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چكیده
نقد اسطورهای ،به کشف اسطورهها و کهن الگوها و چگونگی آنها در ادبیات میپردازدش رمان خوف نوشتۀ شیوا
ارسطويی ،رمانی است که میتوان در اليههای پنهان آن نشانههای کهن الگويی و اسطورهای را يافت و با تحلیل
آنها به خوانش تازهای از متن رسیدش هدف اين مقاله رديابی ويژگیهای اسطورهای و کهن الگويیِ اين رمان بر
مبنای نقد اسطورهای استش خوانش رمان خوف ،با اين روش ،عالوه بر آشکار کردن جهان نمادين آن و يافتن
رمزگانهای اساطیری ،نشان میدهد که يکی از بنمايههای اصلی در اين رمان مسخِ ايزد -بانوان استش ايزد -بانوان
اساطیری  ،در دنیای مدرن ،در مقابله با سايه و وجه مردانۀ خود قرار گرفته ،دگرگونی يافته و ويژگیهای الهگی را
از دست دادهاندششخصیت اصلی رمان خوف بر اثر ترس زياد و در مواجه با وجه مردانه ذهن خود که از سويی
نماد قدرت نیز هست ،تضعیف شده و به تدريج قدرت خود را از دست داده و در نهايت مسخ شده و به شکل
موش درمیآيدش
كلیدواژهها :اسطوره ،ايزد بانوان ،رمان ،خوف ،شیوا ارسطويیش

استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ولیعصر(عج) nargesbagheri@ut.ac.ir
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مقدمه

اسطوره و سمبلِ آرکی تايپی بر سه گونه استش

اسطورهها به دورههای آغازين بشر بازمیگردندش

نخست ،اسطورۀ نامتبدّل و جابه جا نشده را داريم که

«اسطوره نقل کنندۀ سرگذشتی مینوی و قدسی استش

معموالً مربوط به ايزدان يا ديوان است و صورت دو

راویِ واقعهای است که در زمان اولین ،زمان شگرف

دنیای متقابلی را به خود میگیرد که همتايیِ استعاریِ

بدايتِ همه چیز ،رخ داده استش» (الیاده)0 :0220،

صد در صد بر آنها حاکم است و يکی از اين دو دنیا

«اسطورهها وجه استعاریِ توان بالقوۀ روحی در

دلپسند و ديگری نادلپسند استش اين دو دنیا را اغل
همزمان با چنین

بشريتاند و همان نیروهايی هستند که به زندگی ما

با بهشت و دوزخ وجودیِ مذاه

و جهان ،جان میبخشندش» (کمبل)01 :0210 ،

ادبیات همسان میشمارندش دوم همان گرايش کلی که

يکی از روشهای خوانش متن و دستيابی به

نام رمانسی به آن داده شده است و چیزی که از آن

اليههای پنهان آن نقد اسطورهای استش نقد

افاده میشود ،الگوهای اسطورهای مستتر در دنیايی

اسطورهای ،نقدی است که به کشف ماهیّت

است که با تجربۀ انسانی ارتباط نزديکتری داردش

اسطورهها و کهن الگوها و ويژگیها و کاربردشان در

سوم گرايش «رئالیسم» است که در آن به جای اينکه

ادبیات میپردازدش» (علوی مقدم )002 :0201 ،اين

تأکید را بر شکل داستان بگذارند ،بر محتوا و

شیوه از نقد ،بخشی از تأثیرات خود را مديون کارل

راستنمايی تأکید میکنندش ادبیات تهکّمی با رئالیسم

گوستاو يونگ ( )0012-0120استش او واضع

شروع میشود و به جان

اسطوره میل میکند و

بسیاری از اصطالحات رايج در اين حوزه استش از

الگوهای اسطورهای آن ،طبق قاعده ،به جای نظام

مهمترين اصطالحات وی ،آرکی تايپ يا همان کهن

بهشتی بر نظام دوزخی داللت میکندش» (فرای:0211 ،

الگوستش «کالن الگو يا صورت مثالی يا صورت

)011

ازلی ،مضامین ،تصويرها يا الگوهايی هستند که

در رمان خوف نوشتۀ شیوا ارسطويی ،شاهد

مفاهیم يکسانی برای سطح وسیعی از بشريت و

نظام دوم هستیمش يعنی اسطورههای مستتر در دنیای

فرهنگها و مکانها القا میکنندش» (گورين:0212 ،

واقعی ،دو دنیای متقابل که کامالً با جهان ايزدان و

 )010کهن الگوها «شخصیتها و انرژیهايی هستند

ديوان همخوانی و همپوشانی ندارند ،بلکه در آنها

که در رؤيای همۀ آدمها و اسطورههای تمام

وجه انسانی و تجربههای بشری ،پررنگ شده استش

فرهنگها مدام تکرار میشوند ،به نظر يونگ اين

اسطورهها در اين رمان جابه جا شده و دگرگونی

کهن الگوها جنبههای مختلف ذهن بشری را بازتاب

يافتهاندش اصلیترين اسطوره در خوف ،کهن الگوی

میدهندش به عبارتی ،ذات يا هويت ما به صورت اين

ايزد -بانوستش

شخصیتها تجسم میيابد تا هر يک نقش خود را
در نمايش زندگی ما ايفا کندش» (ولگر)02 :0202 ،

پیشینه پژوهش

نورترون فرای ،سه نظام اسطورهای در متن را

بر اساس بررسیهای انجام شده تاکنون نقدی جدی

معرفی میکند و معتقد است «در ادبیات نظم و انتظام

و دانشگاهی بر روی اين رمان نوشته نشده استش اما
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در مورد ايزدبانوان مقاالتی مثل «کهن الگوهای زايش

به دنیا میآورد ،درست همانطور که زمین گیاه را

يا مادران ازلی و نمود آن در غزلهای بیدل دهلوی»

متولد میکند و به بچه غذا میدهد ،يعنی همان کاری

نوشتۀ مهین پناهی(« ،)0201سودابه ،بازماندهای از

که گیاه میکندش لذا جادوی زن و زمین هر دو

يک مادر-خدا» نوشتۀ حمیرا زمردی( )0210و در

يکسانندش آنها با هم پیوند دارندش تجسم نیرويی که

حوزۀ نقد اسطورهای و کهن الگويی مقاالت علمی-

صورتها را به دنیا میآورد و آنها را تغذيه میکند،

پژوهشی بسیاری بر روی آثار کالسیک و معاصر

مؤن

استش در دنیای کشاورزی بینالنهرين باستان،

نوشته شده است که در زمینۀ داستان میتوان از

در نیل مصر ،در نظامهای فرهنگی زراعی ،الهه،

تخیالت کیمیاگرانه در دکتر پاسکال؛ رويکرد

صورت اسطورهای غال

استش(همان )022:کهن

اسطورهای ،نوشتۀ شهناز شاهین و نصرت حجازی و

الگوی ايزد-بانو ،با توجه به تنديسههای يافته شده در

بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادين در داستان

سراسر جهان ،يکی از فراگیرترين کهنالگوهاستش

چوقادی،

به عنوان مثال «انگارهای هندی وجود دارد که از يک

بیژن و منیژه نوشتۀ طیبه جعفری و زين
نام بردش

مثل

تشکیل میشود که نماد الهه مادر است و در

مرکز مثل

نقطهای قرار دارد و انرژی امر متعال است

معرفي نویسنده

که وارد عرصۀ زمان میشودش سپس از اين مثل ،

شیوا ارسطويی متولد  0202استش مجموعه

مثل های جفتی در همۀ جهات پديد میآيدش»

داستانهای آمده بودم با دخترم چای بخورم ،آفتاب

(همان )00:همچنین در هندوستان «نام هندی زن،

مهتاب و من دختر نیستم و رمانهای بیبی شهرزاد و

مايا -شکتی -دوی ( )Maya-Shakti-Deviبه

افیون از آثار اوستش کتاب آفتاب مهتاب برندۀ جايزه

معنی الهه زندگیبخش و مادر صورتهاستش در

گلشیری و نیز برندۀ جايزه يلدا در سال  0200شده

آنجا ،در اوپانیشادها ،او در مقام آموزگار خدايان

استش رمان خوف ،در سال  0210منتشر شده است

ودايی ظاهر میشود که خودشان نگران زمینۀ غايی و
منشاء قدرت و هستی خويشاندش» (همان )010:در

اسطوره وكهن الگوي ایزد -بانو

دوران باستان« ،الهه مادر ،درست در امتداد درۀ سند

اعتقاد به ايزد-مادر از ريشهدارترين اعتقادات در

هندوستان ،ملکه استش او از اژه تا سند چهرۀ غال

تمدن بشری استش «در پارهای نظامهای مذهبی ،والدِ

استش سپس شاهد ورود هند و اروپايیها از شمال

اصلی يا منشأ ،مادر بوده استش در واقع مادر والدی

ايران ،هند ،يونان و ايتالیا و همراه با آنها ورود

بالفصلتر از پدر استش زيرا مادر بچه را به دنیا

اسطورهشناسی معطوف به مذکر در سراسر اين خطه

میآورد و نخستین تجربۀ هر نوزادی استش

هستیمش» (همان)012:

اسطورهشناسی نوعی تصعید انگارهی مادر استش»

الهه مادرِ-زمین ،بعدها در دور سهگانه ديگری

(کمبل )020 :0210،جوزف کمبل معتقد است ،الهۀ

نیز مجسم میگرديد که عبارت بود از دوشیزه

بزرگ با کشاورزی و زمین ارتباط داردش زن بچه را

آسمانی ،بانوی زمینی و عجوزه زيرين که به ترتی
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به نامهای سلن ( ،)Seleneآفروديت ()Aphrodite

ورود اقوام آريايی به ايران نژاد ما چه بودهش»(همان)

و هکات ( )Hecateموسوم شده بودش (فانیان:0220 ،

شیدا به نمادهايی چون صدف ،مار و نخل ،اسامی

)002

برخی ايزدبانوان و مکان آنها اشاره میکندش «مار و

در ايران عالوه بر آنکه کشف تنديسههای الهه-

نخل در بینالنهرين ،نشانههای باروری بودهاندش

مادر ،در شکلهای مختلف و در نقاط پراکندۀ

«رخج» ،محلی است وسط ايران و هندش شايد هم

جغرافیايی ،نشاندهندۀ حضور چشمگیر اوست،

يک کاهنه باشد وسط يک رقص مذهبی برای

مجسمه آناهیتا نیز به عنوان ايزدبانوی آبها که از

ريزش بارانش«ببرس وتی» نام هندی آناهیتا استش

فراوانی

البد «شیوا» هم به هندی شیدا استش زمانی نام

محصول و ازدياد گله و رفاه زندگی بشر میگرديد

برادرم شیدا بودش «کاهنه» در هر دستش يک شاخۀ

به فرمان اردشیر دوم در شهرهای شوش ،اکباتان،

نخل دارد با دو تا حیوان درندهش چند تا گل دور و

گرديده و با نام الهه

برش نقش بسته استش «ببرس وتی» در زبان

بزرگی که نام وی بانو است ،پرستش میشده استش»

فارسی نمیچرخد ولی در هزارۀ اول پیش از

(همان )020 :0220 ،بنابراين حضور ايزدبانوان در

میالد میچرخدش» ()010-011

آسمانها بر زمین نزول کرده و باع

دمشق ،بابل و نقاط ديگر نص

اسطورهها و ناخودآگاه جمعی بیشتر ملتها امری
مسلّم است و نشان از اهمیت اين کهن الگو داردش

از میان نامهای ايزد-بانوان باستان ،نامی که راوی
چندين بار به آن اشاره میکند «ونوس» است«:برادرم
از پاهای کوتاه و تنۀ مدور و قلمبه و بیريخت پیکره

ایزد-بانوان در خوف

میگويدش میگويد« :هر کس ونوس را به میل

در رمان خوف ،همانطور که پیش از اين اشاره شد،

خودش تصوير کرده!» ( )011گويا راوی نیز در حال

نشانههايی وجود دارد که به خواننده اين امکان را

تصوير ونوس ،به میل خودش استش «ونوس»،

میدهد تا وارد تحلیل اسطورهای شود و متن را از

«آفروديت» و «آناهیتا» ،همتراز هم قرار گرفته و گاهی

اين زاويه نگاه کندش شیدا در جايی از داستان میگويد:

به جای يکديگر آمدهاندش هرودوت مقام آناهیتا را در

«مشغول تحقیق هستم درباره يکی از مادرخدايان،

نزد ايرانیان مانند الهه آنات اقوام سوريه ،اشتار بابلی،

برای فصلنامهای که قرار است در هر شمارهاش ،يک

کومانای هیتی ( )Commanaو آفروديت يونانی

دندانگیر از من چان کنندش اينجا معبد من

میداندش (فانیان )020 :0220 ،ويژگیهای کهنالگوی

استش مال خودم استش بايد به آن عادت کنمش» ()010

آفروديت يا ونوس ،چنین آمده است که« :آفروديت،

او به دنبال تحقیق دربارۀ مادر خدايان به برخی از

خدابانوی عشق و زيبايی که بیشتر به نام رومی

نمادها ،رمزها و پیشینۀ اين الههها نیز اشاره میکند:

ونوس معروف است در میان خدابانوان زيباترين و

«مشغول تماشای عکسهای تنديسها میشومش

وسوسهانگیزترين بودش روابط بسیاری برقرار میکرد و

مخصوصاً اين يکی که از امواج کفآلود به دنیا آمده

از آنها کودکانی چند به دنیا آورده بودش مولود عشق و

وسط يک صدفش بايد فکر کنم به اينکه پیش از

زيبايی بودش روابطش را خود بر میگزيد و هرگز

مطل
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قربانی کسی نشدش کهن نمونه آفروديت زنان را بر آن

متغیّر باشدش در ويژگیهای رفتاری «شیدا» در خوف،

میدارد که بیشتر در پی تشديد روابط خويش باشند

برخی از الگوهای رفتاری ديگر خدابانوان نیز هستش

تا لزوماً تداوم آنش زنان همچنین تحت تأثیر اين کهن

مثالً ديمیتر( )Demeterو پرسفون()Persephoneش

نمونۀ درون بر روند خالقیّت و تغییر و تحول ارج

«زنانی که به ديمیتر و پرسفون شباهت دارند ،غالباً در

مینهندش» (بولن )00 :0202 ،شیدا در رمان خوف،

زندگی احساس ناامنی و آسی پذيری میکنند و

برخی از ويژگیهای اين کهنالگو را داردش او زيبا و

خوابهايشان نیز اضطرابانگیز استش در اين

وسوسهانگیز است ،پیش از آنکه به خوف دچار شود

خوابها مرد يا مردانی را میبینند که به زور وارد

و در سوئیت ،اسیر پسر سرهنگ شود ،روابط بسیار

اتاق خواب يا خانهشان میشوند و يا مخفیانه آنها را

داشته است ،روابطش را خودش انتخاب میکند و در

تعقی

و تهديد میکنندش گاه اين مردان متخاصم در

نويسندگی خالّق استش «کاوه» در مورد او میگويد:

خوابها آشنا به نظر میآيند :مردانی هستند که زنان

«]شیدا[ تحقیر کردن آدمهای دور و برش را دوست

از قضاوتهايشان هراس دارند يا مردانی که با

داردش از اين کار لذت میبردش توهمزده همان خدايی

تهديدهای بدنی يا دعواهای خشماگین زنان را زير

است که نشسته در نوک قلۀ المپ ،پشت ابرها ،از آن

سلطه خود نگاه میدارندش» (همان )002:همچنان که

باالها به موجودات حقیر ،ناقص و پر مسئلهای که

در رمان مشخص است ،شیدا نیز احساس ناامنی و

ماها باشیم نگاه میکندش» ( )02اما در روند داستان

ترس دارد ،تا آنجا که نام رمان ،خوف استش او مدام

ويژگیهای ونوس يا آفروديت در شیدا کم رنگ

در خواب و رؤيا و بیداری در معرض حملۀ پسر

میشود و او اين کمرنگ شدن و محو شدن را حس

سرهنگ به خانهاش استش

میکندش «دلم لک زده برای يک میوۀ تازهش يک تکّه

در مورد الگوهای رفتاری ديمیتر نیز آمده است

نان تازه و برشتهش هیچ چی نشده از ديو و دد ملولم و

که «کهن نمونه ديمیتر مادر استش او مظهر میل به

يک کاسه سون داغ و غلیظم آرزوستش دلم

زايش و پرورش از طريق بارداری و نیز تغذيه

میخواهد با خیال راحت يک دوش حسابی بگیرم،

جسمی و روحی و روانی ديگران استش اين کهن

يک لباس خوشگل بپوشم ،يک آرايش تمیز و کم و

نمونه قدرتمند قادر است مسیر زندگی زن را تغییر

موقر کنم ،يک کیف خوشگل بگیرم دستمش» ()22

داده ،اثر مهمی بر زندگی او و اطرافیانش بگذاردش»

از نظر روانشناسان بالینی ،در هر زنی ممکن

(همان )002:شیدا ،در وجودش امیال و الگوهای

است ويژگیهايی از برخی از ايزد بانوان باشد و

رفتاری ديمیتر را دارد اما زندگی او اجازۀ بروز اين

حتی آنها «شناخت خدابانوان را در مقام ابزار درک

رفتارها را نداده استش او گاهی حضور خالی اين

عمیقتر الگوهای رفتاری و شخصیتی و نیز عالئم

ايزد-بانو را نیز ،در درون خويش احساس میکندش

روان پريشی ،مهم تلقی میکنندش» (بولن ،همان)01 :

مثالً در جايی شوق مادری او را فرامیگیرد و

اين ويژگیها ممکن است ترکیبی از الگوهای رفتاری

میگويد«:دلم میخواست بروم بازار و برای دختر

چندين ايزد بانو با هم باشد و در طول زندگی نیز

نوجوانم يک قواره ژورژت آبی نفتی بخرمش پولش را

02

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال دوم ،شماره اول ،پاییز10

از پساندازی که از خرجی شوهرم کنار گذاشتهام

کرده است میيابدش وی جسد را پنهان میکند اما

بپردازمش نگران بحران بلوغ دختر يکی يک دانه و

ست آن را میيابد و قطعه قطعه میکند و تکّههای آن

نازپروردهام باشم و به او ياد بدهم که غذا نخوردن

را در سرزمین مصر میپراکندش» (کون)0 :0212 ،

روش خوبی نیست برای الغر شدنش» ()002

همچنین «در بینالنهرين ،تیامات ( ،)Tiamatنخستین
ايزد بانو است ،وی درياست که ريشۀ کل حیات

مقابله با ایزد -بانو

است ،او ممکن است به شکل اژدهايی عظیم تصوير

در اسطورهشناسی ،از میان رفتن قدرت ايزدبانوان در

شودش خدايی جوانتر ،که مردوک ( )Mardukنام

طول تاريخ يادآوری میشودش به گفتۀ ماريا گیمبوتا،

دارد ،در صدد جنگ با وی بر میآيد و به اعماق

«اروپای باستان پنج هزار سال پیش(شايد حتی بیست

آبهای ازلی فرو میرود تا به نبردی تن به تن با او

مردانه،

بپردازد ،مردوک پیروز میشود و پیکر الهه را به دو

تمدنی مادر کانون ،اسکان يافته ،صلحآمیز و هنر

قسمت میکند و جهان را از آن میآفريندش (همان 0 :و

دوست با فرهنگی آمیخته به عناصر زمینی و دريايی

 )0و به اين شکل روايات مختلفی جايگزينی ايزدان

بوده که در آن خدابانوی کبیر پرستش میشده استش»

و قدرت گرفتن آنها به جای ايزدبانوان را مطرح

(بولن )20 :0202 ،اما به تدريج «مهاجمان سیطره

کردهاندش

و پنج هزار سال پیش) قبل از تهاجم مذاه

فرهنگ پدرساالر و جنگجويانه خود را بر مردم

در رمان خوف ،به اين تقابل اشاره میشود و

مغلوب گستردندش خدابانوی کبیر تبديل به همسر

شیدا با توجه به « » تأنی  ،مقابله با ايزد ـ بانوان

مطیع خدای مهاجمان شد و ويژگیها و توانايیهای

را متذکر میشودش «کلمۀ تنديسه به جای تنديس

او که در آغاز منحصر به مادينه مقدس بود ،از او

توجهم را جل

میکندش ايزدبانو هم که باشی،

ربوده شد و اسطورههايی سر برآوردند که قهرمانان

برای اشاره به مجسمهات از « » تأنی

مرد آنها مارها ،به عبارتی نماد خدابانوی کبیر را تکه

میکنندش آنقدر ترسیدهام که بیشتر به « » تحقیر

تکه میکردندش همانگونه که در اسطورههای يونانی

فکر میکنمش دوباره بیدفاع شدهامش»( )010البته

انعکاس يافته ،ويژگیها ،نشانهها و توانايیهايی که

شیدا در رمان خوف نمیخواهد متوسل به

منحصر به خدابانوی کبیر بود ،بین خدايان متعدد

شعارهای فمنیستی شود و در جای جای رمان

تقسیم گرديدش» (همان)22:

تالش میکند تا خود را به دور از اين گروه نگاه

استفاده

در مصر باستان نیز «اوزيريس ( ،)Osirisخدای

داردش او معتقد است که فمنیستهای وطنی تنها

گیاهان ،که مورد محبّت و تحسین همگان است،

به سطح و ظاهر اين مسائل توجه دارند در حالی-

حسادت برادرش سِت ( ،)Setرا برمیانگیزدش سِت او

که مشکل بسیار عمیقتر از اين استش او در مورد

را زنده در تابوتی حبس میکند و به دريا میافکندش

همین تغییر تنديس به تنديسه میگويد« :نبايد به

ايزيس ( ،)Isisايزد بانوی گیاهان ،پیکر او را که در

« » تحقیر آخر کلمۀ تنديس فکر کنمش احمقانه

بندر جبیل لبنان به ساحل افتاده و به درختی گیر

است که فکر کنم اين « » عالمت تحقیر استش

دگرگوني ایزد بانوان در رمان خوف ،اثر شیوا ارسطویي 00

اين «ه» يک نشانه زبانشناختی بايد باشد در

ساده آن بخش تیرۀ وجود است که شخص

تشخیص جنسیت و هويتش زنهای ترسیده و

همواره با آن کشمکش دارد و میکوشد بر عادات

تحقیر شده ،خودشان اين نشانهها را ،اين طوری

و ترسهای کهنه غلبه کندش اين انرژی ،نیروی

تعبیر میکنندش» ( )012اما در روند رمان و آنچه که

قدرتمند و حیاتی خاص خود را دارد و میکوشد

اتفاق میافتد اين تبديل قدرت از تنديس به

بر عادات و ترسهای کهنه غلبه کندش اين انرژی،

تنديسه نقش مهمی ايفا میکند و هويت

نیروی درونی قدرتمند و حیاتی خاص خود را

شخصیت او را تغییر میدهدش

دارد و حاوی مجموعه عاليق و ساليق و

ارسطويی در اين رمان ترکیبی از يک دنیای

اولويتهای خاص خود است و اگر شناخته و با آن

جهنمی ،حیوانی و آلی ،خلق میکندش طبق آنچه

مقابله نشود و بر آفتاب نیفتد ،نابودگر میشودش»

نورترون فرای میگويد دنیای جهنمی ،چه بسا باغ

(همان)10 :

جادويی مشئومی باشد ،يا دنیای حیوانی که با توجه

ترس از پسر سرهنگ آنقدر جدی و فراگیر

به هیوالها و جانوران درنده تصوير میشود و دنیای

است که شخصیت و هويت شیدا راتغییر میدهدش

هول و ويرانههای عظیم

در اين مورد اين نقل قول ،میتواند به خوبی اين

باشد با ابزار شکنجه و آالت و ادوات جنگ و زره

وحشت را تحلیل کند که« :در بسیاری مواقع

و تصاوير مکانیسم مرده ،زندان و سیاهچال و

هیوالی شناخته شده نیست که بزرگترين ترس

ششش(فرای )002-000 :0211 ،خلقِ سوئیتی در يک باغ

را به وجود میآورد ،بلکه سايهای است که

ترسناک ،که حکم زندان و سیاهچال را دارد ،سگ-

نمیتوان آن را شناختش قدر مسلم روبهرو شدن

ها و موشها و پسر سرهنگی که از هر ابزاری برای

با مرگ يا مثله شدن يا از دست دادن هويت برای

زندانی کردن و آزار شیدا ،استفاده میکند دنیايی

هر فردی هولناک است اما مؤثرترين وحشت نه

ورای حقیقت و واقع استش

فقط فرد را بلکه بنیادهای تمدن ما را مورد تهديد

آلی شهرهای ويران و ش

ترس شیدا در اين دنیای نمادين ،در واقع از

قرار میدهدش»(ويتیال)12-10 :0212 ،

سايۀ خود اوستش کهنالگوی مشهور به سايه

در مورد پسر سرهنگ در داستان ،اشارههايی

«نمايندۀ انرژی جنبۀ تاريک ،بیان نشده ،تحقق

هست که نشان میدهد او نه يک موجود واقعی ،که

نیافته يا وجوه انکار شدۀ روان استش جايگاه

يک نیروی ذهنی ستش «اگر ديوِ شیزوفرنی فرد

هیوالهای سرکوفتۀ درون استش» (ولگر:0202 ،

اعالء از خواب بیدار نمیشد و از چراغ جادويش

« )12احساسات سرکوفته گاهی به هیواليی

راه نمیافتاد بیرون و درهای اين باغ و سوئیت را

ترسناک تبديل میشوند که ما را به نابودی

نمیبست ،معلوم نبود کارم به کجا میکشیدش» ()001

میکشندش کهنالگوی سايه شاخصۀ بیماری روانی

او در هنگام خوابها ظاهر میشودش «گفتم هفت ماه

خاصی است که نه تنها دست و پای آدم را

بیشتر است روز يا ش

اگر خوابم ببرد ،خواب

میبندد ،بلکه به نابودی تهديد میکندش سايه خیلی

میبینم پسر سرهنگ و آن دوتا رفیقش ،موفق

00
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شدهاند کولر را از جا در بیاورندش خواب میبینم

که پسر سرهنگ ،يک نفر نیست ،او کهنالگوی

هیکل گندۀ پیر بچه را از باالی آشپزخانه از توی

آنیموس ،آنچه در ناخودآگاه جمعی يک ملت

حیاط خلوت ،هل میدهند توی سوئیتش» ()002

هست و نماد قدرت و مردمی است که عرصه را

همچنین او هرگاه شیدا در سوئیت تنها باشد ،ظاهر

بر زندگی يک زن تنها ،تنگ کردهاندش «داشتم فکر

میشودش «پیر بچۀ ديوانه ،پروژههای جنونش را

میکردم شايد پسر سرهنگ نمايندۀ واقعی همین

تعطیل کرده بودش رئیس خیالیاش اجازه نمیداد

مردمی باشد که تصورشان از انتخاب نوشتن برای

وقتی کسی غیر از من توی سوئیت است ،پروژهای

زنی مثل من ،همین است و جلوتر از دماغشان

را به اجرا درآوردش» ()12

فقط يک مشت حرف خوشگل بلدندش» ( )02اين

در واقع پسر سرهنگ ،وجه مردانۀ ذهن

ديدگاه در جای ديگری از داستان نیز به وضوح

شیداست که بیش از حد قدرت گرفته است و

آمده است« :خواب ديدم جايی که شیدا زندگی

نويسندۀ رمان نیز اشارهای به اين موضوع دارد:

میکند ،آدمها همديگر را میترسانندش خواب

«فکر کردم دست به دامن فلسفههای يونگی

ديدم آدمهای بیرونِ سوئیت شیدا ،زن و مرد ،همه

بشومش اين مهمان ناخوانده انگار همۀ چیزها و

يا پسر سرهنگ هستند يا شیدا و همديگر را

همۀ آدمها را به جا میآوردش گفتم« :اين ديوانهای

میترسانندش» ()02

که داره از شوفاژخانه تهديدم میکنه ،جانِ مردانۀ

يکی از موارد قابل توجه ديگر در مورد

اين ساختمان شده و من ديگه جان زنانه ندارم!»

شخصیتِ پسر سرهنگ ،اين است که اين نیروی

( )21شیدا گاهی اين وجه مردانه را پیر پسر ،و

ترساننده ،به شیدا و ذهن او نزديک است ،زايیدۀ

پیر بچۀ خود مینامدش «حداقل او يک پیربچۀ

خود اوست ،و تصوير ساخته شدۀ او آنقدرها هم

بیباک و يک آهنگر ديوانۀ واقعی استش» ( )02و

تنفّربرانگیز نیست به طوری که گاهی شیدا برای

همین تعبیر به خوبی مؤيد کهن الگو بودن اين

مقابله با ترس و غلبه بر ترس و پسر سرهنگ،

شخصیت استش آنچه شیدا را در مقابل اين

احساس میکند بايد به او نزديکتر شودش «پسر

پیربچه ،هیوال ،ورِذهنی مردانه ،ضعیف کرده و از

سرهنگ به يک دست ديگرش يک شاخه گل

پای درآورده است ترس بیش از حد استش «از

گرفتش شمشیر صنايع دستیاش را گرفت

وقتی به شیدا رسیدم مدام از ترسیدن حرف

کنارش ،طرف زمینش گل پالسیدۀ صورتی را

میزندش به ترسیدن میخنددش به ترسیدن بد و بیراه

گرفت جلو من ،جلو نردۀ در ،مؤدب شد و

میگويدش به ترسیدن میخنددش از ترسیدن

گفت«:نترسید! من اينجا هستم!» ()02

میترسد و دوباره به ترسیدن میخنددش از

شیدا برای مقابله با اين نیروی ترسناک و

ترسیدن ،حتی خجالت میکشدش مطمئنم شیدا

عذابآور ،که بسیار نزديک نیز هست ،بسیار

دارد از ترس میمیردش» ()10

ضعیف شده استش در واقع او از نوع آن

دقت در شخصیت پسر سرهنگ نشان میدهد

قهرمانانی است که تمايلی به جنگ و مقابله ندارد

دگرگوني ایزد بانوان در رمان خوف ،اثر شیوا ارسطویي 02

و میدان را خالی کرده استش قهرمان بیمیل که

غلبه میکند و تمام انرژی ايزد-بانو را میگیردش شیدا

«سرشار از شک و ترديد ،منفعل و نیازمند به

میداند که بايد به انرژی و الگوهای رفتاری ايزد-بانو

نیروهای خارجی برای ايجاد انگیزه در وی و هل

بازگرددش میگويد« :بايد آن ايزد بانويی که از کف به

دادنش به درون ماجرا» (ولگر« )20 :0202 ،اگرچه

دنیا آمده توی يک صدف ،برگردد توی آبش»()011

معموالً قهرمان به عنوان شخصیتی مثبت تصوير

آب ،نشان باروری و آناهیتاست و ظاهراً صدفها

میشود ،احتمال دارد که جنبۀ منفی يا تاريک «خود»

پیوند خاصی با پرستش الهه داشتهاند و «احتماالً به

را ارائه کندش کهنالگوی قهرمان معموالً معنويت

عنوان طلسم و تعويذ به کار میرفتهاندش همچنین

انسانی را به صورت کنش مثبت عرضه میکند،

ممکن است اين صدفها نشان توالد و باروری الهه-

ضعف و عدم تمايل به

مادر و طلسم فراوانی و حاصلخیزی باشدش» (جکسون

اما امکان دارد که عواق

عمل را نیز نشان می دهدش» (همان)

به نقل از فانیان)002 :0220 ،

شیدا يکبار در جايی از داستان در جواب

در يکی از فصلهای پايانی کتاب ،سوئیت در

دکتری که میخواهد به او کمک کند میگويد:

آب شناور میشود ،تا فضا برای بازگشت ويژگیها و

«میخواهم از ترس برگردم توی رحم مادرم و ديگر

الگوهای رفتاری الهه بانو فراهم شودش «توی سوئیت

بیرون نیايمش» ( )001و جوزف کمبل در مورد چنین

شناور شدهامش صدای يک ديوانه را میشنومش از توی

قهرمانان بیمیلی میگويد« :راحتتر آن است که در

باغش ديگر نمیترسمش شنا نمیکنمش غرق شدن اصالً

خانه يا زهدان ماند و به سفر نرفت؟ بله در آن

بد نیستش» ( )002اما بازگشت هرگز ممکن نمیشودش

صورت شايد زندگی خشک شود زيرا در بستر

«ايزد بانويی در کار نیستشايزدبانودرکارنیستشفقط

ماجرای خاص خود قرار نداريدش (کمبل)000 :0210 ،

يک ديوانه در باغ هستش دريا کف کرده از کف دريا

ضعف شیدا در مقابل اين هیوال ،شامل ديگر

چیزی در نمیآيدش دريا صدف نداردش ايزدبانوها دارند

زنان رمان نیز میشودش در فصلی از داستان وقتی

غرق میشوندش آب رسیده تا باالی سقف اين صدفش

«نغمه» طرحی از يک زن را اتود میزند تا در

سوئیت من شده يک صدف شکسته و تو خالیش از

منشوری ساخته شود ،میگويد« :تجربه نشان داده بود

توی اين صدف ،هیچ ايزدبانويی نمیآيد بیرونش»

مردم در هر کجای دنیا که باشند ،پرتو طرحی سفید،

( )002و به اين ترتی

ايزد بانوان در مقابل ،هیوال ،در

نازک و توری مانند را از زنهای تنها در منشورها،

مقابل وجه قدرتمند مردانۀ ذهنشان ،به سب

هرمها و مخروبههای بلور و سیلیس را بیشتر

فراوانی که دارند شکست میخورندش

ترس

میپسندندش» ( )02و اين سخن نشاندهنده آن است
که زنان در اين داستان با از دست دادن برخی از

مسخ ایزد -بانو

ويژگیها تبديل به شخصیتهايی ضعیف شدهاندش

پس از آنکه ويژگیهای ايزد بانو آرام آرام تغییر

بنابراين ،اين مبارزه و مقابلۀ دو وجه ذهنی زنانه و

میيابد و شخصیت خالی از هر نوع ويژگیهای

مردانه ،منجر به شکستِ وجه زنانه میشودش ترس

مثبت حاصل از ايزدبانوهای درونی میشود و بیشتر

00

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال دوم ،شماره اول ،پاییز10

ترس فراوان است ،زمینه برای

ترس آنقدر سیگار کشیده که دندانهايش زرد

اين تغییرات به سب

مسخ کلی قهرمان داستان فراهم میشودش اين تغییرات

شدهش زير ناخنهايش همیشه چرک استش

هم روحی هستند مثالً« :ترسهای واقعی دور و برم

دستهايش از ترسهايی که برای خودش خلق

داشت حس همدردیام را با ديگران نابود میکردش

کرده ،ورم کردهاندش ترسهايی که برای نوشتن کار

همین بودش ترسهای واقعیام داشت من را تبديل

جديدش آفريدهش همیشه يا گرسنه است يا حالت

میکرد به هیواليی که فقط بلد بود با افشای

تهوع داردش خودش افتاده به جان خودشش» ()00

ترسهای بزرگش ديگران را بترساند» و هم تغییرات

پس از تغییرات روحی و جسمی که

جسمی اتفاق میافتد« :از همانجا خودم را در آينۀ

نمونههای آن آمد ،مسخ به شکل موش اتفاق

ديواری برانداز کردم ،ببینم قیافهام به هیوال میزند يا

میافتدش در شروع رمان سخن از موش و ترس از

نهش دستم هنوز روی گوشی بودش آينه دستم را نشان

آن به میان آمده بود« :پسر سرهنگ هر سه تا

داد که محکم گوشی را چسبانده بود روی دستگاه

سگش را برد ته باغ ،سرشان را گذاشت ل

تلفنش دست ديگر نه زن بود نه زيباش آنقدر ورم کرده

استخر و گوش تا گوش بريد و برگشت و يک

بود که نمیتوانست گوشی را از روی دستگاه تلفن

کیسه موش خالی کرد توی سوئیت و رفتش به

بلند کندش انگشتها هر کدام شده بود يک بند کوتاه

شمردن موش پنجم نرسیده بودم که نهمی پريد

با ناخنهايی کوچک و گِردش دستم سُم شده بود و

نشست روی شانهام و از آنجا افتاد روی میز

گوشی را نگه داشته بود همانجا ،روی دستگاهش

آشپزخانه و بعد دويد زير میز و افتاد توی کیسۀ

دستم گرد شده بود و سنگین داشت گوشی را زير

خالی برنجش» ( )0چنانکه گفتیم از ويژگیهای

وزن خود ،خرد میکردش» ()021

مثبت الهه-مادر ،باروری و رويش غالت و گیاهان و

کاوه يکی از شخصیتهای داستان نیز

ايجاد برکت بودش اما در اينجا موشها تمام غالت و

تغییرات جسمی و روحی شیدا را اين گونه

حبوبات و آنچه را که الهۀ باروری ارج مینهد و

توصیف میکند« :هر چه میگردم ديگر در

سب

به وجودآمدن آن است ،از بین میبرندش

وجناتش آن زن رؤياهای بیست سال پیشم را

برجستهترين ويژگی موش نیز ترسیدن استش شیدا

نمیبینمش خیالبافیهايش ،او را پیر کرده ،آنقدر از

میگويد« :دارم تبديل میشوم به تنديسۀ ايزدبانوی

خیال اين پسر سرهنگ ترسیده که يادش رفته

ترس» ( )012و بالفاصله پس از آن میگويد:

زمانی چقدر به سر و وضع خودش میرسیدش از

«ايزدبانوها موش شدهاندش پسر سرهنگ موشها را

ترس و گرسنگی شکمش باد کرده و موهايش

میريزد توی سوئیت منش» ()002

سفید شدهش میگويد ديوانۀ سگکشی که در باغ

در آخرين گفتگوهای درونیِ کاوه ،تمامی

خانۀ اجارهایاش زندگی میکند ،گاه به گاه

ويژگیهای شیدا ،ويژگیهای يک موش است:

جريان آب و برق ساختمان را قطع میکند و او

«ترسیدگی برايش به شکل يک نیاز روحی درآمدهش

حتی نمیتواند دست و صورتش را بشويدش از

از ته و توی يخچال يک پرتقال کپک زده پیدا

دگرگوني ایزد بانوان در رمان خوف ،اثر شیوا ارسطویي 02

کرد ،به آن گاز زد و شروع کرد به جويدن پوست
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