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 ته پوخ  چكیده 
های ادبی و اند. متنها بیانگر آمال، هراس و آرزوهای بشریاسطوره

ای ها و مفاهیم اسطورهمایهساخت اندیشگی خود از بنعامّه در ژرف

بنندارند. اسطورهگریزی   روایی خود،  با کارکرد  تصاویر مایهها  و  ها 

بافتکهن در  را  آدمی  گونهالگویی  روایتهای  و گون  کالسیک  های 

محمد که روایت دیدار و وصال مارال و گلکنند. پارهعامّه آشکار می 

به آن می بررسی   از اساسیاین  های رمان ترین بخشپردازد، یکی 

ت عامّه و کردِی »محمودخان بالک و خاتون پریزاد«  ر است. روایکلید

روایت جمله  از  کردی نیز  عامّۀ  فرهنگ  در  مشهور  و  برجسته  های 

ای است  های مشترک اسطورهمایهاین پژوهش کارکرد بن  است. مسألۀ

پاره پیشکه  عامّۀ  روایت  و  ساختارروایت  را  میگفته  کنند.  بندی 

های یادشده  شناسی به متنورهنوشتار حاضر بر اساس رهیافت اسط

روشیمی با  و  تحلیلی  نگرد  و  پیوندهای توصیفی  تبیین  هدف  با   ،

بناسطوره واکاوی  به  یادشده  روایت  اندیشگی در دو  و  های مایهای 

ای این دو روایت خواهد پرداخت. هر دو روایت بر بنیان عناصر اسطوره

کت داستانی و روایی چون زن، آب، چشمه، گیاه، ماه و حیوان حر

الگویی چون های کهنمایهبرند. این عناصر، بن روایی خود را پیش می

الگوی آنیما و زندگی، تسلسل حیات، سحر و جادو، هراسناکی کهن

-ها را رنگ اسطورهکنند و آنمهار سایه را در هر دو روایت نمایان می

بنای می اساس  بر  اسطورهمایه بخشند.  که  های مشترک  بافت  ای  

توان کنند؛ میبندی میزبانی و ساختار روایی این دو روایت را نظام 

های دیگر بینامتنی، از سوای سویه  کلیدر بدین نتیجه رسید که رمان  

بن و  عامّۀ کردی  و کهنهای اسطورهمایهفرهنگ  نیز ای  الگویی آن 

زیستی دوباره را   کلیدرتأثیر پذیرفته است و بر این اساس نویسندۀ  

 افق اندیشگی مردم و فرهنگ کردی تجربه کرده است.  در

و   ئەدەبی  دەقە  مرۆڤەکانن.  هیوای  و  خولیا  سام،  دەرخەری  ئوستوورەکان 
ئوستوورە   واتا و مۆتیڤەکانیزارەکییەکان لە ناوەڕۆکی هزریی خۆی لە بن

ا ناکرێتەوە. ئوستوورەکان بە ئەرکی گێڕانەوەیی خۆیان، مۆتیڤ و وێنا  یج
گێڕانەوەی کالسیک و   سەرنموونەییەکانی مرۆڤ لە پێکهاتە جیاوازەکانی

گەیشتن و یەکتربینینی زارەکی ئاشکرا دەکات. بەشێک لە گێڕانەوەی پێک
ترین دەکرێت، یەکێک لە سەرەکی   محەمەد کە لێرە تاوتوێماراڵ و گوڵ 

ە. گێڕانەوەی زارەکیی کوردیی محەممەد خانی کلیدەر بەشەکانی ڕۆمانی  
بەناوبانگەکانی   الک و پەریزاد خاتوونیش ب هەروەها لە گێڕانەوە بەرچاو و 

واتا هاوبەشە فەرهەنگی زارەکیی کوردییە. بابەتی ئەم توێژینەوە ڕۆڵی بن 
کە  پارچە   ئەفسانییەکان  باسکراو لە  زارەکیی  گێڕانەوەی  و  گێڕاوە 

ەقە چاو لە د بۆچوونی ئوستوورەناسی  پێی    دێنێت. وتاری بەردەست بە پێک
بە   وەبیرهێنراوەکان و  وەسف  دەکات  شیکار   ی شێوازی  مەبەستی انە و  بە   ،

دوو گێڕانەوەی باسکراو    دەرخستنی پەیوەندی ئوستوورەیی و هزری لە هەر
مۆتیڤە ئوستوورەییەکانی ئەم دوو گێڕانەوەیی دەکات.   لێکدانەوەی دەست بە 

بنەمای ڕەگەزی ماکەی گێڕانەوەیی  هەر لەسەر   وەک   دوو گێڕانەوە کە 
ئاژەڵ ڕەوتی چیرۆک  ئاو، کانیاو، گیا، مانگ،  و گێڕانەوەیی  ژن،  ئاسا 

وەک سەرنموونەییەکان  مۆتیڤە  ماکانە،  ئەم  وەخات.  پێش  ژیان،   خۆی 
کردنی زنجیرەی ژیان، سیحر و جادو، سەرنموونەی ترسێنەی ئانیما، کۆنترۆڵ 

ستوورەیان ڕەنگ و ڕووی ئو  دوو گێڕانەوەکە دەبێنرێت و  تارماییەکان لە هەر
پێی مۆتیڤە هاوبەشەکان کە پێکهاتەی زەمەنی و بنەمای   پێ دەبەخشێت. بە 

ڕێک دەخات دەتوانین بگەینە ئەو ئاکامەی  گێڕانەوەیی ئەم دوو گێڕانەوەیە 
دەقی، لە فەرهەنگی زارەکیی ەلی نێوان گ جگە لە الیەنبێ  کلیدەرکە ڕۆمانی  

کاریگەریی وەرگرتووە   شیسەرنموونەیی و ئوستوورەییەکان  کوردی و مۆتیڤە 
 ، توانیویەتی ڤەژیانی دووبارەی ئاسۆی هزریی کلیدەرو بەم پێیە نووسەری  

 .خەڵک و فەرهەنگی کوردی ئەزموون بکات

 .سەرنموونە  ؛گێڕانەوەی زارەکی   ؛کلیدەر  ؛کورد  ؛ئوستوورە  :کیهره لی سهگهوش  .الگوکهن ؛روایت عامّه ؛کلیدر ؛کُرد ؛اسطوره واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -١

های  ذهنیت و اندیشۀ آدمی در تأمل و نگریستن به جهان درون و برون خود و فهم آن جهان مبتنی بر مؤلفه 

های ادبی، هنری و عامّه ساخته و  های بسیاری از روایتگونی است. در فرایند فهم بشر از جهان خود، بنیانگونه

ای دارد که دوران  ها به پیروی از ذهنیت و اندیشۀ بشری، ریشه در میراث هزاران سالهگردد. این روایت پرداخته می

های  جهان و ابداع و آفرینش نسل در افق فکری و روانی بشر ماندگار مانده است. آدمی در زیستبه    دوران و نسلبه  

از این میراث کهن و بی ابداعات،  مایه درونجوید و  تاریخ سود میروایی خویش  بنیادین آن را در  ها و مفاهیم 

گون آن از جملۀ های گونهمایهها و دروندهد. اسطورههای خویش خواسته یا ناخواسته جای میها و روایتآفرینش

 تاریخ و بنیادین ذهنیت و اندیشۀ بشری است.این میراث بی

 بیان مسأله - ١-١

مؤلفهاسطوره و  آنهای  ها  بخش جداییساختاری  زیست،  اسطوره ناپذیر  است. جهان  انسان  ، جهان ١جهان 

اند  آدمی  های گر آمال، آرزو و هراسبیان  ها(. اسطورهHamilton, 2011: 10ادبیات و علم نخستین بشر است )

(Guerin, et. al., 2005: 183این هراس و آرزوها که در بطن روایت .)است، برای آشکارگی ای نهفته  های اسطوره

گون  بخشند. این آشکارگی، انواع گونههای هنری، ادبی و عامّه را رنگ و لعاب میخویش، ساختار انواع روایت

ای ها و ذهنیت اسطورهها اندیشهدهند که سرچشمۀ اساسی آنهایی را بازتاب می و مؤلفه  ٢مایهها، درونروایت

های روایی، ساخته و پرداخته  کند تا انواع مختلف شکلمهیا میای  ای، زمینهآدمی است. چنین سرچشمه

شده در هر فرهنگ و قوم و آیینی، ساختار و زمینه و بافت مشترکی را در خود جای دهند. این افق اشتراکی 

دهد، ها خود را نشان می3گردد و در بافت و ساختار روایتها آغاز میکه در مرحلۀ نخست از مبدأ اسطوره

آبادی بر اساس نوشتۀ محمود دولت  کلیدرانجامد. رمان  مسیری است که به تفاهم و مهرورزی ابنای بشر می

ای از تاریخ و تخیّل مؤلف را در خود جای داده است. این رمان بلند وصف  حوادث تاریخی بنیان گرفته و آمیزه

ای که نوشتار حاضر بر آن تکیه . مسالهکندفراز و نشیبی است که ایل کرد کلمیشی در روزگار خود تجربه می

و   کلیدر  روایتی اساسی از رمان ای مشترکی است که ساختار روایی پارههای اسطورهمایهکند، کارکرد بنمی

های روایی آثار ادبی  سنخی هایی که به اشتراکات و همکند. بررسیبندی میکردی را سامان  ٤یک روایت عامّۀ

جهان رنگارنگ  فکری ابنای بشری در زیستردازد، راهی برای مهیا شدن پیوند و همپو فرهنگی و قومی می

 فرهنگی، ادبی و اندیشگی خویش است.

 پیشینۀ پژوهش - ٢-١

-نگاشته شده است. از این میان گلستانی    کلیدر    دربارۀ رمان  متفاوت      هایهای متعددی از منظرگاهپژوهش

بر بنیان اندیشۀ     کلیدر  های رمان  شخصیت     ( در جستاری به بررسی کنش و منش١3٩8بخت و دیگران )

 های این پردازند. ایشان بر این باورند که شخصیتمی  جویی  برتری    کهتری، جبران و  در سه ساحت    ٥آدلر 

افتند.میبه مرتبۀ فروتر شخصیتی در رسند و یا می  شخصیتی این سه ساحت یا به تعالی   گذر از  رمان در  

 
1  Myth 
2 Theme 
3 Narrative 
4 Folk narrative 
5 Adler 
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به کار    کلیدررا در باب شخصیت قهرمان در بررسی    ٦( اندیشۀ جوزف کمپل ١3٩٧کفاش و دیگران ) فرامرزی 

ای و جهانی قهرمان ساخته و پرداخته  ساختار اسطورهرسند که این رمان بر بنیان  گیرند و بدین یافته می می

های  های عامّۀ کردی پرداخته است. وی در این اثر اسطوره ( در کتابی به نقل روایت ١3٩٦گردیده است. فرجی )

خاله و دیگران  کیشهکند. رضایتی و ژاپنی مقایسه می  ٧ها را با برخی اساطیر یونانی، سلتی نهفته در این روایت

ای و  اند. ایشان دو رمان یادشده را از منظر اسطورهپرداختهسووشون  و    کلیدر( به بررسی تطبیقی رمان  ١3٩3)

های  رسند که ساختار هر دو رمان بر اساس مؤلفهکنند و بدین نتیجه میکارکرد مؤلفۀ مرگ و باززایی بررسی می

)یادشده شکل می و شاکری  من  کلیدر( رمان  ١3٩3گیرد. خاتمی  از  آنالگویی میظر کهنرا  ها منشاء کاوند. 

و   آناهیتا  زنانۀ  اسطورۀ  کارکرد  و  نقش  از  برگرفته  رمان،  این  در  را  کاریز  آب  در  مارال  رفتن  اپیزود  توصیف 

کنند و  اشاره می  کلیدردر خلق این توصیف در رمان    8الگواالگوی پری دانسته، به تأثیر این اسطوره و کهنکهن

کهن از  را  آن  متنسابقۀ  چون  ترین  فردوسیتا    اوستاها  مثنوی   شاهنامۀ  شیرین  و  و  گنجوی   خسرو  نظامی 

تنی مارال بیشترین شباهت را به صحنۀ همراهی کاوند. نویسندگان پژوهش اخیر بر این باورند که اپیزود آب می

 پردازی آن پرداخته است.شیرین و آب دارد که نظامی در مثنوی خویش به توصیف و نقش

های  و روایت  کلیدرای رمان  های مشترک اسطورهمایهاین حال، تاکنون پژوهشی تطبیقی که به درونبا  

ها  عامّۀ کردی بپردازد، نگاشته نشده است. بر اساس مسالۀ نوشتار حاضر، این پژوهش بر آن است تا بدین پرسش

از رمان  پاسخ دهد؛ در روایت عامّۀ کردی و پاره  های مشترک  مایهآبادی چه درونتمحمود دول   کلیدرروایتی 

کنند؟ آیا این دو روایت، بندی میاین دو روایت را نظام  ٩ها چگونه ساختار مایهای کارکرد دارند؟ این دروناسطوره

به بررسی   منشاء و بنیان یکسان فرهنگی و قومی دارند؟ بر این بنیان، پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی

سیک و عامّه خواهد پرداخت. این بررسی سعی دارد تا  به اثبات این فرضیه برسد که عناصر  دو پارۀ روایی کال

ها شاکلۀ ساختار این دو روایت را  های مرتبط با آن مایهای همچون آب، زن، گیاه، ماه، حیوان و دروناسطوره

و روایت عامّۀ کردی با یکدیگر در پیوندند   کلیدرروایت مورد بحث رمان  نهند و بدین ترتیب اساس پاره بنیان می

 ها و فرهنگ عامّۀ کردی نیز آبشخور و تأثیر یافته است. از اندیشه کلیدرو چه بسا خلق رمان 

 مبانی نظری -٢

برخی از این بخشند.  های گوناگونی آن را قوام میاندیشۀ بشری دارای ساختار و سازوکاری است که اجزا و مؤلفه

اند؛ بدین معنا که در میان اندیشه و فرهنگ ابنای بشری کارکرد و نتایج یکسان زمانی و مکانیاجزا و عناصر همه

ها و رفتارهای نوع انسان است. تجربیات نژادی، دارند؛ زیرا »هر فرد آدمی نتیجه و تجلی مجموعۀ تجارب، دانش

(. اسطوره از جملۀ آن اجزایی است که در  ٢٢:  ١3٩3)مورتی،  قومی و فردی گذشتگان همه در ما جمع است«  

(.  8٩:  ١3٥٠تواند بر عهده بگیرد )سرکاراتی،  ای میهای تازههر زمان و مکانی کارکرد ویژۀ خود را دارد و نقش

مواجهه با  (. آدمی در  Guerin, et. al., 2005: 183اند ) های آدمیانها بیانگر آمال و آرزوها و هراس اسطوره

او    از هر  که    ناشناخته      جهان بر     تکیه     جز آفرینش و    نموده است، راهیشگفت می    امری     سویی برای 

های  ناآشنا است؛ زیرا یکی از بنیان    پدیدارهای   این کارکرد، آشنا کردن    ای ندارد. اسطوره در  های اسطورهروایت 

انسان از    روانی  و ناشناخته    ترس  اندیشۀهناآزموده    ها  در  ترتیب  بدین  است.  اسطوره    ا  با ذهنیت    ابزار     ای، 

 (. Hamilton, 201: 8دهد )ماهیت می  افزا تغییر  پدیداری زیبا و روح    به  آور  وحشت     اسطوره، جهان نازیبا و
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شکل ها را  مایۀ اصلی اسطورهجا که بنآنالگوها  گیرد. کهنروایت بخش بنیادین ساختار اسطوره را در برمی

-(. اسطوره١٩٢:  ١3٩3کنند )امامی،  مند، ساختار اسطوره را مهیا میای از تصاویر نظامدهند، در قالب مجموعهمی

خود جای   ١٠ساخت مثابۀ اجزایی روایی در ژرفالگویی را به  ا از این منظر نوعی روایتند که تصاویر ازلی یا کهنه

کهنمی خود  اسطوره  دیگر  منظری  از  اسطورهالگو  دهند.  شود  آشکار  روایت  قالب  در  اگر  اگر    است؛  و  است 

-ها، تصاویر و درونالگوها ایده (. کهن٢٦:  ١38٩الگو است )باباخانی،  های نمادها در آن بازتاب یابند، کهنمایهبن

:  3١3٩بشر جای دارند و »حالتی ذاتی و موروثی دارند« )کولیج،    ١١اند که در ناخودآگاه جمعی های جهانی ایهم

تأثیر خود جهان بشر را تحت  (. این تصاویر کیهانی از بستر ژرفای ناخودآگاه آدمی، منش، روش و زیست١٤٤

بافتقرار می نیز  و  )همان(  روایت و الیه   ١٢دهند  رویین  اسطورههای  نظامهای  را  ناخودآگاه بندی می ای  کنند. 

نبوده است«   ١3ای که »محتوای آن هرگز خودآگاه گنجینهالگوها است؛  جمعی بشر مخزن و گنجینۀ این کهن

بسته به   ١٤(. محتویات ناخودآگاه ١٤3ای از تاریخ تکاملی بشر است« )همان:  ( و »موزه یا صندوقچه١٤٢)همان:  

به (.  Bressler, 2012: 129گردند )جهان هر فرد در نمادها، تصاویر و انواع نوشتارها آشکار میافق فرهنگی و زیست

سان باغی از آن ذخیرۀ جنگلی سرچشمه و ، ناخودآگاه چونان جنگلی است که خودآگاه رشدیافته به١٥باور یونگ

از منظری دیگر،  (. کهن38١:  ١388گیرد )یونگ،  هستی می با روان بشری دارند.  الگوها پیوندی مستقیم نیز 

رناخودآگاه جمعی، گرایش  ابنای بشرند و حافظۀ  روانی  را سامان میهای مشترک  انسانی  )پاینده، وانی  دهند 

گیرند  الگو را بر خود میگردند، نام کهنهنگام که در انواع رفتار و آثار آدمیان ظاهر می( و آن  ٢٢3-٢٢٤:  ١3٩٠

اند )کولیج، الگوهای یکسانی را به ارث بردهوبیش کهنها کم (. در اندیشۀ یونگ »تمامی انسان38١:  ١388)یونگ،  

هنگام که  گون است، آن  های گونهوقوس(. ناخودآگاه درهم و پریشان که جمع نیروی اضداد و کش١٤٤:  ١3٩3

کند. بر این ها بشری آشکار میای و دیگر روایتهای ساختارمند اسطورهبیند خود را در روایتنظم و سامانی می

الگوها گریزی نیست. آشکارگی اجزای آن، یعنی کهنجا که محتوای ناخودآگاه جمعی و ارثی است، از  اساس از آن

الگوهای ناخودآگاه جمعی بشر، خود را  ها و ابزاری است که کهنترین محملزبان، فرهنگ و روایت یکی از مهم

اند، های ذهنی، روانی و فرهنگی آدمیانها و فرآیند که حاصل کنشجا  ها، از آننمایند. روایت در آن پدیدار می

ها آشکار کنند. این آشکارگی بسته  الگویی، خود را در آنای و کهنکنند تا عناصر اسطوره ای را مهیا می گستره

الگویی ساختار و  ای و کهنهای اسطورهجا که مؤلفهگون است. آنبه میزان کارکرد عناصر روایی متفاوت و گونه

ای ها نیز رنگ و کارکرد اسطوره عناصر روایی روایتکنند، روساخت و  دهی میها را عمیقاً سامانساخت روایتژرف

ای، آثار روایی کالسیک همچون رمان و داستان گیرند؛ در نتیجۀ این تأثیر ژرف اسطورهالگویی به خود میو کهن

های گون سیر روایی خود در  افق و جهان روایت های گونه ها و بخش ها، صحنه نه در کلیت خود، بلکه در پاره 

میراث شفاهی    های روایی است که مربوط به سنت وهای عامّه از جمله گونهگیرند. روایتای جای میاسطوره

های متنوعی چون افسانه، قصۀ پریان، دیوان و مقدسان یک ملت، قوم یا فرهنگ است و انواع موضوعات و قالب

پیوندی که  با کنشگران فرهنگ و زیست هر روزین های عامّه نیز با  (. روایت cuddon, 1998: 323گیرد )را در برمی

ها و نمادهای  مایهساخت و ساختار روایی خود، محملی فراخور برای آشکارگی بنجا که در ژرفآدمیان دارند، آن

 گیرند.ای جای میهای اسطورهگردند، در پهنۀ روایتمی الگوییای و کهناسطوره
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روایت کالسیک و عامّه را  های پژوهش، نخست دو پاره مسأله و پرسش بر این اساس، نوشتار حاضر، بر پایۀ 

ها  ای آنهای اسطورهمایهو مبانی نظری یادشده به بررسی و کندوکاو درون کند و سپس بر اساس روشارائه می

ای، اسطورههای  مایهها با بنهای آمده در این نوشتار، بر اساس ارتباط ساختاری روایی آنخواهد پرداخت. روایت

پارهشدهخالصه از دو  از آن جا که بن  و روایت  کلیدرروایت  ای  باید در  های اسطورهمایهعامّۀ کردی است.  ای 

محمد، مارال را و وصال آن دو در  ؛ یعنی نظارۀ گلکلیدرمند تحلیل گردند، دو بخش از روایت  ساختاری نظام

 ١٦روایت معادل واژۀ التین اپیزود شوند. در این نوشتار اصطالح پارهروایت در نظر گرفته میاین نوشتار یک پاره

کند  است که بخشی از یک داستان یا روایت است که ساختار روایی ویژۀ خود را در بطن روایت اصلی حفظ می 

 (.Ibid., 278های آن متمایز است )و از دیگر بخش 

 بحث و بررسی  -3

ها در عین پیوستگی به فرهنگ  شود که هر کدام از آنگونی سیراب میاقوام گونهها و  پهنۀ ایران زمین از فرهنگ

های غنی و سرشار از عناصر  ها و اجزای فرهنگی خاص و ویژۀ خود را دارند. یکی از این فرهنگو زبان ملی، روایت

های کهن، روایت   سان هر فرهنگ دیگری،ای، زبان و فرهنگ کُردی است. فرهنگ عامّۀ کردی بهکهن و اسطوره

های عامّۀ کردی، روایت  (. از میان روایت ١3٩٦ای خاص خویش را خلق کرده است )رک. فرجی، عامّه و اسطوره

های عامّۀ  پریزاد« با دختر خانی به نام خاتون پریزاد از جمله روایت وصال »محمودخان بالک«، خان ده »خاتون 

 مشهور در فرهنگ و زبان کردی است.

 پریزاد  ت دیدار و وصال محمودخان بالک و خاتونروای - ١-3

پریزاد روزی که به»  بالک در ده خاتون  از کنار چشمه میمحمودخان  ناشناس  گذشته، طور 

بیند به زیبایی قرص قمر که گویا خود خاتون پریزاد بوده و کوزۀ آبی از چشمه دختری می

شود و به او نه، صد دل عاشق دختر میبرده است. جوان به یک دل  برگرفته بوده و به خانه می

ای که دختر  بیند. در آخرین لحظهاعتنایی میشنود و بیکند؛ ولی ناسزا میاظهار عشق می

کند که خواهی دید؛ آخر تو را خواهم گرفت رفته است تا از او جدا شود، جوان تهدیدش میمی

ه بعد که پدر محمودخان بالک به و تا تو به دست خود ]...[ از تو کام نخواهم گرفت. چند ما

نکه بداند داماد همان آدهد؛ بیرود، دختر به این وصلت رضا میخواستگاری خاتون پریزاد می

جوان مزاحم و پرتوقعی است که از لب چشمه تا در خانه در تعقیبش بوده؛ ولی داماد که با 

کند. این ماجرا هر شب یاش انگار که مرد نیست، اعتنایی به عروس نموجود ظاهر فریبنده

شود که گذرد. همه متعجبند. تا یک وقت شایع میشود و حساب آن از ماه و سال میتکرار می

خورد. خان درد و میهای اطراف ده شیری پیدا شده است و گاوهای روستائیان را می در بیشه 

افتند و بیشه میشود. شیر و شیرمرد در صحنۀ نبرد به جان هم  بالک داوطلب جنگ با شیر می 

شود. خاتون پریزاد شود و بیشه خاموش میکم تاریک میآید. هوا کماز غریوشان به لرزه درمی 

گردد. شیر را  رود و به دنبال زنده یا مردۀ شوهرش میکه خود دل شیر دارد به درون بیشه می
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      ای  مشترک اسطوره هایمایهکارکرد بن 

 

ود بر پشت او لمیده  آلپاره و تن خونیابد که در خون خود غلتیده و خان جوان با جامۀ پارهمی

ها انتظار بر طبق عهدی که بر سرِ چشمه است. ولی خان در خواب نیست. اینک پس از مدت 

کند. ماجرای کنار چشمه را به یاد با زنش کرده بود به آرزوی خود رسیده ]...[ چشم باز می 

عروس و داماد  گاه  گیرد. در دم، پشت شیر حجلهاندازد و مچ دستش را میخاتون پریزاد می

 ؛  به نقل از هاشم شیرازی(. 3٢- 3٤: ١3٩٩)قاضی،  « شودمی

 محمد روایت دیدار و وصال  مارال و گلپاره - ٢-3

آبادی است که در ایران عالقۀ خوانندگان بسیاری را به خود جذب کرده و اثر نامی محمود دولت  کلیدررمان  

نقطۀ آغاز حرکت اصلی این رمان که سیر رویدادهای دیگر روایت  خارج از مرزهای ایران نیز به چاپ رسیده است.  

محمد به نظارۀ رفتن مارال در آب کاریز ایستاده است. این نظارگی مقدمۀ جا است که گلکند، آنریزی میرا پی 

 وصال و پیوند آن دو است:

ریز در انبوه نیزار  مارال سر به آسمان برداشت. تا دهنفرۀ کاریز نباید راه چندانی باشد. دهنۀ کا» 

هایش را در آب گذاشت. مارال بر سر سنگی نشست  گم بود. مارال رسید. تن تا کرد و انگشت 

اش در  برد. پنداری با زاللی و پاکیو پاهایش را در آب گذاشت. حظ از آب او را با خود می

ها  مغز استخوان معاشقه بود. مارال سر به هر سوی گرداند. خود را در آب فرولغزاند. روح آب تا

پایید. هایی طوالنی بود که مارال را میهای سیاه خود فروبست. لحظهچشیده شد. مرد هم چشم

اما او را هیچ از خود خبر نبود. اما چنین  زنی را هرگز ندیده بود. نه زن بود این، که افسانه بود. 

های قدیمی بود. ماه منیر  استاناندام دکه بر آب بود. نه جسم که پندار بود. خواب بود. گلو این

های لرزان نی، چشمان مرد، دو لکۀ سیاه و  بود. مارال به رد نگاه قره چشم دواند. در شاخه

رفت. شد و روی شتر میدر جست. مرد از نیزار دور میگدازان گیر کرده بود. مارال از برکه به

اراده از  شدن مرد و شتر دمی بی  در این هنگام شتر عر کشیده و به راه افتاد. مارال محو دور

( ... جای سخن دیگر نبود. 38-٤3:  ١، ج  ١3٩٩آبادی،  خود واپرسید: »پس چرا رفت«؟ )دولت

آهوی خوشگل پیچاند.  و  را گرفت  بند دختر  در  محمد  و  او سوار شد  بر  و  را خواباند  قواره 

که چنانونشاند. همزند تب را فرکشمکشی غریزی و وحشیانه که خود به شور آدمی دامن می 

 (. ٤8٦:  ٢)همان: ج  « را به کام کشید. همچنان که دریا خورشید را  مادیانی را و مارال مردنریانی،  

 آفرینش و حیات  -3-3

تاز هستی و در نتیجه  انسان معاصر با آگاهی و دانشی که از جهان درون و برون خود یافته است، خود را یکه

ها و تمایزها  ای تفاوتبیند؛ اما در اندیشه و افق فکری اسطورهپدیدارهای هستی میخویش را متمایز از دیگر  

داند و بر این باور است که همه چیز در  ای همه چیز را داری جسم و جان میسامانی دیگر دارند. ذهن اسطوره

ن هرگز تأثیر خود را در  ای تا به اکنو(. این ذهنیت اسطوره٥٧٢:  ١388اند )فریزر،  آغاز خلقت با هم یکی بوده

را دربارۀ حیات در عین   انسانی نخستین فلسفۀ خام خود  نتیجه »ذهن  نداده است؛ در  از دست  اندیشۀ بشر 

، »اسطوره همواره  ١٧(. به باور الیاده ٧3های اساسی پدید آورده است« )همان:  شباهت     های ظاهری فراوان با تفاوت

 (. ١٠١:  ١38٦جامعه تا چه حد از وجود آن باخبر است« )ریکور،  از این که    مستقل کند؛ عمل می جامعه   در
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ای و اجزای آن، خود را در  ای است که ذهنیت اسطورههای پرمایهها یکی از گسترهها و فرهنگها، روایت نقل

توان بدون ست، نمیکنند. به باور یونگ متنی را که به وسیلۀ نویسندگان و هنرمندان پدید آمده اها نمایان می آن

-را در دوران پیری نوشت که دارای درون   ١٩فاوستبخش دوم    ١8آگاهی بر محتوای ناخودآگاه درک کرد. گوته 

را بدون شناخت ناخودآگاه جمعی نمی   فاوست  های بسیاری از ناخودآگاه است. به باور یونگ این بخش ازمایه

 (. 3٢٧: ١388توان فهم کرد و دریافتی از آن به دست آورد )یونگ، 

الگویی است. در خوانش نخست  ای و کهنهای اسطورهروایت عامّۀ کردی محمودخان بالک هم پر از نشانه

جا آغاز    پردازد. مکانی که حرکت روایت از آناین روایت، اولین عنصر روایی، مکانی است که این روایت به آن می

(. ٦٧8-٦٧٩:  ١388اند )فریزر،  های طبیعیها از یک منظر تجسم انسانی از پدیده گردد، چشمه است. اسطوره می

ای آب و انواع منابع آن، یعنی چشمه، کاریز، رودخانه، دریا و اقیانوس از اجزای ضروری حیات  در اندیشۀ اسطوره

تنها  کشد. آب نه  ای و بدوی را در خود میجهان ذهنیت اسطورهبودنش است که زیستب و رواناست. این آ

شوذ. ایرانیان باستان بر اساس ها و رسوم او نیز می دهد، همچنین باعث قوام و ماندگاری آیین بقای او را شکل می

از آب است   اند کهدانستهای میجان خویش، خرداد را فرشتههمین اهمیت آب در زیست کارکرد او نگهبانی 

مثابه آب است؛ زیرا برزخی میان آسمان و زمین است که با  (. در آیین کیمیاگری انسان به١3٧:  ١38١)رضی،

(. دریا و اقیانوس ٧8:  ١38٦ماند )ستاری،  بهرگی از آن در خاک میتواند آسمانی گردد و یا با بیقدرت روح می

: ١388گردند )یونگ،  مثابۀ زهدان طبیعت وکارکردهای گوناگون آن تلقی میحامل انرژی حیات یا آبند و به  

امیال  می  (؛ حتی در ساحت عمیق و رازآلودی چون خواب که تمام سامان و نظم ناسوتی درهم٢3١ ریزد تا 

کند  نمی شدن بیابند، رمز و راز آب، این عنصر اساسی هستی آدمی، گریبان او را رها  ناخودآگاه فرصتی برای عیان

 (. ٢8٠تا: دهد )فروید، بیمایۀ تولد و زندگی و حیات را بازتاب میهای متفاوتی همچون دریا بنو در شکل 

این چشمه و کاریز است که کارکرد دریا و اقیانوس را    کلیدربالک و پاره روایت نخست    در روایت خان

محمد و محمودخان و خاتون است که مارال و گلگردند. از همین زهدان  یابند و زهدان زندگی و حیات میمی

دهند؛ زیرا آب از اجزای بنیادین باروری در اندیشۀ رسند و تسلسل حیات را ادامه میپریزاد به وصال و ازدواج می

محمد و محمودخان نیز از برکت کاریز و چشمه است که به وصال  (. گل 3٩3:  ١388ای است )فریزر،  اسطوره

:  ١3٩٩گردند؛ خاتون پریزاد به فرزندی به نام الس )قاضی،  ها به پسری باردار میبعد، زنان آن رسند و زمانی  می

تسلسل حیات در    (.١3٩3آبادی،  ( و مارال به مدگل؛ »پس مدگل یک نشانه از تداوم زندگی است« )دولت3٢

ین پیوند زهدان طبیعت گردد. ازهدان طبیعت با چشمه و کاریز و وصال آن دو جفت شخصیت روایی نمادینه می

نیز خود را در بافت زبانی و نماد زن نمایان   کلیدرروایت  با آب که مقدمۀ رویش و زندگی و حیات است در پاره 

( و ٤8٦:  ٢ج  ١3٩٩آبادی،  کند؛ آن جا که »مارال، مرد را به کام کشید. همچنان که دریا خورشید را« )دولتمی

شدند« )همان:  ریختند و هم از او روان میها بر او میکه همۀ جویدر جایی دیگر که »آبگیری بود بلقیس  

 ت.نمایانگر اس بر دوش خاتون پریزاد است،  ای که تداوم حیات در کوزه  نیز  روایت عامّۀ کردی  (. در ٤٦8
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ارتباط برقرار کنند  مادر  اند با اسرار زمینتوانستهاند که میگران بودهای این زنان کاهنه و کوزهدر ذهنیت اسطوره

دهد که جایگاه  مادر، یعنی آب خود را کوزه نشان میترین سِرِّ زمین(. در این جا بنیادی ٤٥:  ١38٥)ستاری،  

ترین عنصر حیات و باروری و نوزایی است؛ »در واقع آفرینش فرایندی زنانه است؛ بطئی و اسرارآمیز که  اساسی

 (. ١١٠: ١3٩٤ذات زنانه ربط دارد« )کوئیلو، به منطق مردانه مربوط نیست؛ بلکه به 

مایۀ عدم تعیّن و وحدت کیهانی است. ، بازنمایی بنکلیدرروایت  الگویی آب در پاره کارکرد دیگر نماد کهن

پردازد و سودای آن دارد  ای به منشاء و سرچشمۀ خلقت و آفرینش میالگویی اندیشۀ اسطورهدر این تصویر کهن

کشد. به افق اندیشگی خود فهم کند و به ناچار آن را در نماد آب و کارکرد آن به تصویر میتا راز خلقت را در  

اند که آشکارا در پی آنند تا بگویند چگونه چیزی به هاییالگویی آن روایت ها و اجزای کهنباور الیاده اسطوره

آمده است )ستاری،   به وصف مارال مهنگام که گل  (. آن3٧:  ١38١وجود  را بهی محمد  او  پندار  پردازد،  سان 

کند: »اما چنین زنی را هرگز ندیده بود. نه زن بود این؛ که افسانه بود. و بیند و او را این چنین وصف میمی

شد دستش زد؟ یا ساختۀ پندار بود؟ در  که بر آب بود، نه جسم؛ که پندار بود. خواب بود. و ... آیا بود؟ میاین

(. چنین وصفی از زن در ارتباط مستقیم با آب  ٤١:  ١ج  ١3٩٩آبادی،  بیداری؟« )دولتشد یا در  خواب دیده می 

های نبود، آب، خواب و پندار که بیند. کلیدواژهمحمد، مارال را چون خوابی یا توهمی یا هیچ میاست؛ زیرا گل

های کاریز و  طریق نشانهتعیّنی پدیدار دیده شده، یعنی مارال از  وصف سحر و جادبۀ زیبایی مارال است، بر بی

وجودی است )الیاده،  کیهانی و بیکند؛ زیرا رفتن به درون آب، وارد شدن دوباره به شرایط پیشآب تأکید می

پریزاد است، همچنین  ٢١١:  ١38١ بر دوش خاتون  آبی که  نیز چشمه و کوزۀ  بالک  (. در روایت محمودخان 

 کند. ای آب نیز اشاره میمایۀ اسطوره نهای است که بر این ببودن او، نشانهتوصیف پری 

های  گیاه و درخت یکی از عناصر ذهنیت و اندیشۀ بشری در تمام اعصار و قرون بوده است. اهمیت این پدیده 

است.   ها و رسوم گوناگونی را خلق کردهها آیینجا بوده است که بشر در نگهداری و بزرگداشت آنطبیعی تا آن

ها جدا نیست؛ حتی زبان مذهبی های معنوی و دینی بشر نیز از این کارکرد گیاه و روییدنیبسیاری از نمادپردازی 

جوید ها سود میهای تصویری گیاهان و رستنیجا که سعی در بیان مفاهیم خود را دارد از قابلیتآدمی نیز آن

های زندگی نمودن جنبهلق هنگام که آدمی میل به جاودانه و مط  (. در اندیشۀ باستانی آن8٦:  ١3٩٠)امینی،  

(. 8٥برده است )همان:  های خود بهره میهسازها و دستاست، از نقش و نمای گیاهان در ساخته خویش داشته  

های ذهنی آدمی بوده آدمی است، همیشه از اشتغاالت و دغدغه گریز از زمان ناسوتی که فرسایندۀ عمر و جسم

الگویی است. اندیشۀ آدمی جاودانگی و گریز از  های اساطیری و کهنمایهترین بناست. این دغدغه از جمله مهم

ها نمادینه کرده است. درخت مرکزی مقام پیوند زمان و جاودانگی است )کمپل، ها و درخت زمان را در رستنی

یژۀ خود را  جایی چون بیشه و نیزار کارکرد و، رُستنکلیدرروایت عامّۀ محمود خان و پاره  (. در روایت8٠: ١38٩

های قدکشیده و بالیدۀ نیزار  نشیند که اطراف آن را نیمحمد مارال را در دهانۀ کاریزی به نظاره میدارند. گل

آورد، بافت زبانی روایت بر  محمد صحنۀ نظارۀ مارال را در کاریز به یاد او می احاطه کرده است. آن زمان که گل 

ها به گوید: »من لرزیدم. بندبندم لرزید. برای همین نیمارال می  کند. گل محمد بهاین نماد گیاهی تأکید می

رود که  مکان ای به جنگ شیر می(. محمودخان نیز در بیشه٤8٥:  ٢ج  ١3٩٩آبادی،  خش آمدند« )دولتخش

های زن و مرد  گاه انبوه درختان است. دیدار شخصیتای که رویشدهد؛ بیشهروایی را در روایت عامّه شکل می

یابد. در این بافت درخت و گیاه، در نهایت به ازدواج و وصال آنان سرانجام می  ٢٠ها، در همنشینی با کارکردیت روا

گر آفرینش و خلقت انسانی کند؛ زیرا درخت نمایانبندی میمایۀ زندگی و تداوم حیات را نظامروایی، درخت، بن
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کند. در  های ایرانی نیز به آشکارا خود را هویدا می(. این نماد در اسطوره٤١:  ١388است )هاکسلی و دیگران،  

علیین جای داشت و سپس آن درخت در قلۀ کوهی از  اندیشۀ باستانی ایرانی، روح زرتشت در درختی در اعلی

ای محمد در حاشیهگونه که دیدار نخستین مارال و گل (. همان٢٦3:  ١٩٩8آذربایجان کاشته شد )شهرستانی،  

های غیچزار ایل رقم ای از گیاهان و رستنی خورد، وصال نهایی آن دو نیز در میان گسترهرقم میها  از انبوه نی

خانه و همسرند، اما پیوند پریزاد نیز اگرچه یک(. محمودخان و خاتون  ٤8٦:  ٢ج  ١3٩٩آبادی،  خورد )دولت می

 گردد. چینی میای از درختان مهیا و زمینهها در بیشه آن

گیرند، ای قرار می گون اسطورههای گونه مایهطبیعی و آسمانی که نمادی برای مفاهیم و بن  از میان نمادهای 

های زمینی همچون ماه جایگاه خاص خود را دارد. ماه، با فراز و فرود خود و تأثیری که در تغییرات و دگرگونی 

کاستن ماه، درخشش بدر کامل   ای بوده است. فزونی وجزر و مد داشته است، همیشه در کانون اندیشۀ اسطوره

ای است. این های اسطورهمایهای برای نمادینه شدن ماه برای بناز جملۀ این تغییرات نجومی است که مقدمه

گرفته است. ذهنیت انسانی های متأخر زیست بشری پایۀ تأمالت نجومی آدمی هم قرار میها در دورانمایهبن

های گوناگون اندیشگی به آن پرداخته است. در همۀ  ا داشته است و در افقجا دغدغۀ نبود و بود خود ردر همه

دهند، مرگ و رستاخیز و تولد و حیات با  ای که شالودۀ فرهنگی و اندیشگی بشر را سامان میهای اسطورهافق

ارتباط است )کمپل،   پاره٢٦8:  ١38٩ماه در  دارد.    کلیدرروایت  (. در  را  ماه کارکرد ویژۀ خود  و محمودخان، 

سان ماه منیر  محمد نیز معشوق خویش، مارال را بهبیند و گلمحمودخان خاتون پریزاد را همچون قرص قمر می

ای دارد که ماه را  زن به ماه کامل در این دو روایت، ریشه در این تفکر اسطوره   ٢١کند. تشبیه شخصیت وصف می

سان نماد ماه نیز در بافت زبانی این دو  (. بدین١٠٠:  ١383بیند )کمپل،  ها و زهدان میآبخداوندگار رویش،  

مایۀ حیات و رویش و آب تأکید کند. این حیات و رویش،  یابد تا بر بنها پیوند میروایت با شخصیت زن روایت 

ه مقدمۀ تولد دو پسری است های روایت کها در پیوند است و هم با نتیجۀ وصال زوجزن روایت   هم با شخصیت 

 که حاصل ازدواج آنان است.

ای در مواجهه با عوامل و رخدادهای طبیعی و انسانی به منطق و فرآیند علت و معلولی  ذهنیت اسطوره 

ها. سحر و  ساز معلولاندیشد. برای او سحر و جادو خود علت است و باعث و زمینهمرسوم در علوم بشری نمی

دادها را برای خویش  ای است تا آشکارگی رخو منش ذهنیت بدوی و اسطوره ٢٢اصلی کنش جادو یکی از عناصر  

ای کند از خود دور کند. ذهنیت بدوی و اسطورههایی که جهان زیست او را تهدید میقابل فهم کند و آسیب 

: ١388کند )فریزر،  تنظیم میبیند که روند طبیعت را مستقل از ارادۀ آدمی تعیین و  می  ٢3سان علمجادو را به

کند. ماه اگرچه با رویش و زایندگی و آب  ای دیگری را نیز نمادپردازی میمایۀ اسطوره(. بر این اساس، ماه بن٩٦

مایۀ جادو، ای، بندر ارتباط است و تصویرگر ادامۀ حیات و چرخۀ زندگی است، با این حال در افق تفکر اسطوره

(. ١٠٠:  ١383کند )کمپل،  در این مفهوم، ماه کارکرد ایزد جادو را نمایان می  د دارد.سحر و افسون را هم در خو

کند که اسیر جذبه، سحر و افسون سان ماهی توصیف میهای مورد بحث، شخصیت روایی مرد، زن را بهدر روایت

او را چونان »ماه    محمد در توصیف جذبۀ مارال و در غلطیدن خود در دام زیبایی وی،زیبایی او شده است. گل

های هر دوی این شخصیت   پندارد.بیند و محمودخان بالک نیز خاتون پریزاد را مانند »قرص ماه« میمنیر« می
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بینند. در این جا افسون و جادوی زن و زیبایی روایی  خود را در چنبرۀ افسون و جادوی خاتون پریزاد و مارال می

 دهد. ماد ماه و اوصاف آن سامان میاو در کار است که آشکارگی خود را در ن

 هاشكار سایه -٤-3

ای شکل یافته است که منش و روش او را در جهان بیرون و درون  تنیدهذهنیت و روان آدمی از عناصر درهم

کند که اندوختۀ  کنند. خویشتن انسان، در اطوار و احوال خود، از ناخودآگاهی جمعی تغذیه میبندی میسامان

ترین نظام روانی (. در باور یونگ ناخودآگاه جمعی قوی ١٤١- ١٤٢:  ١3٩3خاطرات زیست انسانی است )کولیج،  

آدمی است »و معرفت ما از عالم خارج تا حدود زیادی مطابق الگوها و مفاهیم کهن این ناخودآگاه جمعی است« 

کهن١٢:  ١388)یونگ،   تجربه(.  بازتاب  ازالگوها  بشرند  هایی  انباشته   نیاکان  ناخودآگاه جمعی  حافظۀ  در  که 

هنگام  الگوها آن(. احساسات و کهن 8- ١٠گیرند )همان:  اند و سرچشمۀ ادراکات و تفکر آدمی قرار میگردیده

ها است کنند که آدمی در حاالت و احوال خاصی چون رؤیا و تخیّل فعال است. در این موقعیتخود را آشکار می

یکی از    ٢٤(. سایه ١٢: ١388به بیرون از روان و ذهن آدمی کاسته شده است )مورنو،    که آگاهی و تمرکز و توجه 

 ,Guerinدهد )ترین جنبۀ ناخودآگاه آدمی را شکل میالگوهای اساسی بخش ناخودآگاه آدمی است که تاریککهن

et. al., 1988: 205برای آدمی خوشایند نیست گیرد که  (. این بخش تاریک، از احول و امیال و آرزوهایی شکل می

شود باید در فرایند آگاهی بر  ها رویاروی شود. آدمی در رشد روانی خود که به فردیت او ختم میتا آگاهانه با آن

ای است که انسان به دنبال  ترین مفهوم خود، دنباله(. »سایه در ژرف.Ibidاین بخش از وجود و روان خود برسد )

می جدا خود  دقت  با  اگر  می  کشد.  تبدیل  راز  و  رمز  مقدسِ  مار  به  )یونگ،  شود  از  ٢8٧:  ١3٩٢شود  یکی   .)

هایی که ها و متون ادبیات است. بر این اساس یکی از پهنه یابد، اسطورههایی که سایه در آن بازتاب میگستره 

ها و راویان روایتها است.  های سایۀ روان آدمی است، روایت و فرهنگ عامّۀ اقوام و ملتساز آشکارگی جنبهزمینه

استفاده میآن نقل  و  متن  از  تا سویهها  منظر،  کنند  این  در  کنند.  نمایان  را  آدمی  روان  منفی  و  تاریک  های 

 های ناخودآگاهانۀ بشر است.الگویی سایه و دیگر جنبههای کهنهای ادبی و عامّه منبعی سرشار از دادهروایت 

(. سایه  ١3٦:  ١38٧الگوی سایه بوده است )یونگ،  بارزی از کهندر میراث ادبی و روایی جهان، دیو نماد  

( و نیز هیوال و حیوان در  ٢٥:  ١3٩3های انسانی دیگر )جانسون،  این قابلیت را دارد که حتی در قالب شخصیت 

یه (. در روایت عامّۀ محمودخان و خاتون پریزاد نیز سا١3٤:  ١3٩٩مان بر ما آشکار شود )فورد،  بینیفرایند درون

گردد. نمادپردازی در این کارکرد خود، »راه میانه است هایش در قالب حیوان نمادینه میهمراه با برخی از ویژگی

آن   یکدیگر میتقابلکه  به  به منظور حرکتی جدید  )یونگ،  ها  با ٢٩٤:  ١3٩٢پیوندند«  اگرچه  (. محمودخان 

ده است. خاتون پریزاد دختر یکی از خانان کُرد است بندد، اما به وصال او نرسیخاتون پریزاد پیمان ازدواج می

( و به ناچار مقام و جایگاه خاص خود را دارد. محمودخان باید در قالب قهرمانی به جنگ شیر  3٢:  ١3٩٩)قاضی،  

رسد. برود. پس از رویارویی خونین او در بیشه با حیوان درنده است که حرکت داستانی به موقعیتی دیگر می 

یابد که به وصال خاتون پریزاد  کشد و بعد از این رویداد است که بخت آن را میمحمودخان حیوان درنده را می

-ای آشکار بر نمادینهکند، نشانهجا که به توصیف بستن حجله بر پشت شیر اشاره میبرسد. تکیۀ روایت عامّه آن

محمد نیز سایه در نقش  حکایت مارال و گل  الگوی سایه در شکل و شمایل حیوانی درنده است. در شدن کهن

را آشکار می  مارال خود  به مارال رکاب  کند. اسب مارال سرکش و رمنده است. یکهاسب  تنها  و  شناس است 

باید این اسب سرکش را مهار کند و از او رکاب      نخست    محمد (. گل ١٠٤:  ١، ج١3٩٩آبادی،  دهد )دولتمی

 هم بر مارال چشم دارد و هم بر اسب سرکش او.   محمد،مارال مهیا گردد. گل و وصال او   زمینه برای    بگیرد تا
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گاه که بر  محمد است که باید بر آن آگاه و چیره گردد. آناسب سرکش مارال نماد همان سایۀ درون گل 

سان اسبی سرکش است، فائق آمد، شایستگی وصال با آن »ماه منیر« را  این جنبه از وجود خود که به

گلمی دریابد.  او  با  قره  از  سوارگیری  برای  کشاکشی  در  به میمحمد  که  درافتادنی  درافتادن  افتد.  سان 

گیری از او در نهایت »توانسته  محمد در کشاکش خود با قره برای رکاب محمودخان با شیر بیشه است. گل

ود بپیچاند. هم توانسته  آلبود تن به روی گردن قره بکشاند و گوش حیوان را محکم به دست بگیرد و غیظ

محمد قره سرکش را مهار  (. گل١١٧:   ١، ج١3٩٩آبادی،  بود پای چپ به رکاب برساند و گیر بدهد« )دولت

گیرد و پس از این تسلط و مهار است که مارال را در پهنۀ شود و رکاب میکند و بر پشت او سوار میمی

 (.٤8٦: ٢نریانی، مادیانی« )همان: جکه چنانکند؛ »همغیچزار از آنِ خود می

 هراسیدگی  - ٥-3

و کهناسطوره عناصری چندها  معانی گونارزهالگوها  متنی،  بافت  و  زمینه  در یک  معنا که  بدین  را اند؛  گونی 

پیچیدۀ توانند آشکار کنند. چنین کارکردی برخاسته از ساختار رازآلود هستی و در عین حال نظام در هم  می

برد؛ بلکه  ای متن راه به جایی نمیای متون فهم جداگانۀ عناصر اسطورهی است. در خوانش اسطوره زیست انسان

:  ١38٠ای را به کار گرفت )گیرو،  ای از ترکیب این عناصر اسطورهبرای به دست آوردن درکی از آن باید شیوه

آنیما ٥٧ الگو جنبۀ زنانۀ (. این کهن .al., 2005: 204Guerin, etالگوی ناخودآگاه است )ترین کهن از بنیادی   ٢٥(. 

(. جنبۀ زنانۀ روان در اندیشۀ بشری، در دو ساحت متفاوت، یعنی مهر و  Ibid., 206دهد )مرد را شکل می  ٢٦روان 

ای بشر بازخوانی توان در میراث اسطورهالگوی آنیما را میگردد. این شفقت و هراسناکی کهنغضب آشکار می

اند که نهد؛ زیرا پر از نیروییهای خاص خود را بنا میای برای دختران تازه بالغ، محدویتهکرد. ذهنیت اسطور

ای آدمی »مرد  (. در اندیشۀ اسطوره٧٢٢:  ١388گردند )فریزر،  اگر مهار نشود، باعث آسیب به خود و دیگران می

( و از سویی دیگر  ٦١:  ١388گ،  ترسد« )یونهراسد. از شکل قوۀ خالقۀ او میاز راز سهمگین زهدان در زن می

(. ٢٢٦:  ١3٩٤گیرد )مزلو،  نیز میراثی است که  آن هم از جنبۀ زنانۀ آدمی سرچشمه می  مالیمت و شفقت عشق و  

 الگوها سابقۀ دیرینه دارد. ها و کهننمادینه شدن کارکرد عنصر آنیمایی روان در شکل و هیأت حیوانی در اسطوره 

(. آسمان مؤنث 8٥:  ١3٩٠شده است )امینی،  ای در صورت حیوانات آشکار میاسطورههای  نخستین اندیشه

(. حتی  ٢8: ١38٧اند )فروهر، کردهاست و آن را به شکل مؤنث و در شمایل گاوی ایستاده بر چهار پا تصویر می

(. بر این ١٧٢:  ١38١کرده است )الیاده،  موجود متعال بدون از دست دادن الوهیت، در شکل یک جانور تجلی می 

آمیز  هراس  آلود وتوان وجهۀ غضبو روایت عامّۀ کردی را می  کلیدرروایت  اساس نماد اسب سرکش و شیر درنده در پاره

الگوی آنیما نیز بازتفسیر کرد. در روایت عامّۀ کردی، خاتون پریزاد به درخواست و تقاضای وصال با محمودخان  کهن

رسد که بر  خان می   هنگام به وصال دختر   گوید. محمودخان آنبه او ناسزا می  دهد و غضبناکروی خوش نشان نمی

محمد نیز هنگام نظارۀ مارال در آب کاریز  گردد. گلآلود آنیما، یعنی شیر، رویاروی و سپس مسلط می وجه غضب

خش ها به خشین نیرو است: »من لرزیدم. بندبندم لرزید. برای همآمیز آنیما روبهاز مواجهه با این جنبۀ دهشت

هنوز در چنبرۀ هراس    محمد(. در این موقعیت روایی گل٤8٥:  ٢ج  ١3٩٩آبادی،  آمدند ... من واهمه کردم« )دولت 

گیرد.  کند و از او رکاب میشود، که اسب سرکش مارال را رام میهنگام بر این هراس چیره میآنیمایی است. او آن  
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انگیز  گردد. قره همان ساحت هراسمحمد آشکار میانی وصال مارال و گلپس از مهار قره است که موقعیت داست

 آنیما است. آنیمایی که ساحت عشق و شفقتش در پیکرۀ مارال و غضب و هراسناکی او در قره مجسم شده است. 

توان بدون درک محتوای ناخودآگاه بشری فهم  کنند، نمیمتنی را که نویسندگان و هنرمندان خلق می

(.  ١3٩3آبادی،  ای از آگاهی، ناآگاهی باشد« )دولتتواند آمیزهتواند آگاهانه باشد ... و میکرد. »چنین سلوکی می

االصول، شخص متوجه تری دارد و علی آبادی بر این باور است که »تأثیرپذیری نویسنده معموالً دامنۀ وسیعدولت

ایل کُرد کلمیشی با مظاهر    وصف تالش، جدال و کشمش،  کلیدررمان    پذیرد نیست« )همان(.تأثیراتی که می 

های اصلی آبادی در رمان خود بارها به کُرد بودن شخصیت طبیعی و انسانی برای زیستن و زندگی است. دولت 

(. مارال، شخصیت اصلی 33:  ١ج  ١3٩٩آبادی،  کند )دولتهای دیگر داستان تکیه میاین رمان از زبان شخصیت 

(. 3گردد )همان:  ریزی میبر اساس شخصیت و کنش او پی  داستانیکه حرکت    ختری کُرد است دو آغازین رمان،  

شود )همان(. بدین اساس مؤلف  اند؛ آغاز میآغاز داستان نیز با توصیفی از مردم کرد که در خراسان منزل کرده

  کلیدر رمان در فرهنگ و افق زیست و اندیشگی مردم و فرهنگ کُردی زیستی دوباره داشته است؛ »در نوشتن  

انگیزه واقع  ادبیات شدت داشته در وجود من. در  از گذشتۀ ادب و فرهنگ گذشته  یک میل سرکشی  ای که 

  کلیدر (. بنابراین »اقوام در  ١3٩3آبادی،  رود« )دولت انۀ خود به شمار میآمده و جهشی از متن گذشته و زممی

اند و آنچه این کتاب را به معنای عمیق کلمه ایرانی کرده است، همین ترکیب قومی و آمیختگی ایشان بسیار مهم

و برون و   است« )همان(. روایت عامّۀ محمودخان بالک نیز وصف ذهنیت و نگاه مردمان کرد به زندگی، طبیعت

الگویی ای و کهن های اسطورهدرون آدمی است. در این روایت عامّه طرز تلقی و نگاه فرهنگ کردی در انگاره 

انگاره نمادینه می با  بر این اساس رمان   کلیدرروایت  های پاره مایهها، نمادها و بنگردد که  های  مشترک است. 

 یابند.های عامّۀ پیوند و ارتباط میگو با روایت ال گاه اسطوره و کهنبزرگ و تأثیرگذار در تالقی

 گیرینتیجه -٤

آید. وارگی پدید نمیآفریند، در خأل و تهیپروری یا تأمالت خود میآثار هنری و ادبی که آدمی با تکیه بر خیال

رمان نظامانواع  روایتهای  و  عالوه  مند  عامّه  از سرچشمۀ های  آن،  پدیدآورندگان  هنری  و  روایی  خالقیت  بر 

که به وصف دیدار و    کلیدر  روایت رمانگردند. پارهالگویی سیراب میای و کهنهای اسطورهمایهمضامین و بن

اند که هاییاز جمله روایت  محمودخان بالک و خاتون پریزادپردازد و روایت عامّۀ  محمد میوصال مارال و گل

الگویی دارند. چنین بنیادی هر دو روایت را به آبشخوری ای و کهنهای اسطوره بنیادی ژرف در جهان و افق اندیشه

بخشد. سانی میالگوییِ همای و کهنساخت روایت را رنگ و نظام اسطوره رفرساند و ساختار و ژکهن و یکسان می

محمودخان بالک و خاتون پریزاد  و روایت عامّۀ  کلیدرروایت ای که در پارههای اسطورهمایهپیوند و اشتراکات بن
این است که دولتگردد،  نمایان می از  ناخودآگحاکی   یا  رمان خویش خودآگاه  تأثیر    اه تحتآبادی در خلق 

اندیشهمایهبن و  اسطورهها  کهنهای  و  ترتیب ای  بدین  است.  بوده  نیز  کردی  عامّۀ  فرهنگ  و  مردمان  الگویی 

تنها محصول جهان درون و برون مؤلف نیست؛ بلکه در گفتمان و   کلیدرهای بزرگ ادبی چونان  آفرینش متن 

گاهی که گون انسانی است. تالقیها و تأمالت اقوام گونه اندیشهگاه  گیرد. این افق، تالقیافقی بینامتنی شکل می

دوستی ابنای بشری است.مقدمۀ صلح، آشتی و نوع 
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