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 اسطوره و نماد در آثار داستانی منیرو روانی پورکارکرد 
 

 3دکتر علی دهقان، 2دکتر حمید رضا فرضی ،1رضا قاسم زاده

 

 چکیده :
ابریل گارسیا یسی گمنیرو روانی پور یکی از موفق ترین نویسندگان داستان معاصر ایران به شیوه ی رئالیسم جادویی است که وی با تقلید از شیوه ی داستان نو   

اهل »ی ارزشمندی همچون رمانوی ، آثار داستان« صد سال تنهایی»مارکز کلمبیایی، پرچمدار رئالیسم جادویی در جهان موفق شد با الهام گرفتن از رمان 

و... به دنیای ادبیات داستانی ایران و جهان عرضه نماید. بهره گیری از اسطوره و نماد یکی از مؤلفه های اصلی داستان های « کنیزو«،«کولی کنار آتش»،«غرق

جنوب ایران، و با یهره گیری از عناصر اسطوره ای و شخصیّت های رئالیسم جادویی می باشد. روانی پور با استفاده از افسانه های کهن و باور های دیرین مردمان 

شان می ش حاضر ننمادین، به تصویر سازی در بیان تقابل سنّت و مدرنیته و دیگر مشکالت جوامع کنونی به ویژه کشورهای جهان سوم پرداخته است. نتیجه پژوه

در شکل گیری داستان های رئالیسم جادویی  بسیار مؤثّر باشد. روانی پور با بکارگیری اسطوره و نماد دهد که کارکرد اسطوره و نماد می تواند به عنوان مولفه اصلی 

، به عنوان یکی از موفق ترین نویسندگان این شیوه ی داستان نویسی، «اهل غرق » توانسته است با خلق آثار زیبایی همچون رمان و دیگرعناصر رئالیسم جادویی،

 آمد دیگری چون غالمحسین ساعدی، رضا براهنی، شهرنوش پارسی پور و... مطرح شود. در کنار نویسندگان سر

 

 اسطوره ، نماد ، رئالیسم جادویی، اهل غرق، روانی پور کلید واژه:

    

 :مقدمه

دارد. این رمان با  هر و جفرهجنوب ایران به ویژه دیار بوشرمان اهل غرق سرشار از اسطوره و نمادهایی است که ریشه در باورها و اعتقادات مردمان 

و  نیک فضای سحر آمیز و جادویی آغاز می شود و در یک متن اساطیری که بر اساس عقاید مردم شکل می گیرد، با رویکردی به دنیای ادبیّات ایرا

مواجه هستیم که هر یک برای خود  جهان عرضه می شود. در این رمان، بر اساس باورهای اسطوره ای با دو جهان مخالف و متضاد اهورایی و اهریمنی

و آبی ها که در این اثر مهربان و شیفته آدمیان هستند، در مقابل جهان اهریمنی دریای خاکستری و  مصایق خاصی دارد. دنیای اهورایی پری ها

ره ای و پر رمز و راز،  و در فضایی در این تقابل و رویارویی اسطوپور روانی  مردگان آن قرار گرفته است که در کمین سعادت و خوشی مردمانند.

ه دآکنده از سحر و جادو به ترسیم  اوضاع سیاسی ایران و به ویژه مناطق جنوب کشور که در عرصه ی تاخت و تاز و حضور بیگانگان استعمارگر ش

هم ترین درون مایه ی این رمان  را تشکیل می شود، م   سنت و مدرنیته و تقابل و جدال تماشایی آن دو که منجر به زوال سنّت است ، پرداخته اند.

 می دهد.  

عی از کارکرد اسطوره و نماد در این رمان بسیار پررنگ می باشد . این رمان سرشار از اسطوره و نماد است و تمام کاراکترهای آن هرکدام  به نو   

نامید. لیکن به خاطر بهره گیری از عناصر و فضایی جادویی و  جایگاهی سمبلیک برخوردارند که از این حیث می توان این رمان را یک اثر سمبلیک

ر آفرینش د افکار خرافی که ریشه باور مردم دارد، نمونه بارزی از شیوه داستان نویسی به سبک رئالیسم جادویی می باشد. ناگفته نماند که روانی پور

است. از آنجا که در یک اثر سمبلیک، کشف رمز و راز نمادها و اساطیر به  مارکز بهره برده« صد سال تنهایی» این رمان، از طرح و فضاسازی رمان

جزا انتقال مفاهیم و درک بهتر زوایای پنهان اثر کمک می کند، از این رو در این مقال به بررسی اسطوره ها و نمادهای این رمان در دو بخش م

 پرداخته ایم که از نظر           می گذرد.

نگرش و تبیین جهان هستی است که روزگاری انسان بدان ایمان و اعتقاد کامل داشته است.  بشر امروزی با گذشت اعصار و قرون اسطوره ها نوعی    

 هنه یمتمادی با وجود بی اعتقادی نسبی بر آن بینش های اسطوره ای دارد، در حفظ و مراقبت از آن اندیشه ها و باورهای راز آلود گذشتگان در پ

خویش کوشیده است.  این اسطوره ها در فرهنگ و ادب ملل جنبه رازآلودگی  بر پایه ی نظریات یونگ و لوی استراوس، اسطوره در فرهنگ و ادب 

آغاز  نهاد بشر ریشه دارد. یونگ کهن الگوی اساطیری از جمله آنیما و آنیموس را نهاد همگانی بشر می داند و استراوس ذهن همه انسان ها را از

یر تقابل های اسطوره ای قلمداد می کند . وی اسطوره ها را در روایات و افسانه های متفاوت دیروزی و امروزی گسترش می دهد و تکرار تاکنون  درگ

 ( 123:1311ساخت های دوگانه اسطوره ها را در ادبیات گوشزد می کند.)استراوس،
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 اسطوره
 در مورد اسطوره، تعاریف و ماهیت آن آثار و مقاالتی زیادی به نگارش در آمده است که در این مقال مجال پردازش به آن نیست و ما در این    

ستانی اناگفته نماند که کارکرد اسطوره در تمام آثار دفرصت اندک به معرفی و تبیین اسطور ه های این رمان دلنشین روانی پور اکتفا می نماییم. 

اسطوره با رنگ و بوی محلی و بومی تبلور چشمگیری «  سیریا سیریا» ، «اهل غرق» روانی پور همسان و یکسان نیست. در آثار متقدّم وی، همچون 

ه ها رنگ دارد و نویسنده از آن به عنوان یک ابزار مهم و کارساز برای فضاسازی و شخصیّت پردازی آثارش بهره برده است.در دیگر آثارش اسطور

. بررسی برخی از موضوعات اسطوره ای تجلّی یافته در آثار روانی پور همچون: پری دریایی، مروارید، قربانی کردن ، مرگ، عمومی به خود می گیرد

 دریا و...از نظر می گذرد:

 پری دریایی: -1

از دیرباز در تاریخ و ادب ایران و ملل جهان مرسوم و مورد  -دنداربرخورقدمتی چندین هزارساله در تاریخ بشر از  که -پرداختن به داستان پریان   

ا ، بدر باره ماهیّت و صفات آن و نیز تنوّع عقاید مردمانای وجود ندارد. اما نظرات متفاوتی . در جوهر و سرشت اساطیری پری، شبههتوجه بوده است

  .درباره آن ابراز شده است ،شرایط گوناگون اقلیمی و فرهنگی در نظر گرفتن

 قعالمه دهخدا، در بیان معنی لغوی آن معتقد است که پری؛ موجودی متوهّم و صاحب پر که در عرف به زنان جن که بی نهایت زیبا باشند، اطال     

در آغاز و در دورۀ تاریخ  است. ایران های کهن سنتیطبیعی در اندیشه و باورهای مردم جامعهموجودی وهمی ماورای می شود.  در نظر وی ، پری؛

ناخجسته درآمد. از آن پس، ِ فریبکار بانوان باوروی و زایش بود که در دین مزدیستا جنبه اهریمنی گرفت و به صورت موجودی اساطیری ایران از ایزد

و ماده جن خوبرو و از  جن های فارسی پری را همچونفرهنگ. هی خود را بازیافتو منش بِ نقش نیک رفته رفته در فرهنگ و ادب فارسی دوباره

  .)دهخدا، ذیل واژه(آتش بالدار، از جنس فرشتگان

 در ذیل« فرهنگ اساطیر»دکتر جعفر یاحقّی، آن را بسیار لطیف دانسته است و او نیز همچون دهخدا اعتقاد دارد که را از آتش سرشته اند. در     

نّث پری عکس دیو اغلب نیکوکار و جذّاب است.امّا گاهی در روایات کهن و از جمله برخی قسمت های اوستا پری، جنس مؤ» واژه پری آورده است: 

ه دیوان است که از طرف اهریمن گماشته شده است.. روی هم رفته پریان در این روایات دارای منشی مبهم  و سرشتی شرور و بدخواهند و گاهی ب

» به ظر می رسد که دکتر سیروس شمیسا در کتاب (111:1351قی،یاح«)صورت زنانی جذّاب و فریبنده ظاهر می شوند و مرد ان را می فریبند

ته ت و گاه با فرشبرخی آن را جن دانسته اند امّا در تصوّر عوام پری بسیار زیباس» تعریف جامعی از آن ارائه کرده است. « گ اشارات و تلمیحاتفرهن

ه و آن و حوری مترادف به کار می رود. پری در یونان قدیم، از نیمه ی خدایان اساطیری بوده است که اغلب در چمنزارها و جنگل ها به سر می برد

در تقابل با آن را   «آنندراج» صاحب کتاب :ذیل واژه(1351را ربّ النّوع طبیعت می دانستند و به صورت دوشیزه زیبا تصویر می شده است.)شمیسا،

  ( .419:2،ج1333)پادشاه،است.  که سرشتی پلید و اهریمنی دارندـ دانسته - دیو جن و

 و گیاه و مینز و ماده دیوی پلید، پتیاره، جادوگر، فریبکار، دشمن است معنای زن بیگانه و غریبه آمده به صورت پئیریکا، به اوستا واژۀ دراین     

پهلوانانی چون  در اوستا به فریبکاری پری در به دام انداختن (.113:1313)ابراهیم پور، و... انگاشته شده است (باران و ستوران و تیشتر )فرشته آب

گزندشان به درگاه فروهر و ایزدان و پارسایان نیایش  جم اشاره شده، و آمده است که برای چیرگی بر پریان و دورکردنگرشاسب و 

دیو مؤنث( آمده  در فارسی میانه به صورت پَریک یا پَریگ )ساحره و جادوگر( و در سغدی )پری، (.19:1311)سرکاراتی،کردندمی

 (  211:1313.)بدرالزمان،است

  هاسطورها پری در

شود. در دیده میهای جهانجادوگرانه و اعجازگر در اسطوره الخلقه دریایی با سرشتیپری به عنوان زن ـ ایزد آب، خدای مادینه و موجود عجیب     

را  ها، روان مردگانستانآشام گورو به صورت خون کنددریایی، موجودی زیبا و فریبکار است که دریانوردان را اغوا می اساطیر یونانی پری یا حوری

 (93:1311د.)جیمز،کردننقش می روم های سنگیبرد. پیکرۀ خیالی پری را بر تابوتبه جهان فرودین می

یا « انسان دریایی»هرین النو آشکار دارد. در اساطیر بین نقشی مستمر النهرینبین و یونان و ایران اساطیر ای آب درهای اسطورهدر رمزپردازی   

ای نزدیک است و رابطه ماهی پیکرش نامیدند، همان پری دریایی است که باالتنه، سر و بازویش انسان، و پایینکولولو می که آن را« ماهی ـ انسان»

شود. در آثار هنری هم دیده می سلوکیان و هخامنشیان دورۀ فظتی ـ جادویی دارد. انسان دریایی در آثار برجامانده ازالهه آب )اِئا(، و نقشی محا با

ها « نمف»های یونانی در اسطوره .نامیدندمی تصویر شده است که آن را کولیل تو «ماهی ـ زن»های نوآشوری و بابلی کهن پیکره ابلی وهای نوبدوره

زارها زندگی و بیشه ها جنگل و در درختان ها هستند که در زیرسایهسارها و فوارههای آب و چشمهههلا( )که احتماالً همسان پری ایرانی است

ها  ان در شمار نمفقهرمان های کهن یونان، مادرانکنند. در بسیاری از حماسهبه پهلوانان و قهرمانان کمک می کنند. آنها نیرویی جادویی دارند ومی

  (212:1352.)الیاده،آشنایند و موجوداتی برتر از قوای طبیعی هستند که به رموز قهرمانی
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 ها در دریاچه پردازند. پریبه ستیز می« آذر برزین»مقدس  آتش آیند و بادرمی زیند و از دریا بهمی دریا های ایرانی پریان دراسطوره در برخی  

 کنند و دوشیزگان، از تخمهتنی کنند، پالوده و زایا میآب زنان و دختران دوشیزه را که در گاهنبار خاصی در آب دریاچه رحم کاسئویه هستند و

باورهای آیینی  رسد که این اسطورۀ ایرانی ریشه دربه نظر می (22:1311.)سرکاراتی،زایندشود، سوشیانتها را مینگهداری می زردشت که در دریاچه

ای آب در های اسطورهه است. در رمزپردازیدآب بو پری نماد نیکویی، بارندگی، زایش و داشته باشد که در آن، زردشتی مردم، پیش از رواج آیین

قدرت جادویی ـ مذهبی هستند  شود ـ موجوداتی بادریایی ـ که اصطالحاً ناگی )شاه بانو با بوی ماهی( نامیده می جنوب هند نیز فرشتگان و پریان

 (93:1352.)الیاده،دهندزیند و به قهرمانان نیرو و قدرت جادویی میمی ها اقیانوس که در قعر

 

  باورها پری در

توانند غیب شوند؛ از اسرار ترسند و میمی آهن جنگل است و از پریان در باور مردم جهان موجودات نیکو و کارسازند، جایگاهشان در رودخانه و    

نیکو و پرخیر و برکت، و گاه شریر و  اند. به باور مردم ایران هم پریان موجوداتیگویند و با دیوها دوست و گاهی دشمنغیب اند،همه چیز آگاه

حیواناتی مثل مار،  اند. پریان گاه به شکلدار مقدسها، رودها و کوههای پریکوهها جای دارند و چشمه ، دریاها وها، رودها اند که در چشمهآزاررسان

از پری دریایی( در  )شکل دیگری« آدم آبی» ستانلر وار دارند. در باورهای مردمماهی نما و اندامیای انسانآیند و یا چهرهقورباغه و ماهی و... درمی

مادر »هم  بیرجند در .(191:1،ج1311ی،دد)اسدیان خرم آباگریزماهی و از انسان می کند و اندام آن ترکیبی است از انسان ودریا و رودها زندگی می

 (315:1،ج1311. )رضایی،   ربایدانبارها جای دارد و کودکان را میها، استخرها و آب در چاه های پری را دارد وماده دیوی است که ویژگی« آب

 

 فارسی ادبیات پری در

ه ت. کاربرد این واژه در قالب تشبیدر ادبیات منظوم ایران در آثار شاعران سخن پرداز، این واژه در اشعار شاعران ایران بازتاب بسیار وسیعی داشته اس  

طیف و ز معانی لو کنایه و استعاره در اشعار شاعران ایرانی،غنای بیشتر ادبیات منظوم ایران را به دنبال داشته است و در ادبیات  عرفانی ایران نیز، ا

تشبیهات خود، زیبایی و  بوده است که در بیان شاعرانه وپرور فارسی زبان تصویرساز ذهنی ادباز عناصر  ؛پریمفاهیم بلند عرفانی برخوردار است. 

زاد، پری رخسار،رخ، پریدیدار، پریو، پریر چهره، پریپیکر، پریسان، پریسا، پریپری اند. ترکیباتی چونوجاهت نگار و معشوق را به او مانند کرده

 .زاده و... نمونه این تشبیهات استپری

بخصوص داستان هایی که به دیار جنوب ایران  ،دارد که از پری دریایی سخن به میان آمده است دداستان هایی وجو منثور نیز در متون فارسی     

نام برده شده است « آدم وشان دریایی»روانی پور از  آن با نام آبی ها و سرخ ها یاد شده است. در متون کهن نیز از منیرو تعلّق دارد . در داستان های 

را آبی می خوانده اند. در عادات آن ها آمده است که از مردم گریزانند لیکن بر اثر مجاورت با آدمیان انس می گیرند و با زبان اشاره که مردم ایشان 

 زبا آدمیان سخن می گویند. آن موجود دریایی می تواند با انسان جفت گیری کند و صاحب فرزند شود. حمداهلل مستوفی در کتاب نزهه القلوب ا

« آدم آبی»نام برده است و آن ها را از هر حیث چون آدمیان برّی خوانده است جز آن که جثّه ی کوچکتری دارند و صاحب دم هستند. او « آبیآدم »

ظهورشان در بحر، دریانوردان را خرّمی » را در ردیف جانوران بحری آروده و نقل کرده است که موجوداتی خوش یمن می باشند. وی نوشته است:

   (193:1333مستوفی،«)ید و آن را سبب آرام دریا دانندافزا

ر د پری دریایینیمایوشیج و سهراب سپهری از نخستین کسانی هستند  که با الهام  از اسطوره ها و باورهای کهن، از  ،در ادبیات معاصر ایران  

 : ، آورده استکشاندماهیگیر را به کام مرگ می پری، که سرانجام «  مانلی»در شعر بلند مضامین اشعارشان بهره برده اند.  نیمایوشیج 

 نازنین پیکر دریایی گفتش: اما» 

 من سودازده را جای در آب 

 شوق دیدار تو آورد بر آب

 ]ماهیگیر[ بر سر ناوش آورد، نشست 

 دل بر آن مهوش دریایی بست

 همچو چشمانش بربست دهان

 ی دریا خندیددلنوازنده 

 «ید ...هر دو را آنی دریا بلع

 (999:1351)نیما یوشیج،                                          
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ر عسهراب سپهری نیز در مورد دلدادگی به آبی ها و پریان دریایی که آدمیان را شیفته خود می کنند، با فضایی و محتوایی کامالً مخالف با ش     

 نیمایوشیج، سروده است که:

 یقی خواهم ساختقا»

 انداخت به آب.خواهم 

 دور خواهم شد از این خاک غریب 

 که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق

 قهرمانان را بیدار کند.

 قایق از تور تهی 

 ل از آروزی مرواریدو د

 همچنان خواهم راند

 ها دل خواهم بست نه به آبی

 نه به دریا ـ پریانی که سر از آب بدر می آرند

 گیران و در آن تابش تنهایی ماهی 

 ....«می فشانند فسون از سر گیسوهاشان 

 ( .332:1355)سپهری،                                                                     

 پری دریایی درآثار روانی پور

ر آثار داستانی روانی پور بازتاب داشته به جرأت می توان گفت که این موجود شگفت انگیز اسطوره ای، در ادبیات معاصر ایران بیشتر از همه د     

، «نیزوک«سومین داستان از مجموعه « آبی ها»است و تأثیر عقاید گذشتگان در باره ی پری دریایی، در خلق برخی از آثار وی انکار ناپذیر می باشد. 

ماهیگیری از دهکده ی جفره است، که با نیمه انسان و نیمه ی ماهی وارش در رسیدن به وصال ماهیگیر ناکام  می به  داستان عشق یک پری دریایی

ه مندی ماند، بر اساس همین روایات اسطوره ای، خشم و غضب آبی ها می تواند مردمان دهکده را در کام امواج سهمگین دریا فروبلعد و یا مانع بهر

ی پور به مدد این افسانه ها که آن را در خدمت اسطوره پردازی هایش قرار داده است، بن مایه و اساس برخی از داستان هایش آن ها از دریا شود. روان

 را پی ریخته است.  
که تاریخ  تروانی پور با خلق این شخصیّت اسطوره ای و با استفاده از شیوه ی رئالیسم جادویی ، دست به آفرینش زیباترین داستان های ادبی زده اس 

ور آثار روانی پ و ادب معاصر ایران ماندگار شده اند. این عنصر اسطوره ای ، متفاوت با افکار و عقاید مردم که در منابع و آثار پیشینیان آمده است، در

قابل مشاهده است، اما در داستان کاربرد داشته است. به عنوان نمونه در باور عامه، این موجود اسطوره ای از دیده پنهان و یا به چشم افراد خاصی 

 ها و عقاید های او، نه تنها پری ها به چشم همه ی مردم قابل رؤیت می باشند، بلکه با مردمان در حال تعامل و بعضاً در تداخل می باشند. در داستان

اده می باشند. در آثار کهن و باور مردمان، پریان کهن، پریان دارای قدرت مافوق بشری هستند در حالی در آثار روانی پور، فاقد این نیروی فوق الع

ه ی ین جنبعمّال شیطان و منشأ بدی و آفت هستند ولی در آثار روانی پور، آبی ها؛ به عنوان پریان خوب و سرخ ها؛پریان بد معرفی شده اند. بنابر ا

 مثبت این پریان در آبی ها و جنبه ی منفی آن ها در سرخ ها، تجلّی یافته است. 

اولین کسی که پری دریایی را دید جرأت نکرد خودش را »  را، با وصف مشاهده ی پری دریایی چنین آغاز نموده است: رمان اهل غرقروانی پور      

انوس فنشان بدهد . بوبونی پشت پنجره ی روبروی راسه ی آبادی ایستاده بود. صدا که بلند شد،خیال کرد ناخدا علی از خانه ی دی منصور واگشته. 

ریا توی درا برداشت و بر توی پنجره گذاشت. راسه خالی بود؛ خالی و خلوت. بوبونی چرخید و رو به دریا نگاه کرد و ماند! خودش بود؛ آبی دریایی. 

 (4:1335ور،)روانی پ« دایره ی زنگی به دست، جینگ جینگ صدا می کرد و می رقصید. موهای آبی و بلندش روی موج های ریز دریا افتاده بود...

 قربانی کردن: -2

ادی بشر از دیرباز برای جلب خشنودی خدایان و نیروهای مافوق، نیز برای در امان ماندن از خشم و غضب آن ها، یا برای ادا شدن خواسته های م   

ملل جهان در پیشگاه خدایان و  و معنوی خویش، به قربانی کردن متوسّل می شده است. قربانی کردن  حیوان و حتّی انسان، در فرهنگ و تاریخ

 قدیسان از سابقه ی کهن برخوردار می باشد و تا به امروز نیز به اشکال مختلف در ادیان و مذاهب مختلف جهان دنبال می شود. 

ند ه شواهد نشان می دهد ایرانیان و هندوان از دوران کهن اهمیّت زیادی به قربانی کردن قائل بودند. به گونه ای که می توان مشخص ترین آیین   

( مری بویس 11:1355و ایرانیان را مراسم قربانی کردن دانست. حتّی در قبرهای بازمانده از تمدن آندرونوا، آثار قربانی حیوانی دیده می شود.)بویس،
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راری اعتقاد دارد که در قربانی کردن، اهداف متفاوتی وجود دارد همچون: کسب خشنودی خداوند، برآوردن حاجات مادّی و رفع نیازهای معنوی، برق

 (213نظم و قرار،توانمند کردن ایزدان و ...)همان:

  در ایران باستان عمل» بانی در دوران ایران باستان نوشته است که خویش در موضوع قر« دانشنامه ی اساطیری» دکتر خسرو قلی زاده در کتاب    

می کنند.  قربانی یا اجرای درست آیین ها ارزش و نیروی جادویی در خود دارد. اعمال آیینی منابع موثّری هستند که هم ایزدان و هم مردمان را یاری

کسالی)اپوش( را شکست دهد و آب های زندگی بخش را به وجود آورد. همچنین ایزد تیشتر تا قربانی هایی بدو تقدیم نشود؛ نمی تواند دیو خش

دوران زروان وقتی در آرزوی داشتن پسری بود، قربانی تقدیم کرد. نفس عمل قربانی کردن درست دارای ویژگی های خاصی است که حاجات را 

( در 335:1342قلی زاده، «)ی است که هر زردشتی می تواند انجام دهدبرآورد. قربانی که با خلوص نیّت تقدیم شود یکی از بزرگ ترین اعمال نیک

و. ربرخی از اساطیر ایرانی ردّ پای قربانی در داستان های و افسان های کهن یافت می شود. مانند قربانی کردن گرشاسب بعد از شکست دادن گند

 (391)همان:

لب و نظرات فراوان است. استرابو دانشمند یونانی، باره انتخاب حیوان برای قربانی، در مورد مناسک قربانی، حیوان قربانی و مشخصات آن، مطا   

ایرانیان بر این باور هستند که ایزدان تنها به روان حیوان قربانی شده چشم دارند. هنوز هم روحانیون زردشتی اصرار دارند تا روح و » معتقد است: 

 ( 334)همان:« صوّر می شود(آزاد سازند تا رضایت ایزد مورد نظر بدست آیدجوهر قربانی را )که به صورت عطر و بوی آن مت

هم نشأت گرفته از همین  افکار و آداب دیرین و سنن « روانی پور»به وسیله ی « رمان اهل غرق»موضوع قربانی کردن و ریختن خون قربانی، در    

ان سلف مرسوم بوده است. در بخش اول رمان، اهالی جفره، که اسیر خشم بوسلمه، کهن می باشد  که در تاریخ گذشته ایران و اساطیر و عقاید مردم

رین درشت ت ،حاکم زشت روی دریاها هستند و قرار است که زیباترین جوان خود را به عنوان نی زن به شاباش عروسی او بفرستند تا در ازای این کار

مه جمال  از ازدواج با بوسلمه منصرف می شود و مه جمال)قربانی( را به سطح آب برمی  مروارید جهان را از آن خود نمایند. پری دریایی با دیدن

 گرداند که این امر موجب خشم بوسلمه و طوفانی شدن دریا می گردد. 

آن می بینند که  در بخش سوم رمان اهل غرق، بعد از طوفان نه روزه که با خشم بوسلمه دریا روی کشتی ها می رمبید، مردم آبادی چاره کار در   

مه جمال  جلو آمد. کنار قایق نشست و گردنش را پایین گرفت روی لبه ی » از خشم بوسلمه زشت روی خالصی یابند. « مه جمال»با قربانی کردن 

مه جمال چون برّه قربانی قایق، تا زایر سرش را از تنش جدا کند و با ریختن خون او به دریا توفان آرام بگیرد. اما کارد توی دست زایر می لرزید و 

 (93:1334نگاه می کرد.) روانی پور،

پاشنه  نبوسمله را در بافتی اسطوره ای و نمادین از نیروهای شر، می توان به نمودی از کندرب  دانست. اژدهایی که در میان اساطیر زرتشتی، زرّی     

(. اهالی جفره در مقابل این موجود شرور، به 23:1342کرتیس،«)قربانی می طلبد نام دارد و دریا فراخکرت را هراسان می کند و دریا برای آرام شدن

انی بحامی قدرتمند خودشان زایر احمد حکیم رجوع می کنند و مه جمال برای به عنوان قربانی در برابر این موجود شر پیشنهاد می کنند تا با قر

 نند. کردن او و ریختن خونش، از آسیب و خشم بوسلمه در امان بما

دویی ااین رمان که در فضایی جادویی آغاز می شود و روایتی حقیقی را با استفاده از عناصر غیر واقعی چون پریان دریایی، در ساختار رئالیسم ج      

ف سخره ها رپیش می برد از پتانسیل باالیی برای استفاده از اسطوره ها دارد.اسطوره سیرین یا پری دریایی که با آواز دل انگیزش، کشتی ها را به ط

(، در این رمان به گونه ای که با مکان و زمان روایت و شخصیت های داستان تناسب 114:1341می برد و ملوانان را به نابودی می کشاند)کهنمویی،

هیچ  در رفتن اوبیشتری داشته باشد، بسیار به کار رفته است.صحنه رفتن مه جمال از آبادی برای عروسی بوسلمه و در واقع نجات دادن آبادی که 

ت، یشت یشبازگشتی در پی خواهد بود، باز آفرینی تازه و تغییر یافته ای از صحنه ای که آرش برای تیر انداختن و نجات مرز ایران می رود و در تیر

می شود که          ساس(. با توجه به حوادثی که در رمان برای برای جمال رخ می دهد، اح314:1313هشتم از اوستا شرح آن آمده است)پور داود،

 روانی پور در باز آفرینی شخصیت مه جمال از اسطوره آرش تاثیر پذیرفته است. 
 

 اسطوره مرگ:  -3

 ندر داستان اهل غرق، بازتاب تلمیحی و تصویری یک یا چند عنصر اسطوره ای مانند شخصیّت، درون مایه، و کهن الگو دیده می شود: مانند درو     

مرگ هرگز به » گ که در این داستان سایه افکنده است. برای اسطوره، در مراحل ابتدایی میان مرگ و زندگی نامشخص است و مایه ی اسطوره مر

و این هستی را فقط نمی توان جسمانی دید و توصیف کرد. حتی اگر مرده مانند زنده نباشد « هست»معنای نابودی وجود شخص نیست. مرده هنوز

ی فاقد نیرو نمایان باشد، باز همین سایه، خود واقعیّتی کامل است. این سایه نه فقط در شکل و شمایل، بلکه همچنین از و صرفاً به صورت سایه ا

 (211،1351کاسیرر،«)لحاظ حسی و نیازهای جسمانی مانند شخص زنده است

غروق آبادی در عمق دریاهای آبی و نیز  بازی و دعوای در رمان اهل غرق، اعتقاد بر رجعت مردگان در شب های جمعه و امید به برگشتن مردان م     

رگ د از ممردگان در رمان کولی کنار آتش و ... با درون مایه ای از اسطوره مرگ، بازتاب وسیعی داشته است و نشانگر آن است که اعتقاد به حیات بع
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ه گرفتن از اسطوره،کوشیده است که بگوید مرگ پایان زندگی نیست. نیز بر اساس تعالیم دینی و مذهبی در این آثار جریان دارد که نویسنده با بهر

 یاد آن مردان غرق شده،یاد پسران ششگانه ی دی منصور و... هرگز به هیچ کس نخواهد گفت که در عمق آب های سبز و آبی چه دیده است. بگذار» 

روانی «)خود را تعمیر می کنند تا روزی روزگاری به آبادی بازگردنددی منصور نداند که پسرانش هنوز در مرگ خود هوشیارند و با چه شوری کشتی 

 (.11:1334پور، 

 مروارید: -4

یک زمانی نماد  ]مروارید[» امروزه مروارید، افزون بر کاربرد طبی، بیشتر به خاطر ارزش مادّی و اقتصادی آن مورد توجه می باشد. به قول الیاده     

از نیروهای مقدس سودمند سرشار بود، به مرور زمان، رکن و عنصر مزیّن سازی شده و تنها به خاطر ویژگی های کیهانی بود و شی ءِ گرانبهایی که 

ین بار چندزیبا شناختی و ارزش اقتصادی اش ارزیابی می شود. امّا از مرواریدی که نماد واقعیّت مطلق بود تا مروارید عصر ما که شیئی گرانبهاست، 

از آنجا که مروارید نماد نیروی های آبی و زایشی » ( وی در مورد استفاده از مروارید در دارو سازی می نویسد: 131:1343اده،الی«)تغییر رخ داده است

معلول بوده است، در دوره ی متأخر به داروی نیرو بخش عمومی بدن و در عین حال دارویی برای درمان جنون و مالیخولیا مبدّل شد. دو بیماری که 

و در نتیجه ی تحریک پذیری به هر گونه نماد زن، آب یا شهوت زدگی هستند.کارکرد آنها در درمان بیماری های چشم و به عنوان پادزهر تأثیر ماه 

( در برخی منابع مروارید محصول پیوند آتش و آب 135همان:«)میراثی از ارتباطات و  پیوند اسطوره ای بین مرواریدها و مارهاست در برابر سم ها،

تفسیر و تبیین می  می شود، روایتی با منشأ شرقی زایش مروارید را به عنوان بچه ی صاعقه که به درون یک صدف دوکپّه وارد» سته اند.دان

 (151همان«)مروارید برای ایرانیان، نماد منجی بود.»معتقد است که  (Stig Wikander)  ( استیگ ویکاندر151همان:«)کنند.
ترجمه زیبای سودابه تفضلی، با تحقیق گسترده ای در باب نمادشناسی مروارید « فرهنگ نمادها»گربران در اثر ارزشمند ژان شوالیه و آلن   

در نزد  -2در میان یونانیان نماد عشق و ازدواج است.  -1»:انجام داده اند، در معانی نمادین آن را  در نزد فرهنگ و ادبیات ملل مختلف آوده اند

مروارید در  -3ان، مروارید این اسطوره باستانی نماد آبستنی معصومانه و نیز نماد تولد روحانی مسیح در غسل آتش است. مسیحیان و غنوسی

» در ادبیات فارسی نیز  ( 233:1315، 1شوالیه،ژان و دیگران،ج «)ودا، دختر سومه و موجب طول عمر است و در چین نیز نماد جاودانگی است.

زیبایی اش و هم بدین خاطر که فراورده ی نوشته ی موکّل نویسندگان است، نماد اندیشه ی پاک و صاف می  مروارید را هم به خاطر

 (. 231همان:«)دانند

. بر دمروارید؛ در تاریخ ادبیات ایران، هم منظر جامعه شناسی و نیز از حیث تاریخ ادیان، از جایگاه نمادین بسیار ارزشمندی برخوردار می باش   

(. در مورد خاستگاه این اسطوره 232همان:«)مروارید، در اثر رعد و برق یا فرو افتادن قطره ای شبنم در صدف، متولّد می شود» ره طبق اسطو

خاستگاه این اسطوره قصه های مردمی فارسی است که در ادبیات فارسی، مضمونی رایج را بر می سازد.از » در فرهنگ نماد ها آمده است که 

از پیامبر اکرم)ص( نقل شده است که خداوند خادمانی دارد همچون باران، هنگامی که بر زمین خشک فرو می بارند، گندم به سویی در حدیثی 

 (. 239)همان: « وجود می آورند و وقتی بر دریا می ریزند، مروارید درست می کنند. 

 در مقام توصیف تواضع و فروتنی از آن بهره برده است:همین بینش اسطوره ای  سعدی شیرازی در منظومه ی بوستان، با الهام از     

 ا بدیدـای دریـو پهنـخجل شد چ               ابری چکید  اران زـب ره ـیکی قط                                      

 مـه من نیستـکا ـر او هست حقـگ              که جایی که دریاست من کیستم؟                                     

 صدف در کنارش به جان پرورید               ارت بدیدـچو خود را به چشم حق                                     

 وارـاهـش ؤ ـؤلـور لـامـن  دـه شــک              د کارـرسانی ی ـایـج ه ـرش بـسپه                                      

 ا هست شدـت تـوفـی کـدر نیست                پست شد  وـبلندی از آن یافت ک                                      

  (1419-1411، بیت: )بوستان، باب چهارم 

 حکیم نظامی گنجوی نیز در بیان نطفه بستن اسکندر، با بهره گیری از همان مفهوم اسطوره ای در شرف نامه آورده است:  

 وارـؤ شاهـؤلـد لـش  دارـدیـپ               شد از ابر نیسان صدف باردار                                      

 یـبه جنبش درآمد رگ رستن              بر آبستنی  دـرآمـه بـه مَـچو نُ                                      

 (131)شرف نامه:                                                                                                       

 در رمان اهل غرق روانی پور، قرار است ازجانب بوسلمه درشت ترین مروارید جهان را به کسی داده شود که بتواند در عروسی اش با آبی ها ،   

که می تواند برای همیشه مردمان آبادی را از رنج نان و زحمت بی پایان خالص نماید، چیزی جز « مروارید»ین شکل نی بنوازد. این به زیباتر

مادیّات و بهره مندی از مال و مکنت جهان نیست. مال و منال جهان هرگز نمی تواند فی نفسه سعادت و آرامش دنیوی و اخروی را برای مردم 

مه جمال دلش گرفت، آنقدر دلش گرفت که به نظرش » د. نویسنده در ادامه ی داستان به بی اعتبار بودن آن اذعان می نماید. به ارمغان آور
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ی رسید که آن مروارید بزرگ را که بوسلمه وعده اش را داده و آبادی را از فقر نجات می داد، بی ارزش ترین چیز دنیاست و حتّی به اندازه 

 ( 32:1334روانی پور،«)سی را شاد کندپشکلی نمی تواند ک

بر سر چه آدمیزادگان با یکدیگر به » روانی پور معتقد است که انگیزه های مادی موجب نزاع و ستیز در بین مردمان جهان شده است :      

ادباش عروسی بوسلمه بروند، چه می ستیز برخاسته اند؟ وعده ی کدام مروارید آنان را به جان یکدیگر انداخته است؟ آنان که نمی خواهند به ش

( زمانی مادیّات و تمایالت دنیوی در زندگی انسان رنگ می بازد و آن گاه مرگ با چنگ خویش، حلقوم انسان را می 211همان:«)خواهند؟

یوارهای قلعه می چکاندند. مه جمال از درد به خود می پیچید، بازوانش از کار افتاده بود و آنان روی د» فشارد، مروارید به کارش نمی آید. 

هنگ رخواست فریاد بزند، بلند شود، فریاد بزند، امّا نمی توانست.تقلّا کرد روی شانه ی سالمش برخیزد، تکانی خورد و در برابر وحشت مردان س

 (.331همان:«)صبوری، روی دو کنده ی پا ایستاد و غرق خون فریاد کشید: مرواریدی در کار نیست...

و سعادت مردمی است  که هرگز بدان دست نمی یابند  ولی این مردمان ساده دل و خوش باور، با  نمادی از کامیابی ؛این رمان مروارید در          

درن، وعده های دروغین بوسلمه ها دل به آن خوش داشته اند. مصداق آن در اکثر جوامع به ویژه در جوامع سنّتی فراوان است. در  نگاه دیگر و م

ید می تواند استعاره از نفت باشد، که جویندگان خوشبختی و شادکامی برای دست یافتن به آن باید به عمق دریای سختی ها و مشکالت مروار

 . دجهان غوص کنند. نفت؛ می تواند مرواریدی گرانبها و بی نظیری باشد که مردمان جهان برای دست یافتن به آن، به جنگ و ستیز روی آورده ان

 

 : نماد بخش دوم
 نماد یا سمبل به عنوان یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین عناصر پرورش دهنده ی مفاهیم هنری ، نه تنها در گستره ی ادبیّات بلکه در سایر     

ات و دیگر رشته های زمینه ها همچون هنر، تئاتر، سینما و...از اهمیّت فراوانی برخوردار بوده است. شناخت نمادها و کیفیّت کاربرد آن ها در ادبیّ

ماد ن هنری نخستین گام در درک و انتقال مفاهیم آن، می باشد. شاعران شیرین سخن و نویسندگان نکته سنج آثار گرانقدر خویش را در لفافه ای از

برقع و لفاف از عذار کالم   و سمبل  که دارای مفاهیم قردادی هستند بر خوانندگان خوش ذوق عرضه کرده اند تا این خوانندگان مشتاق با کنار زدن

 به التذاذ بیکران نایل شوند.

در ادبیات داستانی نوپای ایران که ظهور آن بیش از یک قرن نمی گذرد، داستان نویسان برجسته ای چون غالمحسین ساعدی، سیمین دانشور،    

یرانی و جهانی را در آثار خویش به کار برده اند. روانی پور که یکی رضا براهنی، منیرو روانی پور و... درخشیده اند که بسیاری از نمادی های بومی، ا

ر شخصیّت تاز نویسندگان زن و مطرح ادبیات داستانی معاصر ایران به شمار می آید در این زمینه، گوی سبقت از دیگران ربوده است. او با کاربرد بیش

م خویش را در زمره ی بهترین نویسندگان سمبولیسم ایرانی) از حیث کاربرد بیشتر این های نمادین در آثارش و با تکیه بر نمادهای محلّی و بومی، نا

ز ج عنصر ادبی در آثارش( گنجانده است. وی اغلب فضای داستان هایش را با لفافه ای از سمبل پوشانده است که پی بردن به مفاهیم و مضامین آن

 با رمز گشایی از این نمادهای آن میسّر نمی گردد.

 ادی های به کار رفته در آثار داستانی روانی پور:نم

 رمان اهل غرق: -1

بوشهر ،زادگاه نویسنده به نگارش در آمده است. عمده ترین سبب شهرت و آوازه « جفره»در دیار  1335این رمان سراسر نماد روانی پور، در سال    

نمادین نوشته شده است. وی ویی و بل بهره گیری از شخصیّت های لیسم جادی روانی پور را نیز در گرو همین رمان باید دانست که به شیوه ی رئا

 در این رمان با بیان نمادین، تقابل سنّت و مدرنیته را به تصویر کشیده است. 
است که روانی پور با بهره گیری از افسانه ها و نمادهای بومی و محلّی با مصادیق « تقابل سنّت و مدرنیته»اصلی ترین نماد این رمان، همان موضوع    

 متعدّد آن را باز گو کرده است. 

 مصادیق نماد مدرنیته در این رمان عبارتند از:

غریبه که نماد پدیده ی ناشناخته مدرنیسم به آبادی سنّتی جفره هستند با ورودشان راه را  :  در نخستین گام این سه مردورود سه مرد اجنبی -

ته یبرای صنعتی شدن آبادی و مدرنیسم می گشایند. آن ها با برهم زدن آرامش و سکوت روستا و زندگی ساده و بدوی اهل آبادی مقدمات ورود مدرن

نه با آوردن شکالت و رادیو ساکنان جفره را مسخ کردند و تعدادی از زیباترین فرزندان آن ها را هنگامی و نابودی سنّت را فراهم می سازند. مردان بیگا

مردمان  یمسحور ره آوردشان بودند، ربودند. ربودن فرزندان آن ها نیز نمادی از چپاول زندگی فرهنگ سنّتی مردم و گرفتن گرانمایه ترین گوهر زندگ

        سنتّی جفره را نشان می دهد.

: نماد دیگری از مدرنیته در بُعد سیاسی در این داستان که بعد از مردان غریبه وارد جفره می شود، ورود مرد  ابراهیم پلنگ و دوستش مرتضی  -

گری وی ، مرد دی می نامد. بعد از حضور« ابراهیم پلنگ»است که به خاطر خال کوبی تصویر پلنگ در سینه است او را « ابراهیم»موتور سواری به نام 
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که طرفدار جناح سیاسی خاصی است با دادن وعده های شیرین برای رسیدن به زندگی وآینده ای بهتر، پای مردمان جفره را به بازی « مرتضی»به نام

ات سیاسی ایل و جریانهای سیاسی در شهر باز می کنند. ابراهیم پلنگ و مرتضی مصادیق دیگر مدرنیته در بُعد سیاسی هستند که با حضور آن ها مس

 نیز جامعه ی سنّتی جفره را درگیر خود می کند. 

آبادی جفره و مردمانش، نماد یک جامعه ی سنّتی است که در جریان ورود مدرنیسم و نفوذ چشمگیر آن در آستانه ی تحول و دگرگونی جفره:  -

که گه گاهی کسانی چون مرتضی و مه جمال و نیرو پیدا می شوند و جفره، نماد سرزمینی که تحت امر حکومت است  از سوی دیگرقرار می گیرد. 

  شعار آزادی خواهی در آن سر می دهند.

نماد مردمانی هستند که گرفتار مشکالت دریای خروشان جهان هستند که با وجود تالش فراوان ره به ساحل آرامش و سعادت نمی  اهل غرق:-

وجودشان خشکیده است، امّا هنوز  در حسرت  درختبه وسیله ی بوسمله های جهان شاخه های امید در  شاید از نظر جسمانی و مادی یابند. اینان؛

 نیل به حیات واالتری هستند و در آرزوی بازگشت به آغوش حیات بهتر، به تعمیر کشتی امید خود در عمق دریاهای آبی می پردازند.

ر جامعه می باشد که در تالطم دریای حیات، مردمان آبادی به دنبال دست یافتن به آن مروارید نمادی از خوشبختی و سعادت افراد دمروارید: -

در این رمان مروارید، نماد  از آزادی نیز  است که مه جمال به خاطر آن  هستند و لکن برخالف تالش فراوان از دست یافتن صید آن ناکام می مانند.

 کند.مبارزه می

ل موجودی دو بُعدی است که نیمی از بدن آن تعلّق به دریا و نیمی دیگر به خشکی دارد. در حقیقت او پسر کولی : در این رمان مه جمامه جمال -

ره به قبیله زاده ی سر راهی است که مادرش روزی از قبیله جداشد تا بار غیر مجاز خود را روی ماسه های و موج های ریز دریا، بر زمین بگذارد و دوبا

ل الگو و نماد مبارزه و ستیز با دشمنانی است که قصد چپاول هستی آن ها را دارند. هم بوسلمه هایی که از طریق دریاها و چه مه جمااش بازگردد. 

ت ثرو و بوسلمه هایی که از خشکی قصد تاراج هست و نیست آن ها را دارند. مه جمال نماد غیرت و جنگجوی ایرانی است که در برابر غارت دارایی و

قابل بیگانگان خارجی و خیانت پیشگان داخلی به مبارزه برمی خیزد. چنان که در بخش های پایانی داستان همچون اسطوره رئیس کشورش در م

 علی دلواری، به ایفای نقش می پردازد.

شکنجه و زندانی می شود، مه جمال در ابتدای داستان که با ورود ناخود آگاه در مسایل سیاسی اعم از شرکت در متینگ و اعتراض علیه حکومت،    

اما رفته  می تواند نمادی از افکار بدوی، فقدان هویّت، جهل و خرافۀ آبادی جفره باشد چون تا آن زمان هنوز اهالی جفره بدون شناسنامه بوده اند.

دی از روح مبارزه ی یک ملّت و سمبل رفته با توجه به فضای داستان نقش نمادین او در جایگاه رفیع تری ظاهر می شود و در واقع وی تبدیل به نما

 شجاعت و دالوری مردم می گردد که در آرزوی رسیدن به حق و آزادی به سر می برد.  

: شخصیّتی که در این رمان زیباترین نقش سمبولیک را برعهده دارد، زایر احمد است. وی نماد کسانی است که در جامعه سنتّی  زایر احمد حکیم-

پیشرفت و آبادانی استقبال       می کند. او با تالش هایی که انجام می دهد افزون بر نشان دادن تمایل خویش به مدرنیته، راه را  از ورود مدرنیته و

ها تنبرای رشد و توسعه آبادی و مردمانش هموار می نماید. وی بدون این که گرفتار جهل و خرافه ی جوامع سنّتی گرفتار آن است، شود یک تنه و 

ساختن مدرسه، جاده، سد، آب انبار و...در آبادی پیشقدم می گردد.در این رمان وی به عنوان نماد یک لیدر جامعه ی سنتی جفره معرفی شده برای 

 است که اتّخاذ تصمیمات مهم و امورات جاری دهکده بر عهده ی او می باشد. 

داستان به نبرد با او برمی خیزد. در افکار مردم هر مصیبتی که بر اهالی جفره : نماد فتنه انگیزی و شر در رمان است که مه جمال قهرمان بوسلمه-

از نگاه اساطیری نیز وی در مقابل خیر قرار دارد که تقابل و تنازغ آن دو در قالب نبردهای مه جمال و بوسلمه در  می رسد از جانب وی می باشد.

ت است که در داستان گاه به صورت استعمار انگلیس و گاهی به صورت سرهنگ بوسلمه نماد نحوست و شرارسرتاسر رمان محسوس می باشد. 

 صنوبری و گاه نیز به صورت نیروهای ستمکار دولت تجلّی می کند. 

 

: مدینه زن زایر احمد حکیم، از سالله و نسل پریان است و همه عمر خویش همچون نی که از نیستان اصل خویش جدا مانده ناالن است. مدینه -

 دباش سرانجام پاهای خود رابرای هدیه به پریان        می بُرد.با این نقشی که او در داستان دارد می تواند نمادی از پیوستن به اصل و منشأ وی

ایی : خیجو دختر زایر احمد حکیم، نماد یک زن مورد انتظار روانی پور است که در داستان از اظهار عشق و عالقه ی خود به مه جمال ابخیجو -

زندان ندارد. وی با شجاعت تمام و بدون هیچ واهمه ای از عشق خود نسبت به مه جمال پرده برمی دارد و با تحمل درد فراق مه جمال، به تربیت فر

خویش می پردازد.وی یکی دیگر از شخصیّت هایی است که از نفوذ و گسترش مدرنیته در دهکده استقبال می کنید و برخالف مخالفت دهکده 

 رزندانش را برای تحصیل به شهر می فرستد.ف
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: ستاره در این رمان، نماد زنی عاشق و بیدل است که با کتمان عشق خود، از نگاهی گذرا به چهره ی مه جمال سیراب می شود. او بی خبر ستاره -

نگه می دارد. آن گاه در قلعه پیر پیکر مه جمال  از مردم  این آتش عشقی که در دل او شعله افراخته است تا آخر عمر چون رازی سر به مُهر مکتوم

 ند. کبا زخم تیر بی جان می شود ستاره نیز چون شهابی سوزان خود بخود آتش می گیرد و در آسمان به پرواز در می آید و به سوی دریا پرواز می 

ندش با مقاومت زاید الوصف در یاری کردن دهکده و : وی نماد زنان مقاوم و مصیبت دیده ای است که با وجود از دست دادن شش فرزدی منصور-

 مردمانش می کوشد. او در این داستان همان جایگاه را دارد که مادر حسنک در تاریخ بیهقی دارد شیردل و جگر آور.

مورد تجاوز قرار می گیرد : خاتون زنی است که با ورود مدرنیته و سرازیر شدن سیل عظیم مردمان جویای کار، به وسیله یکی از کارگران  خاتون-

بت شوم و عفتش به تاراج می رود. این اتفاق شوم در واقع نمادی از غارت عفّت و تاراج عصمت روستاست. بچه دار شدن خاتون و مردن او نیز از عاق

 و تلخی حکایت دارد که  عصمت جامعه ی سنّتی در پی فرایند مدرنیسم از هم پاشیده می شود.

های منفی رمان و نماد زن خودخواه و مزدور و نان به نرخ روز خوری است  که پدر از شرم وجودش سر از دیار جنون در می  : از شخصیّتنباتی-

 آورد. وی با برقرار ارتباط با سربازان و ماموران پاسگاه و ارائه اطالعات دهکده، برای خود جایگاهی تدارک دیده است.

می شودآذر متّقیان است که وی نماد یک زن غرب گرا ، روشنفکر، تحصیل کرده و نیز شخصیّت مورد  : نخستین معلم زن که به جفره واردآذر-

یل ه تحصانتظار روانی پور از زنان جامعه ی خویش است. او      می خواهد بگوید که یک زن علی رغم مخالفت دیگران در جامعه ی سنّتی، می تواند ب

یل تحصیالت خود به کشورهای متمدّن و پیشرفته سفر کند.او در کمین فرصتی است که از ایران بگریزد و به بپردازد و معلّم شود و حتّی برای تکم

اندیشه  فکار واروپا سفرنماید. تالش وی برای ایجاد پالژ و دعوت از زنان جفره برای برنزه شدن در مقابل آفتاب به جایی نمیرسد. روانی پور برخی از ا

 از زبان آذر در روان مطرح کرده است. های فیمینیستی خویش را

:افزون بر جنبه ی اسطوره ای در رمان نماد آرامش و سکون معرفی شده است و در افکار و اندیشه های مردمان سنّتی جفره از جایگاه پری دریایی -

 ویژه ای برخوردار می باشد. در بخش اسطوره به تفصیل از آن سخن گفته ایم. 

خود بوسلمه در در این رمان دریا و خشکی هر دو نماد محدوده ی سرزمین تحت حکومت و سلطه ی اعلیحضرت است.  یی:دریا و ساکنان دریا-

عامالن و گماشتگان وی همچون سرگرد صنوبری و نیروهای ستمکار نماد  ،های آبی از جمله جن و یالساکننماد کالن، پادشاه دیکتاتور وقت و 

و مردان مغروق در آن، زندانیان سیاسی هستند که  های سیاسینماد زندان ،های آبیعمق آبو نماد سرزمین تحت امر حکومت  ،دریا دولتی هستند.

 در برابر آزادی خواهی گرفتار شده اند.

 

نماد جامعه ی سنّتی است،   : در رمان اهل غرق، نماد مذهب و اقبال مردم به آن نماد نشانگر توجه به عقاید دینی مردمان جفره کهامام زاده اشک-

 می باشد.

 : نماد خود باختگی است که می تواند منجر به نابودی هویّت انسان شود.آینه -

 نتیجه :
عی از کارکرد اسطوره و نماد در این رمان بسیار پررنگ می باشد . این رمان سرشار از اسطوره و نماد است و تمام کاراکترهای آن هرکدام  به نو    

ی و یجایگاهی سمبلیک برخوردارند که از این حیث می توان این رمان را یک اثر سمبلیک نامید. لیکن به خاطر بهره گیری از عناصر و فضایی جادو

هل ا »در آثار متقدّم وی، همچون  افکار خرافی که ریشه باور مردم دارد، نمونه بارزی از شیوه داستان نویسی به سبک رئالیسم جادویی می باشد.

اسطوره با رنگ و بوی محلی و بومی تبلور چشمگیری دارد و نویسنده از آن به عنوان یک ابزار مهم و کارساز برای فضاسازی «  سیریا سیریا» ، «غرق

 ش به ویژه درروانی پور در در آثار داستانی خوی .و شخصیّت پردازی آثارش بهره برده است.در دیگر آثارش اسطوره ها رنگ عمومی به خود می گیرد

ت ه اسرمان اهل غرق، با در آمیختن افسانه ها و موجودات افسانه ای، باور های کهن پیشینان، آداب و سنن بومی و محلی با چاشنی اسطوره توانست

   در آفرینش زیباترین داستان های ادبی، در ادبیات معاصر ایران نقش آفرینی نماید.
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