ،و رفتارهای
انسانی دارند و اغلب با جنسيت زن نمايان میشوند« .ما آدم درختیها در خيلی از
احساسات با شما آدمها مشترکيم( ».خداجو)99 :1996
شخصيتهای درختی که در قصه معرفی میشود از اين جملهاند:
زن درختی يا خاله درختی که همراه باران است و از او مراقبت میکند« .يک زن چاق
و کوتاه مثل کوفته برنجی روبهرويم ايستاده بود و نگاهم میکرد .پوستش رنگ تنة
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درخت بود و سرش به جای مو شاخه و برگ داشت( ».خداجو )59 :1996زن درختی
شباهت با مادر دارد« :يک لحظه صدايش شبيه مامان شد( ».همان)95 :
چنار ورمی ،خانهای درختی بود که باران را در دل خود جای میداد .اين درخت
چندين بار به مادربزرگ تشبيه شده است« .فکر کردم صدای مامانبزرگ است که مثل
هميشه بيدارم میکند .اما نه صدای چنار ورمی بود ...چنار ورمی شکم بزرگ و
برآمدهای داشت و من توی شکم او زندگی میکردم( ».همان61 :و)36
درخت چون مادری باران را در بطن «امن و مرطوب» خود جای میدهد .در اعتقادات
اساطيری ،ارتباط مقدّسی بين کودک و درخت وجود دارد .درخت پشتيبان نوزادان
است و زايش را آسان میکند .کودکان را در حفرة درختان مقدّس مینهاند و اين به
منزلة والدتی نو و تجديد حيات است( .ر.ک .الياده 595 :1965و )591
درخت هفتميوه ،درختی است که هفت نوع ميوه دارد و باران از آن تغذيه میکند .در
چند جای داستان مشاهده میشود که درخت هفت ميوه سيب يا هلو از شاخههای
خود میچيند و به باران میدهد .در باور مردم ،درختان ميوهدار ،همواره ارج و تقدّسی
دوچندان داشتهاند.
درخت هلو در افسانههای چينی ،نماد عمر جاودانه است .ميوة هلو داللت بر ازدواج و
باروری دارد و چوب درخت هلو ،ارواح خبيثه را میتاراند ...در هنر عيسوی گاه
هلويی در دست مسيح(ع) مشاهده میشود که داللت بر رستگاری ،درستی و راستی
است( .ر.ک .هال )915 :1991
درخت نخی بدجنس ،که نخهايی چون تيغ دارد و ديگران را آزار میرساند؛ انديشة
بدذات بودن برخی درختان ،به روح ساکن در درخت که پيش از اين ذکر شد
بازمیگردد .برخی اقوام «معتقدند که بعضی درختها هميشه در تصرّف شياطين
سرگردانند و با از بين رفتن درخت آزادانه به تبهکاری میپردازند( ».فريزر)125 :1995
درخت زندگی که «مقدّسترين موجود روی زمين است( ».خداجو )29 :1996بلندترين و
کهنسالترين درخت سرزمين باستان ،درخت زندگی است .شاخههايش به ابرها
میسايد ،هزار و دويست سال عمر کرده است و داناترين درخت است .نکتهای که
دربارة درخت زندگی میتوان ذکر کرد ،مذکر بودن آن است« .او پدر اين جنگل
باستانی است؛ پدر قدرتمند اين سرزمين( ».همان)25 :
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درخت زندگی در اساطير همة اقوام کهن به چشم میخورد .در اساطير ايرانی «گونة
سپيد هوم که در اوستا گئوکرنه ناميده شده و نيرودهنده و فزايندة کلية نباتات مزدا
آفريده و داروی همة دردهاست ربّالنوع گياهی آريايیها در عصر ودايی است و
بیمرگی را در روز رستاخيز به آدمی ارمغان خواهد کرد( ».پورخالقی چترودی)99 :1951
درخت زندگی شاخهای به باران میدهد که دربردارندة نيروهای ويژهای است .اين
شاخه يادآور شاخة برسم است که نقش مهمی در مناسک زردشتيان داشتهاست« .در
مراسم دينی زروانی و زردشتی ،موبدان دستهای از شاخههای سبز را که برسم 1خوانده
میشد ،در دست میگرفتند و افشرة گياه مقدّسی به نام هوم را که سُکرآور بود
مینوشيدند( ».بهار)111 :1991
تمام نيروها و قداست درخت زندگی از طريق جادوی سمپاتيک يا مُسری در شاخة
جداشده نيز وجود دارد .جادوی مُسری «مبتنی بر اين تصوّر است که چيزهايی که
زمانی مجاور و پيوسته به هم بودهاند ،بعدها نيز ،حتی اگر کامالً از يکديگر جدا شده
باشند ،چنان رابطة همدالنهای با هم خواهند داشت که هرچه بر يکی واقع شود اثر
مشابهی بر ديگری خواهد گذاشت( ».فريزر )113 :1995طبق اين نظر ،شاخة جداشدة
درخت ،قادر خواهد بود ،قدرت و انرژی حياتبخش درخت زندگی را به دارندة آن
منتقل کند« .حاال تو تکهای از زندگی را در دست داری .اين شاخه بخشی از وجود من
است ،آن را به تو بخشيدم تا بدانی هميشه همراهت هستم( ».خداجو )61 :1996اين
مضمون در قصههای عاميانه نيز به شکلی ديگر منعکس شده است .تصوير قطعه
چوبی که بعد از جداشدن از درخت و تبديل شدن به اشيائی چون گهواره و هيزم و،...
روح و نيروی درخت را در خود حفظ کردهاند تصوير پُر کاربردی است .در قصة
عاميانة دختر نارنج و ترنج ،درخت محبوب شاهزاده را بريدند و به گهواره تبديل
کردند .روح ساکن در درخت از ميان خردهچوبهای ارّه شده به شکل دختری زيبا
نمايان میشود( .انجوی شيرازی  ،1999ج)952 :5
درخت زندگی تنها درخت مذکر اين سرزمين است .در اعتقاد مردم درختان نيز
جنسيت داشتند .حتی در برخی جوامع بدوی دختران را به عقد درختان مذکر
1. barsam
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درمیآوردند؛ نيز اعتقاد بر اين بود که درخت ـ مردان توانايی بارور کردن زنان نازا را
دارند( .انصاری و ديگران )2 :1999

د) پری رودخانه :يکی از شخصيتهای اسطورهای داستان ،پری رودخانه است .او در
آب سکونت دارد و محافظ آب است« .زنی که در رودخانه زندگی میکند ،پری
رودخانه است .او در مقابل هيوالی گرسنگی از رودخانه مراقبت میکند و نيروهای
شگفتانگيزی دارد .اگر او نبود ،هيوالی گرسنگی تا حاال تمام آب رودخانه را بلعيده
بود( ».خداجو  )65 :1996بیگمان اين شخصيت برگرفته از الهگان و زن ـ ايزدان
اساطيری است.
ايزدبانوان از ادوار بسيار کهن ،در فرهنگهای مختلف ،دارای جايگاه و قداست ويژه
بودند .پرستش مادر ـ خدايان ،بر پرستش خدايان مذکر ،مقدّم بوده است .تونايی زن
در زادن ،نقشش در کاشت دانه و خالقيتش در ساخت اشياء سفالی و ،...زنان را در
موقعيتی با اهميتتر از مردان قرار میداد« .پدرساالرانه بودن اساطير هندواروپايی ظاهراً
با اقتصادی عمدتاً متکی بر شبانی و پرورش گاو مربوط است؛ در حالیکه مادرساالری
در آسيای غربی و بخشهای عظيمی از اروپا در اعصاری بسيار کهن (ميان يازده تا
چهارهزار سال پيش از مسيح) بهوجود آمد و با پديد آمدن کشاورزی در دورة
ميانسنگی و نوسنگی در اين نواحی تقويت شد( ».بهار )52 :1991به تبَعِ زنساالرانه
بودن جوامع ،ايزدان نيز در قالب زنان نمود پيدا میکردند .وجود پيکرکهای مادر و زنِ
گِلی که قدمتی تا حدود سه هزار سال پيش از ميالد دارند ،نشان از اهميت اين موضوع
دارد( .ر.ک .گويری59 :1992ـ)59
«در جوامع زنساالری يا مادرساالری ،الهة بزرگ ،يا خدای مادر ،تجسمی
بود از مادر زمين و از خدايان برتر بهشمار میآمد .او منبع تمامی زندگی
بشری و نيز منبع تمامی غذاها بود .جوامع ،برای اينکه زنده و پايدار بمانند
ناگزير بودند بچه به دنيا بياورند و غذا تهيه کنند .آنها میدانستند که
چگونه به برکت و به سعادت الهة بزرگ نياز دارند و به همين دليل وی را
به شيوة شايستهای میپرستيدند تا از آن برکات و نعمات برخوردار شوند».
(روزنبرگ  ،1956ج53 :1ـ)59
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يکی از قدرتمندترين ايزدبانوان باستانی در ايران ،آناهيتا است .اردويسور آناهيد الهه و
مظهر آبهاست که پيوسته نزد ايرانيان مقدس بودهاست .در اوستا يک يشت
(آبانيشت) ،دربارة اوست« .اردوی نام رودی است افسانهای .سورا به معنای نيرومند
است که صفت اردوی است و اغلب با صفتی ديگر همراه است و آن  anahitaبه معنی
پاکی که در پهلوی  anahidو در پارسی ناهيد ناميده میشود .اردوی خود ظاهراً به
معنای پربرکت و حاصلخيز است( ».بهار )51 :1991

در آبانيشت او با چنين صفاتی معرفی شدهاست :مقدّسی که جان افزاست .مقدّسی که
افزايندة گله و رمه است .مقدّسی که فزايندة گيتی است؛ مقدّسی که فزايندة ثروت
است؛ مقدّسی که فزايندة ملک است؛ کسی که نطفة همة مردان را پاک میکند کسی
که مشيمة همة زنان را پاک میکند؛ کسی که به همة زنان در مواقع الزم شير دهد.
برومندی که در همهجا دارای شهرت است .کسی که در بزرگی بهاندازة آبهايی است
که در روی زمين جاری است .اردويسور ناهيد ،کسی که دارای هزار دريا و هزار
درياچه و هزار رود است و هريک از اين درياچهها و هريک از اين رودها به بلندی
چهل روز راه مرد سوار تندرو است( .ر.ک .پورداوود 531 :1936ـ)599

صفات متعددی که به اين ايزدبانو نسبت داد شده ،نمايانگر اهميت و قدرت او در بين
الهگان و ايزدان است .در پهنة فرهنگ ايرانی از چشمههای مقدّس و پرستشگاهها
(ر.ک .گويری  )119 :1992تا افسانهها و قصههای عاميانه( ،ر.ک .چاالک  )61 :1996میتوان
رد و نشان آناهيتا را مشاهده کرد.
سرکاراتی ،در ريشهشناسی و تبيين شخصيت پری  pairikaدر اساطير ايرانی ،به نقش
مهم اين الهة پيش اوستايی اشاره کرده است.
«مطابق اساطير پيشين و معتقدات آيين باستانی پيش از زردشت ،پريان به
سان الهههايی که يکی از وظايفشان رساندن باران و افشاندن و جاری کردن
آبها بوده است ،در دريای فراخکرد جای داشتهاند و در آنجا آبهای
زيرزمينی و مينوی را میپاييدهاند و درميان زمين و آسمان میگشتهاند و
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ابرهای بارانزا را در هوا به هر سو میراندهاند و بدينسان سرسبزی و
طراوت چراگاهها و آشتی و رامش کشتزاران ،نيکويی و برکت سال و
فراوانی محصول را تضمين میکردهاند ( ».سرکاراتی )16 :1995

در رمان من و عجيب و غريب شخصيت پری رودخانه کامالً متأثر از آناهيتا و پری
باستانی است .زنی است با گيسوان بلند و از جنس آب که در رود سکونت دارد و
پنجههای لطيفش بدرقه کنندة رهروان است .نغمة روحنوازی دارد که باران را مبهوت
میکند( .ر.ک .خداجو  )119 :1996او نيروی خود را در قالب يک صدف به باران و
ديگران میبخشد تا به مقابلة هيوال بروند .پری رود قدرت شفابخشی دارد« .پری
رودخانه دستهايم را توی دستهای آبیاش گرفت و آنها را بوسيد .ناگهان تاول
دستهايم خوب شد و از آنهمه درد و سوزش چيزی باقی نماند( ».همان)96 :

ه) هیوال :وجود نيروهای اهريمنی دربرابر نيروهای ايزدی ،زيربنای اساطير ايرانی را
تشکيل میدهد .اَنگرَه مَينيو 1يا اهريمن رهبر گروه ديوان است .اهريمن صاحب
بدترين انديشه ،زيانرسان و نظمآشوب است و در مغاکی تيره اقامت دارد .هدف او
تخريب جهان است .اهريمن بر آسمان و زمين و ديگر آفريدههای هرمزد چون آب و
گياه و گاو نخست آفريده و کيومرث میتازد و آنها را نابود میکند .به سبب حضور
او زمين سراسر آکنده از موجودات موذی و خرفستران میشود .در ادبيات اوستايی با
فهرستی از ديوها و نيروهای آفريدة اهريمن مواجه هستيم( .ر.ک .بهار161 :1991ـ)166

هدف اصلی اين داستان ،متأثر از اسطورة نيروی شرّ ،چيرگی بر هيوالی گرسنگی
است .اين هيوال سالهاست که جان ساکنان سرزمين باستان را تهديد میکند.
«سالها سال پيش در اين جنگل باستانی زندگی خوش و آرامی داشتيم .انسانها
درختها ،آدمهای درختی ،حيوانات ،بوتههای رونده و پریسانهای رودخانه؛ همه و

1. angaramainyu
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همه در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکردند ،اما يک روز هيوالی گرسنگی
آمد ،همهچيز را بلعيد و آنچه را مانده بود نابود کرد( ».خداجو )61 :1996

هيوالی سرزمين باستان شکلی مار مانند دارد« .نيروی وحشتناکی مثل مار دور تنم
پيچيد و خواست از زمين بلندم کند ...جز تاريکی و سياهی چيزی ديده نمیشد ،آن
صدای ترسناک دوباره توی هوا پيچيد و به من نزديک شد ...نيروی عجيب دوباره
دورم حلقه شد و با سرعت از رويم گذشت ( ».همان36:ـ)32

اژدهافش بودن هيوال در اساطير ،مضمونی آشناست .اژدهای خشکیآور در فرهنگ
هند و ايرانی وريتره 1نام دارد .او به شکل ماری برخود را بر رودها افکنده و آبها را
زندانی میکند( .ر.ک .بهار )369: 1991

هيوالی اين داستان مردمان سرزمين باستان را حتی از آب نيز محروم کرده است« .ما
زندهايم چون آدم درختی هستيم و غذا نمیخواهيم .ما به جز آب چيزی نمیخوريم.
نه به گندم احتياج داريم ،نه برنج و نه هيچ چيز ديگر .فقط آب .اما هيوالی گرسنگی
میخواهد همين را هم از ما بگيرد .میخواهد سرزمينمان را نابود کند( ».خداجو:1996
)29

در روايات اساطيری ،مار نيز مانع دست يافتن انسان به گياه زندگی است .دانة زندگی
در جايی دور از دسترس قرار گرفتهاست؛ در انتهای زمين ،در ژرفای اقيانوس در قلة
کوهی يا در مرکز زمين .هيوال يا ماری از آن مراقبت میکند و انسان با کوشش و
مشقت فراوان میتواند به ميوة بیمرگی دست يابد( .ر.ک .الياده )566 :1965

نکتة شايان ذکر دربارة نبرد باران با هيوال ـ با تأکيد بر نام نمادين شخصيت که پيش از
اين اشاره شد ـ  ،تداعی شدنِ روايت نبرد تيشتر با اپوش ديو است .در روايات
اسطورهای ايرانی ،تيشتر ،ستارة باران که اصل همة آبها خوانده شده و سرچشمة باران

1. vritra
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و باروری است با اپوش ،ديو خشکسالی و تباهکنندة زندگی نبرد میکند( .ر.ک .هينلز
)96 :1991

باران بعد از عبور از راههای دشوار و صعود از صخرههای پرخطر به حفرة هيوال
میرسد« .زمين دهان باز کرد ،جلوی چشمان وحشتزدة ما حفرهای هولناک شکل
گرفت و از توی حفره موجودی پيچان و سياه بيرون آمد( ».خداجو  )56 :1996اين
موجود يکی از صدها هيواليی بود که از زايش هيوالی بزرگ پديدار شده بود.
مسير تاريک و دهشتبار درون حفره به حوضچهای سرخرنگ میرسد« .هيوال کمی
دور و بر حوضچه چرخيد .بعد کنار آن زانو زد و از آب قرمزرنگش چشيد .شايد آب
مزة خون میداد .چون حالتش عوض شد ،نعرهای زد و ناگهان خودش را توی
حوضچه انداخت( ».همان)91 :

خون در نزد مردان کهن دارای نيروی ويژهای بود .خون هر فرد دربردارندة روح و
قدرت وی بود و عصارة هستی او به شمار میرفت .قهرمانان پس از کشتن هماورد
خود از خون او مینوشيدند تا نيروی نهفته در آن را به خود منتقل کنند .برخی اقوام
بدوی «گوشت و خون شخصِ مرده را برای برخورداری از شجاعت ،خرد و يا ساير
صفاتی که در او وجود داشت يا گمان میرفت جايشان در فالن عضو بدن اوست
غالباً میخوردند و مینوشيدند( .فريزر )223 :1995در داستان تصريح میشود که کسانی
پيشاز باران برای دست يافتن به دانة زندگی به اين حفره راه پيدا کردهاند ،اما هيچيک
به آن دست نيافتهاند .بنابرين خون داخل حوضچه ،خون دشمنان هيوالست که با
چشيدن آن از خود بیخود شده بود.

نتیجه
رمان نوجوان «من و عجيب و غريب» يک اثر در ژانر فانتزی است .شخصيتها و
کنشهای اين رمان ،متأثر از الگوهای اساطيری هستند .بنابرين اين اثر را میتوان در
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حوزة فانتزیهای اسطورهای گنجاند .با بررسی نمادشناسی اسطورهای شخصيتها و
وقايع رمان ،پی میبريم که قهرمان داستان ،باران ،با شخصيت و عملکردش ،قهرمانی
اسطورهای است .دختری است که بايد با مرگی نمادين مراحل مرتبط با بلوغ را
بگذراند و در سفری فانتاستيک ،خويشکاری خود را به عنوان قهرمان نجاتبخش به
انجام رساند .در اين رمان نمادهای اسطورهای مادينه در نمايش فرايند بلوغ نوجوان
نقش مهمی ايفا کردهاند .باران از طريق حلقهای جادويی وارد سرزمين باستان میشود.
حلقه ،ورود به زهدان مادر و در تعبير نمادين ،بازگشت به مرحلة جنينی و تولد دوباره
را تداعی میکند .نوجوان با عبور از مراحل خطير و يافتن دانة حيات و بارور کردن آن
با اشک خود ،هيوالی گرسنگی را نابود میکند و با تولدی دوباره از دنيای فانتزی به
دنيای حقيقی باز میگردد .الگوی مرگ نمادين ،پشت سر نهادن مراحل دشوار ،بلوغ و
تولد دوباره نمايانگر نقش و وظيفة اسطورهای قهرمان قصه است .صدف ،بهعنوان يکی
از نمادهای مادينة اسطورهای در اين رمان ،نقش باروری و حياتبخش دارد .صدف
با خاصيت و نيروی شگفتی که دارد ،هيوال را میتاراند .همچنين به عنوان جايگاه امنی
برای نگهداری از دانة زندگی مطرح میشود.
شخصيت پری رودخانه ،برگرفته از ايزدبانوی مقدّس ايرانيان ،آناهيتاست که نگهدارندة
آبهاست و توانِ نيروبخشی و شفادهندگی دارد .پری رودخانه ياريگر رهروان راه مبارزه
با هيوال است و قدرتهای خود را نثار آنان میکند.
انسانهای درختی ،شخصيتهای مهم اسطورهای ديگر در اين رمان هستند که
برخاسته از باور ديرين به درخت ـ ايزدان و آيينهای پرستشگری آنان و نيز انسان ـ
درختهای مقدّس اسطورهای میباشند .اين درختان اغلب با نمادهای زنانه بروز و
فعاليت میکنند :خانة درختی که چون جنين قهرمان داستان را در بطن خود جای
میدهد ،درخت هفت ميوه که قهرمان قصه را با ميوههای شگفت و متنوّعش تغذيه
میکند ،درخت خرمالو که چون مادر او را در آغوش میکشد.
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درخت زندگی ،ديگر موجود مهم اين داستان است که ريشة اسطورهای آن را میتوان
در تمام فرهنگها جست .درخت زندگی يکی از شاخههای خود را به قهرمان
میسپارد تا نيروبخش و محافظ او باشد .طبق باورهای اساطيری و جادوی سمپاتيک
شاخة جدا شده از اصلی مقدّس همچنان قدرت و اثربخشی دارد و میتوانند آن را به
دارندة خود منتقل کند.
هيوالی گرسنگی ،عنصر منفی و شرارتبار اين داستان است که چون ماری در مغاکی
النه دارد .او همچون اهريمن و اپوش و ساير نيروهای اهريمنی اساطير ايرانی ،هيواليی
مردمافکن و ضدّ زندگی است که حاصلی جز قحطی و خشکسالی ندارد .هيوال دانة
زندگی را در ژرفای حفرهاش نهفته و تا نابود نشود موجودات به امن و آسايش
نخواهند رسيد.

پینوشت
( )1تصوير حلقهای اساطيری است که چهار قطر به شکل به عالوه در آن نمايان است .اين دايره که
نماد چهارگوشة جهان است و تماميت را اراده میکند ،در بسياری از اعمال و مناسک دينی نقش
جادويی دارد .کيهانی است در ابعاد خُرد و در عين حال تصويری عام است برای بازنمايی معبد
خدايان .يونگ اين دايره را معرّف هستة اصلی روان میداند.
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