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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة
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  هاي  بازتاب اسطورة هابيل و قابيل در برخي از رمان

  ادبيات ايران و جهان
  

  

  پور دكتر ليال هاشميان ـ پيمان دهقان

   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي همدانبوعلي همدان ـ كارشناس ارشداستاديار دانشگاه 
  

  چكيده
تـرين اسـاطير     و اصـيل   آفرينش، يكي از اصلي هابيل و قابيل در ادامه و كنار داستان   داستان

انساني است كه جريان روايت آن در حصار زمان و مكان خاص، متوقف نمانده و در سرشـت                  
  .ه استنهادو سرنوشت اعصار، رد پايي ژرف برجاي 

هاي ايراني   هابيل و قابيل در برخي از رمان  كوششي است براي بررسي داستانِرو پيش ةمقال
فريـدون سـه پـسر      «و  » سمفوني مردگـان  «،  » فلوت بداغ  ةافسان«،  »هابيل«راني از جمله    و غير اي  
؛ و نيز بررسي تأثير نوع ادبي رمان به عنوان قالب ادبي غالب در ادبيات اين روزگار، بـا                   »داشت

  .هاي خاص خود، در روند بازخواني و بازآفريني اين اسطوره امكانات و ويژگي
  

  .ابيل، قابيل، برادركشي، روايات مذهبياسطوره، ه :ها كليدواژه

  

  14/7/89: تاريخ دريافت مقاله

  11/11/89: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه

تـرين اسـاطير انـساني كـه درازنـاي            هابيل و قابيل به عنوان يكي از اصلي         داستان
اي مـذهبي و     هرسـد؛ بـا صـبغ       روايت آن به سرآغاز حضور انسان در هـستي مـي          

سرانجامي سوگناك، تأثير ژرفي در فرهنـگ انـساني داشـته و در ذهـن و خـاطرِ                  
  .ه استدت شبهاي گوناگون رسوب كرده و ث جمعيِ فرهنگ

تـر از    اي از قصص قرآني، در ادبيات فارسي و پـيش          اين داستان به عنوان قصه    
  .ته استهمه در متون تفسيري، با همراه كردن روايت كتاب مقدس حضور داش

 مورخاني كه به نگارش تاريخ عالم گرايش داشـته و           ةهمچنين اين اثر در خام    
اند و نيز به همراه روايت برادركـشي ايرانـي           پرداخته  گويي مي   خواه ناخواه به قصه   

، به عنوان داستان مهمي در ذهن و روح فرهنگ ايرانـي جـاي گرفتـه                شاهنامهدر  
  .خورد  نيز به چشم ميهاي آن در شعر معاصر و حتي جلوهاست 

 ما بازتـاب  ة هابيل و قابيل در ادبيات منظوم گذشت آنچه كه در ارتباط با داستان     
آورد و ذكر اين داسـتان        چيني ادبي را فرا ياد مي      اي صنعت  يافته است، بيشتر گونه   

هاي رايج در بديع اسـت و         ها و اساطير، چيزي در حد تلميح        در كنار ديگر داستان   
يابي يا تـضمين معنـايي و منظـوم سـازي يـك داسـتان يـا                  ي ديگر، تم  يا از منظر  

 ة انديـش  كـه هـيچ     چنـان   آن. اي موجز و مختصر بدان و نـه بيـشتر          اسطوره با اشاره  
شـود و ذكـر ايـن داسـتان،           ها يا اساطير مطرح نمي      خاصي در ارتباط با آن داستان     

دسـت بـرادر ديگـر و       نقشي جز مثَل و تلميحي شايع در اشاره به قتل برادري به             
  . اين موضوع ندارددرپي پييادآوري 
توانـد     هابيل و قابيل در شعر شاعران پيشين، مي         هايي در اشاره به داستان      نمونه

 اين مطلب باشد كه در منطق شعري آن شاعران،  هيچ تالشي براي باروري               بيانگر
ن بازتـاب يافتـه     چه كه از اين داستان در شعر آنـا           و آن  شده  نمي انجاماين داستان   

است، محصول آشنايي صرف ايشان با روايت موجز قرآني در كنار روايت شاخ و              
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  .اي از اين داستان در قلم مفسران بوده است برگ يافته
 تـا   27آيات  ( مائده،   ة هابيل و قابيل در سور      روايت قرآني و اسالمي از داستان     

ها و قصص قرآني، به ذكر        اندر اين داستان مانند بيشتر داست     . ذكر شده است   ) 31
 مفسران كه بيشتر به ذكر جزييات و پركردن         ةكلياتي مختصر بسنده شده و در شيو      
هـاي احتمـالي خواننـدگان        دهي بـه پرسـش     سطرهاي سپيد متن و در صدد پاسخ      

به بيان مختصر، روايت تفاسـير، روايتـي        . هاي داستاني يافته است     اند، جنبه  برآمده
هاي تذكاري و ايجاز داسـتاني        رآني است كه بر اساس جنبه      سبك روايت ق   خالفِ

  .  ذكر جزيياتي پوشيده و مبهم تأكيد داردرب
  :شود در ديوان حكيم ناصر ِخسرو قبادياني، رد پايي از اين داستان ديده مي

ــل      ــر طوي ــره عم ــرده خي ــر ب ــه س  همـــه بـــر قـــال و قيـــل و گفـــتن قيـــل اي ب
ــرد    ــت كـ ــن روايـ ــه  ايـ ــر آري كـ ــ خبـ ــماعيل جعفـ ــعد از اسـ ــعد و سـ  ر از سـ
ــر آدم را  ــود دو مـــ ــسر بـــ ــه پـــ ــل  كـــ ــرش هابيـــ ــل و كهتـــ ــه قابيـــ  مـــ
 تـــا بكـــشتش بـــدين حـــسد قابيـــل     مـــر كهـــين را خـــداي مـــا بگزيـــد    
ــست؟    ــده چي ــع و فاي ــصه نف ــدراين ق ــل  ان ــن تطويــ ــن ايــ ــاي آن و بفكــ  بنمــ

ــصه    ــن ســخن ق ــو زي ــراد ت ــر م  ...نيست ايـن قـصه نغـز و خـوش و نبيـل             ســتاگ
  )314: 1370ناصر خسرو (

  :هايي ديگر نمونه
ــا    ــه جف ــد ب ــشته ش ــل ك ــو قابي ــه چ  داد  هابيـــــل  پوســـــتين  بـــــه  فنـــــا   ن

  )25 :1386 سنايي(

ــشه   دانـــش پيـــشه ازيـــن عقـــل ار بـــدي ــدي   پيـ ــل شـ ــتا حاصـ ــي اوسـ  اي بـ
ــود   ــشه ب ــر پي ــه كمت ــوري ك ــدن گ ــود    كن ــشه بـ ــه و انديـ ــر و حيلـ ــي ز فكـ  كـ

ــر قا    ــم م ــن فه ــدي اي ــر  ب ــل  راگ ــل را       بي ــر او هابيـ ــر سـ ــادي  بـ ــي نهـ  كـ
ــشته را   ــن ك ــنم اي ــب ك ــا غاي ــه كج  ايـــن بـــه خـــون و خـــاك در آغـــشته را   ك
ــان  ــرده  در دهـ ــي  زاغ مـ ــد زاغـ  بـــر گرفتـــه  در  هـــوا گـــشته پـــران       ديـ
ــن  ــه  ف ــد و شــد او  ب ــر آم ــوا زي  از  پـــــي  تعلـــــيم  او را  گـــــوركن     از ه

  )821: 4، دفتر 1371مولوي (
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ــص    هـاروت    تا خبر زهره  باشـد  و          هميشه ــه ق ــان ك ــد و ةچن ــل  باش ــل  قابي   هابي
  هابيـل و خـصم چـون قابيـل          وليت باد چو     زهرههاروت و دوست چون       عدوت باد چو    

  )97 :1362 قطران تبريزي(

  
 هـاجر     هابيل از پي اقليم و ساره از پـي          چو   اقليمبه رشك از خدمتش دايم بود مخدوم هفت         

  )ديوان عثماني مختاريبه نقل از نامه دهخدا  لغت(

 هابيل و قابيل در شعر معاصر، از عمق بيشتري برخـوردار اسـت و در                  داستان
 قتل برادري به دست برادر ديگر بسنده        ةهاي شاعران معاصر به صرف اشار       سروده
  .اند نكرده

ر اشـكي د  «در اشـاره بـه ايـن داسـتان، در شـعر             فريدون مشيري   براي نمونه،   
، در مرگ انسانيت به سوگ نشسته است و         بهار را باور كن   از كتاب   » گذرگاه تاريخ 

گونـه    دهد و روزگار خود را ايـن        آن قتل نخستين را به دوران ديگر هم تسرّي مي         
  :يابد مي

/  هابيل  گشت آلوده به خون حضرت    / از همان روزي كه دست حضرت قابيل      «
آدميـت  / دشـمني در خونـشان جوشـيد      زهر تلخ   / از همان روزي كه فرزندان آدم     

/ از همان روزي كه يوسف را برادرها به چاه انداختنـد          / گرچه آدم زنده بود   !/ مرد
بعد، / آدميت مرده بود  / از همان روزي كه با شالق و خون، ديوار چين را ساختند           

هـا از مـرگ آدم هـم          قـرن / گشت و گـشت   / دنيا هي پر از آدم شد و اين آسياب        
  )53: 1388 فريدون مشيري(» !...غ، آدميت برنگشتاي دري/ گذشت

  :هاي ديگر در شعر معاصر از اين قرارند نمونه
قـد  / پيكـار را برابـر هـم      / جـوي  گونه كينه  كاين/ آيا برادرانند / اينان به راستي  «

چونان كه آب، آتش كين را بـه        / لبخند مهرباني /  اند؟ و خنجر كشيده   /اند بركشيده
/  سفالي كـين   ةدر كاس / خون برادران را  / معتاد كينه اما  / كند خاموش مي / قلب مرد 
 هابيـل را چگونـه       /قابيـل شـرمگين   / امـا / انـد  قابيليان هماره همين  / كنند  نوش مي 
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  )71: 1382 حميد مصدق(» كند؟ فراموش مي
 مائـده ذكـر    ة هابيل و قابيل كه با ايجاز تمام در سـور           توجه به جزييات داستان   

  :رانه در ارتباط با كالغ، در شعر طاهره صفارزاده آمده استشده، با منطقي شاع
هـاي    كـالغ / هاي سياه     كالغ/  هابيل است   و قبر اول قبر   / كالغ قبركن اول بود   «

  )102: 1386 صفارزاده(» .سپاه قابيلند/ قبر كن زشت
ايـن روزهـا   / ديگر/  هابيل را كه نام نخستين بود      /از بي شمار نام شهيدانت    ... «
  )46: 1388 پور امين(» .نام ديگر من بود/ هابيل /آوري اد نميبه ي

هـاي ايرانـي و غيـر ايرانـي بـه            ها و داسـتان    هابيل و قابيل در رمان       اما داستان 
تر از آثار منظوم پيشينيان مطرح       هاي مختلف، بازتاب داشته و به شكلي عميق         گونه

  .كنيم ره ميها اشا در اين جا به تعدادي از اين داستان. شده است
  
 هابيل

نويس، شاعر و فيلسوف پرشور و بي آرام         نويس، مقاله  ، داستان 1ميگوئل د اونامونو  
ــ    ــطرابات زمان ــدان اض ــخنگو و وج ــه او را س ــپانيايي ك ــر ةاس ــوين و از زم  ة ن

 هابيـل و     ، از منظري ديگر بـه داسـتان       »هابيل« اند، در داستان     بيداركنندگان دانسته 
  .قابيل نظر افكنده است

 هابيل و قابيل است كـه آن را بـه    يكي از مضامين اصلي آثار اونامونو، ماجراي      
  ةترجمكه ( Ebel sanchezاز جمله در داستان .  بيان كرده استگوناگونتعبيرهاي 

  .Elotro ة و نمايشنام)به چاپ رسيده است» هابيل«  عنوان باآن فارسي 
در ايـن   . وجدان انسان بيندازد   تا نگاهي به راز عميق روح و         وشدك مياونامونو  

تمنـاي جـاودانگي و حـسادت بـه         : كنـد   مرگي بيداد مـي     داستان شور و تمناي بي    

_____________________________________________________________ 
1. Migoel de unamuno (1864-1936) 
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 هابيل كه عزيـز   به) قابيل يهوه (= خوآكين  .  جاودان ديگري  ةمرگي و نام و آواز      بي
يابد و به آسـاني بـا         الوصول دست مي   بي جهت است و در نقاشي به شهرتِ سهل        

 هم  در پايان اونامونو  .... شود، حسادتي بي محابا دارد      اودانه مي آثار و در آثارش ج    
اي كه بر چاپ دوم اين داسـتان         او در مقدمه  . تواند قابيل را تخطئه و طرد كند        نمي

  : گويد ، مي استنوشته
   ة، عظمت شور و ماخولياي خوآكين و برتري او را به هم»هابيل« در بازبيني و بازخواني 

شايد بعضي معترض . ها بدند واره  هابيل ها و واره قابيل بد نيست، قابيل. ها حس كردم هابيل
اگر اين اعتراض وارد . تواند حقيقي و واقعي باشد  داستان، نميةباشند كه خوآكين سودازد

شان به  هايي است كه شمع هستي  انسانةاو نمون. سابقه نيست نظير و بي باشد باز هم بي
. روزان است؛ و زندگيشان جز همان شور و شيدايي هيچ نيست مهر يا كيني يگانه فةشعل

  )16: 1385اونامونو (

مـونگرو آغـاز     )قابيـل (اونامونو، داستان خويش را با نقل اعترافـات خـوآكين           
وي ايـن   . كند و اين داستان در واقع بيـان خـاطرات خـوآكين مـونگرو اسـت                 مي

  . قابيل نوشته است هابيل و اي از داستان داستان را به قصد تأويل تازه
  بـه عنـوان    قهرمانان اونامونو در اين داستان، هابيل سانچت و خوآكين مونگرو         

. اند؛ اين دو از كودكي همواره بـا همـديگر بودنـد            هابيل و قابيلي در دوران مدرن     
 هابيل تـسليم بـود و        . هابيل بود و ابتكار عمل داشت       تر از   و فعال   خوآكين پيشگام 

  .كرد فتار ميبه ميل خوآكين ر
هاي بيشتري برخوردار اسـت و تـالش بيـشتري بـراي              خوآكين از شايستگي  «

شود    هابيل مورد توجه ديگران واقع نمي       دهد، اما همچون    كسب موفقيت انجام مي   
 هابيـل بـه راه       پس از اتمام دوران مدرسه،    . آزارد  و همين موضوع او را سخت مي      

  )26:همان( ».شود كي مي پزشةرود و خوآكين وارد دانشكد هنر مي
 هابيل، آنچه كـه موجـب حـسادت و           گذشته از هنر و مقبول و محبوب بودن       «

 خـوآكين   ةدست آوردن هلنا، دخترخال    هشود در ارتباط با ب       دايمي خوآكين مي   ةكين
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ـ      ةخوآكين شيفت . است  هابيـل    .دسـت آوردن او نـاموفق اسـت        ه هلناست، امـا در ب
هـم از راه      اي، آن  آيد تا به عنوان واسـطه       بر مي درصدد كمك كردن به خوآكين نيز       

او از صميم قلـب ايـن       . اي از هلنا، خوآكين را به او برساند        نقاشي و كشيدن پرتره   
 هابيـل و     گاه كه  دهد ولي خوآكين به رفتار او اعتمادي ندارد و آن           كار را انجام مي   

ت او  آتــش كينــه و حــساد،كننــد شــوند و ازدواج مــي هلنــا عاشــق يكــديگر مــي
خوآكين خـود   . تواند از سوز آن رهايي يابد       شود و تا پايان عمر نمي       ورتر مي  شعله

اش را جـز صـبر و تحمـل رنـج و عـذاب               داند و زنـدگي     را محكوم و ملعون مي    
 هابيـل را در سـر         و اعترافاتش چگونگي كشتن    ها او در هذيان  . داند  هميشگي نمي 

ل كينه دارد و بر آن است كه اين كينـه و         هابي  خوآكين از دل و جان به     . پروراند  مي
  )42 -29: 1385اونامونو (. نفرت را در اعماق روحش بپروراند

 هابيـل     دمشقي براي  ة عتيق ة عروسي، يك جفت طپانچ    ةخوآكين به عنوان هدي   
اينها براي اين است كه وقتي از دست من ذلـه           : فرستد و تعبير هلنا چنين است       مي

  ! ات شدي خالي كني توي كله
توانـد ديگـران را ابـدي          هابيل با هنر نقاشي خود مي       خوآكين معترف است كه   

  .كند؛ در حالي كه خودش توانايي نجات دادن بيمارانش را ندارد
 نيز بـه او كمـك چنـداني         – به عنوان روح ايمان      –ازدواج خوآكين با آنتونيا     

مفيـد واقـع     آنتونيـا بـراي پـااليش روح خـوآكين،           ةهاي پيوسـت    كند و تالش    نمي
او . كـشد    هابيل، آتش حسادت او زبانه مـي        شود و با هر اتفاق تازه در زندگي         نمي

  .ورزد  هابيل نيز حسادت مي دار شدن حتي به بچه
هـاي نقّاشـي خـود، قـصد كـشيدن             هابيل سانچت به عنـوان يكـي از سـوژه         

نخـستين   هابيل به دست برادرش قابيل؛   قتل« اي از عهد عتيق را دارد و آن          صحنه
 هابيـل سـانچت هنگـام كـشيدن           تصور خوآكين چنين است كه     .»برادركشي است 

كرده و در واقع از زواياي صورت و سـيرت او بـراي               صورت قابيل به او فكر مي     
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 هابيل سانچت    خوآكين وضعيت خود را در ارتباط     .  گرفته است  ياريترسيم قابيل   
درد  فكـر و هـم      و نيز با قابيل هم    بيند و ا     هابيل مي   همچون وضعيت قابيل در برابر    

  :آيد است و حتي در مقام دفاع از قابيل بر مي
هاي  هاي مقبولش را به رخ قابيل و هديه  هابيل هديه ترين شكي ندارم كه كوچك... 

فروخت و دل او  كشيد و با گوسفندي كه به خدا هديه داد، به قابيل جلوه مي مردودش مي
دانند، چه بسا   خود را در معيت حق و طرفدار عدالت ميكساني كه. آورد را به درد مي

خواهد با طمطراق عدالتشان ديگران  شوند كه دلشان مي مردمي از خود راضي و مغرور مي
اند كه مأواي  ها، جهنم را علم كرده  هابيلك  هابيل، يعني خواران ميراث... را خرد كنند

ها شكوه و جاللشان   هابيلك ود نداشته باشد،ها باشد، زيرا اگر چنين مقرّ مخوفي وج قابيلك
  )67: 1385اونامونو  ( ....يابند را بي رونق مي

اثـر لـرد    » قابيـل «اونامونو، گذشته از تأثيرپذيري از روايـت كتـاب مقـدس از             
بايرون نيز تأثير بسزايي پذيرفته است و آنجا كه از تأثير ايـن كتـاب بـر خـوآكين                   

بيـان چگـونگي تأثيرگـذاري ايـن كتـاب را بـر             گويد در واقـع       مونگرو سخن مي  
  .كند خودش بيان مي

كند كه بـه كليـسا بـرود و اعتـراف كنـد،       وقتي كه زن خوآكين به او اصرار مي    
  :كند خوآكين به كشيش چنين اعتراف مي

خواهم داشته  پدر از او بيزارم، با تمام وجودم به او كينه دارم، اگر پاي ايماني كه دارم يا مي
  )83 -82:همان. ( كشتمش  ميان نبود، ميباشم در

هــا و  هــاي خــود كــه بــراي رفــع و دفــع كينــه  تــالشةخــوآكين بــا همــ

 هابيـل بـه    شـود و سـرانجام   كند، موفق نمـي   هابيل مي   هايش در برابر   حسادت

  .ميرد دست او مي

برنيامده است؛ بلكه او    ) قابيل(اي قاتل از خوآكين       چهره ةاونامونو در صدد ارائ   
تواند خود را از بند شـك و          گرا و رشك برنده ترسيم كرده كه نمي        حي شك را رو 

  .رشك برهاند
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  )Demian(دميان 
 1932 نوبل   ة جايز ةيسي، برند ئ سو -، نويسنده و نقاش مشهور آلماني     1هرمان هسه 

او رمـان   . ترين نويسندگان اروپايي قرن بيـستم اسـت        ادبيات و يكي از پرخواننده    
 خلـق ايـن اثـر،    يار منتشر ساخت و جوايز متعددي را ب      1919را در سال    » دميان«

اسـت؛  » هسه« دوم روزگار نويسندگي     ة، سرآغازي براي نيم   »دميان«. دريافت كرد 
هـاي بعـدش بـه       هـاي پيـشين او و گـرايش         نويسي چون مرزي است بين سطحي    

هاي روحي و رواني بـود،       اي از زندگي، دچار بحران     كه در دوره  » هسه«. درونيات
رفت و در آن زمان بـود كـه         » گوستاو يونگ « درمان به نزد يكي از شاگردان        براي

. هايي از روح آشنا شد و در آثارش از آنهـا اسـتفاده كـرد       با درونيات نوين و يافته    
كه » ناخودآگاه جمعي «موضوع  . ها بود    او پس از اين تأثيرپذيري     ةنيز نوشت » دميان«

در چنـد مبحـث     » هسه«ت، در اين اثر     هاس  انسان ة مشترك هم  ة اسطور ةدربردارند
همـان  . اسـت » هابيـل و قابيـل  « گنجانده شده كه يكي از آنها در مبحث مرتبط با        

  .شود ناميده مي»  اصليةنمون«چيزي كه در تفكر يونگ، 
 ديده  ،، نوعي دوگانگي كه تركيبي از خوبي و بدي است         »دميان«در جاي جاي    

پس از ورود به اجتمـاع بـا ايـن          » يل سينكلر ام«در اين اثر، جواني به نام       . شود  مي
دنياي خانوادگي او سرشار از پاكي و آرامـش و          . شود  رو مي  دوگانگي در دنيا روبه   

ها كه ذهن    اين دوگانگي .  از پليدي و زشتي    پرست و دنياي شهر و مدرسه        ا خوبي
 در همه جاي    ،كند   هابيل و قابيل نيز مي      را متوجه دوگانگي شخصيت و سرنوشت     

هـايش آزار     كـالس  از يكـي از هـم     » اميـل «زمـاني كـه     . خورد  ستان به چشم مي   دا
حتـي در قـسمتي از داسـتان، يـك          . رسـد   كالس ديگرش به داد او مي      بيند، هم   مي

يا خداي نيك و بـد اسـت و         » آبراكساز«كند كه     كشيش به او خدايي را معرفي مي      

_____________________________________________________________ 
1. Hermann Hesse (1877-1962) 
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.  و بدي در خود دارد     يابد كه حتي اين خداي متفاوت نيز بعدي از خوبي          او درمي 
حتـي  . تـوان يافـت     را در جاي جـاي ايـن رمـان مـي          » يونگ«هاي    رد پاي انديشه  

شود،   اي كه در وجود و شخصيت حوا، مادر دميان، نمايانده مي           هاي مردانه  ويژگي
» مادينـه روان «ي مطرح شـده در آراء يونـگ اسـت كـه بـا عنـوان       1»آنيما«يادآور  

ضـمير  «همچنـين مـواردي از      . كنـد   ا بررسـي مـي    هاي زنانه شخصيت مرد ر      جنبه
هاي اين داسـتان ظهـور        يونگ در بيشتر شخصيت    وسيلة بهمطرح شده   » ناخودآگاه
  .يافته است

اشخاصي كـه داراي شخـصيت قـوي و جـرأت           «خوانيم كه     در اين كتاب، مي   
  )46: 1386هسه (» .بخش هستند باشند، كمتر اطمينان

او . هـا و نظراتـي متفـاوت دارد        ين اثر، حرف  يكي از قهرمانان ا   » ماكس دميان «
  :  هابيل و قابيل نيز نظري متفاوت با ديگران دارد ةدربار

روي هم رفته . در اين كه برادرش بوده، قابل ترديد است.  هابيل را كشته بود قابيل،:] دميان[«
هم شايد . شايد اين يك عمل قهرماني بوده است. همه برادر يكديگرند. اين مهم نيست

: پرسيدند وقتي از آنها مي. آنها شكايت داشتند. اند اما ديگران ناتوان و ترسو بوده. نبوده است
توانستند جواب بدهند كه چون ترسو هستيم، بلكه  نمي» كشيد؟ چرا شما او را نمي«

  )47: همان... (گذاري كرده ممكن نيست؛ او داراي نشان است؛ خدا او را عالمت: گفتند مي

  : گويد ، يكي از قهرمانان داستان، مي»اميل سينكلر«ديگر نيز از قول در جاي 
... اين برخالف دين بود. اين معقول نبود.  هابيل، يك ترسو قابيل، يك موجود شريف؛

  )همان(
 بر اينكه يك ماجراي تاريخي است، بـه صـورت           افزون هابيل و قابيل،      داستان
، نخستين بار بـه طـور       2»تايپ آركي«يا  » الگو كهن«. الگو نيز درآمده است    يك كهن 

شناسـي كـرد و    كه اساطير را وارد علم روانـ  كارل گوستاو يونگ  وسيلة بهجدي 
الگوهـا را نيروهـاي    او كهـن .  بيـان شـد   ـ تحولي ژرف در ايـن علـم پديـد آورد   

_____________________________________________________________ 
1. Anima   2. Arche type 
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در باور  . گيرند   افراد يك گروه يا قوم از آنها تأثير مي         ةناخودآگاهي دانست كه هم   
الگوهاي جهـاني    اي از وجود كهن    هاي اقوام گوناگون، نشانه      اسطوره  تشابهِ يونگ،
نمودهـاي بـسياري   .  هابيل و قابيل نيز همـين مـورد وجـود دارد         در داستان . است

 هابيـل و قابيـل را        تنهـا  دشمني بـرادران بـسياري شـده، امـا مـا             ةهست كه انگيز  
اينكه واقعيت تاريخي است، يك      بر   افزونشناسيم؛ يعني داستان اين دو برادر،         مي

 جـدال   ة خير و شر را چه متـأثر از اسـطور          در واقع، نبردِ  . الگو هم شده است    كهن
وسيلة  به قتل برادري    ةآنها در ناخودآگاه جمعي انسان بدانيم و چه آن را به اسطور           

برادر ديگر در ابتداي آفرينش ربط دهيم، اين ماجرا براي روايات ديگر، يك الگو              
  .رود شمار مي الگويي در زندگي نوع بشر به  در واقع، كهنشده و
  
   فلوت بداغ ةافسان

 فلوت بداغ، به بازگويي يك داستان قـديمي اوكراينـي           ة، در افسان  1اكسانا زابوژكو 
 .پرداخته است

 وي از دوران كودكي بر او تأثير گذاشـته و بـراي آن كـه                ةاي كه به گفت    افسانه
كرايني را در وجودش هضم كند، به گذشت سـي و پـنج              او ة اين قص  ةبتواند سوژ 

  . سال ديگر از عمرش احتياج داشته است
پاسـخِ  دانـد تـا        را كوشـش يـك زن بزرگـسال مـي           فلوت بداغ  ةافسانزابوژكو،  

چرا؟ : دبياباش بي پاسخ مانده بود،       اي را كه طي نيمي از زندگي       دختر بچه پرسشِ  
  چرا آن دختر، خواهرش را كشت؟ 

 ةاي ملّي و فراگيـر در فرهنـگ و جامعـ            فلوت بداغ را افسانه    ةكو، افسان زابوژ«
اي كه هر اوكرايني، از كودكي، اين افسانه را از زبان اطرافيان             گونه داند؛ به   خود مي 

_____________________________________________________________ 
1. Oksana stefaniva zabuzko (-1960) 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


194 پور ميان ـ پيمان دهقانليال هاش  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

داند كه خواهري به دست خواهر ديگر به قتـل             اين را مي   شنود؛ اما صرفاً    خود مي 
رد و هنگامي كه از روي اتفاق فلـوتي          بداغي روي قبر مقتول رشد ك      ةرسيد و بوت  

» از آن درست كردند، فلوت مذكور به صدا در آمد و جرم و مجرم را فـاش كـرد                  
اي   زابوژكو به همين جا بسنده نكـرده و براسـاس افـسانه            .)15- 14: 1385اونامونو  (

 چگـونگي ايجـاد     بارةگويانه به طرح موضوعات اساسي در      فولكلور، با منطق قصه   
هاي داستان خود پرداختـه       در وجود انسان و تحليل رواني شخصيت      تدريجي شر   

  .است
يك داستان فولكلور قديمي اوكرايني به قلم ايـن نويـسنده بـه يـك داسـتان                 «

اي مـا را از خـوبي و بـدي           شود كه تصورات كليشه     شناختي تبديل مي    عميق روان 
ن موضوع بينديشيم و    اي ديگر به اي    سازد كه از زاويه     كند و وادارمان مي     متزلزل مي 

افتد، معلول علتي است كه چـه بـسا           درك كنيم كه هر اتفاقي كه در زندگيمان مي        
دور از ديد و فهم ما باشد، و بدانيم كه ضمير ناخودآگاه تـا چـه حـد روي رفتـار             

  )10: 1385 ژابوژكو(» .گذارد  ما اثر ميةروزمر
اي كه در    ه است به گون    اعتنايي كه براي فرهنگ فولكلور قائل      ةزابوژكو، با هم  

 رد عميقي از ادبيات و هنر فولكلور ديده          فلوت بداغ  ةافسانتمام آثار او به ويژه در       
شود؛ در اين اثر خود به بيان صرف ذهنيت و برداشت پيشينيان از اين داسـتان                  مي

ي بـوده كـه ذهنيـت عـام         ا يات فراموش شده  ئ به دنبال جز    و مختصر بسنده نكرده  
آن را چيزي بي ارزش و بي اهميت تلقي كـرده و ناديـده گرفتـه                قرون وسطايي،   

  .است
زابوژكو، در واقع با بازگويي ديگر بار اين داستان عاميانه در روزگار خود، بـه               

او «. دردي با روحِ رنجور زني پرداخته كه خواهر خود را به قتل رسانده اسـت                هم
مجرم است كه فولكلـور، او را       با نگارش اين داستان در پي بيانِ تاريخِ ِفردي زني           

  )20:همان(» .از داشتن آن محروم كرده بود
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   فلوت بداغةهابيل و قابيلِ مؤنث در افسان
 هابيـل و     هايي كه به داسـتان      ، گذشته از اشاره    فلوت بداغ  ةافساناكسانا زابوژكو، در    

:  داد جواب... هاي روي ماه چيست؟     بابا، آن لكه  : هانوسيا گفت «: قابيل دارد، مانند  
اي بـه هـوا بلنـد        گويند برادري برادر خود را كشت و او را با سه شـاخه              مي... اوه
خدا آنها را در آسـمان قـرار داد تـا           .  هابيل و قابيل بود     اين دو برادر اسمشان   . كرد

اي  بـه بـازگويي قـصه     ،  )38: 1385 زابوژكـو (» مردم گناه برادركشي را از يـاد نبرنـد        
هانوســيا و النكــا بــه عنــوان   هــاي  خــواهر بــه نــامپرداختــه اســت كــه در آن دو

 انـد؛   هابيـل و قابيـل      ةهاي اصلي حضور دارند و در واقع هر يك نمايند           شخصيت
  تـر بـه عنـوان      تر به عنوان قابيل، و النكـا، خـواهر كوچـك           هانوسيا، خواهر بزرگ    

  .هابيل
ارد چـرا   هانوسيا، حكايت از سرنوشتي شـوم د        همه چيز، از همان ابتداي تولّد     

يمـن   كه او با نشاني از شكل ماه بيست و هشتم كه بنا بر اعتقـاد قـديميان خـوش              
  :آيد  به دنيا مي،نبوده است

اش هالل ماه نو  اوايل، مادر با لجاجت اصرار داشت بگويد كه نشان روي پيشاني بچه... 
ما ماه شب آورد، ا يمني مي يمن است و خوش اند كه ماه نو خوش ست، چون از قديم گفتها

  )23: همان... (بيست و هشتم شگون ندارد

پيـرزن  «ماند كـه چطـور    اي دردناك در ياد مادر مي و آن نشان به عنوان خاطره    
اش تـف   قابله، هنگامي كه نشان را ديد، يواشـكي صـليب كـشيد و از روي شـانه            

  )24: همان( »..كرد
يـشاني دختـرش    هانوسيا هم در همان ابتداي داسـتان از مـويي كـه بـر پ                مادر

كند با ناراحتي و تعجب       روييده و نشان ماه بيست و هشتم را تا حدودي پنهان مي           
  .كند تعبير مي

اي  هانوسـيا و النكـا در خـانواده          .يابـد   داستان تحقق مـي    ةو اين تعابير در ادام    
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مادرشان، ماريا از سر    . كنند كه اختالف و دو دستگي در آن وجود دارد           زندگي مي 
  . ميلي تن به ازدواج با پدرشان، واسل داده است اجبار و بي

شـود و از النكـا بـه عنـوان             مادر ياد مي   ةهانوسيا به عنوان دختر عزيز دردان        از
  . دختر بابا

شـان كـه النكـا       گردد به دوران كـودكي      اختالف دو خواهر با يكديگر نيز برمي      
تر خويش اسـت     گكودكانه، عامدانه و خبيثانه در پي برانگيختن خشم خواهر بزر         

  . شود دارتر مي يابد و ريشه و با گذشت زمان، اين اختالف، ابعاد ديگري مي
پيش از روي دادن اتفاق اصلي، يعني قتل خواهري بـه دسـت خـواهر ديگـر،                 

دهد كه از وقوع آن اتفاق اصلي در آينده خبر            اتفاقات ديگري در داستان روي مي     
خواهد تا دخترش را به صـومعه         هانوسيا مي    دهد؛ آنجا كه پيرزن راهبه از مادر        مي

  :بفرستد تا راهبه شود
اما خداوند به اين . كساني هستند كه از او مواظبت كنند. غم دختر كوچكتان را نخوريد

. تواند به گناه بزرگي تبديل شده، روحش را گمراه كند اي داده كه مي العاده يكي نيروي فوق
  )42: 1385ژابوژكو . (عه بسپاريد تا راهبه شوداز من به شما نصيحت؛ او را به صوم

تواند به    او مي . اي برخوردار است   العاده هاي عجيب و خارق     هانوسيا از توانايي  
ـ  او شـكل تجـسم    .  نـشان دهـد    ،آساني مكاني را كه در زمين آب وجود دارد          ةيافت

  . بيند طاعون را هم مي
هـاي   اهـد، از توانـايي  ك هانوسيا مـي   با گذشت زمان هر چه كه از صفاي درون 

يابد؛ تا آنجا كـه بـه         هاي او شكل اهريمني مي      شود و توانايي    اهورايي او كاسته مي   
  .يابد جاي يافتن آب، جسد و خون مي

 به ويـژه آنجـا      ،گرايانه آكنده است   هاي فراواقع   زابوژكو داستان خود را با جنبه     
ياي زيبـا بـود، بعـد از        هانوسـ   كه دمترا ماركيان كه از ابتدا خواسـتگار و خواهـان          

آيد تـا بـا ايـن         ، با توطئه و نيرنگ به خواستگاري النكا مي         او  جواب رد شنيدن از   
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 ايـن كـار،   . هانوسيا را خوار و خفيـف كنـد          كار سوز خود را بنشاند و به موجبي       
گـذرد،   زمان هر چـه كـه بيـشتر مـي       . سپارد  هانوسيا را يكسره به دست شيطان مي        

هانوسيا بيشتر و وجود او سرشار از احساس حقـارت و             دنيروهاي منفي در وجو   
 ةداند؛ امري كه خوانند     هانوسيا خود را برحق و برتر از النكا مي           .شود  حسادت مي 

كند كه چگونه سرنوشت در       دردي مي   هانوسيا هم    يابد و با    داستان نيز آن را در مي     
  .انصافي كرده و روح او را به تباهي كشانده است حقّ او بي

يابـد و يكـسره بـه          با روح دوزخي خود هيچ راه نجاتي نمي        سرانجامهانوسيا،  
شـود و در وضـعيت        صحبت مي  بستر و هم   با شيطان هم  . آيد  تسخير شيطان در مي   

 او بـا وجـودي آكنـده از نفـرت، در            .آيـد   جسماني و روحي او تغييراتي پديد مي      
  .رساند النكا را با كارد به قتل مي جنگل،
 

  هابيل و قابيلي امروزين  و» مفوني مردگانس«داستان 
هابيل و قابيـل را مـورد تأمـل و             ، داستان سمفوني مردگان عباس معروفي، در رمان     

تأكيد خويش قرار داده است و اين موضوع هم از سرآغاز ِ اين اثـر پيداسـت كـه                   
  : مائده را در ابتداي رمان خويش آورده استةآياتي از سور

] هر يك از آن دو،[م را به درستي بر ايشان بخوان، هنگامي كه و داستان دو پسر آد
] قابيل. [پس از يكي از آن دو پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. ي پيش داشتندي قرباني
   *".پذيرد خدا فقط از تقوا پيشگان مي": گفت] هابيل  [".حتما تو را خواهم كشت": گفت

 تا مرا بكشي، من دستم را به سوي تو دراز اگر دست خود را به سوي من دراز كني"
من " * ".ترسم كنم تا تو را بكشم، چرا كه من از خداوند، پروردگار جهانيان مي نمي
بازگردي، و در نتيجه از اهل آتش ] به سوي خدا [ خواهم تو با گناه من و گناه خودت  مي

 را به قتل برادرش اش او] اماره [ پس نفس ِ  * ".باشي، و اين است سزاي ستمگران
پس خدا زاغي را بر انگيخت كه زمين  * .ترغيب كرد، و وي را كشت و از زيانكاران شد

واي بر ": گفت] قابيل. [كاويد، تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان كند را مي
  )31-27: 5 مائده( »من، آيا عاجزم كه مثل اين زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم؟
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برادركـشي و   . ، برادركشي است  سمفوني مردگان مايه و تم اصلي در رمان         درون
كـشي يـا ديگركـشي در سـاير آثـار       تر، خـويش  يافته يا در شكلي گسترده و تعميم   

، همـسرش   »معـصوم «  كـه دكتـر    سـال بلـوا   در رمـان    .آيد  معروفي نيز به چشم مي    
   :ر نوشاكوبد بر س را مي» قنداق موزر«كشد و  را مي» آفرين نوش«

 موزر را در  ةمعصوم لول. هاي تفنگ موزر را دفع كنم هايم را بلند كردم كه اولين ضربه دست
  ) 10-9: 1384معروفي ( .كوفت ام مي دست داشت و قنداق سنگينش را به كله

كند و     نيز همين ديگركشي به شكلي ديگر جلوه مي        فريدون سه پسر داشت   در  
ـ   تـوانيم آن را درون      ويـسنده اسـت كـه مـي       مورد توجه ن  چنان   آناين موضوع     ةماي

معروفي در آثار خويش، بـر      .  بيشتر آثار او به شمار آوريم      ةمشترك و تكرار شوند   
هـاي تـورات و    هاي امروزي وفادار است و بـه روايـت     تركيب ادبيات كهن با فرم    

وي جز بـرانگيختن خواننـده      . هاي مرجع توجه دارد     انجيل و قرآن به عنوان كتاب     
بـه عنـوان    » حـسادت « هابيل و قابيل و تأكيد بر صـفت            روايت قرآن از داستان    به

هاي بيروني روايت قرآني، از عناصر بيروني و آشـكار روايـت              تأثير پذيري از اليه   
  .ها در اين رمان  در ترسيم حضور فراگيركالغويژه بهقرآني نيز سود جسته است؛ 

  :اند ها همه جا را فتح كرده  در اين رمان، كالغ
  ) 12: همان. (ها شهر را فتح كرده بودند، بر هر درختي چند كالغ و كالغ

 هابيـل و     ها كه ياد آور نخستين كالغان آفرينش در ارتبـاط بـا داسـتان               و كالغ 
بـرف  « هستند، در تمام داستان بر باالي درختان كـاج،          » قبر كن « قابيل و نخستين  

و » بـرف «بـه تركـي يعنـي       » غـار «ه   قابل توجه اين است كـ      ةنكت. گويند  مي» برف
  .است» برف برف« گفتن ةكنند ها تداعي كالغ» غارغار«

هابيـل و قابيـل در فـصل چهـارم             كه داسـتان  ) عهد عتيق   ( در روايت تورات    
بازنموده شده و از تفصيل بيشتري در مقايسه با روايت قرآنـي برخـوردار اسـت؛                

ن و مورخان قرار گرفته، از اين       همين روايت كه اساس تأويل و تفسيرهاي مفسرا       
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  :قرار است
و آدم زن ِ خود حوا را دانست و حامله شد، قاين را زاييده گفت ذكوري را از خداوند ) 1(

هابيل شبان ِ گوسفندان بود و قاين   هابيل را زاييد و  و ديگر برادر ِ او) 2(تحصيل نمودم 
د كه قاين از محصول ِ زمين به خداوند و بعد از مرور ايام اين واقع ش) 3(فلّاح ِ زمين 

هاي گوسفندان ِ خود و از پيه ِ آنها آورد و  هابيل نيز از اول زاده  و) 4( آردي آورد ةهدي
 او را قبول ننمود و قاين ةاما قاين را و هم هدي) 5( او را قبول فرمود ةهابيل و هدي  خداوند

ه قاين گفت كه چرا غضبناك شدي و و خداوند ب) 6(اش پژمرده شد  غضبناك شد و چهره
شدي؟ و اگر بدي كردي  كردي آيا قبول نمي اگر نيكويي مي) 7(ات چرا پژمرده شد  چهره

آيا گناه در پيش ِ در نمايان نخواهد شد؟ و اشتياق ِِ برادرت بر تو خواهد بود و تو مسلّط 
هنگام بودن ايشان در هابيل متكلم شد و واقع شد   و قاين به برادرش )8(بر او خواهي شد 

و خداوند به قاين گفت ) 9(هابيل برخاست و او را بكشت   صحرا كه قاين به برادر ِ خود
و ) 10(باشم   آيا پاسبان ِ برادرم مي،دانم هابيل كجاست و او ديگر گفت كه نمي  كه برادرت

پس حال تو ) 11(كند  اي؟ آواز ِ خون ِ برادرت از زمين به من فرياد مي او را گفت چه كرده
ملعوني تا در زميني كه دهان ِ خود را از براي گرفتن ِ خون ِ برادرت از دستت باز نموده 

كني محصولش را به تو نخواهد داد؛ در  و هنگامي كه زمين را فالحت مي) 12(است نباشي 
و قاين به خداوند گفت كه عقوبتم از تحملم زياده ) 13(زمين مطرود و آواره خواهي شد 

امروز مرا از روي زمين راندي؛ بلكه از حضور تو پنهان شدم تا در زمين مطرود ) 14(ست ا
و خداوند او را ) 15( هر كس مرا كه يابد مرا خواهد كشت ،شود و آواره شوم و واقع مي

گفت پس هر كسي كه قاين را بكشد از او هفت باره انتقام كشيده خواهد شد و ديگر 
عهد (كتاب مقدس ... ( گذاشت كه هر كه او را يابد نكشدخداوند به قاين يك نشاني

  )8- 7: ،فصل چهارم)عتيق

 ة، گذشته از تأكيـد بـر حـسادت و عقـد           توراتتأثيرپذيري معروفي از روايت     
، تأكيد بر سرگرداني و حيراني اورهان است كه بر          »اورهان«حقارت در شخصيت    

بـا  . بيشتر تأكيد شـده اسـت     » هابيل  «در روايت تورات بعد از قتل       » قابيل«حيراني  
هابيل و قابيل دورانم را روايـت         من«اين حال معروفي خود اذعان داشته است كه         

   )149: 1384يكتا (» ام  كرده
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  : را نيز چنين بيان كرده استسمفوني مردگان اصلي نوشتن رمان ةو انگيز
: نـدم   هم خبري بود كه در روزنامه خوا    سمفوني مردگان ي نوشتن رمان      انگيزه

حـضور خلـوت    (» . برادري به خاطر سي و چهار هزار تومان سر بـرادرش را بريـد             
  )www.maroufi.malakut.org :انس

 معمول و موردپسند معروفي كه يك خانواده را اساس كار خود قـرار              ةدر شيو 
كند كه اعضاي آن در تضاد و اختالف با           اي را ترسيم مي     خانواده دهد و معموالً    مي

برند تا آنجا كه يكي بـه هـر دليلـي مـرگ ديگـري را موجـب                     سر مي  يكديگر به 
برادر خـود،   » جابر اورخاني «تر   ، پسر كوچك  »اورهان«شود، در اين داستان نيز        مي

رسـاند و در تمـام رمـان بـه عنـوان              را در شكلي تراژيـك بـه قتـل مـي          » يوسف«
بـر  » از پاسباناي« شود و از همان آغاز رمان به پشت گرمي         خوانده مي » برادركش«

هـا و      بدبختي ةآن است تا برادر ديگر و رقيب اصلي و به قول خودش مسبب هم             
  . هايش را نابود كند عقده
 اساسـاً . شـود   مبهم و ناتمام گزارش مـي     ] اورهان[مرگ آيدين به دست برادر    « 

  )234: 1383تسليمي (» ديگر فرقي با هم ندارند] آيدين[مرگ و زندگي او 
اي با افراد در اختالف و متنازع با يكـديگر، معروفـي             خانوادهگذشته از ترسيم    

  :دهد  بعد، به جامعه نيز تعميم ميةها را در مرتب اين اختالف و دشمني
هاي بعد از شهريور بيست، وقتي مردم شكم همـديگر            عجيب اين كه در روز    «

  )53: 1384معروفي (» ... كردند را به خاطر يك نان سياه پاره مي
هـاي ايرانـي و از هـم          به صـورت نمـادين، زنـدگي مرگبـار خـانواده          داستان  «

پاشيدگي و مرگ زندگي اجتمـاعي، خـانوادگي و ملّـي ايـران و نـواحي شـمالي                  
هـاي    كند كه بـويي از برادركـشي        را در زمان جنگ جهاني دوم بازگو مي       ) اردبيل(

  )234: 1383تسليمي (» .پراكند هاي متأخر را به شامه مي زمان
ـ       همين مورد نيز بسنده نمي    او به    تـري از     ديگـر، ابعـاد وسـيع      ةكنـد و در مرتب
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عداوت و برادركشي را در بيرون از مرزهاي ايران با اشاراتي به جنگ جهاني دوم               
 و در رمـان مـذكور،   –ها و تبعات آن دامنگير مردم ايـران   كند كه شراره ترسيم مي 

  . شده است- شمال ايران و ساكنان اردبيل ةناحي
هاي اسـاطيري و ازلـي    امي اين مراتب درگيري آدميان با يكديگر با درگيري تم

خاص، مربوط  ) زماني يا بي ( هاي زماني      هابيل در برهه    قتل. يابد   ابدي پيوند مي   –
راه يافته  » جابر اورخاني  «ةبه جهان اساطير تا روزگار ِ ماست كه به خانه و خانواد           

  . خويش به تمامي آگاه باشندةردها از حقيقتِ ك كه قابيل آن است؛ بي
هـاي    ، از همـان عقـده     »آيـدين «تر خويش  نسبت به برادر بزرگ   » اورهان «ةعقد
  .ست اقابيلي

هاي روحي، موفقيت تحصيلي،      اورهان از نظر فيزيكي و شكل و شمايل، جنبه        
موفقيت در امر ازدواج و تشكيل زندگي، توجه مادر و يا توجه زنـان و مـشتريان                 

اورهان حتي در جزييـات سـاده، بـا         . كند   احساس حقارت مي   تشده  ببه آيدين،   
هاي كودكانه، خواهان چيزهايي اسـت كـه از آن ِ آيـدين اسـت و آيـدين را                     بهانه

هايش و در نهايت، بـا اصـل قـرار دادن مقاصـد               داند در رسيدن به آرزو      مانعي مي 
  .بندد اقتصادي، كمر به قتل برادرش مي

ايـن ايـستايي    . تايي زمان تأكيد فراواني شده اسـت       بر ايس  سمفوني مردگان در  
 روايت مشهود است و هم آنجا كه از زمان در مفهوم فيزيكـي              ةزماني هم در شيو   

زماني كه بيشتر   . افتد  تمام رمان در يك روز اتفاق مي      . شود  وار ِ آن ياد مي     و ساعت 
هـا و     هاند؛ و اورهـان بـا وسوسـ         قبرستان جا گرفته   ةهاي داستان در سين     شخصيت

افتـد تـا هرچـه زودتـر          در ميان برف و سرما بـه راه مـي         » اياز پاسبان «گرمي   پشت
ـ     او در اين راه، با مـن ِ گـرگ         . برادرش،آيدين را از پاي درآورد     رو  هوار خـود روب

  .شود مي
هاي ممتد بـه      اين ماجرا با بازگشت به گذشته و يادآوري خاطرات و تلخكامي          
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 نويسنده از قتـل آيـدين و سرگذشـت او اطالعـات     و در پايان هم . افتد  تعويق مي 
بـار ِ آيـدين، مـبهم        دهد و پايان روزگـار تلـخ و مـصيبت           چنداني به خواننده نمي   

اين ايستايي زماني و ابهام پاياني تمهيدي استوار و سنجيده است           . شود  گزارش مي 
ابيل  هابيل و ق     ابدي در بازگشت و اشاره به داستان       –در پيوستن يك جريان ازلي      

در بعد فيزيكـي  . شود هاي ازل و ابد از ميان برداشته مي        تا آنجا كه مرزها و دروازه     
وار زمان نيز هر جا كه در رمان ساعت حضور دارد، توقف و ايستايي نيز                و ساعت 

  .با آن همراه است
با آن سـر و كـار دارد، زمـان كمـي و سـاعت بغلـي                 ] اورهان[زماني كه وي    «
  )12: 1387 اسحاقيان( ».است
 

  هابيل و قابيل ايراني  و» فريدون سه پسر داشت«داستان 
.  اسـت  كردهتوجه  » برادركشي«به مقولة   اي ديگر    معروفي در اين رمان نيز از جنبه      

تـراژدي  «هاي سياسي و مـذهبي متفـاوت          بار و در اين رمان، مواضع و ديدگاه         اين
ـ      . شود  ديگري را موجب مي   » خانوادگي ه خـوبي توانـسته     معروفي در اين رمـان ب

زمـان در درون يـك خـانواده و بـه             ها، هـم    است اختالفات موجود در ميان انسان     
دادن   براي ملموس نشان   او.  ايران را به نمايش بگذارد     ةموازات آن در درون جامع    

 را  - يعني داستان فريدون و پـسرانش        -ِ اين بحران، داستان برادركشي قوم ايراني      
داري و عمـق كينـه و عـداوت در ميـان              تـا بـر ريـشه      مورد توجه قرار داده است    

  . ها اشاره كند انسان
 حكـيم ابوالقاسـم     ةشـاهنام در اين رمان نيز گذشته از عنوان رمان كه ما را بـه              

گونـه   انگيـزد؛ ايـن   دهد و به خوانش ديگر بار آن داستان بر مي     فردوسي ارجاع مي  
  :رو خواهد بود هروبنمايد كه با چه داستاني  به اختصار به خواننده مي

. ايرج و سلم و تور، كه جهان را بين آنان تقسيم كـرد            : فريدون سه پسر داشت   
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يونان و روم و شام را به سـلم داد، و           . ايران را كه بهترين بخش بود به ايرج سپرد        
اما سلم و تور به ايرج حسد بردنـد، دوسـتانه او را دعـوت               . زمين را به تور    توران

  . پاي در آوردندكردند و در جنگي از
 ة، بـا محوريـت قـرار دادن خـانواد         فريـدون سـه پـسر داشـت       معروفي در رمان    

هاي پـس از آن در كنـار پـرداختن بـه               انقالب و سال   ةدر بحبوح » فريدون اماني «
ــه از هــم پاشــيدگي يــك خــانواده و اختالفــات و    چگــونگي وقــوع انقــالب، ب

 يك از برادرها ديدگاه متفاوتي      هر.  مذهبي آنان نيز نظر دارد     –هاي سياسي     ديدگاه
برادر آزادانديش كه هم در دوران پهلوي بـه خـاطر اجـراي تئـاتر،               » ايرج«: دارند

افتد، در شمار     برد و هم پس از انقالب به زندان مي         ميچهار سال در زندان به سر       
، پسر ديگر فريدون اماني در      »اسد«. شود  گيرد كه اعدام انقالبي مي      كساني قرار مي  

ـ  ةر انقالبيون اسالمي و از هواداران جمهوري اسالمي و در جبه          شما  رويـش،  ه روب
 آرزويش اين اسـت     ةبرد و هم    ها در تبعيد به سر مي      مجيد سال . »سعيد« و» مجيد«

  .كه با نارنجكي در دست، برادرش، اسد را در آغوش بگيرد
. كشم را ميزنم و ضامن  برادرم را بغل مي. كنم به سهم خودم گذشت نمي] مجيد[من 

اش برادرش  بگذار توي تاريخ بنويسند كه برادري به خاطر عقيده. بعدش هر چه شد، شد
  )51: 1382معروفي ( .را كشت

افتند و روز بـه روز راهـشان از           بعد از اعدام ايرج، برادرها به جان يكديگر مي        
  :شود هايشان از هم دور مي يكديگر جدا و قلب

مان ادامه داديم كه  هاي سياسي قدر به فعاليت ردند، ما سه برادر آنكه تو را اعدام ك بعد از اين
هايي بوديم كه تا مغز  درنده. ما واقعا آدم نبوديم، ايرج. از همديگر نفرت پيدا كرديم

  )102 :همان(. آورديم اي شتري رسوب كرده بود و اداي آدم را درمي هامان كينه استخوان

  :و در جايي ديگر
حتي به اين حرف پدر هم . شويم ها همه به خون يكديگر تشنه مي يم كه بعددانست ما چه مي

ايد تا  فريدون سه پسر داشت، اما شما شاهنامه را درست نخوانده: توجه نكرديم كه گفت
  )61: همان(. بدانيد كه برادرها چه بر سر همديگر آوردند
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 طنـز و    از آنجا كه فريدون اماني صاحب چهار پسر است، معروفـي از عنـصر             
كه در مرگ پسرش، ايـرج، در       » مادر« گيرد، آن هم از زبان        طنز تلخ نيز كمك مي    

  :ماتم نشسته است
. گويند سه تا فريدون شاهنامه چهار پسر داشت، ولي همه مي. فردوسي هم مزخرف گفته

كنند  ها يك چيز پنهاني دارند كه حاشا مي  آدمةهم. معلوم نشد چه باليي سر ِ آن يكي آمد
خورد و  زايد، يكيش را مي اي كه چهار تا مي مثل گربه. برند رازشان را با خود به گور ميو 

. فردوسي هم مثل تو مزخرف گفته، فريدون. شود سه تا زاييده خودش هم باورش مي
يك دختر هم . ايرج و اسد و مجيد و سعيد: راستش را بخواهي فريدون چهار پسر داشت

  )136: 1382معروفي . (داشت، انسي

  
  نتيجه

هايي كه با سرشت و سرنوشت نوع انساني           هابيل و قابيل مانند تمامي داستان       داستان
ايـن  . شود  سر و كار دارند، نه در ديروز كه در امروز ما نيز در جريان است و روايت مي                 

  .هاي گوناگون راه يافته است داستان به عنوان داستاني انساني در بيشتر فرهنگ
گرايـي، بـا     بيني متفاوت و روح شـك      دگان معاصر، با توجه به جهان     نوع نگاه نويسن  

اي احـساس    منطق روايت كتب مقدس در بيشتر مـوارد همخـواني نـدارد؛ بلكـه گونـه               
 . د.گونه كه در روايت ميگوئل دردي با قابيل و قابيليان در روايت آنان نهفته است؛ آن هم

 فلوت بداغ اكسانا زابوژكـو      ةي، و در افسان    هابيل، در فرهنگ اسپانياي     اونامونو در داستان  
 هرمان هسه،   ة نوشت دميانهاي ديگر، از جمله در        ها و داستان   در فرهنگ اوكرايني و رمان    

ايـن  . شـود   دردي و به چالش كشيدن روايت كتـاب مقـدس ديـده مـي               اين احساس هم  
 ايرانـي   نيز متناسب با جامعه و عاطفـه و احـساس روح  سمفوني مردگانداستان در رمان    

معروفي به همين جا بسنده نكـرده و روح برادركـشي را در تمـامي               . بازتاب يافته است  
اي  او بـراي اشـاره    . اعصار انساني حاكم دانسته و در رثاي آن بـه سـوگ نشـسته اسـت               

ديگربار به اين آفت انساني و مؤكّد داشتن آن، داستان برادركشي ايراني، يعنـي داسـتان                
همـه     و ايـن   ، ايرج را مورد توجه قرار داده است       ةتل ناجوانمردان  و ق  ،فريدون و پسرانش  
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  . شوند در روزگار ما روايت مي
معروفي، گذشته را نه در صرف گذشته بلكه در زندگي جاري تك تـك مـا روايـت       

ها در شكلي گسترده و       و اسطوره . روايت او از بار جبري تلخي برخوردار است       . كند  مي
خورنـد و گويـا از آن گريـزي     خود ديگربار در روزگار ما رقم ميبارتر از ديروز ِ      فاجعه
  .نيست

 ةهايش يك اشار    ها و اساطير در رمان      رجوع معروفي به گذشته و به كار بردن افسانه        
وار و تزييني نيست؛ هرچند يك شگرد ادبـي در همـراه كـردن               صرف و كار بستن آرايه    

  .آيد ر ميتر به شما هاي مدرن ها در فرم اساطير و افسانه

  
  نوشت پي

اي پرداخته كـه در آن، اخـتالف          به ترسيم خانواده   دل كور  اسماعيل فصيح در رمان      )1(
تر، بـا    در اين رمان، مختار، برادر بزرگ     . فكري و درگيري برادرها به خوبي نمايان است       

 ةسرشتي تبهكار، در پي آزار ديگران و تنها در صدد دست يافتن پـول و زمـين، نماينـد                  
  . هابيل ةتر، مظهر عشق و احساس و نمايند ل و قابيليان است و رسول، برادر كوچكقابي

 كه عامل اصلي سوق دادن او به اين كـار، مختـار             -رسول  ) خودكشي( از مرگ    پس
  .گيرد  صادق، برادر ديگرش راه او را در پيش مي-بود 

 و  ايــرانةاســماعيل فــصيح در ايــن رمــان، نگــاهي نيــز بــه تــاريخ پرخــون گذشــت
گـر بـرادران و      هـا دارد و صـادق را در درخونگـاه نظـاره             كـشي  ها و خـويش     برادركشي

  .خويشاني دانسته كه دستانشان به خون يكديگر آغشته است
 .خان زند را كور و تكه تكه كرده و دفـن نمـوده بـود               آقا محمد خان قاجار، لطفعلي    

عباس برادرهايش را كـور  نادر شاه چشمان پسرش رضا قلي ميرزا را در آورده بود؛ شاه  
 زريق مرو در اثر خيانت يارانش به دست آسياباني كشته           ةكرده بود؛ يزدگرد سوم در قري     

هـا    خـون .  كوه و بيابان شده بود و يك توراني او را كـشته بـود              ةشده بود؛ زرتشت آوار   
رسول هم در درخونگاه زندگي كرده بـود        .... كرد  فكر مي ] صادق[ ريخته شده بود و او      
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ديروز بود؟ يا پانزده ميليـون سـال پـيش؟          ...  به خاطر عشق، و با بي عشقي، مرده بود         و
  )44: 1369بنگريد به فصيح (
اي به روايت كتاب  گونه اشاره ، هيچبازي روزگار هابيل و قابيل  جفري آرچر در رمان) 2(

ن روايـت   او در صدد نگارش رماني بر مبناي تأثيرپذيري پيدا و پنهان از آ            . مقدس ندارد 
  .كهن بر نيامده است

 هابيـل و قابيـل نيـست؛ بلكـه داسـتان             هاي  اين رمان، داستان زندگي دو برادر به نام       
 و ويليـام  )ايبـل رزنوفـسكي   (هاي والدك كوسكايويچ طوالني و كشدار دو شخص به نام   

  .كين است
آرچـر  : بنگريـد بـه   ( . هابيل و قابيل پرداختـه اسـت        جفري آرچر در اين رمان به آشتي      

1373( 

  
  كتابنامه

 .قرآن مجيد

 .1چ .  سـروش قربـاني  ة ترجمـ .)بـازي روزگـار  (  هابيل و قابيـل    .1373 .آرچر، جفري 
 . بهزاد و مهتاب:تهران

  . هيال:تهران. 1چ  .از خشم و هياهو تا سمفوني مردگان .1387 .اسحاقيان، جواد
 .افق: تهران. هاي ناگهان آينه. 1388. پور، قيصر امين

 بهاءالدين  ة ترجم .سرشت سوگناك زندگي  (درد جاودانگي    .1385 .د. ونو، ميگوئل اونام
 . ناهيد:تهران. 7چ  .خرمشاهي

  .  بهاءالـدين خرمـشاهي    ة ترجمـ  .هابيل و چند داستان ديگر      .1385. ــــــــــــــــــ  
 . ناهيد: تهران.5چ 

 . اختران:هرانت. 1چ  .هايي در ادبيات معاصر ايران گزاره .1383 .تسليمي، علي

 . ني:تهران. 1چ  . كاترين كريكونيوكة ترجم. فلوت بداغةافسان .1385 .زابوژكو، اكسانا

  .اساطير: تهران. به تصحيح مدرس رضوي. حديقةالحقيقه. 1386. سنايي
  .هنر بيداري: تهران.  بيعت با بيداري.1386. صفارزاده، طاهره
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 .نو :تهران. 4چ  .دل كور .1369 .فصيح، اسماعيل

  .ققنوس: تهران. 1چ . ديوان اشعار. 1362. قطران تبريزي
و ويليـام گلـن و هنـري        ( فاضل خان همداني     ة ترجم .1380 .)عهد عتيق (كتاب مقدس   

  . اساطير: تهران.)مرتن
 .چشمه: تهران. بهار را باور كن. 1388. مشيري، فريدون

 . ققنوس: تهران.6چ . سال بلوا .1384 .معروفي، عباس

 . دنا:رتردام هلند. 2چ  .فريدون سه پسر داشت .1382. ــــــــ ــــــ

  . ققنوس:تهران. 9چ  .سمفوني مردگان .1384. ـــــــــــــ 
 .زرياب: تهران). مجموعه شعر (شير سرخ. 1382. مصدق، حميد

 :تهـران . 11چ  .به تـصحيح رينولـد الـين نيكلـسون      . 1چ   .مثنوي معنوي  .1371. مولوي
 .اميركبير

 . دانشگاه تهران: تهران.4چ . ديوان اشعار .1370 .صرِخسرونا

 . نگاه: تهران.1چ . كليات .1372 .اي نظامي گنجه

 . جامي: تهران.1چ .  خسرو رضايية ترجم.دميان .1386 .هسه، هرمان

 . ققنوس: تهران.1چ . )درونكوي رمان سمفوني مردگان(ازل تا ابد  .1384 .يكتا، الهام
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