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سطوره با زبان و ادبیات، به شتها ستانی، از گذ های دور دارای ارتباط تنگاتنگی بوده ویژه ادبیات دا

از نویستتنمگان این دوره با  استت . این ارتباط با گذشتت  زمان حفه شتتمه و امروزه، آثار بستتیاری

سطوره شاهنامه ا س  کتاب  ساطیر ایرانی ا س . یکی از آثار ادبی کهن که آمیخته با ا ها عجین ا

س .  شمه ا ستانی  سته در ادبیات دا س  که تبمیل به الگوی برج سی ا سطوره در آثار این فردو ا

لقیس ستتلیمانی استت . یکی از این نویستتنمگان بنویستتنمه به اشتتکات مختلز بازتاب یافته استت . 

ای نگاشتتته شتتمه های منابع کتابخانهپژوهش حاضتتر به روش توصتتیفی و تیلیلی و با تکیه بر داده

س . یافته س  که ا سلیمانیهای پژوهش حاکی از این ا ستانآثار بلقیس  سان مطرح زن، ، از دا نوی

شناخ  و ستان به جه   ضور پر رنگ آن در دا سطوره و ح سیع وی از ا ایش قابل توجّه هآگاهی و

ای از آن های استتطورههای استتاطیری، مضتتامین و آیینای، نامپردازی استتطوره. شتتختتتی استت 

ستفاده از اسطوره، بیان مسایل مهم  انم.جمله صلی او در ا در جامعۀ پمر / مردساالر « زن»دغمغۀ ا

 یابی زنانه اس .معاصر و تالش برای ارتقای جایگاه زن و هوی 

 اشکات مختلز بازتاب اسطوره در آثار این نویسنمه می پردازد.    پژوهش حاضر به
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های بلقیس سلیمانیرمانتأثیرپذیری اسطوره ها و کهن الگوها  در   

 نژاد، آرش مشفقی، ناصر علیزاده خیاطحبیب حسن

 مقّدمه

های مربوط به زنان در جامعه همواره با گفتمان مردانه صورت پذیرفته اس . در حالی که بازنمایی هویّ  و دیگر مؤّلفه

گیری به شود که زنان خود بتواننم آن را ایجاد کننم و فرص  پرورش و شکلمیذات و ماهیّ  زنانه تنها وقتی پمیمار 

های اخیر و در در ساتکنم. این دغمغه را به وضوح بیان می« یبازخاله»ها داده شود. بلقیس سلیمانی، در رمان آن

ای شم که زنان توانستنم بمون ویژه ادبیات داستانی، رسانهو تیوّالت اجتماعی، ادبیات و به های ممرنکنار ورود انمیشه

ای برساننم. به بیان دیگر، شمه تثبی واسطه به بیان آرا و افکار خود بپردازنم و موقعی  خود را در این عرصه به جایگاه 

های رمان دگرگونی های گسترده و پیچیمۀ دورۀ معاصر این فرص  را در اختیار زنان نویسنمه قرار داد تا از ظرفی 

ی نیز بلقیس سلیمانخود در عرصۀ اجتماع بهره گیرنم. برای بازتاب پسنمها و ناپسنمهای زنان و حّتی بازسازی جایگاه 

های ستیزی در آثار داستانی خود و با نگاهی به جامعه در بستر اسطوره«عادت»نویس با ی از زنان داستانچون بسیار

شود، مبارزه داری و پرورش فرزنم میمود میانهزن میور، با نگرش سنّتی پمر/ مردساالر که نگاهش به زن تنها به خ

تقالت مالی، نماشتن استقالت رأی، مبهم بودن موقعی  یابی از ازدواج، عمم اسکنم و مسائلی چون تنهایی، هوی می

اجتماع آفرین، و ساخته و پرداختۀ اجتماعی، تجاوز و اِعمات خشون  و ... را که نتیجۀ پنمارهای نسبتاً پایمار میمودی 

 کشم. مردساالر اس ، به چالش می

ن حات آثار رشته تیریر درنیاممه اس  با ایکنون اثر مستقلی با این عنوان به دهم تابررسی پیشینه پژوهش نشان می

بلقیس سلیمانی از زنان داستان نویس معاصر اس  که  های بلقیس سلیمانی پرداخته انم.داستان متعمدی به بررسی

های بلقیس تاری رمانبررستتتی ستتتاخ»( به 1390دربارۀ او و آثارش مطالبی به رشتتتتۀ نگارش در آممه استتت . کیا )

را معرّفی و نقم کرده اس . « به هادس خوش آممیم»( در پژوهشی مجمل، رمان 1391توّسلی ) پردازد.می« سلیمانی

« وردیوبازی از بلقیس ستتلیمانی بر مبنای نیریۀ پی یر بشتتناستتی رمان خالهجامعه» خادمی کوالیی و دیگران، مقالۀ

 زادهاختتاص می دهم. سیّمعلی قاسم« یوپی یر بورد»بازی با تکیه بر آرای شناختی خاله( را به بررسی جامعه1394)

مقایستتتۀ عنتتتتر زمان در »قالۀ ؛ و همو م«الگویی رمان به هادس خوش آممیم تیلیل فرامتنی و کهن( »1392)

( را 1393« )درجه بر مبنای نیریۀ ژرار ژن  270سفر به گرای »و  «هادس خوش آممیم»های به پردازی رمانروای 

س .  شتۀ نگارش در آورده ا س  لذا به ر شمه ا ضر پرداخته ن ضوع پژوهش حا شمه به مو سیر در آثار یاد  با این تفا

وره های مختلز بازتاب اسطشکلای، های منابع کتابخانهبه روش توصیفی و تیلیلی  و با تکیه بر داده، پژوهش حاضر

های های استتاطیری، مضتتامین و آیینای، نامکنم که شتتختتتی  پردازی استتطورهدر آثار این نویستتنمه را بررستتی می

 انم.   ای از آن جملهاسطوره

 

 سلیمانی بلقیس زندگی و آثار.1

 سلیمانی داستانی آثار. اس  ارشم کارشناسی مقطع در فلسفه آموختۀدانش و کرماندر  1342 متولمبلقیس سلیمانی، 

 ،(1388) آممیم خوش هادس به ،(1387) بازیخاله ،(1386) داماد و عروس بازی ،(1384) بانو آخر بازی: از عبارتنم
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 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
201 - 219  

 ،(1392) سالیسگ ،(1392) ترسممی هاگورانی از من ،(1390) خرگوش روز ،(1389) داش  دوس  مرا که پسری

بیان می شود.  «به هادس خوش آممیم»و « ، بازی آخر بانو«بازیخاله»ابتما خالصۀ رمان های  (.1394) طاهره شب

 100را که حاوی بیش از « بازی عروس و داماد»و « پسری که مرا دوس  داش »داستان  از تلخیص دو مجموعۀ

 شود. ها خودداری میکوتاه بودن داستانداستان اس ، به دلیل بسیار 

  «بازیخاله» رمان خالصۀ.1.1

 مسعود، که هنگامی و آموختهدانش تهران دانشگاه از فارسی ادبیات رشتۀ در که روستاس  از برخاسته دختری ،ناهیم

 این پذیرش با مسعود. گذاردمی میان در او با را خود نازایی موضوع کنم،می خواستگاری او از اشرشته هم دانشجوی

 به فرزنمخوانمگی، برای ایبچّه جستوجوی حین در سات چنم گذش  از پس امّا کنم؛می ازدواج ناهیم با موضوع

 نقطۀ در وخوخُلق در که کنممی ازدواج سیما نام به فقیر دختری با او. افتمدوّم می ازدواج فکر به زینلی، دکتر پیشنهاد

 را مسعود پیشنهاد ناهیم. کننم پر را مسعود زنمگی خأل تواننمنمی سیما و مسعود فرزنم دو. دارد قرار ناهیم مقابل

 از ناهیم دانشگاه دوران دوس  حمیرا، میان این در. پذیردنمیرا  خود نزد هابچّه آوردن و سیما دادن طالق بر مبنی

 اس .  مجرّد و دانشگاه استاد ، دکتر، حمیرا. کنممی پیما را او الکترونیکی نشانی طریق

 زنمگی فرزنمش دو با و داده دس  از را همسرش که کنممی معّرفی میمود نام به مردی به ازدواج برای را او ناهیم 

 که حمیرا. شودمی خارج مسعود زنمگی از نیز ناهیم ،او خودکشی با کنم؛می خودکشی سیما ایّام همین در. کنممی

 سرِ  بر ناهیم بازگردانمن برای اشمترّانه درخواس  آن که از بعم اس ، آممه کمکش به مسعود فرزنمان نگهماری برای

 کنم. می ازدواج مسعود با خود مانم،می نتیجهبی مشترك، زنمگی

 

 «آمدید خوش هادس به» رمان خالصۀ.1.2

 سیاسی علوم رشتۀ در عراق، و ایران جنگ با زمانهم. کنممی زنمگی کرمان «گوران» روستای در خانیشیخ رودابه

 سفر تهران به نام ثب  برای احسان اش،دایی پسر و برزو دایی و رعنا مادرش، با شود؛ ومی پذیرفته تهران دانشگاه

 او از خانواده. شم خواهم بمباران دانشجویی، هایخوابگاه میل امیرآباد، میلۀ که رسممی خبر ممتی، از پس. کنممی

. برنممی پناه احسان، دایی خان،یوسز منزت به را شب آن احسان، توصیۀ به ولی بازگردد؛ گوران به خواهنممی

. کنممی تجاوز او به و هوشبی را رودابه ایضربه با شبانه کننم،می زنمگی کانادا در و او از دور اشخانواده که خانیوسز

 کرده، تتادف خیابان از عبور هنگام امّا کنممی فرار خانیوسز منزت از و شودمی آگاه ماجرا از رودابه زود، صبح

 دوستش، خانۀ به درمان از پس و رسانممی بیمارستان به را او همسرش همراه به راننمه. افتممی زمین بر هوشبی

 کنم. سپری را نقاه  دوران تا رودمی امینه

 پیامم این واسطۀ نوعی به که احسان حتّی ،«مرد» از شمیم تنفّر و گیریگوشه به پریشان رودابه ماجرا، این از پس

 شود.نمی موفق کانادا به خانیوسز فرار سبب به امّا. بکشم را خانیوسز گیردمی تتمیم او. آوردمی روی اس ، شوم
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های بلقیس سلیمانیتأثیرپذیری اسطوره ها و کهن الگوها در رمان  

 
 نژاد، آرش مشفقی، ناصر علیزاده خیاطحبیب حسن

 

 دیمار جنگی، هایمکان از بازدیم اما رود؛می جنگی مناطق از بازدیم به دوستان از جمعی و امینه با ناکامی، این از پس

...  و او از ایرزمنمه خواستگاری ها،آن خاطرات شنیمن بیمارستان، زن کارکنان و پرستاران آزادگان، و شهما خانوادۀ با

 اهواز به او دنبات به خواهرش، شوهر منوچهرخان،. افتمنمی کارگر شب آن شوم ماجرای کردن فراموش در کمام هیچ

 پسر و خان،لطفعلی پمرش، العالج بیماری متوجّه روستا، به ورود با. گردانممی باز گوران به جبهه از را او و آیممی

 رودابه با بسیار سّنی نیر از که اسفنمیارخان پسر سیاوش، با ازدواج پذیرش جز ایچاره پس. شودمی احسان، اش،دایی

 ناامیمی و پمر مرگ با کنم. تأمین را او درمان و خارج به پمر اعزام هایهزینه تا نمارد اس ، متأهّل البته و دارد اختالف

 دهم. می پایان خویش زنمگی به و بینمنمی رو پیش خودکشی جز راهی بکارت، پردۀ ترمیم از

 

 «بازیِ آخِر بانو»رمان  خالصۀ.1.3

آن یعنی بلقیس سلیمانی  هایوسیلۀ یکی از شختی ای دارد. و بهبخش راویِ جماگانهرمان در چنم بخش بوده و هر 

شود. با اعمام اختر، گل بانو به سیاسی، آغاز میاسفنمیاری، فعّات شود. بخش اوّت رمان با مراسم ختم اختر نوشته می

کرد، به خانه باز را در خانۀ پسرعموهایش زنمگی می شود. او که بعم از مرگ اختر، ممّتیاری روانی مبتال میبیم

سلمان فارسِی  کننم و سرانجام این خانه به پایگاه مقاوم ای منزت اختر را بازرسی میعمّه گردد. چنمی بعم،می

 شود. آباد تبمیل میشمس

از تهران به روستا بخش دوّم به سعیم اختتاص یافته و او خود نقش راوی را بر عهمه دارد. او برای تمریس و خودسازی 

بی خاور، مادر گل انم و با کمک بیین ازدواج مخالز، زن عشایری ازدواج کرده اس . خانوادۀ سعیم با اآممه و با نسا

بنمد، بانو دت میبعم از جمایی از نسا به گل کننم. سعیمشکم دارد، به سقط جنین ترغیب می و، نسا را که فرزنمی دربان

برد، بعم از رفتن سعیم، به ناچار با مردی متأهّل بانو که از فقر رنج میکنم. گلن ازدواج با او، روستا را ترك میامّا بمو

می نشمه اس  کنم؛ مردی که از همسر اّوت صاحب فرزناختالف سنّی دارد، ازدواج می او به نام رهامی که نوزده سات با

 خواهم پمر شود.و می

رهامی مهنمسی صاحب سم  و نفوذ و سختگیر در اجرای حمود شرعی اس  و کسی اس  که پیوسته مراقب اس  تا 

و از همان ابتمای زنمگی مشترك، با او وارد بانای وارد نسازد. امّا گلاش لطمهرفتارش به موقعی  شغلی و اجتماعی

به قتم جما شمن از رهامی ترك  سازد. گل بانو خانه راتر میورها، آتش خشم او را شعلهدعوا شمه و با زخم زبان زدن

وجّه اس ، تغییر نگاه چه در این میان جالب تشود. آنفی مادر و عمم پذیرش وی مواجه میکنم؛ امّا با واکنش منمی

اده اس ، مردی بانو و خانوادۀ اوس ؛ تغییری که به خاطر ازدواج دختری فقیر با مردی ناممار و دارا رخ دمردم به گل

 بانو را راضی و خوشیات نگاه داشته اس . که همۀ نزدیکان گل

نم و با میل و ینشاز میماِن نبرد با رهامی عقب می شود،ا و از سوی همۀ نزدیکان رانمه میجگل بانو وقتی از همه

اش و جایی جسم اختر از قبرستان به خانهمی، خود را مسؤوت جابهکنم. امّا در بازی دوباره با رهاخواس  او رفتار می

م از توّلم کنم و این بازی، پایانی جز دستگیری او نمارد. این اتّفاق بعهای او در قنات روستا معرّفی میریختن کتاب
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انمازد و در مان میبانو، نامش کلیم هر قفلی اس ، او را به زندهم. رهامی که به سخن گلفرزنمش، حنیز، روی می

 برد. دهم و فرزنمش را با خود میق میبانو، او را طالغیاب گل

تۀ فلسفۀ دانشگاه تهران تیتیل آیم و در رشکنم. به تهران میز زنمان، زنمگی جمیمی را آغاز میبانو بعم از رهایی اگل

نویسی خود به استاناش، استاد فلسفۀ دانشگاه تهران اس . وی با شاگردان کالس دکنم. او در دورۀ دوّم زنمگیمی

 بینم. رود، و در آن جا سعیم را میآسایشگاهی می

ضاع یابم که اویم به هنگام ورود به تهران در میبرد؛ سعی سعیم و علّ  بازنگشتن او پی میگل بانو در پایان، به ماجرا

شهر تغییر کرده، برادرش ناپمیم شمه، دوستش تیرباران شمه و پمرش متواری اس . سعیم بعم از سه هفته زنمانی 

بودن در زیر زمین خانه با دوستش میمود تاجی در کمیتۀ میل آشنا می شود و این آشنایی، او را به جبهه و سرانجام 

 کشانم.یشگاه معلوالن و مجروحان جنگی میبه آسا

توانم صاحب فرزنم شود؛ به ده و از او نمیبانو نیز داستانی دارد. او که با دخترعمویش ازدواج کرامی، همسر گلره

دار شمن قتم بچّهگیرد با یکی از دختران روستاهای اطراف کرمان به رادر همسر و توافق همسر تتمیم میپیشنهاد ب

بانو را برای خود نگه که گلرهامی اس . رهامی برای اینقّیات بانو یکی از شاگردان کالس درس اخالازدواج کنم. گل

کنم. امّا پس بانو یک بازی را آغاز می، و از همان ابتما مثل گلو در دانشگاه، او را در گزینش رددارد، با وجود پذیرش ا

اسفنمیاری و برادرش در ارتباط بانو که روزگاری با مبارزان سیاسی، اختر زمان کمی، به خاطر ازدواج با گل از گذش 

خواهم زنمگی خواهرش امر، برادر همسر اوّت اس  که می گیرد و عامل اینیبود، مورد استنطاق حفاظ  اطّالعات قرار م

 را حفه کنم.

کنم تا با متقاعم کردن هستۀ مرکزی گزینش، او را راهی دانشگاه کنم تا بانو تالش میرهامی برای نگه داشتن گل

مانم. حاج صادق با متّهم مسرش ناتوان میم در تهران با او زنمگی را ادامه دهم، اّما در مقابل حاج صادق، برادر هبتوان

ك از حنیز به بانو را به تهران منتقل؛ و پس از تغییر نام کودکنم و فرزنم گلی را خلع سالح میبانو، رهامکردن گل

کنم. بعم از این اتّفاق، رهامی به جای را در شناسنامۀ کودك وارد می ضیهبانو، نام خواهرش مرجای گلاسماعیل، به

رود تا در کنار مادر خود آرام گیرد و در جستجوی انه و نزد همسر اوّت، به مشهم میرفتن به تهران و بازگش  به خ

ه فراموشی سپرده بانو در دانشگاه تهران به صورت دختری شاد که گذشته را بگمشمۀ خود باشم... وی با دیمن گل

اّما همین تتمیم و تالش باعث  کنم او را فراموش کنم؛کنم و سعی میدر دت نسب  به او احساس تنفّر میاس ، 

بانو که حاال به وجود رهامی نیز رسوخ کرده، باعث فاصله ن رهامی را درگیر کنم. سرخوشی گلشود او بیشتر ذهمی

 .شودفتن بیش از پیش از همسر اوّلش میگر

ها متفاوت اس . نویسنمگان این هایی با تاریخ نوشته شمه و نویسنمۀ هر کمام از آنفتل آخر به صورت یادداش 

 کننم. های داستانی استفاده میگر شختی ها از این شیوه برای افشای درون و حقایق زنمگی دییادداش 
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کننم و بلقیس سلیمانی گی بودن روای  را فاش میختهای پایانی ، ساهایی دارد که ضمیمهافزون بر این، رمان ضمیمه

کنم میمّمخانی را انکار می آن را نوشته اس . ضمیمۀ دوّم، نامۀ همسر رهامی از آسمان اس  که واقعی  زنمگی خانم

 گویم یوسز فرزنِم اوس  و رهامی قادر به داشتن فرزنم نبوده اس . و می

شود؛ به م سلیمانی و خانم رهامی آشکار میسه روای  استادِ میّممخانی، خانهای زیادی بین در این قسم  نیز تفاوت

ها گیرد به دنبات واقعی  نباشم و به بازی روای داستان خانم میّممخانی تتمیم میطوری که در پایان، نویسنمۀ 

 خاتمه دهم.   

 

 بازتاب اسطوره در آثار بلقیس سلیمانی .2

 های زیر بازتاب یافته اس : اسطوره در آثار سلیمانی به شکل

 ای هایِ اسطورهپردازی و نام.شخصیت2.1

دهنمۀ خاستگاه فکری دارای بار عاطفی، اجتماعی و نشانانتخاب اسامی، خنثی و اتّفاقی نیس  و » شک در داستانبی

های و یا از داستان های داستانی خود را یا از شاهنامۀ فردوسیسلیمانی، نام (.164: 1371)اخوّت،« نویسنمه اس 

مشهود اس ، های مذهبی چه در شاهنامه یا داستانهای داستانی وی با آنرکرد شختی گیرد. اگرچه کامذهبی بر می

ن زات و رودابه چه در شاهنامه و داستارودابه هماننمی دارد امّا با آن به« بازیِ آخرِ بانو»بانو در تفاوت اساسی دارد. گل

 داستان رودابه و زات رو شنیمی؟ »گذرد متفاوت اس : می

 (.94: 1395)سلیمانی،« ت مطمئنّاً اگه من رودابه باشم تو زات نیستی، مگه این که موهاتو سفیم کنی

( 144ن: )همادانم.شیخ صنعان و دختر ترسا هماننم میبانو داستان خود و همسرش، ابراهیم رهامی را با داستان گل

غیر اخالقی رهامی  یابم. خاصّه وقتی که کارهایتان این هماننمی را همگون در نمیاطب در طوت داسچنم که مخهر

حنیز کیس ؟ »کنم: ان به نامگذاری اساطیری اشاره میشود. نویسنمه در جایی از رمبانو آشکار میبرای تتاحب گل

ای و خواس . نسلی اسطورهاك و آرمانی میمه چیز را سراسر پدار نسلی اس  که هاین اسم ایمئولوژیک دنبالۀ کش

شناخ . آن روزها فکر های آسمانی را میرا بشناسم، راههای زمینی پرداز... نسلی که بیشتر از آن که جادهاسطوره

براهیم رهامی نوعی به اگذارد، بهد ابراهیم پیامبر را به نمایش میکردم نام حنیز عالوه بر این که چیزهایی از وجومی

« تر نبود؟آیا به راستی اسماعیل با مسمّا»گذاری تقمیس کنم. خواستم ابراهیم رهامی را با این نامهم اشاره دارد. می

 (.264)همان: 

ای دارنم. رودابه، فرانک، تهمینه و سینمخ  های شاهنامههای داستانی، نامبیشتر شختی « به هادس خوش آممیم»در 

سینمخ ، منوچهرخان همسرِ تهمینه، اسفنمیارخان، سیاوش و سهراب، ساسان، بهرام، خواهران رودابه، هومن پسرِ 

یارخان رودابه را مادر پهلوان او دختری بی پرواس . اسفنم»های رودابۀ شاهنامه را با خود دارد: برزوخان. رودابه ویژگی

 (. 41و35: 1390)سلیمانی،« نامم. رودابه در سوارکاری مهارت داردمی
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جایگاه زن در به نشانۀ انتقاد و اعتراض به رونم حاکم بر جامعۀ ایرانی و نادیمه گرفتن نقش و  این رمانه در نویسنم

رود. این اسطوره می یونانی، هادس و پروسفونه،ۀ ، به سراغ اسطورهای ایرانیجای استفاده از اسطورهجامعۀ مردساالر، به

اننم پروسفونه سفری را در ، مسفرگونه دارد. شختی  اصلی داستانهای مرگ و رستاخیز اس  و حالتی از اسطوره

 رسانم.سرانجام او را به دنیای زیرین میگذرانم که گیرد و حوادثی را از سر میپیش می

(، Hades(، دختر دمتر و زئوس اس . وی ملکۀ جهان زیرین اس . زیرا به همسری هادس )Persephoneپروسفونه )

های زیر (، الهۀ رودخانه styx( و استیکس )Zeusآمم. در بعضی از روایات، پرسفونه دختر زئوس) ایزد جهان زیرین در

نشان »و بخش دوم آن به معنای « نابود کردن»ای به معنای  . بخش نخس  نام پرسفونه از واژهفی شمه اسزمینی معرّ

و با ریشۀ قیمی یعنی « کنمکه نور را نابود می او»صورت، پروسفونه یعنی  و بیانگر نور و روشنایی اس . در این« دادن

پروسفونه، قبل  .خوانمنممی« دوشیزۀ بهاران» (، به معنای Proserpine) در روم او را پروسِرپینه«. پرتو درخشنمه»

( به معنای  Coreکرد و البته نامش کُره )روی زمین و کنار مادرش زنمگی می از آن که به همسری هادس در آیم، در

ها معتقم بودنم که ملکۀ دنیای مردگان نبایم صاحب فرزنمی شود و آن هنگام که به بود. زیرا یونانی« دوشیزه و باکره»

، لقب ن زیرین )دنیای ارواح و مردگان(جهان زیرین هبوط کرد، دختری جوان بوده اس . وی بعم از هبوط به جها

اش را ، خویشکارِی زیر زمینیهبوط دخترمادرش پس از ( را یاف . دمتر، dreaded Persephoneپرسفونۀ مهیب )

به وی واگذار کرد. پرسفونه، ارتباط نزدیکی با مادر داش  و می توان او را ایزدبانوی حاصلخیزی و باروری به حساب 

 تسموفوریا یاد کرده انم. 2الهه یا  2دمتر یا  2آورد. بنابر این مادر و دختر را به عنوان 

برادر،  3بین جهان زیرین. در تقسیم اولیۀ جهان( بود. برادر زئوس و ایزد Rhea( و رئا )Cronus) هادس، پسر کرنوس

، و زئوس ، هارین به هادس واگذار شم. پوسئیمون، ایزد اقیانوس( و هادس، جهان زیPoseidonزئوس، پوسئیمون )

  تنمخوی و آتشین اس . اما نه شر اس  نه علّ ، دلگیر، تیره و تار ورو، هادسمای آسمان( شم. از اینایزد ایزدان )خ

ممکن ، ا به سر گذاشتن کاله نامرئیمرگ، و تنها از آن رو که با مرگِ مأیوس کننمه مرتبط بوده، مهیب اس . هادس ب

توان فهمیم کی میمودۀ نمی شود. به همین سبب، ایزد در یونان باستان، نامرئی اس . اس  حاضر باشم ولی دیمه نمی

 کشانم.ی را به سم  شکاف تاریکی ابمی میشود و کی زنمگزیر زمینی هادس ناگهان گشوده می نی ونها

یونانیان از این ایزد در هراس بودنم. او نیز ماننم همسرش پرسفون اس . در جهان زیرین، ایزدی دهشتناك و در روی 

لوتو یا پلوتون )بخشنمۀ ثروت( دس را گاه پها آورد.و فراوانی میتوت را به ارمغان میزمین برای مردم، باروری 

پیِ زنان فناپذیر، پریان و خواستنم... او در روزهایی که به زمین می آیم، سر در نمنم. کشاورزان او را به یاری میخوامی

 ،( Leuke، یک بار به لئوکه)ایکنم. وی بر اساس اسطورهگذارد و به همسرش خیان  میها میهای جنگلرستنی

، دت باخ  و او را از جهان باال ربود تا معشوق خود سازد. بعم از مرگ لئوکه، درخ  سپیماری را به یادش اقیانوس پری

نمی شمنم، مگر هرمس  ( کاش . خمایاِن دوس ِ هادس وارد مسایل شختی او  Elysianدر مزرعۀ الیسیان )

(Hermes که پیام ).رسان خما بود 
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( واقع در سیسیل با دوستانش بازی می کرد، زمین گل نرگس  Ennaی در جلگۀ انّا )هنگامی که پرسفونه در مرغزار

را در مسیرش رویانم؛ همیۀ گایا )زمین مادر( به هادس، برای پرسفونه. نرگس، قمرت خمایان را منعکس می کرد و 

شیطانی برای جلب نیر  بیننمه را بی اختیار به ترس و تکریم وا می داش . عطر این گل، سیر کننمه ، و وسوسه ای

پرسفونه بود. در اساطیر یونان، گل نرگس نماد ازدواج مقمس اس . پرسفونه ، دو دس  را برای چیمن گل دراز کرد. 

در همین زمان، هادس با ارّابه ای زرین که اسبانی تیره آن را می کشیمنم، از زمین بیرون آمم، پروسفونه را با دس  

( خواس  مانع ربوده شمن  Cyaneجا دور شم. یکی از فرشتگان دریایی به نام سیانه ) راس  ربود و به سرع  از آن

انگیز زمین او شود، اما هادس ضربه ای بر زمین وارد کرد ، دت زمین را شکاف  و با پرسفونه وارد ژرفای سیاه و هراس

( )ایزد خورشیم( شنیمه و شاهم  Helios( و هلیوس ) Hekateشم. پروسفونه فریاد برآورد و صمای او را تنها هکات )

ها صمای گریۀ پروسفونه را در فضا انعکاس دادنم و مادر صمای او را شنیم و در جستجوی او به این ربودن بودنم. تپه

حرک  در آمم. اما هیچ کمام )نه آدمیان، نه خمایان و نه هیچ پیام رسانی چون مرغان و پرنمگان( حقیق  را به دمتر 

 گفتنم. مادر باز ن

، شکاف زمین به هم آممه، گل نرگس ناپمیم و چیزی از پرسفونه ، دوستان دختر، به مرغزار رسیمنموقتی آتنا و آرتمیس

، سرگردان شب و روز 9( روشن کرد و  Etnaهای کوه اتنا )، دو مشعل از شعلهدمتر جز سبمی پر گل باقی نمانمه بود.

فرمان داد از رشم بذرها و جوانه زدن امتناع کنم. زمین، خشک و بایر شم. در جهان به دنبات دختر گش . و به زمین 

( یا سیانه دریاف  که هادس، پروسفونه را ربوده اس . نرئیمها  Nereides( از نرئیمها ) Arethuseتا به یاری آرتوز )

پس  کردنم.مرشان زنمگی میعماق اقیانوس با پدختر زیبا روی نِره و دِریس ، دوس  کشتی ران ها بودنم و در ا 50، 

دمتر به هیأت پیرزنی در آمم و از کوه المپ پایین آمم و در زمین خانه گزیم... تا این که زئوس در قیطی و خشکسالی 

زمین، خمایان را نزد دمتر روانه کرد. خمایان با ترس و احترام اظهار داشتنم که نسل انسان از گرسنگی نابود خواهنم 

ها و همایای خمایان آور، به امر زئوس نزد دمتر رف  تا او را بازگردانم. دمتر پیامخمای پیام ،( Irisشم. سپس آیریس )

نمیمن ها و خ، نور خورشیم و بوی گللمپ شتاف  و با اوگف  که پرسفونهرا رد کرد و برای سخن گف  با زئوس به کوه ا

بزرگ را دلگیر هادس زنمانی کنیم. زئوس سخنان الهۀ  توانیم او را در سرزمین تار ودارد. چگونه میرا دوس  می

را ، سرسبزی و حاصلخیزی را به زمین بازگردانم. دمتر نیز پاسخ داد تا زمانی که دخترش پذیرف ، به شرط آن که وی

 حاصل خواهم مانم.یزرع و بی، مالقات نکنم؛ زمین لمدارددر مرغزارانی که دوس  می

س را نزد خمای جهان زیرین فرستاد و از او خواس  که پرسفونه را رها سازد. هادس با سرانجام زئوس به ناچار هرم

، مخفیانه او را به خوردن دانۀ انار دعوت کرد تا مطمئن اما پیش از ترك جهان زیرین درخواس  برادر موافق  کرد،

 مرو هادس خواهم مانم. لشود که وی برای همیشه در ق

صعود کرد و به دیمن مادر شتاف . در همین زمان، ترسی به قلب دمتر راه یاف  که آیا پس پرسفونه با ارّابۀ هرمس 

توانس  در کنار پمر و مادر ، زیر آفتاب ه؛ زیرا اگر چیزی نخورده بود، میدختر در جهان زیرین چیزی تناوت کرده یا ن

دختر درخشان زنمگی کنم. اما با خوردن غذای جهان زیرین، مجبور اس  به نزد هادس بازگردد. دمتر با پاسخ مثب  
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، آممه بود تا پیام زئوس را به دمتر برسانم. زئوس متعهم ناامیم شم. در این میان رئا، مادر دمتر، میانجیگر وی و زئوس

ود که پرسفونه یک سوم از سات را در سرزمین تیره و تار هادس بگذرانم و در بهار از دنیای تاریک به در آممه و شمه ب

، هلیوس، روزها را کوتاه و سرد کنم، بر روی زمین بمانم توت و تا آن زمان که خمای خورشیمتا پایان برداش  می

 .(362: 1387، اسمی ، 40-39: 1380)پین سن ،

اه ، شختی  اصلی رمان، با اسطورۀ هادس و پروسفونه هماننم اس . زن ایرانی از فراموشی و استیالۀ جایگبهزنمگی رودا

خان، یوسزدار )«خان»های ، پیوسته از اسمستیز و مردساالری القای فضای زننالم. و برازنان در جامعۀ مردساالرانه می

ها دهم و آناجازۀ حرف زدن و اظهار وجود نمی برد. فضایی که به زنخان و ...( بهره میخان، منوچهرخان، لطفعلیبرزو

ا اگر اتفاقی برایشان افتاده باشم، حاال در ها، حتّنیر رودابه این زنبه»دارد: ی انکار آن وا میرا به کتمان حقیق  و حتّ 

ها تجاوز شمه ط یک مفهوم داش ، به آنها فقها و شهر خود ناچارنم انکار کننم. انکار غلیه آناین جا در میان خانواده

شناختنم، با خود عهم کرده بودنم، به قیم  تطهیر دشمن هم که شمه، جامعۀ ایرانی و تابوهای آن را میبود. ولی چون 

بمین ترتیب از آغاز تا پایان رمان، دو موتیز جنگ و تجاوز  (103: 1390)سلیمانی،« کردنمض را انکار کننم و میتعرّ

داستان و  )تجاوز به رودابه از سوی دشمن خانگی و تجاوز به خاك ایران از سوی دشمن خارجی( در امتماد هم طرح

 برد.پیرنگ آن را به پیش می

تأویل را به سوی مخاطب های فقآفرینی که اعمم درك رودابه از زمان در رمان به تکرار آممه اس  و ضمن ابهام

کرد حوادث ن تغییر کرده بود. گاهی احساس میدرك رودابه از زما»سازد: گشایم، آن را به اسطوره نزدیک میمی

انم؛ در زمانی که آن را اش اّتفاق افتادهای از زنمگی فرا زمانیان قابل این دنیایی، که در مرحلهروزهای اخیر نه در زم

ثاب  که با  که پس و پیش نماش ، زمانی ساکن وها بود؛ جاییدس ین زمان در دورکرد. ادرك نمیواضح و روشن 

های سات، عمر کرده کرد ساتشم... به همین دلیل فکر میار میوار بر او آشکدهنمه و کابوستتاویر مبهم و هشمار

داد و فکر را درك و تشخیص نمیزمان و مکان ( »37)همان: « شم...برای درك زمان به مکان متوسّل میاس ... گاهی 

رودابه »خان نیز چنین احساسی دارد: رودابه دربارۀ یوسز .(29)همان:« ماجرایی غیر واقعی گیر کرده اس  کرد درمی

 (.14)همان: « احساس کرد مهنمس در دهلیزهای زمان گم شمه اس 

ور ب، رستم و اسفنمیار، مردان را عامل اصلی شعلهسهرا ، ضمن اشارات بینامتنی به شاهنامه و جنگ رستم ونویسنمه

شبی »: کنم؛ و جنگ را یکی از عوامل اصلی غفل  جامعه از نقش و جایگاه زنانشمن آتش جنگ در جهان معرفی می

مرش بعم از نماز صبح، شاهنامه رآمیز رستم و سهراب در گوران شروع شمه بود، پکه از یک سیرگاه با جنگ تأثّ

گف  شیخی و خانی با هم کنار اش شک نماش . دایی برزو مینم با صمایی که کسی در فخام  و دلنشینیخوامی

 .(23)همان: « انم: اسالمی  و ایرانی آممه

کرد چرا این مردان ر پایان می گرف  و رودابه فکر میبعمها نماز پمر با جنگ رستم و سهراب و رستم و اسفنمیا»ی حتّ

ک آن به پیاممهای دهشتناك ( جنگی که مردساالری به راه انماخته و ی24)همان:« جنگنم.ا هم میب انموقتی همه خواب

 .(13همان:«)، خیلی نامردیههاها، بچهمردم چه گناهی کردن! زن»انمیشم که: آن نمی
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. این انگاره در تجاوز ای اس های اسطورهخان، بازنموِد ربایِش الهگان در نمونهِن رودابه به اکراه به خانۀ یوسزرفت

ای بر سرنوش  او ای نمارد و تقمیر و جبر اسطورهیوسز و آزار روانی به رودابه مشهود اس . رودابه جز ناکامی بهره

گیرد یوسز کنم. او تتمیم میتبمیل می« نابودگر»به کهن الگوی « یتیم»حاکم اس . این ناکامی او را از کهن الگوی 

عملی کردن قتل ( اّما در 86)همان:  خان که جانش را بگیردبار نه موهای یوسز( و این73را سالّخی کنم )همان:

ای ای اسطورهمایهکنم. قربانی شمن و قربانی کردن در این رمان از بنمانم. بنابراین خودکشی میخان ناکام مییوسز

کنم و ر اس  که رودابه در آن زنمگی میبرخوردار اس . این قربانی شمن به خاطر جبر حاکم بر جامعۀ پمر/ مردساال

خودش بود که به تیریک احسان و دایی برزو به »تقتیر نیس : خود رودابه در قربانی شمن خود بیبه باور نویسنمه، 

ها آن خانه رف . پس اگر قرار اس  کسی در این میانه میاکمه و مجازات بشود، خود خودش اس . دختری که موقعی 

کنم و آن قمر درای  نمارد که خودش تتمیم بگیرد. از آغاز ماجرا گاهی تنم و سریع درون خودش مینرا درك و فهم 

اش برگشته و ُسک ُسک گفته اس . جرأت رو در رویی تن خودش دالی گفته و به جای قبلیسرك کشیمه، به خویش

م و بی درد سر، امّا حاال از زوایای پنهان با خودش را نماشته و نمارد. از آغاز در نقش قربانی ظاهر شمه؛ نقشی خوشاین

)همان: « کشانمم و او را به مبارزه و میاکمه میکششّکاك، گستاخ و ظالم ممام سرك میو ناپیمای وجودش یک خودِ 

50   .) 

، به کنم. این زن پیش از ازدواجصما می« ستاره»رد و شوهرش او را نام دا« ناهیم»زنِ داستان « بازیخاله»در 

ای که جذبه نمارد؛ زهره»کنم؛ ازدواج می« زهره»پس دامپزشک با  دهم.گاری دامپزشک روستا جواب منفی میواستخ

های دو زن و نام مستعاری که انتخاب نام .(183: 1393)سلیمانی،« روح اس ک کاخ بلورین زیبا امّا سرد و بیمثل ی

که این کارکرد در رمان مشهود ای داشته باشم؛ در حالیطورهستوانم کارکردی ابرد، میر برای ناهیم به کار میشوه

 نیس . 

)اوّلین مرد « گِهمُرد»در آغازین صفیۀ رمان، سلیمانی به اسطورۀ آفرینش مانوی اشاره کرده و بین جایگاه وجود 

ی و بر حادثۀ میور)اوّلین زن زمینی( با دو بُنی بودن هستی در مانویّ  پیونمی قائل شمه اس  « مُردیانه»زمینی( و 

با « مردیانه»و  با روشنی، نور و اهورامزدا مرتبط اس ،« گِهمُرد»کنم. به عقیمۀ او و درونمایۀ اصلی رمان تأکیم می

اوّلین بازگردانم امّا  کنم او را به سوی همسر و زنمگی. دوس  ناهیم، حمیرا، تالش می(5)همان: تاریکی و اهریمن 

اهریمن بار که یک»دانم: می« منبع و منشأ شرارت و پلیمی» ، دختر اهریمن هماننم و«جهیکا» مانم و او را باناکام می

ای بر سرش به حذف بشه، همین جهی خانم با بوسه رف ، برای همیشه از صفیۀ روزگاردر جنگ با اهورامزدا می

ها ها و پلیمیشرارت به باور حمیرا همۀ .(266)همان: « یر اون رو باز آفریم و باز زاییمهوشش آورد و به تعبیر اهل ن

اون به اهریمن یاد داد در بمن انسان اوّت، جناب کیومرث زهر پمیم بیاره »آموزی جهیکا به اهریمن اس : نتیجۀ چاره

« و دیو مرگ را بر اون برانگیزونم و نیازمنمی، گرسنگی، تشنگی و بیماری رو بر اون مسلّط گردونم و دیو تنبلی

گیرد که همۀ زنان، خودش، ناهیم، جهی، سودابه، مردیانه، مشیانه و زلیخا و... از لیاظ جنسیّ  ( و نتیجه می226)همان:

 (.226)همان: « انمتبار نادرستی داشته و همه میتاله
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تو »: خوانمگونه می( و او را این232-233ن: گویم )همائا و جیسون را برای ناهیم باز میحمیرا در ایمیلی، داستان مم

وری که بانوی قاتل، ماجراجو، عاشق پیشه، حسود و کینه .(232)همان:« مئای جمیم و ممرن و روشنفکر هستییک م

در این ماجرا، اخوی بزرگوارش رو کش  و همراه سردار یونانی، جیسون خان، فرار کرد. این اوّلین قتلش بود، ولی »

 (. 232)همان:« آخرین نبود

، پسر تانی نیز بعم از شکس  در ازدواج اّوت و دوّم و جمایی از هر دو همسر، خود را با قابیلمسعود، دیگر شختی  داس

گویم: دانم و میساز ازدواج دوّم میرا زمینه و شکس  در ازدواج اوّت (209)همان:  بینمنوح، ادیپ و آدم هماننم می

میوۀ ممنوعه را  دانس  آدم ابوالبشر آنخوب می دواج مجمّد کشانم، خماونمهمین آمادگی تو بود که مرا به سم  از»

کرد، خماونم میوۀ ممنوعه را مشخّص نمیکه خودش تخم اشتیاق را در درونش کاشته بود. اگر خواهم خورد؛ چرا

 ن چیز نخوریم، آنها گف  که از فالرفتنم. امّا از زمانی که خماونم به آنو حوّا هرگز به طرف آن میوه نمی احتماالً آدم

 (. 211)همان:« ای شمنم که از آن منع شمه بودنمدو حریص تجربه

 

 ای .مضمون اسطوره3

 گیاه پیکری..3.1

ه به های داستانی با گیاه و عناصر مشابه آن )گیاه پیکری( نمودهای گوناگونی دارد کدر آثار سلیمانی، پیونم شختی 

 شود: چنم نمونه اجماالً اشاره می

 استمرار حیات آدمی در گیاه  .3.1.1

در نیام تتوّرات انسان از عالم هستی، درخ  در میان نمادهای تکرار شونمه و مقمّس، سرافرازترین قام  اساطیری »

شود و نماد تولّم، بالنمگی، مرگ و ین و آسمان و ستون گیتی تلّقی میاس  و رکن و پایۀ هستی و ارتباط میان زم

حیات، زایش، مرگ ۀ معنای نمادین خود با همۀ نمادهایی که در گردونۀ اسطوره و هنر، رمز رستاخیز اس  و در جوهر

 (. 75: 1377)پورخالقی چترودی،« انم، پیونمی نمادین داردو زنمگی جاودانه

زیر بی خاور بچّه را بی» کنم: را در زیر درخ  انار دفن می« نسا»بی خاور، جنین شش ماهۀ ، بی«بازی آخر بانو»در 

کنم از این به بعم از وجودش ام، احساس میاین درخ  پیما کردهدرخ  انار دفن کرده اس ، حس عجیبی نسب  به 

کنم داستانی دربارۀ اناری بنویسم که درون یکی از دانه هایش های این درخ  نشانی هس ، فکر میو نسا در میوه

 (.61: 1395)سلیمانی،« کودکی پنهان اس 

؛ 257: 1386تولّم و زایایی، باروری و دوام زنمگی زناشویی و جمایی ناپذیری همسران اس  )بولن،انار نماد 

 یابم. باره می( و کودك در وجود انار، حیاتی دو130: 1387؛ زمرّدی،402: 1390آموزگار،

بعم از تو خشک  من بعم از تو سوختم، درس  مثل انار میخوش که»شود: نیز از درخ  انار یاد می« بازیخاله»در 

مبتنی بر باور به ( »56)همان: « پاشانمن برگ توی حیاط خانه برای دور کردن مرگ( »47: 1393)سلیمانی،« شم.

 (.153: 1390)فریزر،« پیونم حیات و درختان اس 
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که از دو خان اهللخانی به نام عین»شود: برای ناهیم تعریز می« ماه گل»ام در همین رمان، ماجرای زنمگی زنی به ن

خان، صاحب همسران پیشینکنم. و ماه گل بر خالف ی نشمه اس ، با ماه گل ازدواج میهمسر خود صاحب فرزنم

های در یکی از چاهشنود، او را رابطۀ ماه گل با مردی دیگر میهای مردم را دربارۀ شود. خان وقتی بمگوییفرزنم می

شود. به ه زیارتگاهی برای اهالی منطقه میشود و تبمیل بای سبز میهز دهانۀ چاه درخ  بُنانمازد. اقنات روستا می

( 221)همان: « شودمی اش خارجمانم و از دهانۀ چاه با فرزنم یک روزهمردم روستا گویا ماه گل زنمه می عقیمۀ برخی از

هم ایم، جوهر صم قنات گف  اگر این قنات به حرف بیبی جان میبی»اهایی را پش  سر گذاشته اس . این قنات ماجر

 (.222)همان: « دهمهایش را نمیکفاف نوشتن اوسنه

اش از ای اس  که به دس  زنی که تنهآدمی میوۀ درخ  هف  شاخه»پیونم زن و درخ ، یادآور این باور اس  که 

 (.    73: 1381)پورخالقی چترودی،« شودۀ درخ  بیرون آممه اس ، تغذیه میبمن

توانم از طریق گیاه شمن به حیات خود ادامه بر اثر فاجعه ای گسیخته شود، می ویژه زنیان بهاگر زنمگی یک انس»

نیز همین ارتباط گیاه و انسان « بازی عروس و داماد»از مجموعۀ « خاك مادر»در داستان  (.293: 1372)الیاده،« دهم

جا کرد او را سر قبر مادرش ببرد... آن ادار میمادرش، هر روز پمرش را و دختربچّه از فردای دفن»بازتاب یافته اس : 

زد. هفتۀ سوّم وقتی آب را کرد و کمی با مادرش حرف میپاشی میکرد، بعم آن را آبابتما خاك گور مادر را صاف می

 (. 36: 1396)سلیمانی،« شود؟پمرش گف : پس چرا مادرم سبز نمی ریخ ، بهی قبر مادرش میرو

 آبیاری درخت با خون .3.1.2

ها را شاخه های خون گوسفنمهای قربانی بازی کرده بود، آنبارها با باریکه»، «به هادس خوش آممیم»رودابۀ رمان 

درخ  »در داستان  (.63: 1390)سلیمانی،« های خیالی همایتشان کرده بودها و باغشاخه کرده بود و به طرف درخ 

مر شونم، پر ثور و گردو وقتی با خون آبیاری می، درختان انگ«را دوس  داش پسری که م»از مجموعۀ « خوارخون

ها دور تنۀ درخ  گشن گردوی حیاط های رونمۀ درخ  انگور سیاه را نماش . شاخهداربس  گنجایش شاخه»شونم: می

 (.  45: 1394)سلیمانی،« درختی خون بخوره همینه»گف : به پش  بام رسیمه بودنم. مادر میجا پیچیمه بودنم و از آن

 بازگشت روح مرده در هیأت پرنده.3.1.3 

ای کنم. قتّهعریز میهایش تای برای نوهی داستانی سعیم، مادر بزرگ، قتّهها، یکی از شختی «بازی آخر بانو»در 

وه در یک قبر همانی با شکها را به یک مآیم و آنیأت یک پرنمه به سراغ چنم مرد میدربارۀ روح یک مرده که در ه

 «ا به یک مهمونی درس  و حسابی کنمپرنمه گف : من روح یک مُرده هستم، اوممم شماها ر»کنم: دعوت می

 (.227: 1390)فریزر، « پنمارنم که آمادۀ پرواز اس ای میمهغالبًا روح را پرن» .(252: 1395)سلیمانی،

زد و رودابه تی روح ننه بیگم در خانه پرسه میوق»یابم: هم بازگش  می« به هادس خوش آممیم»بیگم در رمان روح ننه

شم؛ طوری که رودابه کرد، سرشار از گذشته میه درك میطور که رودابدیم، جوّ خانه آرام و آنناظر میاو را حاضر و 

ها را ننه کرد. انگار همۀ ایندرونی و باستانی را دوباره حس میهمان پر و پیمانی، همان سکون قمیمی، همان شکوه 
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تر، تقمیر و همزمان با آن تسلیم چنان بات و پرش را به خانۀ بیگم با خودش برده و دوباره آورده بود و از همه مهم

 (. 142: 1390)سلیمانی،« زیستنموار میزمانی بهش  همه در یک الگسترانم که انگار خان میلطفعلی

 پیوند زمین و آسمان .3.2.4

ها بازتاب یافته و جهانِ آفرینش، حاصلِ این ازدواج اس ... بر این ازدواج آن با زمین در اسطورهنرینه بودن آسمان و 

اساس، زمین موجودی همتا با خویش ت یعنی آسمان ت را آفریم تا جایگاه خمایان نیک باشم. و این دوت زمین و آسمان 

این نخستین ازدواج و پیونم در عالم هستی بود ت خانوادۀ گستردۀ خمایان و دیگر موجودات اساطیری را آفریمنم و 

 (.414: 1391)یاحقی،

آغوشی زمین و کرد در این لییات خاص شاهم همرودابه احساس می»خوانیم: می« به هادس خوش آممیم»در رمان 

همان  تر این که، وقتی ماهکرد همۀ آن چه روی کرۀ زمین هس ، نتیجۀ این آمیزش اس  و مهمآسمان اس  و فکر می

« کرد این ستارۀ رنگ پریمه هم حاصل این وصل  اس شب از دت زمین بیرون آمم، رودابه احساس می

 (. 1390:180)سلیمانی،

 

 کهن الگوها  .4

 کهن الگوی آنیما و آنیموس .4.1

آپولون ]به »دهم که آدمی نیاز به جنس مخالز دارد: ای یونانی نشان میبا طرح اسطوره« ضیاف »در رسالۀ  افالطون

خویش، روزگار وصل خویش های نخستین را دو نیمه کرد. هر یک از آن دو نیمۀ دور مانمه از اصل دستور زئوس[ انسان

انم و به زد تا مگر از او دور نمزوان وی را به گردن خویش حلقه میجس  و با تالش به اّتتات به نیمۀ دیگر، بارا باز می

ها به اعتتاب پرداخته، بر آن شمنم که هیچ یک شم. پس همۀ آن نیمهیشین خود بازگردد؛ ولی میسّر نمیحال  پ

مردنم و هر نیمه، چه زن و چه پیاپی از بی نوایی میبمون دیگری کاری انجام نمهم و در نتیجه همگی ناتوان مانمه، 

همچنان در آغوش داش  تا خود نیز بمو ملیق گردد. زئوس دلش به  مرد که هنوز زنمه بودنم، نیمۀ دیگر خویش را

که گفتم هر یک از ن افراد بشر پمیم آمم... پس چنانرحم آمم و این مشکل را رفع کرد. از آن زمان عشق متبادلی بی

: 1385)افالطون،« باشمر کس به دنبات نیمۀ دیگر خویش میما از نیمۀ یک انسان دیگری اس  و به همین جه  ه

33.) 

کنم که نیمۀ خورد، احساس میمی ن یا مردی برجویم و چون به زن، هر فردی، نیمۀ دیگر خود را میبه سخن افالطو

آنیما و آنیموس گمشمۀ خود را باز یافته اس . امّا یونگ معتقم اس  که این نیمۀ گمشمه در درون خود آدمی اس . 

ای که در ضمیر ناخودآگاه های زنانه و مردانهشود عبارتنم از جنبهیاد می« رهمزاد مذکّ»و « ثهمزاد مؤنّ»که از آن به 

، آنیما را معادت انم. یونگمعادت التینی واژۀ روح مشتق شمه مردان و زنان وجود دارنم. هر دوی این اصطالحات از

: 1391)بیلسکر، یا منطق( در زنان دت کالم )خِرَددانم و آنیموس را معانه )شورمنمی یا عشق( در مردان میاروسِ مادرا

60). 
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دهم. آنیما به معنای های جنس مخالز را نشان میاین دو کهن الگو بمین معنا اس  که هر شخص برخی از ویژگی

ر دو وجهۀ ختایص زنانگی در مردان و آنیموس بیانگر ختایص مردانگی در زنان اس . در این کهن الگوها فرد تا ه

و هیچ مردی توانم به شختی  سالم دس  یابم. در نیر یونگ ، هیچ زنی به تمامی زن نیس  میخود را بیان نکنم، ن

هر مرد در خود تتویر ازلیِ زنی را دارد که اساسًا در ناخودآگاه او اس  و بر زنمگی عاطفی و »به تمامی مرد نیس . 

عموالً به دس  مادرش شکل ن مرد مهای فردی عنتر زنانۀ رواافکن اس . به نیر یونگ، جلوهاحساسی وی سایه

( و اگر مرد حس کنم مادرش تأثیری منفی بر روی وی گذاشته، آنیمای وجودش به 60: 1391)یاحقی،  «گیردمی

 .(273: 1395)یونگ، کنمت خشم ، ناتوانی و تردیم بروز میصور

اس  یا دو جنبه دارد، یکی روشن و  های متفاوت زنان، دو سویهبنابر این آنیما از لیاظ وابستگی به کیفیات و سنخ

سپی، فریبکار یا ساحر مکان دیگری تاریک، در یک سو خلوص خیر، تمثات نجیب الهه ماننم و در سوی دیگر رو

 انم.گزیمه

همیشه از قتّۀ یونانی »نویسم: که حاوی پیام خواستگاری اس ، می ، مسعود در نامۀ اوّت خود به ناهیم«بازیخاله»در 

آمم. جستجوی نیمۀ دیگر برای مرد و زن، یک شروع خوب برای طرح شمن انسان به دس  خمایان خوشم میدو نیمه 

ام مهام و او را همراهی نامیمسألۀ ازدواج اس ، داشتنِ یک همسفر و همراه را برای یک مرد مبارز الزم و ضروری دانسته

ش و حمایتگرش، برایم پناهگاه منمستقل، بزرگ شختی »( و 148: 1393)سلیمانی،« امکه همۀ عمر دنبالش بوده

)همان: « ی نیاز دارم که دستی به سرم بکشمخواهم سرش داد بزنم و بگویم من هم به کسدلم می. »(39)همان: « اس 

گویم: ( یا ناهیم می96)همان: « ستین که من آرزو داشتم پیماش کنمشما همون دختری ه»گویم: ( و دکتر می33

 (. 95)همان: « امر مردی اس  که همیشه منتیرش بودهاحتمااًل این، تتوی کنمفکر می»

شود: خان از همان هف ، هش  سالگی بر زلیخا فرافکن می، آنیمای بیمار یوسز«به هادس خوش آممیم»در رمان 

یوسز بود. اون  مالّکرام  توی مکتب خونه، آخر هر جلسه، قتّۀ یکی از انبیا رو می گف . اون روز نوب  قتّۀ حضرت»

این آنیما در یوسز و آنیموس زلیخا بر یوسز،  .(15: 1390)سلیمانی،« ر می کردم مجبورم عاشق زلیخا بشمزمان فک

شق و شیفتۀ تو شونزده سالگی من واقعًا عا»ای کاری از پیش نبرد: هعشقی دو سویه را رقم زد که هیچ قمرت بازدارنم

یک سات »مّا در پی ناکامی، آنیمای تربی  نشمۀ یوسز هرزگی در پیش گرف : ( ا16)همان:« زلیخای هفمه ساله شمم

 (.20)همان:« ای گوران نرفتم، وقتی رفتم که تو تهران کّلی دوس  دختر خوشگل برا خودم دس  و پا کرده بودمو خرده

ی رودابه پیش می آیم و تالش ای که براشود اّما بعم از حادثهی احسان نیز بر رودابه فرافکن میدر همین رمان، آنیما

یهن و رفع ( با استعالی عشق خود برای بالگردانی مامِ م131مانم، )همان:ۀ او در بهبود اوضاع بی نتیجه میصادقان

( و در 130)همان:« رودگزینم و برای دفاع از میهنش مییم تری را برهمف مهم»گیرد و تعمّی، سفری در پیش می

 کنم. ه یا نوزایِی راستین را تجربه مییابی دگرگونگیرد و فردی رخ را در آغوش میفماکاری، مرگی سنهای  

 

 



 21

5 

 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
201 - 219  

 کهن الگوی باغ.4.2

باغ از نیر »که جنّ  که در قرآن به معنای بهش  آممه، در اصل به معنی باغ اس  و باغ نمادی از بهش  اس ، چنان

رسم... باغ در حوزۀ مذهب و دیان ، بهش  به وَِر جمکرد می ای دراز دارد که از نیر اسطوره ایفرهنگ و تاریخ پیشینه

ا در فضای آن به میوۀ معرف  )میوۀ ممنوع( دس  یافتنم و به زمین آورد که آدم و حوّو باغ دلپذیر آن را به یاد می

   .(196-197: 1386)یاحقی،« هبوط کردنم. بنابر این، آدم همواره در آرزوی بازگش  به بهش  به سر برده اس 

( رودابه، 48: 1386)کوپر،« رونممؤنّث، و میهر بکارت به شمار می های حتارکشی شمه نماد اصل پذیرنمه،باغ»

رود. ها در شهریار میدوستش به باغ آن، پس از تجاوز و حادثۀ تتادف، همراه «به هادس خوش آممیم»شختی  اصلی 

کنم زمان به عقب آورد و آرزو میغ در دورۀ نوجوانی را به یاد میاایستم، خاطرۀ سیزده بمر در بجا در وسط باغ میآن

بازگردد. این یادآوری، انعکاسی از آرزوی نهفته در ناخودآگاه رودابه اس ؛ آرزوی برگش  زمان به عقب و بازگش  به 

بهار نوجوانی او  ان بود و آخریندوران باکرگی؛ به بهار سات آخر دبیرستان که آخرین بهار پیش از آممن او به تهر

 افتم. ( بازگش  به آغاز و بهار زنمگی، که در الگوی اسطوره ای این اثر اّتفاق می33: 1390)سلیمانی، 

 کهن الگوی مار .4.3

وری در نمایی خردمنم و داناس . در هنم بخشنمۀ بارآدم» .(737: 1391)یاحقی،«  هوش و دانایی اس میهر»مار، 

مار در اساطیر ملل، مفهوم دو گانۀ ت مثب  و منفی ت دارد و » .(172: 1376)الیاده،« شونمسطح جهان پنماشته می

صاحب کیفیات رمزی دو سویه اس : از جهتی جانوری اس  که بار همۀ گناهان و رذایل را بر گردن دارد )از جمله 

م ی نو اس ، چه تغییر شکل منیّا در داستان پیمایش( و از سوی دیگر، جانوری الهی و راهنمای حیاتفریفتن آدم و حوّ

، دوباره جوان می نمایم روانی اس . مار با پوس  انماختن و دایمی آن، حاکی از انوار ناخودآگاهی و مراحل مختلز رشم

توانایی پوس  انماختن مار و » .(64: 1373)دوبوکور،« ه بود. بنابر این تجمیم حیات اس ولی در واقع همان اس  ک

انمیشه را قوت ظاهر شمنش پس از ترك جلم قمیم و فرسوده، به صورتی که کامالً جوان شمه و جان تازه یافته، این 

 .(41)همان: « توانم دایمًا تجمیم حیات کنم و از این روی دعوی شمه که جاویم و نامیراس بخشم که مار میمی

هستی اس . مار در معنی  نی زاینمه و میراننمه دارد. مار هم عامل نیستی و هم عامل، مار دو معدر زبان فارسی»

( 17: 1385)ناهوگو،« نمه، هم ریشه با مادر و ماده اس ، هم ریشه با مرگ، مرد و بیمار اس  و در معنی زایمیراننمه

ای فرهنگ یهود متأثر اس ، مار هدر روایات دورۀ اسالمی که گاه از سرچشمه»مار، نماد گناه و آشوب ازلی اس . 

ا چون با ابلیس در اغوای آدم رف  امّ شمار میدارهای بهش  بهحیوانی زیبا و دارای چهار پا ماننم شتر بود و از خزانه

همکاری کرد و او را به داخل بهش  نفوذ داد، خماونم به عقوب  این کار، او را از بهش  اخراج کرد و به اصفهان انماخ  

  .(738: 1391)یاحقی،« ا به خاك خوردن و با شکم خزیمن عقوب  کرد و مقرر شم آدمیان، سِر او را بکوبنمو او ر

مار ممکن اس  به صورت موجودی »یرا زن منشأ زنمگی و حیات اس : گیرد؛ زر از دیمگاهی در کنار زن قرار میما

مثابۀ منبع واقعیات حیات ، هر چنم گاهی از تلقی ماه بهلیلها در باز پسین تیر و مارگون درآیم؛ اما این آدم نماییمذکّ

نگرنم که موجب به دنیا آممن کودکان اس . گیرد، در مار به عنوان موجودی میاروری و تجمیم حیات نشأت میو ب
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ساده  ها را کاًل به ممد رمزپردازیتوان آنوناگونی اس ؛ اما به هیچ وجه نمیمناسبات میان زن و مار دارای اشکات گ

 ها تجمیم حیات اس . جانوری کهترین آنها و معانی گوناگون دارد و مهمۀ جنسی تبیین کرد. شکل مار گرایششم

جادوگری مقام و منتبی اس  که غالباً از جانب ماه )مستقیماً یا به وساط  مارها ( »گوینم: دهم و میتغییر شکل می

 .(60: 1378)معتومی،« به زن تفویض شمه اس 

رودابه »شود: ه در لییۀ تتادف به مار تشبیه میخان در ذهن رودابهای یوسزدس « به هادس خوش آممیم» در

ام زلیخا با هایی که در جامه اش مثل مار لغزیمه بودنم و دهانی که از آن نچهرۀ برافروختۀ او را به یاد آورد و دس 

دستی که ممام در ذهنش جوالن » (21: 1390لیمانی،)س« بار که چنمین بار.آمم، نه یکعشق و نفرت بیرون می

 (. 39)همان:« بهی که رودابه آن را جوان یافته بود بر خالف سایر اعضا...دهم، دس  گلمی

 باورهای عامیانه .4.4

( 25: 1395ها )سلیمانی،زادهای در باورهای عامیانه انعکاس یافته اس . نذر کردن برای امامورهبخشی از مضامین اسط

کرد، پختن نان از گردبادی که شروع به چرخیمن میکه یادآور قربانی کردن برای خمایان اس  و نیز حاج  خواستن 

( و 218)همان:« بازیخاله»( و 72)همان: « نوبازی آخر با»ها، که در ها و نذری دادن به خاطر آنروغنی برای مرده

بلعم ، اژدهایی ماه را می«مس میرا»اه در داستان کوت س .( آممه ا170: 1390)سلیمانی،« به هادس خوش آممیم»

( عروس پیرزنی 66)همان: بکوبنم تا اژدها ماه را رها کنم  ( و برای نجات آن بایم بر مس میرایی65: 1394)سلیمانی،

و در آن جا رود، برای یافتن مس میرا ا به دستور او به انباری خانه میکنم، بننجات ماه، مس میرا طلب میکه برای 

( ماه در اسطوره نماد نیروی مادینه اس  و 67)همان:  زنمپنهان شمه اس ، او را نیش میماری که درون بادیۀ مسی 

 (. 339و329: 1386مار میهر نرینه )کوپر،

شب سات نو بود. »گرفته اس : ، زمین روی شاخ گاوی قرار «بازی عروس و داماد»از مجموعۀ « خاتتب»در داستان 

افتاد، رسیم اگر موقع این جا به جایی میانمازد. تت، گاو زمین را روی شاخ دیگرش میبزرگ گف : موقع تیویل سارماد

خات هایش گرف  و گف  باز از چی ترسیمی که تبچی؟ صبح که از خواب بلنم شم مادرش صورتش را در دس 

: 1395)سلیمانی،« زنمبه جایی برود آت او را میشب تازه عروس اگر »( و باورهایی چون: 74: 1396)سلیمانی،« زدی؟

باور به وجود »( و 49: 1393)سلیمانی،« اعتقاد به جن و آب و بسم اهلل گفتن در شب، هنگام انجام هر کاری»(؛ 116

 ( و...1390:121)سلیمانی،« تعریز نکردن خواب بم مگر به آب روان»( و49)همان: « هااجنّه و ُسم داشتنِ آن

 ایهای اسطوره.آیین4.5

، تکرار رمزی چرخۀ آفرینش اس  و این تکرار موجب نوروز»افتم. ، دو بار اّتفاق می«دس خوش آممیمبه ها»نوروز در 

نمادی »ای اس  به مرگ و زنمگی دوباره در طبیع . و نوروز اشاره ( تکرار378: 1372)الیاده،« احیای زمان می شود.

شود و به همین که به رستاخیز و زنمگی منتهی می واب زمستانی و مرگی اس اس  از سالگرد بیماری طبیع  از خ

 (.250: 1390؛ آموزگار،378: 1372)الیاده،« ها نیز بوده اس «فروهر»مناسب ، جشن مربوط به 



 21

7 

 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
201 - 219  

چیمن سفرۀ هف  سین، خوانمن آیاتی از قرآن با صمای بلنم و غزلی از دیوان حافه از آداب لییۀ تیویل سات اس  

به »داستانی  هاییارت شاهزاده ابراهیم و دیمار از پیرمردهای طایفه در آغاز سات نو واجب و از وظایز شختی و ز

ه در آغاز و پایان سات همف اصلی جشن های آیینی ک (.66: 1390در نوروز اس  )سلیمانی،« هادس خوش آممیم

ان اشاره شمه اس ،[تجمیم حیات و احیای همه شونم،]از جمله چیمن سفرۀ هف  سین که در این رمان بمبرگزار می

پمر رودابه، »(. روز علفه همان نوروز اس . در این روز ماننم سایر مردم شمس آباد ،46: 1384چیز اس  )بنوا،

خان رف  ابراهیم آباد یک تودۀ گِل که رویش سبزه روییمه بود، آورد و به سردر خانه زد. رودابه بعم از انقالب، لطفعلی

 آمم روز علفهه را نمیمه بود. از وقتی یادش میای این تودۀ ِگل  و سبزازدیمهای عیم، روی سردر هیچ خانهیم و بدر د

ها هر زد، نمیمه بود. امّا همۀ این ساتا به سردر میشم و هیچ وق  کسی را که آن ربا این تودۀ گِل و سبزه شروع می

 (.65-66: 1390)سلیمانی،« یمه بودساعتی از صبح علفه که بیمار شمه بود آن را د

 گیرینتیجه

های این نویسنمه نمود ها و کهن الگوها و باورهای عامّه در داستانآگاهی عمیق و وسیع بلقیس سلیمانی از اسطوره

کنم. اگرچه طیری و حماسی شاهنامه استفاده میهای اساهای داستانی از نامبیشتری دارد. در نامگذاری شختی 

بازی »ی رمان «گل بانو»چه در شاهنامه مشهود اس ، تفاوت اساسی دارد. برای نمونه ها با آناین شختی کارکرد 

ها با هم یکسان با رودابۀ شاهنامه هماننمی دارد، امّا سرنوش  آن« به هادس خوش آممیم»رمان « رودابۀ»و « آخر بانو

به هادس »های یونانی اس . سلیمانی در رمان از اسطوره منمیهای اساطیری این نویسنمه، بهرهدیگر از گونه نیس .

دس  هادس و رفتن او به جهان زیرین که از جمله ربوده شمن ایزدبانو پروسفونه به ایاز الگوی اسطوره« خوش آممیم

بق با های مرگ و رستاخیز اس ، بهره گرفته و آن روای  را بازسازی کرده اس . هر چنم روای  او کاماًل منطاسطوره

، در آن تغییراتی زن در جامعۀ سنّتی پمر/ مردساالر، یعنی باز نمودن وضعی  ن پایه نیس  و در راستای همف خودمت

او همچنین با بیان اسطورۀ آفرینش مانوی زنان در رمان فرانوگرا با زاویۀ دیم منِ راوی گذشته نگر، با تکیه  داده اس .

های مادرساالر، ایزدبانوان، درخ  و زمین و... ، جبر اساطیری و احیای اسطوره گرایی متمایل به ناتورالیسم؛بر واقع

ای نییر گذارد. شکل دیگر بازتاب اسطوره در آثار سلیمانی، مضامین اسطورهم بر سرنوش  زنان را به نمایش میحاک

یز رنمه اس  که در رداستمرار حیات آدمی در گیاه، آبیاری درختان با خون و بازگش  روح مرده در هیأت یک پ

 گیرد.های گیاه پیکری جای میاسطوره

هایش از باورهای گراس  که به آداب و رسوم میل زنمگی اش توجّه خاصّی دارد و در داستانای اقلیمسلیمانی، نویسنمه

هره می جویم و ای دارنم. و نیز از نمادهای کهن الگویی چون باغ و مار بهایی می نویسم که بن اسطورهعامّه و آیین

های کهن الگو را با اتّفاقاتی طبیعی و روزمرّۀ زنمگی برد. او مؤلّفها را با نمادهای کهن الگو پیش میهرونم این داستان

ها هر انسانی تلفیق می نمایم؛ اّتفاقاتی که ممکن اس  در زنمگی هر فردی روی دهم و بی توجّه به این نمادها و نشانه

تم جز طور حبرد که بهه و اهماف خود بهره میها عبور کنم. او آگاهانه از اسطوره برای بیان انمیشنبه سادگی از کنار آ

 یابی زنانه نیس . و هوی « زن»ارتقای جایگاه 
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های بلقیس سلیمانیتأثیرپذیری اسطوره ها و کهن الگوها در رمان  

 
 نژاد، آرش مشفقی، ناصر علیزاده خیاطحبیب حسن
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