
 

مسائل و موضوعات مهم پرداخته،  یخود به بررس یرونیو ب یبر احساس درون هیمعاصر با تک سندگانینو

تواند بیانگر بسیاری از تحوالت میآثار داستانی در نوع خود . دهندیارائه م یخود را در قالب آثار هنر یهاافتهی

خصوص داستانی که در دقیق آثار ادبی و به ۀبنابراین مطالع ؛شخصی و آداب و رسوم و باورهای فرهنگی باشد

شناسی افراد جامعه داشته نقش مهمی در رفتارشناسی و مردم دتوانمی ،مقاطع مختلف تاریخی خلق شده است

تواند از یک داستان کوتاه است که بررسی آثار  او می ۀان معاصر در حوزباشد. مجید قیصری یکی از نویسندگ

از سوی دیگر در شناخت  خاطرنشان کند. هاسو نکات مهمی را در واکاوی شخصیت افراد و رفتارشناسی آن

ه روش توصیفی و تحلیلی و با پژوهش حاضر بداشته باشد.  تأثیر فرد ۀه زیستععمیق فرهنگ مسلط بر جام

 یصریق دیکوتاه مج یهاداستان یهاتیشخص یبررس ای انجام شده است. های منابع کتابخانهبر دادهتکیه 

سرگردان، عود  ۀداستان کوتاه )گوسال ششآنان در ی جانیه یهاواکنش یو بررس یشناستیبراساس شخص

که  دهدژوهش نشان میی پهاافتهیاست.  ( انجام گرفتهیالمیمور، کسر باطل، بلور، سفرنامه عأعاد سبز، م

 یخود، سع رامونیپ یعیطبریو غ یعیطب عیدر مواجهه با وقا یصریق دیداستان کوتاه مج یهاتیشخص

 ایحذف  یتالش برا قیکارها از طرهرا نی. ااورندیزا تاب باسترس طیمدار در شراجانیه ۀویبا ش کنندیم

 یهاتیکه شخص ی. عناصرکنندیزا عمل ماسترس تیتوجه فرد از موقع کردنمنحرف  ایکاهش منبع استرس 

 یاست که افراد برا نیدارد و نشان از ا یپشتوانه فرهنگ و یاجنبه اسطوره ،ها با آن مواجه هستندداستان نیا

رو به نیااز ؛آن به آرامش برسند ۀیمطمئن هستند تا در سا یفرار از ترس و استرس به دنبال مأمن و پناهگاه

 ستندندایقدرتمند م یها را نمادهاجستند و آنیبه آن تمثل م هیاول یهاکه انسان دآورنیم یرو ییهااسطوره

 ارتباط دارند.  یکه با عوالم معنو

 اهداف پژوهش

های شناسی و واکنششخصیت ۀهای کوتاه مجید قیصری براساس نظریها در داستانبررسی شخصیت .1
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داستان کوتاه هنرى مجيد قيصرى شش در شناسىشخصيت  

  ، شهرام وزیریليال محمودى، سيده ماندانا هاشمى اصفهانى

 مقدمه 

 یکی. است بوده قابل تأمل و جذابموضوعی  همیشه گرانپژوهش برای متعددش هنرمندان و آثار با یهنر هایشاخه

 هنر، مختلف هایبخش میان در کرد ادعا بتوان شاید. است داستانی ادبیات در آفرینش هنری، جالب موضوعات این از

 در که است آن ادعا این دلیل. است داده قرار پژوهشگران اختیار در مطالعه و پژوهش برای تریوسیع ۀدامن بخش این

 ها،سازگاری ها،موقعیت ها،ناکامی تعامالت، ها،انسان از مرکب داستانی ،واژگان وسعت از استفاده با هنرمند داستانی آثار

 بر متکی او بینیجهان. آفریندمی اشبینیجهان و تجارباز  ایآمیزه با را اثر ،نویسنده. کندمی خلق ...و هادوستی

 انسان                                                     .کندمی متمایز را اثرش، منابع این اساساً. است اشبیرونی و درونی هایاحساس

 و روان سالمت که کند مدیریت ایگونه به را خود پیرامون و زندگی محیط است کرده تالش همواره تاریخ طول در

 شناختی هایکوشش ای ازمجموعه عنوانبه انطباق. است بوده( کنارآیی) انطباق ،تالش این نتیجه. دشو تأمین جسمش

 با متناسب انسان .انجامدمی استرس برابر در و صبوری استرس روند شدنمتوقف استرس، رفتنبیناز به رفتاری و

 و زااسترس منابع از برخیفقط  فهمید خطا و آزمون شیوۀ رب تکیه و گزاف هایهزینه و زمان صرف، پیرامون شرایط

 سالمتی تا کرد پیشه صبوری تغییرات از بسیاری برابر در باید ضرورتاً  و ساخت متوقف یا برد بین از توانمی را رویدادها

توانند تا حد زیادی ای فرهنگی و هنری در هر جامعه میدر این میان الگوها و نماده. نیفتد خطر به اشروانی و جسمی

 تبدیل شوند.بخش به عاملی ثباتدر روابط فردی و اجتماعی 

 احوال. است داستانی هایکتاب تغییرات، روند و مفهوم این بررسی و مطالعه برای معتبر و موثق بسیار منابع از یکی

 مطالعه برای جالب موضوعی مقابله منظر از تغییراتش و رویدادها عجیب گسترۀ و تاریخی قدمت لحاظبه ایران ملت

 شش در( روحی فشارهای) زااسترس عوامل مقابل در واکنش مبنای بر شناسیشخصیتموضوع  اساس این بر. است

عنوان به( سفرایالمی بلور، باطل، کسر مأمور، سبز، عاس عود سرگردان، گوساله) هاینام به قیصری مجید کوتاه داستان

زای پیرامون خود کالت استرسقیصری در رویارویی با مشی هاهای داستان. شخصیتشدموضوع پژوهش انتخاب 

 انتخاب علت. است صداقت و شور از ترکیبی قیصری مجید یهاداستان جهان .گیرندمی کار های را بهای مقابلهشیوه

 متفاوت دیدگاه و متن روانی .2 ؛معاصر هایداستان در مفهوم این ۀمطالع فقدان .1: اند ازعبارت نویسنده این آثار

 .وی آثار روی از نویسنده روانیو  نگرشی تحوالت و تغییرات ۀمطالع امکان .3؛ فرد روانی و اجتماعی حاالت به نویسنده

 به توجه با .دکن بررسی کوتاه داستانرا در شش  استرس با مقابله هایشیوه تا دارد سعی تحقیق این اساس، این بر 

 ۀمجموع .است جدید منظر از سازه این علمی ۀمطالع ،تحقیق این ،هدف ۀجامع در مقابله ۀلئمس به پرداختن ضرورت

 زندگی بلکه ؛زندگی از فقطنه متفاوت روایتی نویسنده، متفاوت قلم در نو نگاه لحاظ به قیصری مجید کوتاه هایداستان

 در آن نوسانات چنینهم و ایمقابله راهبردهای و هاسبکبه  دارد نظر در محقق لذا ؛ماست اطراف مردمان کردن

را  آن متفاوت تبعات و انطباق مسیر ،مفهوم این دقیق تحقیق دارند باور پژوهشگران. ببرد پی داستانی هایشخصیت

 سازد.می روشن گوناگون هایملت در
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داستان کوتاه هنرى مجيد قيصرى شش در شخصيت شناسى  

 
 ، شهرام وزیریليال محمودى، سيده ماندانا هاشمى اصفهانى

 پژوهش این در. است نگرفته انجام کشور در رابطه این در پژوهشی هیچ تاکنون پژوهش باید گفتپیشینۀ درخصوص 

 بررسی زاتنش هایموقعیت برابر در آنان هایواکنش، قیصری مجید کوتاه داستان شش شناسیشخصیت به توجه با

 .است شده پرداخته یک هر درون ایمقابله راهکارهای به ،شدهمطرح پرسش با متناسب وشده 

 یداستان اتيادب .1

 مصداق ترینمهم جدید دوران در و است بلند و کوتاه داستان نوع دو شامل که دارد یجدید مفهوم داستانی ادبیات

 نوشته چنین داستانی ادبیات تعریف در داستان عناصر کتاب میرصادقی در .(253 :1376 شمیسا،) است نویسی نثر

 ۀهم داستانی ادبیات که است این در هم با هاآن عمدۀ تفاوت و است تخیلی ادبیات از بخشی داستانی ادبیات»است: 

 باشد، برخوردار تخیلی ادبیات شکوهمند خصوصیات از انواع این خواه گیرد،می دربر را منثور روایتی داستانی آثار انواع

 ادبیات ۀحوز در ،باشد داشته داریمعنی ارتباط واقعی دنیای با که ایخالقه منثور روایتی اثر هر یعنی ؛نباشد خواه

 ادبی انواع و است آن به وابسته آثار و کوتاه داستان رمان، رنسانس، قصه، شامل داستانی ادبیات. گیردمی قرار داستانی

                       .(21 :1376، میرصادقی) «.گیردنمی دربر را تعلیمی و نمایشی غنایی، حماسی آثار یعنی باستان یونانی

داستان بلندی  ،رمانداستان کوتاه اشاره کرد. و  توان به رمانمیمیان آن ادبیات داستانی دارای انواعی است که از 

خیز وافتشامل چندین گره و افتد و معموالً دی در آن اتفاق میهای متعدد بوده و حوادث زیااست که دارای شخصیت

ر ای از نوشته آمده که از ویژگی آثار تخیلی برخوردارند و به نثعنوان مجموعهبههنگ آبرامز رمان داستانی است. در فر

و   ترهای بیشتر، پیرنگ پیچیدهخصیتتر، دارای شهای داستانی کوتاهقایسه با قالبشوند. این نوع ادبی در منوشته می

 (. 130:1380)آبرامز،  تر  هستندمحیط اجتماعی گسترده

ای پیوستههمبههایی را در جریان وقایع رمان داستان بلندی است که شخصیت یا شخصیت»خوانیم: در تعریفی دیگر می

ها معموالً طوالنی و پیچیده هستند و روند حوادث دهد. این وقایع باید به سوی هدفی خاص حرکت کنند. رمانقرار می

فرهنگ وبستر رمان را روایت خالقانه با طول قابل  (.98: 1375)نوروزی،  «.گیردها، از تجربیات انسانی الهام میدر آن

. همچنین روایات در آن متوالی بوده انسانی و تخیالت اوستتجربۀ ه با کند که همرامی توجه و پیچیدگی خاص تعریف

 رمان ۀینظررمان در کتاب  بارۀلوکاچ نیز در. (24: 1376، )میرصادقیها در آن نقش دارند وهی از شخصیتو گر

 ۀمالحظنفسانیات قهرمان رمانی، اهریمنی است. عینیت رمان مبتنی بر این  .خداستبیجهان  ۀحماسرمان »گوید: می

همه واقعیت بدون معنا  در برابر اینبا ؛از واقعیت رسوخ کند یتواند در جایاستوار و سنجیده است که معنا هیچگاه نمی

  .(96: 1371، به نقل از زیما، 84: 1381)لوکاچ، «.و عدم ذاتیت از پای درخواهد آمدنیستی 

 حال شود؛می تصویر واحد رخدادی با شخصیت سه و دو حداکثر یا یک است، زندگی از برشی که کوتاه داستان در»

. آینددرمی نمایش به مکان و زمان باره چند گاهتالقی در متعدد رویدادهای و مختلف هایشخصیت ،رمان در که آن

 واقعی غیر است ممکن که را هاییمکان حتی و رخدادها  و ها شخصیت هنری، اثر ۀمثاببه داستان حالت، دو هر در

 کالسیک امروزه مطالب این از بخشی شاید . ...پنداردمی واقعی را هاآن خواننده روایناز ؛دهدمی جلوه واقعی باشند،
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 1400شهریور ، 42 ۀشمار، 18 ۀدور
360 - 376  

 مألوف قواعد رعایت به نیازی مدرنیستیپست یا متأخر مدرنیستی گراییتجربه که استدالل این با شوند شمرده

 کهنگی، عین در تواندمی چیزی هر ادبیات، خصوصاً هنر، در زیرا نیست، درست برخورد این اما ؛ندارد نویسیداستان

                                                                                              .(16-15 :1392بی نیاز،) «باشد هم بدیع و نو

 بیش کوتاه داستان»: است کرده یاد چنین کوتاه، داستان از ،یشناستیروا و یسینوداستان بر یدرآمد کتاب در نیازبی

 تأکید خواننده حس انگیزش برای تخیلی فضایی آفرینش به باشد، عقل بر ثیرگذاردنأت برای واقعیت دقیق بیان آنکه از

 و تفکر موجب دوم مرحلۀ در و بدهند کردن حس امکان هاخواننده به که است این بر اصل هاداستان همۀ در. دارد

                                         .(16 :1387نیاز، بی) «شوند هاآن ملأت

 یداستان اتيادب در یپردازتيشخص .2

گذاری هر نویسنده در خلق اثر ادبی است. تأثیر پردازی نمود عینیترین اصل داستان و شخصیت، اساسیشخصیت

 که با اعمال یا گفتارهای داستان کسانی هستند های آن است و قهرمانان و شخصیتداستان مرهون ویژگی شخصیت

راجع به شخصیت چنین  یداستان تایادبصادقی در کتاب میر .(162: 1376)شمیسا، آورند خود داستان را به وجود می

نامند. شخصیت در اثر شخصیت می ،شوندداستان و نمایشنامه و.. ظاهر می شده را که درساختهاشخاص » نویسد:می

. وجود داشته باشد ،کندگوید و میو اخالقی او در عمل او و آنچه میروایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی 

پردازی شخصیت ،کنندمی تقریبا مثل افراد واقعی جلوهداستان  ۀحوزهایی را که برای خواننده در خلق چنین شخصیت

 .(84-83: 1376)میر صادقی،  «.خوانندمی

. شخصیت فردی است داستانی ترین رکن یک داستان استبر این باورند که که شخصیت اساسیپردازان بیشتر نظریه

داستان و کوتاه یا بلند بودن آن و بر حسب موقعیت خود شخصیت، اصلی یا فرعی بودنش  ۀگونکه بر حسب نوع و 

پردازی یکی از عناصر کلیدی شخصیت .(69: 1392نیاز، بی) «.کندرا از دیگر افراد متمایز میدارای وجوهی است که او 

شخصیت یا  های قدیمی است.جایگزین قهرمان در قصه( character) و مؤثر در ادبیات داستانی است. شخصیت

افراد داستان است که درواقع رکن داستان شمرده  ،هامنظور از شخصیت برند.پیش می حوادث را ،های داستانشخصیت

ان و زمان معنی هایشان، فضا و مکها و فعالیتآید و به خاطر وجود آنوجود میه ها، عمل بشوند؛ یعنی با حضور آنمی

شبیه شخصی است تقلیدشده از اجتماع که بینش جهانی  ،شخصیت» به عبارت دیگر(؛  69 :1378، نیازکند )بیپیدا می

شخصیت شخصیت داستان باید گفت، دربارۀ (. 249: 1362)براهنی،  «.ده استنویسنده به آن فردیت و تشخص بخشی

بلکه باید مانند افراد عادی خوبی و بدی را توأم با یکدیگر داشته  ؛خوب یا کامل بد باشدکامل داستان نباید شخصی 

کیفیات مادی و معنوی  ۀمجموعیعنی  تمایالت و صفات و عادات فردی، ،غرایز ۀمجموعباشد. شخصیت عبارت است از 

جلوه  دار و رفتار و افکار فرددر کر ،و اخالقی که فرآیند عمل مشترک اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است

 سازد.و وی را از دیگر افراد متمایز میکند می

ننده به جهان درونی او خوا ،بدین وسیله ؛شودیت درونی نویسنده در آن متجلّی میست که شخصا ایاثر ادبی آیینه 

 اند.ی کردهبندا، جامع و ساده تقسیمجمله اصلی و فرعی، ایستا و پویازها را به انواع گوناگونی د. شخصیّتیابراه می

توان با های داستانی میبنابراین با شناخت شخصیت؛ گاه احساسات و اعتقادات هستندها بهترین تجّلیشخصیت
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بینی نویسنده آشنا شد. شخصیّت عنصری است که متقابالً بر بیشتر عناصر داستانی تأثیر ایدئولوژی، احساسات و جهان

تاریخی، سیاسی، مّلی، رویدادهای اجتماعی و حتی مسائل اقتصادی است. گذارد. تحوالت ادبی بیشتر تابع حوادث می

)عالی کردکالئی،  عهده دارد انعکاس این تحوالت را برمسئولیت گرایی که در بطن خود دارد، ادبیات داستانی با روح واقع

ها و ها و دردروح آنها و واکاوی ذهن و ترسیم واقعی شخصیت ،ن مطالبگاهی نویسنده در بیا .(2: 1395، صفایی

در آبادی دولت .کندلفافه و پوشیده بیان میدر مطلب را  . به این ترتیبکندآرزوهایشان از بیان نمادین استفاده می

 پردازی استفاده کرده است.رد نظر خود از نمادهای داستان و اهداف موترسیم شخصیت

 روان سالمت و استرس .3

 لیتئومس آن و دارند مشترکی موضع هاآن ۀهم تقریباً  اما ؛اندداده هارائ سالمت مفهوم از متعددی تعاریف متخصصان

 ،دارد روانی سالمت از مازلو که مفهومی(. 4: 1382، همکاران و باباپور) است سالم زندگی سبک انتخاب و خود قبال در

 عاملی هر. شود برآورده کندمی سعی و است شمولجهان ،تمایل این. دارد کیدأت خودشکوفایی جهت در فرد رشد بر

 هایتالش تمام اگر عکس بر و کرد خواهد هدایت روان سالمت جهت در را فرد ،درآورد حرکت به راتمایل  این که

 به ،1387، گنجی) رسید نخواهد کامل روان سالمت به و یافت نخواهد رشد ،شود محدود نیازهایش ارضای برای کسی

 .اسـت نیازمند هیجان به قدری روان سالمت و بهداشت که است معتقد فرانکل(. 19: 1389، نظرزاده صبری از نقل

 وی یمعناجوی که است وسیله ینبه ا تنها. نیست جداشدنی او روح سالمت از و ستا بشری زندگی الزمه هیجان این

 است ایمبارزه و کوشش و تالش بلکه ؛نیست هیجانیبی و تعادل و سکون حالت ،دارد الزم بشر آنچه. کنیممی بیدار را

 ،شده قیمتـی هر به کـه نیسـت این ،داردمی نگه سالم را او روان آنچه. دارد را او ارزش که هدفی درک و دریافت برای

: 1386 ،فرانکل) است شدن انجام راههبچشم که ستا ایبالقوه معنای آن ندای بلکه ؛ببرد بین از را هاهیجان و فشارها

 با الهی راستای در تفسیری یعنی است، زندگی تفسیر چگونگی بر پاسخ انسان مسئولیت عقیدۀ فرانکل به(. 37

هنر و . است سازگاری ،باشد روان سالمت ۀکنندتعیین تواندمی که عواملی از. (171-168: 1390)فرانکل، خدایی بی

                                           (.4 :1389صــنعتی، )روانکاوی بوده اســت  ۀشــاخعاتی برای ادبیات از دیرباز یکی از ابزارهای مهم اطال

 آن به واکنش یا پاسخ نحوۀ بنابراین ؛شودمی شناخته هابیماری پیدایش عوامل ترینمهم از یکی عنوانبه استرس 

 نصیرزاده) شودمی بررسی مقابله عنوان تحت معموالً موضوع این. باشد داشته بسزایی نقش فرد سازگاری در تواندمی

 با آمدن کنار در فرد ظرفیت از فراتر محیط هایدرخواست که دهدمی رخ استرس وقتی (.37:  1388 زاده،رسول و

 و ناپذیریبینییشپ به پاسخ ،استرس یا روانی فشار هایواکنش رسدمی نظر به اوقات سایر در. باشد هادرخواست آن

 مک تی) سازدمی رها محیط با انطباق در ناتوان و درمانده حالت به را شخص که است محیط تصوری ناپذیریکنترل

                                                                                              .(114: 1387 اندرو،

 هایتعارض که داشت اعالم پیش قرن یک فروید زیگموند تعارض است. و ناکامی فشار، تغییر، منابع استرس شامل

 افسردگی اضطراب، باالی سطح با باال سطح در تعارض که دریافتند پژوهشگران. کندمی ایجاد روانی هایناراحتی درونی،

 (. 28: 1395 میرزایی،) دارد ارتباط جسمانی ۀنشان و
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 کنیم. گیر هاآن بین و بخواهیم را چیز دو زمانهم ما که زمانی: گرایش -گرایش تعارضند از: اانواع تعارض عبارت

 تعارض اجبارا باید یکی را انتخاب کنیم.  و کنیممی دوری زمانهم چیز دو از ما که زمانی: اجتنابی – اجتنابی تعارض

 که است رفتاری ،مقابله از منظور. خواهدنمی هم و خواهدمی را چیزهمه هم فرد ،تعارض این در: اجتنابی – گرایشی

 بروز خود از ،شودمی ایجاد اجتماعی آفرینمشکل و سخت تجربیات توسط که روانی پذیریآسیب مقابل در مردم

 مقابله. کاهدمی ،آورندمی وارد خود افراد به اجتماعات که فشارهایی میزان از چشمگیری طورهب که رفتاری دهند،می

 ،کردن تحمل روانی تنش بر غلبه منظور به فرد رفتاری و شناختی هایتالش: از ستا عبارت الزاروس، و فولکمن نظر از

 مهم را ضوعمو دو  ایمقابله رفتار با ارتباط در 1986  فولکمن و الزاروس. است آن رساندن حداقل هب یا دادن کاهش

 منابع و گذشته تجربه به شناختی ارزیابی که معتقدند . آنهاایمقابله منابع دیگری و شناختی ارزیابی یکی: ندادانسته

 روابط ۀشبک -1: دکر تقسیم دسته پنج به توانمی را منابع که داشتند اظهار ادامه در هاآن .دارد بستگی افراد ایمقابله

 انرژی، سالمتی، -5؛ اقتصادی و مالی منابع-4 ؛فردی و خانوادگی اعتقادات -3 ؛مشکل حل هایمهارت -2 ؛اجتماعی

 مدارلهئمس مقابله نوع دو روانی فشار برابر در الزاروس ۀنظری بنابر(. 34: 1395 مرشدی،) شخصیتی و اخالقی هایویژگی

 ایسازنده اقدامات کندمی سعی و شودمی متمرکز فشارزا عامل بر فرد مدارلهئمس ۀمقابل در. دارد وجود مدارهیجان و

 پیامدهای کندمی سعی فرد مدارهیجان مقابلۀ در مقابل در. دهد انجام آن حذف یا فشارآور شرایط تغییر راستای در

 عوامل نقش بارۀدر همکارانش و الزاروس (.30: 1390عزیززاده، و بریخلعت) کند مهار را فشارآور واقعۀ هیجانی

 رویدادی، هر از فرد ارزیابی چگونگی نظریه، این براساس. اندداده هارائ را هانظریه ترینجامع از یکی استرس در شناختی

 برخورد در است ممکن فرد که کندمی ایفا ایمقابله راهبردهای نوع نیز و استرس پاسخ مقدار تعیین در بنیادی نقشی

 (430: 1384 )فرانکن، بگیرد کار به استرس با

 و یفرهنگ ینمادها ريو تأث یصريق ديمج کوتاه یهاداستاندر  زااسترس عوامل به واکنش یبررس .4

 هاآن در یهنر

 مأموریت یک جریان در که است ایرزمنده دربارۀ داستان است. سرگردان ۀگوسالهای کوتاه وی یکی از داستان

 در او. بماند ایدهکده در دارند، را هاآن به حمله قصد که پایگاهی نزدیک ،دشمن ۀمنطق در شودمی مجبور شناسایی

 در را او هاعراقی که دارد وجود ماموستا ۀخان نام به ایخانه ،آبادی در شودمی متوجه یشیشناسا ۀوظیف انجام میان

 دارد گاوی ماموستا. نیست جسدی بینندمی ،آیندمی جسدش دفن برای آبادی اهالی وقتی ولی. اندسوزانده اشخانه

 اهالی احوال و حال خودش، شناسایی ۀیفوظ انجام حین در داستان رزمنده. است آبادی اهالی احترام مورد شدتبه که

 را آن و کنندمی حمله گاو به عراقی سربازان ،اتفاق یک از پس. بیندمی را گاوش و ماموستا به هاآن ارادت و آبادی

 مانند.                                                                                           نمی ده در اهالی ،نباشد گاو اگر :گویدمی ،است کرد بلد که یک رزمنده همراه. کشندمی

برای اقوام اولیه، اساطیر اساس باورها و اعتقادات مذهبی به شمار »گاو اسطوره و سمبل زندگی است.  ،در این داستان

دیدگاه از » .(26: 1378، )داد «.کردمیطبیعی را تبیین و تفسیر  های هستی وپدیدهآنها  ۀرفت و انسان به وسیلمی

پس از هزاران سال به ما رسیده است  «هااستعاره»و  «نمادها»که با پوشش  هاییاسطوره عبارت است از داستان ،بیاتاد

 ،انتقال آنچه در ذهن داردانسان برای  . (69-65: 1384)لک،  «.ها را بشناسیاد یا آفرینندگان آنبدون آنکه زمان روید
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یا نوشتار استفاده  گفتار از خود ذهنیات و عقاید افکار، و برای بیان گیردمی بهره نوشتار و گفتار از خود نۀبه همگو

امّا به دلیل کاربرد  ؛خود معنایی ندارندخودیبههایی است که . اگرچه زبان انسان، سرشار از نمادها و نشانهکندمی

ها تن کهها نماد نیستند، بلایم، ولی هیچکدام از اینها مفهوم دادهدارای معنا هستند یا ما به ظن خود به آنفراگیرشان 

این  .های اقوام اولیه ایرانی مطرح استعنوان یکی از توتمبهگاو  (15 :1395، )یونگ «.اشیاء هستند ۀنشانگر تداعی

گاو نوعی نماد هستی و حیات است و موجودی است  ،توتم بین فرهنگ هند و آریایی مشترک است. در این فرهنگ

 ا هم کشتن این حیوان منع شده استکردند. در اوستخوردند و گاو را قربانی نمیها گوشت گاو نمیمقدس. آریایی

 (452: 1371)دوستخواه، 

 خاطره و یاد شما هرگاه و ایستدمی نقطه همان در زندگی ،میردمی نماد یا اسطوره یک وقتی گویدمی کمپل جوزف

 که است تعابیری بهترین از یکی این. شودمی جاری دوباره زندگی کنید،می زنده شکل هر به را نماد یا اسطوره آن

 تمام مشترک ۀوظیف و جریان دارد زندگی .است شده بیان نمادها و هااسطوره داشتننگه برپا ضرورت دربارۀ تاکنون

 است میسه تکلیف این در همه از بیش که است چیزی اسطوره میان این در. است آن داشتن جریان به کمک هاانسان

 گذاشته ارث به او آنچه از یا شود یاد اسطوره این از جا هر و وقت هر. است شده زندگی جنس از خودش عبارتیهب و

نماد فقط به طرح یک موضوع یا تصویر . کندمی پیدا معنا و شودمی جاری زندگی ،شود پاسداشت و مواظبت ،است

لت، بسیار پرمعنی ماند، البته نماد از نظر دالپردازد به این ترتیب تمثیل مرجع مشخص دارد، اّما نماد نامشخص میمی

 برجاپا را اشاهالی و ده این که چیزی آن (.442: 1378، آبرامز)است و به همین سبب، فرم برتری از بیان ادبی است 

 پایگاه ده هایخانه داخل در هاآن. دارد قرار دشمن ۀمخاطر در ده. است گاوش حفظ و ماموستا یاد ،است داشته نگه

 شرایط این در تا خواهدمی را خودش ۀبهان جریان این. است جاری زندگی ولی ؛است خطر در محصور کامالً  فضا و زدند

 توهین غیر از کنندمی تحمل را چیزی هر اهالی که است زیاد آنقدر گاوش و ماموستا حرمت. نایستد حرکت از سخت

 اثربخشی و کارآمدی تجربه به خویش تکامل طی در انسان. داردمی نگه پابرجا را ما نمادها اینگونه. آن به تخطی یا

ای گاو در نقوش برجسته و آثار باستانی کهن در تمام نقاط نماد اسطورهاست.  فهمیده را هااسطوره و نمادهاگونه این

 گرفته شده است  رآفرینی این آثار به کادر نقشو دنیا وجود داشته 

(Campbell  ،2017 :33). ترین نمادهای اساطیری جهان استگاو یکی از قدیمی (hall، 1996 :100). 

(. این گاو در 40 :1396، دادگیفرنبغ) اورمزد یاد شده است ۀآفریدعنوان پنجمین فریده بهآگاو یکتا  ،در اساطیر ایرانی

های مختلف اش به ماه رفت و پس از آنکه در نور ماه پالوده شد، گونهنطفه ،شد اهریمن به جهان اورمزدی کشته ۀملح

نماد اهریمن  ،کشندگاو را مین نیز کسانی که این داست( در ا20: 1373، جانوران از آن پدید آمد )سرخوش کرتیس

 نماد قالب در زندگی مهم عوامل به معنادهی ،دشوار شرایط با های سازگار شدنراه ترینقوی از یکی بنابراین ؛هستند

 نمادین و معنایی تقابل به دیگر داستانی در نویسندهاست.  کردن زندگی توان باالبردن برای هاآن پاسداشت و اسطوره و

 برگوساز چیدمان به اینویسنده کمتر که است هاییمیدان ترینعمیق از یکی نبرد میدان. است پرداخته جبهه دو

 قلمرویی جمعی شیاروناه ۀمنطق .گیردمی وام طرفین جمعی شیاروناه از برگوساز این زیرا ؛داردتمایل  را آن جنگی

 طول ندارد.در را عملیات قابلیت و خالقیتدر آن  فرماندهی هر که خودش استراتژیک و جغرافیایی مختصات با است

 ،کردیم استفاده رویدادها بدترین با مواجهه در آن امکانات از آوردیم، پناه قلمرو این به بارها و بارها ما ایران، تاریخ
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 به و دادیم تغییر پوشاک و خوراک و خورد و دانش فکر، طرز نظر از را قومیتی حتی و دشمن ،مشدی تحملم را فجایع

 و ضروری بسیار سازگاری و انطباق مباحث در آن از پس یریگبهره و مقوله این به علمی پرداختن. سپردیم تاریخ

 است. حیاتی

 .موتورخانه کف بودم خوابیده مسلح آمد،می تیر صدای که مدتی تمام در. شدم بیدار تیراندازی صدای و اهالی غوغای با»

 غوغایی چه این: پرسیدم. رسید رحیم کاک که شدممی طاقتبی داشتم. افتاد خواهد یا افتاده اتفاقی چه نبود معلوم

 ماموستا .بخورند ماموستا گاو شیر از نباید سربازها -کنند؟ چه که - پایگاه بودند رفته آبادی سفیدهایریش: گفت بود؟

 را کهر گاو پای و دست زده،وحشت و ترسیده که افتممی سربازانی و چشمه یاد شود،می گرم چشمم راضی نیست. تا

 دانستمنمی... کشیدمی مغ سرچشمه هایعلف روی افتاده گاو. گاو ۀنظار به بودم ایستاده دور از .کرده پیچطناب

 سفید هایتیغ و کشیدند او بر کارد وحشیانه... گاو طرف به دادندمی هل را یکدیگر سربازها. کنند چه گاو با خواهندمی

  آمد.می فرو گاو پیکر بر ناشیانه که دیدممی را کارد

: گفت. امدیده چه دیشب نگفتم است. پتیاره دو آن کار شده، ذبح ماموستا گاو :گفت شده؟ چی: پرسیدم دیدمش وقتی

. چشمه سر بروید: گفتم .شده گم ماموستا ۀگوسال: گفت کنند؟می چه اهالی: گفتم .پایگاه توی اندکرده چپ سربازها

 روی. سرشان روی اندگذاشته را آبادی .قارقارقارکنند. می خالی را آبادی این مردم وگرنه شود پیدا کن دعا :گفت

 نکنم فکر دیگر. آبادی جان به اندافتاده آفت مثل. نیست جلودارشان کسی .کالغ از شده پر تپه، روی گردو، درختان

در  .(93 و 92: 1390 قیصری،) «.سربازها و هاکالغ مگر. باشد مانده آبادی خاکی هایکوچهپسکوچه توی کسی

کردن خاندان پدری رسد که مفهوم آن نابودنظر می به ،کشدزمانی که ضحاک گاو برمایه را می فردوسی ۀشاهنام

گرز او  ،کندی نابودی ضحاک اقدام میکه فریدون براشود و زمانیاو توتم خاندان فریدون شناخته میزیرا گ ؛اوست

د و اهالی با از دست دادن شدن گاو تبعات ناگواری دار. در این داستان کشته(7: 130)آقابیگی و همکاران، گاوسار است

بردن به زا پناهاهالی این روستا به عوامل استرس کنند. واکنشآبادی را ترک می ،اندای که به آن دلبستهاسطوره

ها دچار ناکامی شده بینند. آنر ترک آبادی و فرار از موقعیت میچاره را د ،این پناهگاهرفتن و با ازدست هاستاسطوره

استرس  اجتناب قرار دارند. از سویی محل زندگی خود را دوست دارند و از طرفی ترس و-و در موقعیت تعارضی گرایش

 کند.ها را وادار به فرار میآن

 ایران به عراق سراسری ۀحمل از قبل روز چند عراقی افسر یک عجیب گزارشکه  سبز است عودعاس، داستان دیگر او

 میان در وی. یابدمی عجیب ایقبیله در را خود ولی ؛شودمی ایران خاک وارد شناسایی مأموریت یک در او. است

 را خود گزارش بازگشت در. است ازدواج سنتی عجیب مراسم شاهد چوبی کشتی یک کنار در قبیله آن مردمان

                                کند.                                                                                                                         نمی باور کسی ولی ؛نویسدمی

... ایران ساحل به رساندم را خودم هور زارهاینی پیچاپیچ میان از بلم با سپتامبر 15 روز در داشتم، که دستوری طبق»

 به بودند افروخته آتش گله به گله آن در که هموار دشتی به رسیدیم مرزی ۀدهکد یک و ماهور تپه چند طی از بعد

 کشتی چنین شدن ساخته از گزارشی هیچ بودم، ندیده ،خواب در نه و بیداری در نه ،وقت آن تا که عظیمی کشتی دور
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 ، شهرام وزیریليال محمودى، سيده ماندانا هاشمى اصفهانى

 به نه که اینجا ؟خواهند ببرندمی شناوری آب کدام به را کشتی این گفتممی خودم به مدام .بود نرسیده ما به بزرگی

 «.بگیرد را خاک این سرتاسر آب که است قرار نه، یا کند؟ پرواز خواهدمی نکند اطلس؛ اقیانوس به نه است، نزدیک نیل

                                                                                                      .(33 :همان)

شیار وترین نماد ضمیر ناهآب در ضمن رایج»: شودعنوان نماد مطرح میبه «آب» به نظر کارل یونگ ستاندر این دا

سازنده جهان است و در عقاید  ۀچهارگان( آب در نظر ایرانیان اهمیت زیادی دارد و از عناصر 162: 1376)گرین،  «است.

وجود عناصر چهارگانه در  .(37: 1386)ر.ک. بهار،  ین آفریده مادی توسط اهورامزداستزردشتی پس از آسمان، نخست

 (4: 1383کارنوی، ) است.یی بوده و هافاهیم و پیامابعاد وسیع در حیات بشر، همواره حاصل م

 نازک ردای با مردی و ایحلقه در اندایستاده لخت بند قداره مرد چند سرم پشت دیدم آمدم، خودم به که وقتی»

 از من که گفتندمی او به داشتند چیزی و دادندمی نشان او به دست با مرا بند قداره مردان. است من گرنظاره روشن،

. شد رد کنارم از تأملبی و درآمد رداپوش مرد دهان از که «سبز عودعاس» کلمه مگر. شنیدممی سختیبه فاصله آن

 همان،) «.اندآمده آب جنگ به هاآن. شودمی هالک او. کنید رهایش: گفتمی خودش مردان به داشت که شنیدم

   (34ص

آب را یکی از تصاویر بهشتی قلمداد  ،داده قرارالگویی را در دو دسته تصاویر بهشتی و دوزخی کهنتصاویر  «فرای»

ای که تر از زندگی انسان متعلق است یعنی به مرحلهآب به لحاظ سنتی به اقلیم وجود پایین»کند و معتقد است: می

گذرد آب می از همین روست که جان انسان به وقت مرگ از ؛آیدبه دنبال مرگ معمولی یا تبدیل به غیرارگانیک می

 نویسنده نمادین منظور توانمی که دارد وجود داستان در کلیدی عبارتی. (177: 1377)فرای،  «.شودیا در آن غرق می

 معنایی بار هاآن از کدام هر که است مختلفی هایچهره نماد آب ما فرهنگ در. اندآمده آب جنگ به هاآن: برساند را

 را آن با جنگ توان کسی که برسیم نتیجه این به است طبیعی ،بگیریم نظر در کلی معنای در را آن اگر. دارند یمثبت

موضوع الوهیت و قداست آب در میان قوم هند و ایرانی امری »ندارد.   شکست جز اینتیجه نمادها با جنگ. ندارد

)شمس،  «.ایزدان متعددی ارتباط یافته است پیچیده و گاه بغرنج است تا آنجا که در هر دو سرزمین ایران و هند با

1390 :2 )                                                                                                                                           

 سبک یک به توانندمی مداریهیجان و مداریلهئمس تکاپوی در هاانسان معتقدند پژوهشگران برخی که نیست دلیلبی

  همیشه بلکه ؛است آن انطباقی هایتالش کنندهتکمیل تنهانه که برسند خویش زندگی رویدادهای با برخورد در معنایی

 است.  آنان رفتارهای مالزم هشیار نیمه الیه یک مثل

 دشمن که است این جالب. است رسانیاری نمادهای نوع این وجود ،ما جنگ ادبیات در شدهگرفتهنادیده نکات از یکی

 ایران تاریخی فجایع و رویدادها در نمادها این ردّ. است داشته ابا مستند، گزاراش طبق آن، به پرداختن و توجه از هم

 مردمان معنایی هایسازگاری فهم در جدید مسیری تواندمی هاآن از یک هر به تحلیلی پرداختن. است روشن کامالً

 کند. باز ما
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 وسط زانو تا پوشدار مرد و بودند ایستاده عمقیکم رود وسط که دیدم را زنانی و مردان از جمیعتی ،رمقیبی همان با»

 ،است انتظارم در سرنوشتی چه بدانم آنکهبی. خواندمی چیزی بلندبلند آنها برای دست بر کتاب و بود ایستاده رود آب

 قبیله، کدام از اما. ازدواج یک. هستم مذهبی آیین یک تماشای حال در فهمیدم که بود جانآ .بودم هاآن کار ۀخیر

 .(25 همان،) «.دانستمنمی

 افروخته هایآتش و کشتی آن از ردی هیچ نبود، قوم آن و بندقداره مردان آن و کشتی آن از اثری ،شدم بیدار وقتی»

 کسی. کردم تعریف چندباره. کردم تعریف. کن تعریف دوباره :گفتند. کردند ریشخندم دادم، را گزارشم وقتی... ندیدم

  (36ص همان،) «.کردنمی باور را حرفم

 ۀجبه در پسری و پدر کوتاه گفتگوی دربارۀ داستان های کوتاه قیصری است.نیز از دیگر داستان مأمور کوتاه داستان

 که کندمی عنوان پدر. کندمی تعریف پدر برای و است شده شوکه سنگرش در مار یک دیدن از پسر. است جنگ

 کشت. را هاآن نباید کندمی تأکید و هستند مأمور هاحیوان

. است ناگوار ظاهربه رویدادهای به معنادهی ما فرهنگ مخصوصاً  و انسان زندگی در مؤثر ایمقابله هایروش از یکی

 مثبت پیام توانندمی چیزها و حیوانات ها،انسان ها،اتفاق تمام یعنی ؛شودمی زندگی امور به دادن معنا از صحبت وقتی

 تهدیدی سبک برابر در چالشی سبک همان این و باشد دارا سنگینی بار شرایط اینکه رغمبه. باشند داشته معناداری و

 ،شویدمی قائل معنایی رویدادی یا چیزی برای شما وقتی. است شده بیان آمدن کنار هایروش نظری مبانی در که است

 . دانیدمی خداوند جانب از شدهارائه فرصتی را مورد آن

. این موقعیت کندمیاجتناب را پیدا -یت اجتنابرو موقعایناز ؛ترسد ولی از کشتن آن هم ابا داردپسر در اینجا از مار می

 نه،: گفت پسر». رودمیحل شده و اضطرابش از بین  ،خداستمور أمکند این حیوان میبه وسیله پدر وی که عنوان 

: پرسید دوباره پدر. خورهمی لول داره دیدم دارم، برش شدم دوال. پوتینمه بند کردم فکر اول. زد خشکم دیدمش وقتی

 و پدر. زد جاش تو غلتی ،در به پشت، بود خوابیده که آن .شدنمی باورم بود، زده خشکم نه،: گفت پسرک کشتیش؟

: گفت تعجب با پسر .مأمورن حیوونا :گفت پدر. ترپایین آوردند کمی را صداشان ولی نیاوردند، خودشان روی به پسر

  (57 همان،) «جدی؟

 باید بیشتر چقدر دهدمی نشان شما به ،است آزمون وقتی. شما رهایی برای یا شماست آزمون برای یا فرصت این 

 برای است دیگری فرصت یعنی است رهایی وقتی. کندمی یاری شدن کامل در را شما یعنی. بگیرید یاد یا کنید تالش

 ویژگی دو این .دارند هم مشترک وجه یک دو هر رهایی و آزمون فرصت. و.. کردن جبران کردن، زندگی دادن، ادامه

 درما  پیرامون آنچه مان نسبت بهاینکه چطور تحمل ست،ما ذهن انتخاب مهم درنتیجه ؛برندمی باال را شرایط تحمل

 باز را کوله در. اشپشتیکوله وقت سر رفت و شد بلند جاش توی از بود، خوابیده که آن». یابد افزایش ،است جریان

 توی که دیدند را سیاهی عقرب ،سنگر در روشنایی در پسر و پدر ایلحظه برای .بیرون آورد را مربایی ۀشیش و کرد

 زد زانو و کرد باز را مربا هیشش در (36ص همان،) .شد دور سنگر در از قدمی چند مرد. خوردمی لول داشت شیشه
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 ، شهرام وزیریليال محمودى، سيده ماندانا هاشمى اصفهانى

 آزاد رو تو حیوون من .نفهمیدم من .بود من دست اسیر وقتی چند تو حیوون !خدایا: گفت بیابان به رو و خاک روی

  (59 ص همان،) «.کن آزاد منو پسر مه تو کنم،می

د. کنشی که این های خود، بر این باورند که باید گرهی از کار دیگران باز کننگرفتاریها برای رهایی از انسان غالباً

ین کند تا در مقابل پسرش آزاد بشود و از ان عقیده است. او عقرب را آزاد میبر مبنای همی ،بردرزمنده به کار می

 ؛کنداین عمل امیدی در وی ایجاد مید. کنش تالشی کرده و با خدا معامله میکند در راه آزادی پسرطریق گمان می

 28کند. براساس آیه طریق بر ترس و استرس خود غلبه میاز این  .ت خدا را قبول داردرزیرا توکل او بر خداست و قد

 کند.ها را آرام مییاد خدا دل1،رعد ۀسور

 هرات بازار در را خود ناگهان که است مردی دربارۀ داستان های قیصری است.از دیگر داستان باطل کسر کوتاه داستان

 کار گویدمی او به. کندمی صحبت فردی با. است یافته هرات در را خود اکنون او و کرده مسخر را او گیریلفا. یابدمی

 هراتی فرد. آمدمی میان به «مولیان جوی بوی» شعر و رودکی از سخن. است شده پرت اینجا به که است فالگیر آن

 شود. باطل سحر تا بنشیند انتظار به باید مرد آن. شودمی زدهشگفت

  .شاعر و شعر: شویممی روهروب ظریف اینکته اب ما خود تحلیل در کوتاه داستان این در

 هایدشواری  و هاسختی با ایرانیان آمدن کنار کارهایهرا از یکی به تخلیلی داستانی قالب در ظرافت با قیصری مجید

 ادبی هایجنبه وایس ایرانیان که دهدمی نشان ایران تاریخ در شاعری و شعر موشکافانه مرور. دارد اشاره خود زندگی

 است بسیار نمونه حیطه این در آنقدر. اندکرده مختلفی شناختیجامعه و شناختیروان هایاستفاده ،شعر از شعری و

 چیزی. است بوده ماندن زنده حتی و مبارزه ابزار تنها اشعار موارد از بسیاری در. گنجدنمی تحلیل این در آن بیان که

 فقط ستاندا در. است فعلی زندگی در سازگاری یعنی قوی ابزار این شدن رنگکم ،است تأسف ۀمای میان این در که

 زمان مرز از شاعرش همراه که بیابد را شعریو  کند سیر تاریخ در انسان که است کافی «مولیان جوی بوی» اشاره یک

 انطباقی و سازگاری خاصیت ابد تا ،برهاند مکان و زمان قید از را ما که چیزی هر زندگی فضای در. اندگذشته مکان و

ی عروضی ذکر در چهار مقاله نظام ،دارد. قضیه سروده شدن این شعر و دلیل آن و اثری که بر امیر سامانی گذاشته

: 1369روضی، ع)نظامی ها دارد شعر بر ذهن و روان انسان عمیقثیر أتنشان از قدرت روانشناسی شاعر و  کهشده است 

54-49) .                                                                                                    

 باطل هایفال از: تگف. آمده سرم بالیی چه فهمیدم نوشتهمی باطل فال بس از: گفت بود؟ کرده چه فالگیر: پرسیدم»

 .شود دهبرچی اردوگاه تا کنی صبر باید :گفت چیست؟ چاره: پرسیدم است؟ همین کارش ناجنس. اینجایی که هموست

. شود علم رابخا در دیگر بار نصر بن احمد اردوگاه تا هستیم حیلتی سرگرم همگی ما: گفت اردوگاه؟ کدام: پرسیدم

                                               .رماالن و کاتبان و شاعران تمام: گفت ؟کی یعنی ما: پرسیدم

                                                           
1  
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 کاغذ و خط کدام از :گفت! نرسیده اردوگاه به هنوز رودکی کاغذ پس: گفتم. امشده پرت کجا به فهمیدم که بود آنجا

 پیشانی کوبید، زمین پا ،زد چنگ اششکری شیری دستار به زدگیذوق از. خوندم برایش را مولیان جوی بوی گویی؟می

 کاغذی شالش، رب برد رودکی دستگفتم:  گفته؟ را این کسی چه! است نغز چه: گفت. داد بوسه را هایمسرشانه و

 بر است رفته چه و هستم کجا که بنویسم تا من دست به داد هم کاغذی. نوشتن به کرد شروع و درآورد پیازیپوست

 همان،) «.... شاید. شود باطل من سحر گونه، این شاید بکشد، را نحس فال این هرات اهالی از یکی اینکه امید به من،

 (                                                                                                              30و 29

دکی برای . در این موقعیت شعر رواستالسحر زا قرار گرفته است و منتظر باطلشخصیت داستان در موقعیتی استرس

اهمیت شعر و شاعری در میان مردم ایران است. شعر بوی  ۀدهندنشانخیر و امیدوارکننده است و این مطلب منشاء او 

ها را به و آنه کردجوی مولیان در شرایط خاصی سروده شده که گره مشکل بسیاری از همراهان امیر سامانی را باز 

بر این باور است که این شعر  ،هدانرو شخصیتی که نویسنده در ذهن خود پرورایناز ؛د رسانده استدیار و سامان خو

 گرفتن و درخواست اطالع ازشود. فالاز سویی موضوع فالگیر مطرح می .ندتواند او را به محل زندگی خود بازگردامی

خواهند به این وسیله ذهن خود را آرام کنند و ها میشود. انسانهای بشر انجام میآینده برای فرار از استرس و ترس

و این کار یکی از راهکارهایی است که برای  آیندمیبرصدد فالگیری دررو ایناز ؛امید خود را به آینده افزایش دهند

 شود.هایی ترس و استرس زندگی انجام میر

. برود آنجا به زود باید و زدند دستبرد دماوند در ویالیش به دادند خبر او به که است مردی ۀدربار نیز بلور کوتاه داستان

. بیندمی بزرگ ایکوله بارا  مردی ورود هنگام. کند خرید ویال نزدیک مغازه از خواهدمی گذشته روال طبق راه در

  زمین پیش سال سه گویدمی دارمغازه. گرددمی کوهستان در پدرش دنبال است سال سه او دهدمی توضیح دارمغازه

 ندید.                                                      را پدرش کسی آن از بعد و شودمی بیدار دارد دیو گفت فرد آن پدر و لرزید

ها کاربرد دارد. این مکان به علت بلندی، جایگاه خدایان کوه سمبل استواری و ازجمله اماکن مهمی است که در اسطوره

خدایان بابلی بر کوه جای داشتند  ،گیل گمش ۀافساندر » و از این جهت به حماسه راه پیدا کرده است. و ایزدان بوده

)باستانی  «.اندونانی نیز بر فراز المپ بودهشد چنانکه خدایان یزن دانای کوه آسمان خوانده می ،و سیدوری سابیتو

ه است که کوه البرز مددر بندهش آ .رو هستیمهمثالی روبهای مقدس و . در اساطیر ایرانی با کوه(289: 1344پاریزی، 

چون افسری در گردش است که به پاکی بر ست و خورشید در پیرامون جهان ، کوه تیرک میان جهان اپیرامون جهان

 .(66: 1380)دادگی،  «.گرددلبرز و پیرامون تیرک باز میزیر ا

 نوع این. کند اشاره اساطیری سبک به طبیعی هاینشانه تفسیر به کوتاه داستان در دارد این داستان، سعی ۀنویسند

 مواجهه گونهاین شناسیروان منظر از داستانی، و ادبی هایجنبه سوای. شودمی دیده هافرهنگ از بسیاری در تفسیر

 ۀشیوگونه از این. رویدادهاست آن کردن تحمل قابل برای انسان تالش غیرطبیعی، و طبیعی زندگی، رویدادهای با

 رغمبه و امروز دنیای در که کند کمک انسان به است توانستهقدری به تاریخ طی در زندگی رویدادهای به پرداختن

 متوسل فراطبیعی لیدال به گهگاه هنوز مدرن انسان رویدادها، و حوادث علل شناسایی و آوریفن و علمی هایپیشرفت

 است.                                                         تاریخ بطن در مدارهیجان کارهرا ۀبازماند سبک این. شودمی
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 ، شهرام وزیریليال محمودى، سيده ماندانا هاشمى اصفهانى

اساطیری  ۀجنباین  .قرار دارند ،های این داستان در مواجهه با کوه و دیو درون آن که همان آتشفشان استشخصیت

است. زندانی بودن ضحاک که نماد اژدهاست نظر مد ، همنشینی دیو و اژدها با آن در اساطیر دیده شدهکوه که غالباً

 ای است که در شاهنامه ذکر شده است. های اسطورهیکی از این جنبه ،اونددر کوه دم

  به کوه داوند کردش به بند  بیاورد ضحاک را چون نوند

 (77: 1: ج1360)فردوسی،                                                         

 دارد: شباهت به ترکیب کوه  ،شودتوصیفاتی که از اژدها میاهنامه در ش

 برفتمش دیدم چو کوه بلند    

 این کوه را همچون دیوی تصویر کرده است: ،معروف خود ۀدماوندیبهار نیز در 

  ای دماوند ،ای گنبد گیتی           ای دیو سپید پای در بند 

 (286: 1387)بهار،                                                        

 هایزمین که بعد روز چند .نگرفت جدی را دودش کسی رفت، هوا به باریکی دود دماوند ۀقل از که پیش سال سه

 زیر که رفت یادشان همه دوباره ساعتی از بعد اما کردند گم را شانپای و دست همه لرزیدن، به کردند بنا اطراف

 دباغ پیرمردی روزها همان. گذشته، نیفتاده خیر به بیفتد، خواستهمی اتفاقی گفتند کردند، فراموش لرزیده، شانپای

           .شودمی بیدار دارد دیو که گویدمی پدرش شد، هچ کندمی السؤ پسرش وقتی. کوه به بزند گیردمی تصمیم

 وصف قابل اشخوشحالی. گرفت ریشخند به مرا زدن دست با و خندید هم بلند بلند فروشنده دیو؟ کدام! دیو: زدم داد»

                                                              .(49 همان،) «.کند اعتناییبی من به که بود او نوبت حاال. نبود

های قدیمی در افسانه» زمین و آسمان و انسان و خداست ارتباط ۀنقطو کوه دماوند در اساطیر ایران نقش مهمی دارد 

به همین دلیل است که  .(96: 1373)پیگوت،  «.جایگاه ارواح و خدایان بوده است محل تالقی و زمین و آسمان و

ها برپا ها در کوههای مذهبی و مقدس و آتشکدهکردند. مکانقربانیان خود را در کوه پیشکش می ،ایرانیان قدیم

 شد.مراسم مهم مذهبی در آن برگزار میشدند و می

شمارد و این زی هر نوع شرارت و بدی را دیو میطور رمزآمیاست و فردوسی به دیو سمبل بدی و شرارت ،در شاهنامه

از این دارند، فروش را که صفات دیوگونه رور و و وطنهای شموضوع به موجودات عجیب و تنومند اختصاص ندارد. آدم

 داند:میدسته 

 شناس               همان کاو ندارد ز یزدان سپاستو مر دیو را مردم بد

 (296 /3 :1371)فردوسی،                                                         
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رویدادها را  ،ای اساطیریباوره ۀواسطبهاند و ای پرداخته شدهداستان با توجه به عناصر اسطوره های اینتشخصی

 کنند.تفسیر می

 در فردی با راوی آشنایی دربارۀ داستان های کوتاه قیصری است.عیالمی نیز از دیگر داستان سفرنامه کوتاه داستان

 عکس حال در نویسنده وقتی. دارد رودزاینده به خاصی دلدادگی او. است عجیبی مرد بهرام. است بهرام نام به اصفهان

 نویسنده بار چند بهرام. اوست رفتارهای و حاالت کنجکاو نویسنده. است شده آشنا وی با ،بوده خشک رود از گرفتن

 با آخر بار کهنای تا. افتدنمی اتفاقی ولی ؛دهد نشان وی به را آب شدن جاری تا کندمی دعوت رود به صبحگاهان را

 مار از پر هاییقوصند کنار ،است ماندگیعقب نوعی دچار که دخترش با بهرام. دهدمی رخ اتفاق این عجیب تمهیدات

 مراسم یا صحنه این نگریستن حال در بهت با نویسنده. آیندمی بیرون هاصندوق از مارها .اندنشسته خشک رود وسط

. شوندمی گم آب در دخترش و بهرام زدنهمبه چشم یک در و شودمی آب پر و خروشدمی رود ناگهان که است عجیب

 یابد.                                                                                                           نمی چیزی ولی ؛گرددمی آنان دنبال به هامدت دود،می رود دنبال راوی

 داشته ادامه امروز تا قابیل و هابیل قصه از قربانی نثار. دارد زندگی خود ۀانداز به قدمتی زندگی و قربانی نسبت داستان

 که معضالتی و مشکل رفع برای اوقاتگاهی اندآموخته هافرهنگ و تبارها تمام در هاانسان شناسیروان منظر از. است

 مختلفی هاینام تاریخ طول در هدیه آن ۀپذیرند منبع و مرجع. کنند تقدیم چیزی است بهتر ،ستهاآن توان از خارج

 ،دست این از هاییآیین و کودکان قربانی موجود وضع بهترشدن برای. است بوده یکی نیت و فرآیند ولی ؛است داشته

 .بگو عکس از: گفتم» زندگی.                سخت شرایط با انطباق برای است معنایی مدارهیجان هایکوشش همه

 است؟ زنیقمه مراسم: پرسیدم .گفتنی نه است، دیدنی: گفت .بگیر بیا گفتی که همان :گفتم عکس؟ کدام: پرسید

                     .نیست ریختن خون به فقط کردن قربانی. ندارد فرقی ولی ،نه :گفت

 خیال که مگویمی چیزی جوابش در من و زده حرفی گفتم. خنده و شوخی به بودم زده بیایم؟ باید کی و کجا: پرسیدم

                                                            (138 ص همان،) «آیی؟می کنم خبرت: گفت. امکرده باور کند

 طرف رفت دوباره دیدم که کندمی چه موتورش با ببینیم که بودیم منتظر. بوده افتاده هادرخت زیر گوسفند ۀالش»

 ،نبود پیدا دخترک. بود بسته بیدی درخت به بلندی طناب با را دستش دو. دیدم را مهری که بود آنجا. درختان

 زندمی شیرین که دانستمنمی. خندیدمی ایواهمه و ترس هیچبی دختره. بود ریخته خون پایش زیر. خندیدمی

                                                                                                                                                (146 ص همان،) «.است دخترش درخت به بسته که دختری این اصالً که دانستمنمی

به دریای پهناور  ااینک برویم و کشتی سیاه ر» است:مده آمحل قربانی کردن گاوهاست. در ایلیاد  ،آب در اساطیر 

)سرود نخستین:  «.د گاو قربانی را بر آن سوار کنیمبانان برگزیده فراهم سازیم سپس صکشتیای از دسته .درافکنیم

 .(52ص

. دیدممی مکان و زمان از خارج را خودم. کهن زمین به بودم گذاشته پا انگار...  رودخانه انتهای رفتم بعد هفته دو»

 از ایجنازه هاتازگی اطراف این در: پرسیدم. دستم کنار ایستاده سر، بر سفیدی نمدی کاله با مسن کاریسوار دیدم

 :گفت بوده؟ سالش چند: پرسید .رودخانه به افتاد آب که روزی از: گفتم کی؟ مثالً هاتازگی: پرسید اند؟نگرفته آب
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 ، شهرام وزیریليال محمودى، سيده ماندانا هاشمى اصفهانى

 بار یک وقت چند هر. آمده بار عادت بد رود این: گفت سوارکار. نزدم قضایا باقی و مهری از حرفی .سال چهل تقریباً

 گیرد.   می قربانی

 است، بدی رسم: گفت. نگفتم. ندارد رودها به ربطی این شوند،می قربانی هاآدم دنیا رودهای تمام در بگویم خواستم

همان: ) «.طوریهاین گور بهرام زمان از: گفت خودش. نپرسیدم. گذاشته را رسم این کی بپرسم خواستم .آره: گفتم نه؟

                                                                                                                               (149ص 

 گيری نتيجه

و حفظ  یکنار آمدن، باال رفتن سازگار ای یامقابله یهاسبک یاصل ۀجینتکه  دهندینشان م یو پژوهش ینظر یمبان

و  ندیناخوشا ای یمنف ۀعاطف ند،یخوشا ایمثبت  ۀعاطفدارد:  یسالمت روان است. سالمت روان سه مؤلفه اصل

عاطفه  یفراوان ،یمثبت در زندگ ۀعاطفتوان به نبود یبه سالمت روان را م بیاساس آس نی. بر ایاز زندگ یتمندیرضا

 یهاتیکه شخص دهدینشان م هاافتهینسبت داد.  یزندگ طیو شرا هاتیبا موقع یاحساسات منف ای یدر زندگ یمنف

 ۀویشکه با کمک  کنندیم یخود، سع رامونیپ یعیطبریو غ یعیطب عیدر مواجهه با وقا یصریق دیداستان کوتاه مج

 یکردن به راهکارها یزنده ماندن و زندگ یبرا یداستان یهاتیشخص. اورندیزا تاب باسترس طیمدار در شراجانیه

حرکت کرد،  دیبا  یتمندیانداختن عاطفه مثبت و حس رضا انیو به جر یدادن به زندگمعنا یاند. براچنگ زده یمهم

 ،داستان با استفاده از نماد و اسطوره یهاتیشخص .یمرگ زندگ یعنی نیو ا یتیو نارضا یرشد عاطفه منف یعنیتوقف 

به  یدهمهم  معنا یراهکارها نیتراز مهم یکردن و پرداختن به هنر که همگ یقربان و یزندگ یهاامیمثبت دانستن پ

 تالش ۀکنندلیتکمتواند یها مکنند. پاسداشت آن لیخود را تعد طیمح یزااسترس طیاند شرااست، توانسته یزندگ

که  داستیگذاشته شده و پ شیبه نما ریبا اساط هاتیشخص ۀرابط شتریب یصریق یهادر داستان ها باشد.آن یانطباق

 .انددهمآخود بر یهاغلبه بر ترس یدر پ قیطر نیخود ارتباط برقرار کرده و از ا ریو اساط یفرهنگ ۀپشتواناشخاص با 

 یشتریب یاحساس قدرت و توانا ،ن حل کردهآخود را با  لئمساآنهاست که  یبرا یگاههیتک ۀمنزلبهپشتوانه  نیا ییگو

 .کنندیمترس را از خور دور  ،کرده مهیخود را ب ،قدرتمند یبا اتصال به منبع ایکنند یم
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