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  يدهكچ
 ة، رسـال  هـاي اسـالمي    قرآن، انديـشه  .  با استفاده از روش بينامتنيت خلق شده است        رود راوي رمان  

 شرح خلقت  اثراً اينساسا. دهند يل ميكرا تش هاي نقل قول آن زنجيره... عربي حدود االعمال في شيئ و 
 عقيـدتي شخـصيت     -ريكـ  ف ةنـد ه نماي ك نمادين مفتاحيه است،     ةطان از منظر فرق    شي ةمايجهان و نقش    

 آشـوب ازلـي، بـه همـزادان او،     ة اسطورابوتراب خسروي در حين بازآفريني .اي ابودجانه است  اسطوره
 ةظـم، واژ  اسـم اع   ("لمـه ك" او بـا شـناخت ماهيـت قدسـي        . درد، رنج، بيماري و مرگ پرداخته اسـت       

رود  آن، قادر به آفـرينش آثـارش از جملـه         ةانل گيتي كي ش  اربست ماهرانه كو  ) آفرين اي هستي  اسطوره
، مثل رقص، رقاصه از هنـد و        رود راوي وري در   كبا توجه به فضاها و عناصر آشناي بوف          . است راوي

وري نوشته شـده    ك ادبيات بوف    ثر از متأه  كرد،  كرا از زمره آثاري تلقي       توان آن  مي... الهور، زن اثيري و   
رده، و  كـ هاي اساطيري اثر را استخراج       مايهصاً بن مشخاي،   تابخانهك –اين مقاله، با روش توصيفي       .است
  .ها را مورد تحليل قرار داده استآن

  ... .؛ ابو تراب خسروي ورود راويلمه، فرقه مفتاحيه؛ درد و رنج؛ بينامتنيت؛ ك: يديلك يها واژه
___________________________________________________________________________ 
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  مقدمه -1
ي از  كـ ه ي كـ  است،   رود راوي هاي رمان     از ويژگي  "داستان در داستان  " كنيكارگيري ت كبه  
ه ك  اوست، مسائل و   داستان يا روايت اول شرح حال راوي      . هاي پسامدرني رمان نو است     روش

 پهلـوي  ة دور-تاب هـست كه در ك دهاييك با توجه به -ظاهراً زمان رخدادش از حيث تاريخي    
آورد؛ هرچند اساس اين رمان بر اسطوره استوار است و تاريخ و زمان               مي اول را فراياد مخاطب   
  . زماني است و با تاريخ عالم ماده تطابقي ندارد در آن زمان ازلي و بي

 كه در بطن داستان اصـلي گنجانـده شـده اسـت و بـه اصـطالح امـروز سـب             كروايت دوم   
ها در قـرن پـنجم و       توب آن ك  تاريخ م    مفتاحيه در زمان ازلي و     ةرده، به گذشت  كجاد  بينامتنيت اي 

ه كـ - آفرينش از نقطه نظر مفتاحيـه اسـت          ةمايپردازد؛ به تعبير ديگر بازخواني بن      ق مي .ششم ه 
تـاب اسـت و     كاسطوره محـوري     ةلكت، شا در حقيقت اين قسمت از رواي     . -ند ا شيطان پرست 
و تـدوين رمـاني بـا ژرف    توب مفتاحيه توانسته است به پـردازش  كاء به تاريخ م كنويسنده با ات  

  .ساخت اسطوره دست يابد
رود هـاي   مبناي اسـطوره : ندكاي بر آن است تا اثبات  تابخانهك –اين مقاله با روش توصيفي   

رد كاركـ هـا و     اً به انگيـزه   يحند؟ و تلو   ا دامك رود راوي هاي اساطيري در     مايهند؟ بن  ا دامك راوي
هـاي   مايـه ويـل بـن    تأ"صلي ايـن جـستار، يعنـي       ديد نويسنده اشاره و هدف ا      ةاسطوره از زاوي  

  .شود پيگيري مي"رود راوياساطيري 

  ابوتراب خسروي -2
 هك معاصر،   از نويسندگان تواناي ادبيات داستاني    . 1335 فروردين   1ابوتراب خسروي متولد    

اولـين  . رده اسـت كـ يه بر فرهنگ بومي و اساطير ايران و جهان اسـالم آثـار خـوبي خلـق              كبا ت 
، رمـان  )1377 (ديوان سـومنات  منتشر شد؛ سپس  1370 در سال    هاويهمجموعه داستان   ارش،  ك

، ) بنيـاد گلـشيري   ةز جاي ة برند 1382 (رود راوي ،  ) مهرگان ادب  ةز جاي ةبرند1379 (اتبانكاسفار  
تاب ك. به چاپ رسيده است   ... و) 1388(، ويران   ) جشنواره آل احمد   ة برند 1388 (ان عذاب كمل

  . از او ترجمان آثار سهروردي به زبان امروزين است) 1392اپ چ(ئيل آواز پر جبر
 سامي آدم   ةران، اسطور هاي اسالمي و ادبيات عرفاني اسالمي اي       ثير انديشه تأخسروي تحت   

 ايـن   ةمايـ ه، بـن  ك توضيح اين  كند؛ البته با اند   ك و حوا و شيطان، مثلث آفرينش، را بازپردازي مي        
عقيـدتي  _ريكـ  فةنـد ه نمايك مفتاحيـه اسـت،  ةنظـر فرقـ  ح خلقت جهان و انـسان از م     رمان شر 

 ة دو فرقـ   المـي كبه اين ترتيب، او آغاز داستان را بـا جـدل            . اي شيطان است   شخصيت اسطوره 
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 مـذهبي،   ةفرقـ ند و بـا پـردازش آراء و موضـع دو            ك ريزي مي  مذهبي منشعب از دين اسالم پي     
  .آفريند  اسطوره ميقشريه و اباحيه، در باب آفرينش هستي، رماني با ژرف ساخت

ه كـ  ،نـد  ا سانيكقشريون  . ري قشريه و مفتاحيه آگاهانه است     ك ف -انتخاب دو جناح عقيدتي   
از نقطــه نظــر ايــن . داننــد  مــي"لمــهك"الم معتقدنــد و راز آفــرينش هــستي را در كــبــه علــم 

يـر و  و تزو) از اسامي شـيطان (شناسان، مفتاحيه با اعتقاد به نيروي شر جدشان، ابودجانه،      هستي
گـاه شـيطان     اند تـا خفيـه     لمه را تهي از حقيقت نموده     كجسم  "گناه و لذت جسماني و شهوت       

، 1392خـسروي،  ("ز جنس همان آتش است   ه ا كنند و از اين ترفند شعر حاصل نمايند         كرجيم  
7.(  

 ة اسـطور  –بينـي اسـالمي، بـراي شـيطان          ها و جهـان    ثر از انديشه  متأدر اين رمان نويسنده،     
  :ند از اهاي آن عبارت لفهمؤه كند ك مي  هويتي صادرة شناس–سامي
ه الاقل به بـاور علمـاي دينـي         ك) ي روسپي الهوري   ظهور آن در گايتري، رقاصه    (رقص  . 1

  .نفساني داردمنشأ قشريه حرام است و 
طور شـعر   ه در رد شاعري نازل شده است و همين      ك؛  است   "االشعر" ةادآور سور شعر؛ ي .2

نند ك تلقين شعر شياطين مي"به نقل از مجتبي دماوندي  . هم تابعه يا اجنه است    در باور اعراب، مل   
ــ كــسي را كــايـشان را، و هــر    "...تـر باشــد، شــعر او بهتــر باشــد  ين بــاب قــوه شـياطين دري

  ).344، 1384دماوندي،(
ه شـيطان   كـ در روايت رسيده    ". گيرد ار مي ك به   انكه شيطان براي فريب سال    كزن؛ ابزاري   .3

برزگـر،   ("شـوم  ها مـي  س عاجز شوم دست به دامن زن  كهر وقت از اغواي هر      : فتبه يحيي گ  
  . خروار در متون عرفاني ايرانة است نموناين سخن مشتي) 218، 1377
 ارض ةركـ  مـستي اوج فـالح مفتـاحي بـر روي    : فرمايند حضرت مفتاح مي"مي خواري   .4
  .شوداد خوانده ميشراب در احاديث اسالمي ام الفس). 244 ،1392خسروي، ("است

يل داده و   ك را تش  رود راوي لي رمان   ك اصلي شيطان، چارچوب     ةن چهار مشخص  ايعاً مجمو
تـرين   و مراسـم آيينـي تـسعير، اساسـي        .  اسطوره انجاميده است   ة آن در حوز   به رشد و بالندگي   

مـل  اكم بر متن رمان به ت     كاي دارالشفاء و تصوير ازلي حا      ان اسطوره كاصول طريقت مفتاحيه، م   
 رود راوي بـا ايـن شـناخت مختـصر از          .  تعالي بخشيده است   رمان رود راوي  اي    اسطوره ةركپي
تر و بـا وضـوح       شود، تا به تفصيل و راحت     بندي مي  ل زير دسته  كهاي اساطيري آن به ش     مايهبن

  :بيشتر بتوان فراخور حالشان سخن گفت
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  هاي آفرينشمايهبن -3
   تابتك -لمهك -3-1

.  اسـت "لمـه ك"اي  اسـطوره ةدواژليـ كاي اين اثر يا به تعبيـر ديگـر    اسطورهمايه   نخستين بن 
داً در آثارش از اين واژه اسـتفاده و         ك مو "لمهك" اساطيري   ةت و وجه  خسروي با آگاهي از ماهي    

ه آغاز آفـرينش  ك مخصوصي است ة واژ"لمهك"شتر اسطوره باوران در نزد بي. ندك يه ميكياد و ت  
 كه اصل قدرت آفـرينش را يـ       كماي سومر تا آنجا بود      ك در نزد ح   "لمهك"اهميت  . از آن است  

ه كار خداي آفريننده اين بود      ك "مطابق اين باور  .  نام داشت  "اسم اعظم "ه  كدانستند    مي "لمهك"
نـد  كه قرار بود آفريـده شـود ادا   ك را بر زبان راند و اسم چيزي را "لمهك"شد و  كار را ب  كنقشه  

  ).671، 1386قي،ياح ("تا آن چيز هستي يابد
لمـه خـدا   كلمه نزد خـدا بـود و   كلمه بود و كدر ابتدا "در آيين مسيحيت باور بر اين است    

 او آفريـده شـد و بـه غيـر از او چيـزي از      ةز بـه واسـط  همه چي بود همان در ابتدا نزد خدا بود      
 .)باب اول/انجيل يوحنا ( "موجودات وجود نيافت در او حيات بود

اذ قالـت   ". ه بـه مـريم عطـا شـده اسـت          كداند    خدا مي  "ةلمك"را   قرآن نيز حضرت عيسي   
 ةمنه اسمه المسيح عيسي ابن مريم وجيها في الدنيا و االخر        بكلمة كيا مريم ان اهللا يبشر    ئكةالمال

 صدور موجودات بر سبيل ابـداع       منشأمت اسالمي نيز    كدر ح ). 45،آل عمران  ("و من المقربين  
بـديع الـسموات واالرض و اذا     ": باشـد   مي "نك"لمه  كي   ه از ذات حق به واسط     ت واحد فعتد

  ).117،بقره ("ونكن فيكقضي امراً فانما يقول له 
، راوي داسـتان را بـه عنـوان         "ياك" تعمداً   "لمهك"بنابراين خسروي با علم به ماهيت قدسي        

 تبيـين   دينـي بـه    ةن دو فرقـ   ند، تا با تقابل اي    ك تبه القشريه الهور مي   كن م ك سا ،المكمحصل علم   
  . بپردازدتيد و اسطوره در طول روالمه، و پرورش معاني جديكاعتقادشان درباره 

   در اين داستان"لمهك"رد كاركچهار  -3-2
   در نزد قشريه"لمهك" جايگاه .1

.  چالش و اختالف اساسي اين دو فرقه است        "لمهك"ارگيري  كرسد، چگونگي به     به نظر مي  
ه همـان موضـع قـشريه       كـ حتي مشروح نظراتش را     "داند؛   ي آفرينش م  ةمايرا بن "لمهك"قشريه  

ه كـ گونـه   لمه را دارد و همانكل ايجاد كه ايجاد جهان محسوس همان شكاست، تشريح نمودم   
ه همـان   كـ لمه  كه اراده قادر اولين ماهيت قبل از وجود اولين          كماهيت قبل از وجود دارد      شيئى 
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لمـات ديگـر را     كه  كـ  ءبـسط اشـيا   شيئى ه  كا  الم ي كباشد بوده و سپس بسط آن        ميشيئى اولين  
ه كـ الم يـا  كـ ه حاصلش عينيـت صـور   كايجاد نموده است و اين ماهيت از جنس تجريد است     

گفـت بـاش   :  اسـت "نكـ " ةلمكادآور قدرت ه اين عبارت ي ك). 13،رود راوي  ("گردد  مي ءاشيا
  .شودپس مي

اي حقيقت حق مستحيل شود،  لمهكه در كه به جاي آن    ك"ند   ا از جانب ايشان مفتاحيه متهم    
ه عـين شـر اسـت    ك شعر باشد ةلمكه حتماً كن را مستقر گردانند    اي از وجود يا جنود شيطا      پاره
  ).7،همان ("اي از جنس حقيقت حق و منبع فيض ازلي لمهكه كتا 

   در نزد مفتاحيه"لمهك"اربرد ك. 2
مفتاحيـه بـه صـورت     در نـزد  "لمهك"ل و موجوديت  ك ش كه ي كآيد،   از عبارت فوق بر مي    

ار شـعر از طـرف قـشريه    كويل، نفي و ان تأكتر اشاره شد، به ي ه پيشكطور  همان. شعر است 
افران با مشاهده آيات وزين قرآن به پيـامبر نـسبت شـعر و      ك. ريشه در تفسير سوره الشعرا دارد     

قـرآن را  ايـن  ": رد و فرمـود كافران سوره شعرا را  نازل  كشاعري دادند و خداوند در رد سخن        
و ) 210ه   آيـ  :سـوره شـعرا    ("ه جبرييل امين فرشته خدا نازل ساخته است       كشياطين نياوردند بل  
  ). 227آيه ،سوره شعرا(ار رستگارند كوكمن به خدا و پيامبر و نيتنها شاعران مؤ

 شـيطان    همجـنس  ه شعر را از جـنس آتـش، يعنـي         كتب قشريه، مفتاحيه را،     كاز اين رو، م   
ه تنهـا   كن آتش    آتش است نه عي    ةلمات شعر به مثاب   كو  ". ندك ، طرد مي  )8 ،رود راوي (دانند   مي

آيـد، شـعر بـه       ه از اين جمله بر مـي      كآن گونه   ). 8،همان ("ندك احساس سوزندگي را ايجاد مي    
شاندن كـ جهت نفوذ در قلب و ذهن آدمي اگر موصوف به لذات نفساني باشد و فحواي آن بـر       

ه كند، خوشايند مفتاحيه پيـروان شـيطان اسـت،        كد و توليد گناه     انسان به ابتذال و لذتجويي باش     
ه لذت ك. اشف فعل لذت استكبر ما مبتداي مفتاحيه     كا و جد ". يدشان بر لذت جويي است    كتأ

ه شـعر را،  ك مذهباني هستند كس قشريون خش  كبالع). 8،همان ("گردد لو آتش حاصل مي   تلأاز  
و حاصـل  "داننـد    مـي "ر شيطان رجيم كن عسا ممأ"جويي است،    ه مظهر زيبايي و مشوق لذت     ك

  ).9 ،همان ("ذات افسد
سـرايي و   ه بـر شعر    مفتاحيـ  يايد اوليـ  ك تجانس شعر و آتش و تأ      ةعالوه با توجه به نظري    ه  ب

گوينـد مبـادا شـعر     ها به شاعران مـي    ه آن كن  كفراموش ن " قشريه،   ياي اولي  تقبيح شعر از ناحيه   
ه شاعران  كفرمايند    ما مي  يا، ولي اولي  ...ندك ا آلوده گناه مي   ه زيبايي شعر، جهان ر    كبسراييد زيرا   

ند ا ه زمين و آسمانكبندند و شعر و موسيقي را آدمي از اجداد خود     و مطربان جهان را آذين مي     
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ماهيت نبوغش در   "و نقل سخنان ابن القرد در مقدمه النبوغ درباره          ). 14 ،همان ("آموخته است 
و از اين بابت هـيچ      ... گردد   تلقي ممتازي تنها به ذهن او متبادر مي       الم يا هر طرز     كه هر   كشعر  

ابر در هـر موضـوع ملهـم از     كـ رات همه ا  كه تف كاري باشد اال او     كه مبتدا ابت  كس نخواهد بود    ك
مخاطـب داسـتان بـه يـاد     ). 116 ،همـان  ("المـي از وي هـستند  كمـين رد    كاوست و همـه در      

ننـد و  ك ه به باور قدما به شعرا شعر تلقين مـي كافتد  ، ميشياطين شعرا، موجود اساطيري  يا تابعه
 ،ياحقي(است  ) جن، پري، ديو و شيطان    (ظهور آثار بديع هنري و ذوقي اثر تلقين ارواح نامري           

249.(  
المي و ابزار فريب شيطان در اين اثر، بار اساطيري          ك نماد شر و قدرت      -توان گفت شعر   مي
ياگونـه و  ؤشـعر بـه جهـت ماهيـت ر    ، وان مـدعي شـد   تـ  تـاب مـي   كخارج از بحث اين     . دارد

  . اش بر تازگي روح انسان اسطوره است اثربخشي
 جاودانگي  ةتابت را ماي  كلمه و   ك در قالب شعر،     "لمهك" ابزاري از    ةر از استفاد  مفتاحيه به غي  

ننـد، تـا تـاريخ مـدون        ك  را ملزم به پذيرش مباشر بالغت مـي        "ياك"ه  كداند؛ تا آنجا     و بوش مي  
جـراح  "سب سـمت    كـ بنگارد و بـا     –تاب عقايد و اصول مفتاحيه است       كه همان   ك-فتاحيه را   م
لمات معاندان در رساالتشان مسلوب شـده، رفـع     كه با شقاوت    كشان را    لمات، صورت اولياي  ك

  ).61،همان ("ندكتسليب 
ه كنوشتن است   ". فه رساالت نگاري، يعني صدور شناسنامه و هويت و ثبت در صحي          تاريخ

خود بر صفحات    نوشتن، يعني گستراندن اجزاء   ).  89،همان ("گردد حيات آن واقعه مي   جب  مو
ه كي بـاروري و زايـش آل شـيطان،         ، مادينـه  "الـصبيان ام"و اين گفتار از قول      ) 89،همان(اغذ  ك

ه جهـان بگـستراند تـا حيـات و     فيش را در صح   لمات، اجزاي كخواهد با دمش روح خود در        مي
لمـه در ايجـاد     كثيـر و قـدرت      تأايـن يعنـي     ). 89 ،همان(اء اندامش باشند    اسباب دنيا همه اجز   
  .حيات و زايش دوباره

ه بـراي اثبـات   كـ تابت تا بدان حد اسـت      كلمه و   كايمان خسروي به نوزايي و ايجاد حيات        
ي ذهـن خـود بـه نـام           ، متني جعلـي از شخـصي سـاخته         "لمهك"اعتقادش به نقش آفرينندگي     

هن الگوي خرد جمعي بايد لغوي باشد، را به عنـوان           كه از قضا اين     ك،  ابواحمد حسن االهوازي  
 قـشري مـذهب هـم       كهر چند گزينش اين شـخص بـه عنـوان يـ           . گزيند متن بينامتنيت بر مي   

لمـات  كه در كـ اي باشـد   ايم، وقوع واقعـه  ه از سر گذراندهكحتي شايد روايتي    ". محتمل هست 
 "...باشـد   ي وجود آدمي بر صفحات رساالت مـي  دامهتابت درآيد؛ زيرا لغات ا    كواقع شده تا به     

  ).94،همان(
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 نيـز  "تابـت كلمـه و  ك"ت در بـاب   يـ نقل قول و بازنويسي سخنان االهوازي به عنوان بينامتن        
. مه بنويسيم تا بر صحيفه روزگـار تـا ابـد بمـاني            كر مجدد است، درباره اين      كمستندسازي و تذ  

  . و ابديت انسان است جاودانگي و ازليتةلمه رمزواركتابت و ك
اغـذ بـاقي    ك حضور آدمي پس از فناي جسمش در وجيزه وجودش بـر             ،گويداالهوازي مي 

ه الياس ابومقصود در حدود االعمال في شي درباره وجيزه          كهمچنان  "). 94،همان(خواهد ماند   
. شـوند  خوابنـد و بيـدار مـي       مـي . لمات در متن او خون و عصب دارنـد        كاالهوازي گفته است    

و بـدل بـه     . پذيرنـد  هـا را در خـود مـي        توبـشان، نطفـه   كهـاي م  نند و با زهدان   ك آغوشي مي  هم
ه ريـشه  كـ نند تا در وقت مساعد به دنيا بيايند و به عين بـذر گياهـان                ك هاي اخالفشان مي   جنين
  ).95 ،همان ("اغذ رساالتكنند بر ك، ريشه كنند بر خاك مي

توب دارد، تا بزايد و انسان را به زمـان  كنث است و زهدان ممؤ"لمهك"در اين عبارت جنس 
  .ازلي بسپارد

   آفرينش رونيز ة پاي"لمهك". 3
 "تاريخ رونيـز دارالمفتـاح    " را با استناد به متن       تي در روا  "زروني"اي  خسروي شهر اسطوره  

ه بـا تظـاهر بـه مـسلماني و          كـ ابودجانه اول   : آفريند  مي "اسم اعظم " يا همان    "لمهك"با قدرت   
رده است، پس از فرار كندري، دريافت كالعارفين، يحيي بن محمد ال  اعظم را از شيخ   تزوير، اسم 

ه ما نيز شهري    كند،  ك شود و با خود واگويه مي     از زندان مستنصر عباسي به ارض رونيز وارد مي        
و اصوات جميـل    . ي اعظم را   لمهكار  كل ساخت بر اين     كو مو "متصف به صفات جنت بسازيم      

به ... نه  ه لشگري از اجنه ظاهر گشت با اندامي از جنس آبگي          كها صيحه زد     هوكاسم اعظم را بر     
ي اعظـم دوبـاره    لمـه كپـس ابودجانـه اصـغر،     ... ستند  كـ ش هاي خاره را مـي      العيني سنگ  ةطرف

ي بـر منـازل و   كـ تا او چون مل. خواندن گرفت و اراده نمود تا شهري در برابرش عمارت گردد        
شـهري بـا ديوارهـايي از جـنس         ... اره فوج جنيان ظاهر گشت    پس دوب . معابرش سلطنت نمايد  

  ).21،همان ("...ه بر ارض مرغزار پديدار شدك هاي جنيان عيان گرديد خاره سفيد بر شانه
 بـه دسـت جنيـان سـاخته         "لمـه اعظـم   ك"ارگيري  كـ ان اساطيري، با به     كشهر رونيز، اين م   

شد و به حيات ادامـه دهـد؛ و شـاه    ك بتواند هويت بيابد، نفسنه نميكشهر خالي از س  . شودمي
  .دهد بدون رعيت معنايش را از دست مي

ه بـا هـر هوهـويش در     كـ بادي پرسه زنـان وزيـدن گرفـت         "بنابراين با فرياد ابودجانه اول      
زن . تهيئاگشتند به همـه      ه ظاهر مي  كرد،ك ها انگار بذر آدميان در زمين نشا مي        ها و برزن   وچهك

  ).21 ،همان ("... و زشت، غني و فقيرو مرد، پير و جوان، زيبا
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ي از عناصر اربعه، در پيدايش آدم با جـنس و سـن و چهـره و طبقـه                   ك آفرينندگي باد، ي   ةوجه
 ،1387بهـار، ( اسـت    "ويو"اجتماعي مختلف در اين شهر نو بنياد اساطيري، يادآور خداي باستاني            

  ).ع(ره عبري، حضرت سليمان شهرسازي به دست اجنه و باد تلميحي است به اسطوضمناً ). 472

   اهش درد آدميكان براي ك بهترين م"لمهك". 4
ــرين مكبايــد " ــراي ســكــلمــه بهت لمــه كه آدمــي رنجــش را در كــونت درد باشــد كان ب

 "نـد كلمـات  كنويسد تـا درد را دور از خـود محبـوس     اغذ ميكند و بر صفحات  ك مي مستحيل
  ).12 ،همان(

گـايتري  -معـشوق ) ناتكوجنات و س(تن و رقص   توصيف   رود راوي لمه در   كنقش ديگر   
  . قشريهانكهاي سال  است، توسط راوي براي رهزني دل-ي از ذريات شيطانكي

ه آدمي مثل من، شاگرد مولوي عبـدالمحمود، از روي زنـانگي            كتوبي را   كروسپي م "
تـوب گـايتري در آن وجيـزه، مجلـس درس مولـوي             كشـايد حـضور م    . نويسد تن او مي  

ه روسپي زيباي ساحل راوي در آن منزل دارد و تا كاي  وجيزه.  بر هم بريزدعبدالمحمود را
 يارش را بـر رو كـ زنـد تـا آغـوش گناه    مين محصالن قشريه بر سطرها پرسه مي كابد در   

  ).16 ،همان ("ندكمحصالن قشريه باز 

در . تـاريخي دارد بـه درازاي ظهـور اسـالم      ) قـشريه و مفتاحيـه    (نبرد دو نيروي خير و شر       
 كسلورومخاطره سي  پر هايهاي شيطاني و خوان    ي از جلوه  كرش عرفاني زن روسپي و زيبا ي      نگ

قشريه در اين رمان، سـمبل متـشرعان محتـاط و دگـم اسـت و مفتاحيـه مظهـر لـذت و           . است
 –بـر كذريـات ابودجانـه ا   ي ازكـ ي- "راوي"بنـابراين  . شانندكـ  اند و انسان را به گناه مـي      زيبايي

انگيزد و بـا   ها را بر ميي از خطوط قرمز قشريه، حساسيت آن    كي گذاشتن بر لجبازانه با انگشت    
 محـصالن قـشريه     كلمه به وصف زنانگي گايتري، روسپي زيبا، براي انحراف از مـسير سـلو             ك

تابـت  كسخن خوب و بد با . است) حيوان ناطق( تمايز حيوان و انسان      ة نشان "لمهك". پردازد مي
  . گرددي م ويرانگر يا تعالي بخش روح انسانيانكزمان و مشود و همواره در هر ابدي مي

   رود راوي آفرينش در ةماي دومين بن"رنج و درد" -3-3
 بارز اسطوره ةن رمان، نشاند ايكمؤات كاربردي و ن  كلمات  كتقديس حيات، نوزايي و احيا،      

 مراسم  نجهكه رنج و ش   كشود  وقتي راوي از طرف دارالمفتاح مجاب مي      . نگاري خسروي است  
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در تـسعيري  ... ". دهـد   تولد دوباره و باززايي اوست، تن بـه شـالق تعزيـر مـي            "تسعير"آييني  
ه دارالمفتـاح بـه تـو       كـ حيـاتي   "). 41،همـان  ("نمايد تا ديگر باره احيا شـود       فرخنده تطهير مي  

ه مفتاحيـه ايمـان بـه رنـج دارد و     كزيرا .  از اصول جماعات معاند نيست    كبخشد در هيچ ي    مي
  ).41 ،همان ("داند  را نطفه حيات ميرنج

–از ديگر سـو، نقـل حـديث اباحيـه     .  شناخت لذت حيات استةعقيده بر اين است، درد ماي  
ه براي شر روح واحدي متصور بودند، متضمن جاودانگي حاصله از رنج و شـر         ك–اسالف مفتاحيه 

س دارد، وقتـي رد شـيء   ها معتقدند هر چند شر ظاهراً مفهومي مجرد و غير قابل ملمـو         آن": است
تـوان آن را     ه مـي  كـ شـود   گردد، آنقدر ملموس مي    اي متجلي مي    اشياء واقعه  شيئيتالمي يا در    كيا  

ه بـه  كـ رد كـ  نگاه احـساس  ك دشنه يا وزش ناشي از حرارت لهيبي يا لئامت ي        كمثل تيزي تيغه ي   
ويرانـي مطلـق   و آن سوي . ه حاصلش ويراني است   كرنجي  . حرمان و درد و رنج منجرخواهد شد      

  ). 90 ،همان ("بر اباحيه يعني ابوالبيني استكه بهشت موعود جد اكنيز عدم خواهد بود 
همانا مـا انـسان      ("بدكلقد خلقنا االنسان في     "ي   سخن از درد و رنج بشري، في البداهه آيه        

  . آورد مي ، را فراياد مخاطب اين اثر)4،بلد . را در رنج و زحمت آفريديم

  ف درد يا تعدد ماهيت دردوجوه مختل -4
  د موجودي واقعي، ولي تجريدي و نامرئي در. 1
ه مطيـع اوامـر     كمن،ا جز اصحاب مؤ   ره دارالمفتاح يا مباشر ناشناس مفتاحيه ي      كدرد عمله ا  .2

  .مفتاح است
 "يـا ك"ه قرار اسـت بـر   كآنجا . دوگانه نگري به مقوله درد و رنج در اين رمان مشهود است       

ه كـ فهمـد،    توجيهي دارالمفتاح مية شود، در جلسشرت، آيين تسعير جاريسب مقام مباكبراي  
 درايـت  ةدر جاي ديگر داستان، درد از ناحي.  شناخت لذت زيستن استة حيات و ماي ةرنج نطف 

 بـراي اسـتقرار    راهبـرد كفرمان معرفي شـده و يـ    نا  ابزار مهار رعاياي   كالصبيان ي  سياست ام  و
من خـود درآورد    مؤه درد را جزء اصحاب      كافي است   ك... ". ومت و سلطنت مفتاحيه است    كح

سربازان تو بايـد    ". "در آن صورت دارالمفتاح فرمانرواي زمين خواهد شد       . تا به فرمان او باشد    
درد تـشخص دارد    ). 219،همان ("...هاي گوناگون درد و زخم و جنون باشند        تي از صورت  هيئا

  .شود و مقدس استمن دانسته ميمؤو جزء اصحاب 
و . روح واحد براي شر قائل شدن، همخواني دارد با انگره مينو يا اهريمن در دين زرتـشتي               

ردن كـ هـدف او پيوسـته تبـاه        "ار يا شرير، تباهي و ويراني جهـان اسـت           ك بد ةن باشند هدف اي 
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آفرينش اورمزد و براي دستيابي بدين نيست در پي دست يافتن به آثار آفريدگار است تـا آنـان                   
ي زندگي است، اهريمن پديدآورنـده مـرگ اسـت و     ه اورمزد آفرينندهكبدان سان . ندكرا نابود   

ه در برابـر تندرسـتي، بيمـاري و در برابـر زيبـايي، زشـتي را پديـد آورد و همـه              كچنين است   
  ).151 ،1389هينلز، ("خيزد هاي مردمان از اهريمن بر مي بيماري
. ردن بـه درد اسـت     كبه بيمار ساختن و مبتال      ، قادر   )شيطان(برك نيز، ابودجانه ا   رود راوي در  

و حضرت ) 195 ،رود راوي(شوند   از مقربان شيطان خوانده مي كبود با لقب مبار   كدرد و زخم    
انـد و   ردهكه به او ياري كبه مقربانش امر فرمود "ه كبر است   كرگزار جدش ابودجانه ا   كمفتاح ش 

ش منحـرف    ا ه او را از وظيفـه ايمـاني       ك اند تا باقي نماند    جسم معشوقش را مبتالي درد ساخته     
 قابليت ايجاد درد و     ت،يب ابودجانه هم در سراسر روا     حضرت مفتاح، ناي  ). 195 ،همان ("سازد

موران مطيع اويند و شـفاي بيمـاران بـه          مأدرد و زخم از اصحاب و       . بود را دارد  كبيماري زخم   
  .گيرد صالحديد او صورت مي

موران حضرت مفتـاح    مأها همه از    آن: ا بود گفت  ه  ارشد زخم  حتمه  كيشان  كي... "
ه حتـي   كـ اند تا روزي     هستند و اختيارشان دست خود شان نيست، حضرت مفتاح فرموده         

ننـد؛  ك كموريتـشان را تـر    مأها حق ندارند محل      يا باقي مانده باشد، زخم    كي از گناهان    كي
  .)52،همان ("بنابراين در حال حاضر وظيفه دارند از آنجا دور شوند

   آفرينش شيطان ةآتش، ماد -4
 از نظـر    رود راوي  شـيطان در رمـان       ة اساسي درباره آفرينش هـستي و نقـش مايـ          ةتكسه ن 

  :مفتاحيه وجود دارد
  ). 8 ،همان(دانند   شروع خلقت جهان ميةه آتش را نقطمفتاحي -1
ن در گفته نماند همه اين ادعاها ريشه در اسطوره سامي پيدايش آدم و حوا و نقـش شـيطا      نا

  :اي خاص وجود دارددر قرآن دو رويداد اسطوره. ها داردهبوط آن
  گرانه ابليس در مواجهه با آدم؛ برآميز و عصيانكنش تك وا-
ه هبوط آدم و سقوط شـيطان را در         ك اغفال آدم و حوا؛      ة او از انسان به واسط     جويي  انتقام -

  .پي داشت
پيامـد  .  آفريده شده، ولي ابليس از آتش      كخاابليس معتقد بود برتر از آدم است، زيرا او از           

ها رانده شد؛ البته از خدا تـا روز    از آسمان  -مبني بر سجده آدم    -بر و نافرماني از امر الهي     كاين  
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البته مهلت خواهي   ": حساب، به نيت انحراف بندگان از راه راست مهلت خواست و خدا گفت            
 "گـردانيم  م را از تو و آنان به يقـين پـر مـي            ند جهن كه از فرزندان آدم تو را پيروي        كداشت هر   

دهـد،   واگذاري اختيار به بني آدم و شيطان در اين آيه نشان مـي            ). 11-18 آيات   ،سوره اعراف (
  .فر و معصيت نخواهند شدك ةن خدا آلودمنان راستيمؤ

الـصبيان، زن شـيطان صـفت يـا ذريـه           ثير اين عقيده را از زبـان ام       تأ نيز   رود راوي در رمان   
 "اول شرط افسون تمايـل قلـوب اسـت        ": شنويم طان، پس از مسخ مرد هوسباز به گربه، مي        شي
بـه خريـداران معـصيت      ) فروشـي  تن(يا راه امرار و معاشش را فروش معصيت         ). 138 ، همان(

  ).138، همان(ند ك اعالم مي
داننـد و   بر را مصدر به فعليت درآمدن حيات مادي با ايجاد گناه مي           كمفتاحيه، ابودجانه ا   -2

بـر مـا ابودجانـه را لعنـت         كجـد ا  "قشريه  . نندك  ياد مي  "گناه مقدس " به اسم  "گناه نخستين "از  
. امل نبـود  كگرديد، جهان    بر خلق نمي  كه چنانچه ابودجانه ا   كنند و وقوف به اين امر ندارند        ك مي

ه كـ  بـود    بر مفتاحيه كدر واقع جد ا   . باشد ه وي مبتداي لذت بود، و حاصل لذت، گناه مي         كزيرا  
و اول . مور به ايجاد گنـاه بـود  مأه وي از جانب حق كبا ايجاد گناه حيات را معني بخشيد، زيرا       

 "امـل گـردد  كخلقـت آدمـي    رد، تـا كـ ه آن گناه مقدس، گناه نخستين را ايجاد       كبار اين او بود     
  ).13، همان(

ي همـزاد، نمايـانگر      نقل داستان آفرينش ابودجانه و سياليت او در اندام بني آدم به مثابه             -3
: ه خدا به ابليس فرمـود كند، ك طبري از ابن زيد روايت مي     . طلبي اوست  نقش ويرانگر و فرصت   

ه از آن كـ بني بـشري نيـست    . نمكه با تو نيز همان      كگذارم مگر آن    فرزندي در اختيار آدم نمي     "
هاي نفـساني،    هوسوس). 99 ،1390آون، ("ه بدو پيوند نخورده باشد    كخود شيطاني نداشته باشد     

پيتـر  ). 91 ، همـان (انگيز خاستگاه شيطاني دارنـد      و سخنان ناشايست و وسوسه     "لمات شعر ك"
نـده از  كه بطـن او آ كـ براي مرد آن بـه     ": رده است كتابش از الجامع الصحيح نقل      كآون در   .جي
  ). 139 ،1390آون،  ("! و عفونت باشد تا انباشته از شعركچر

ه از آتش بدون دود و حرارت به وجود آورد و از كم را چون خداوند حي، نار سمو  "
 و از " مارجـه " نام او بود و جفتي براي او خلق فرمود به نام"مارج"ه كآن جان را بيافريد   

ه آدم ابوالبـشر    كـ  تزويج نمود تا همچنان      "لهيا"ايشان ابودجانه به دنيا آمد و با زني به نام           
رض را با ذريات خود به عدد ذريات آدم ابوالبـشر  ند او هم ا كپرا ارض را از نسل خود مي     

  ).90 ،رود راوي ("...پر جمعيت سازد



 1396 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 480

   آفرينشةماي رقص، با بن-4-1
. ت، پويـايي، تحـول و سـرزندگي اسـت       كنماد حر . الم ذات آدمي است   ك  نمايش بي  ،رقص

ل هنـري   ك شـ  كه رقـص يـ    كـ از آنجا   ". خيزشي است براي نوزايي در معبر حوادث عالم ماده        
در ايـن  ... ال جـادو اسـت   كتـرين اشـ   ي از قديميكزون است، ممثل آفرينش است، رقص ي   مو

پس رقص بـه    . شودال وجود تبديل مي   كها، رقاص به خدا يا شيطان يا برخي ديگر از اش           رقص
  ).161، 1376 ، شميسا ("شوداصل پيدايش گيتي مربوط مي

   آييني ةمايبن -4-2
ه با هدف تثبيت باززايي و رجعت به ك،  مند اند  ملي و نظام  هاي ع  ريتئوها   كها يا مناس   آيين
انـد   وين عـالم  كـ ها، نوشدگي و تجديد رمزي ت      در حقيقت آيين  . شوند گذاري مي  پايه... اصل و   

 "اياسـطوره "ه سـاختار  كـ ،  كوپ با اعالم موافقـت بـا نظـر بـر          كالرنس   ). 55 ، 1392الياده،(
 قالـب نـوعي سـفر تهـذيبي         "ايه ساختار اسطوره  كگيرد،    هم هست، نتيجه مي    "آييني"ساختار  

  ). 81، 1390وپ،ك ("شودنمودار مي
شـود، و بـه معنـاي        از گناه برگـزار مـي      "ياك"مراسم آييني تسعير با هدف تطهير و تهذيب         

طبـق فتـواي حـضرت      .  است " بازگشت به عقب   "ي عيني    و نمونه .  است "بهاي دوباره يافتن  "
 ،رود راوي ("ه ارتقاء آدمي، اين ذره ناچيز به سمت تعالي اسـت     تسعير در عرف مفتاحي   "مفتاح  

40.(  
  : ند از روند انجام آن به ترتيب عبارت

ت از عدم بـه سـوي هـستي و    ك ماسبق؛ آغاز از هيچ؛ يعني حر      كامل، يعني تر  كعرياني   -1
  ).42،همان ("تو بايد به عين زاده شدن از بطن مادر عريان شوي. "آغاز مجدد، نوزايي

نـث اسـت و زهـداني چـوبي         مؤره مفتاح،   كبسته شدن به تخته بند؛ تخته بند، از عمله ا          -2
   .دارد

ه لـزوم تحقـق و انجـام آن رجعـت بـه زهـدان اسـت                 كآموزي است،    راز  هر آييني  ةمايبن
بنـد، مرحلـه جنينـي اوسـت، بـراي زايـش             يا به زهدان چـوبي تختـه      كورود  ). 87 ،1392الياده،(

نند تـا دوبـاره از آن دوزخ        كبه تسعير گفته تا زهداني از دوزخ برايش خلق          و به صحا   ...".دوباره
ه بـا   كـ  راوي اسـت،     "يـا ك"، نوزاد گايتري، در واقع همان       "آنانند"). 260،همان ("...به دنيا بيايد  

بنابراين گايتري از من باردار شـده بـود و حتـي بـارم را تـا                 ... ".  اين هماني مطابقت دارد    ةنظري
ه گـايتري  ك به رونيز دارالمفتاح رسيده بود، در زهدان چوبينش نگه داشت و همين        وقتي گايتري 
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 "را ديد، جنين او را به او سپرد و گفته بود اين بچه مال توست تـا ديـر نـشده تحـويلش بگيـر                         
توان در نظر گرفت      ديگري مي  ةيا، روي كتوجه به عنصر عشق مابين گايتري و         يا با  ).215 ،همان(

  .يا شده استك ةبخشي دارد و عشق گايتري سبب ساز تولد دوبار اصيت جانعشق خ: و گفت
ه در حال فـرو  كهاي جسمي را  ه نطفهكجا باشد بايد جايي باشد كند زهدان   ك چه فرق مي  "

). 56 ،همـان  (" بـاقي بمانـد  كدر عـالم خـا  ء ريختن است به امانت گيرد تا بذر خلف آن شـي   
  . انگي بشر فرزند آوري، يعني ميل به جاودساسا
هاي   چشمگير است و گوشزد آن الزامي است، شباهت      رود راوي ه در خوانش    ك مهمي   ةتكن

ها و عناصـر و فـضاهاي آشـناي بـوف      با توجه به نشانه.  صادق هدايت است"وركبوف "آن با  
هاي رمـان و زن اثيـري يـا          ي الهور و هند، اين هماني زن       ها از خطه   وري نظير رقص، رقاصه   ك

وزه و جـسد زن  كـ ي بـودن  كه با يكبند،   صيت با اشياء مثل يگانگي گايتري با تخته       يگانگي شخ 
ثـر از   متأه  كرد،  ك را از زمره آثاري تلقي       رود راوي توان رمان    ور مطابقت دارد، مي   كاثيري بوف   

  .وري نوشته شده استكادبيات بوف 
ن كسـا ه جـذب وجـود گرديـده و    كـ شالق تعزير؛ براي خارج ساختن عفونت معاصي       -3

  .اند جسم شده
يـا خوانـده    ك دعاهاي طلب بخشش و هدايت شفا و حـضور؛ همگـي پـس از تهـذيب                  -4

  .شدند، به ميمنت و باورمندي به نوزايي او
روغنـي سـاخته شـده از دانـه         . هاي تعزير است   تخت تدهين؛ روغن تدهين مرهم زخم      -5

   .اج و تارونهك
ليساهاي كي از اسرار مقدس    كن تدهين ي  آيي.  تدهين يادآور عيسي مسيح و دين اوست       ةواژ
، 1387مولنـد، (شود ردن نيز ياد ميكييد يا مهر تأهاي  ه از آن با نامك است كاتوليكس و  كارتدو

حيان نمايـانگر   ييب زيتون و مواد معطر است، در باور مـس         كه تر ك كاستفاده از روغن متبر   ). 58
شـود  ان بر اعضاي هفتگانه ماليده ميالقدس به آنان است و مثل آيين حنوط مسلمان        محبت روح 

 زمان احتضار بيمار، به عنوان آمادگي رسمي براي مـرگ، يـا         )-1: اربردكبا دو   ). 59-57،مولند(
 دهد؛ يا استعمال روغن بـراي        ه شيطان با تمام نيرو ايمان را مورد تهديد قرار مي          كهمان زماني   

بخشي اين  ت شفا خاصي) –2). 133-132، 1385والز،(ردن ديو و شيطان از درون بيمار        كبيرون  
  .آيين پيش از مسيح در بين يهوديان رواج داشته است

اج و تارونه با خواص ضد پيري، نماد تلطيف و دلجـويي از زخـم مقـدس و ايجـاد                    كدانه  
  .حيات دوباره
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  .ان حنوط رفتنكبا پاهاي خود به م -6
زير شونده بايد بـه پـاخيزد و   ه تعك اجراي سنت تسعير؛ رسم آن است      ةن مرحل ظاهراً آخري 

سب كـ با پاي زخمي و رنجور آخرين مقام تسعير را بپيمايد، تا بتوانـد مباشـري دارالمفتـاح را                   
 آزمايش استقامت و پايداري، و دوباره بر پاي ايستادن با وجـود             ةمرحل). 49 ،رود راوي (نمايد  

اي اسـت    افور مـاده  ك". گيرد تن در اين موقعيت انجام مي      افور بر كو پاشيدن   . زخم و درد است   
هـاي   رويـد و بـه روش      ه از درخت هميشه سبز آن در نواحي شرق و جنوب شرقي آسيا مـي              ك

ننده است و همچنين درجه حـرارت  كفوني  آثار ضد عافور داراي ك. شود-مختلف استخراج مي  
  ).342 ، 4، ج 1371زرگري،  ("دهد اهش ميكبدن را 
افور كـ اي به نام     اين آيه اشاره به چشمه    ) 5،دهر(افورا  كاس مزاجها   كن االبرار يشربون من     إ

ام غسل اسالمي كه در اح كافور عطري است    كو  . ه بسيار خوشبو و گواراست    كدر بهشت دارد،    
اسم تغسيل مردگـان بـراي      در مر افور  كشايد استفاده از    . يد شده است  كتأآمده، و بر وجوب آن      

 از سرگيري حيات در جهان اخروي    ةن اقدام آماد  ايايجاد همساني با بهشتيان است و مردگان با         
ه براي تجديد حيات و تولد دوبـاره از  كم ميتي است ك در ح"ياك"در آيين تسعير نيز  . شوند مي

  . او عمل نمادين حنوط انجام شودةد بر جسد مردزهدان دوزخ گون تسعير باي
. هاي اين آيـين اسـت   متكهاي تسعير از ح گذاري بر زخم يد مفتاح بر عدم مرهم   كأتوصيه  

نـد و همـه     كدهـد تـا معاصـي سـيالن          ها را و به جسم مجال نمـي        بخشد زخم  مرهم التيام مي  "
  ).51،رود راوي ("عفونت جسم و روح را سرريز نمايد

  بير ك بانوي ايزدهن الگوي ك -5
  :رنگ است نقش سه زن پررود راويدر رمان 

هـاي   سـپي اسـت و از اسـباب صـيد دل         ه دلبـري زيبـا و رو      كـ ،  "ياك"گايتري، معشوق    -1
ه خيالش در بزنگاه درد و رنج تعزيـر         ك نماد لذت، گناه و آبستن ولدالزناست،     . محصالن قشريه 

شود و زمـان    زماني و ازلي برده مي     يا با خيال تجريدي او به زمان بي       كشود و    ظاهر مي  "ياك"بر  
ال و معنوي گايتري در طول      حضور سي (شود  پذير مي  هاي شالق برايش زودگذر و تحمل      ضربه

  ).شوديا ديده ميكمراسم تسعير 
وجهـي  . رر در ادبيات اسالمي ايراني است     كايزد بانويي با دو سيما، موتيف م      : الصبيان ام -2

  :هاي زير اساطيري و اثيري با ويژگي
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فت سـقف،   كو دست به سمت باال برد و از اشـ         ". ان خاصي نيست  ك زمان و م   كدر تمل . 1
  ).97، همان ("ام اي دور آمده شان داد و گفت از قريهآسمان را ن

 بـه  كاينـ ". ان، جايگاه مشخص و دست يافتني و قابل پيمايش پاي مـادي بـشر نيـست        كم
  ). 179، همان ("...ه عين ذاتش است گريختهكموطنش 

  ماهيت فرازميني و ماورايي . 2
 در قفاي اسـد و جلـو   ك مترواي ها در منطقهان آنكه مك... اش نقش سه ستاره بود بر شانه "

به . داشت ژدم هم در دم او قرار     كي آن بود و زيان       و ايذاء شير در انياب و در پنجه       . عقرب بود 
الصبيان اين نشانه نقـش قريـه و    امةه به گفتك".  باشده رودي پيچان در آسمان جاري   كعين آن   

ار كـ  بـه    طالحات نجـومي  اص). 100-101،همان(ه نطفه ابودجانه از آنجاست      كمنزل غفر است    
نـايي،  كشناسي، از حيث ادبي معناي      ستاره ة باال، عالوه بر معنايشان در حوز      ةرفته در اثر و نمون    

هر دوان اسامي حيواناتي مهيـب      ) داراي دندان برنده و دم سمي     (اسد و عقرب    . استعاري دارند 
ي رسـيدن بـه معـشوق       ايـن، يعنـ   . ند ا اند و به پاسباني و مراقبت محله معشوق مشغول         شندهكو

هـر چنـد اسـد و       .  و پـر مخـاطره اسـت       كاش سخت و مسيري صعبنا     اثيري و آسماني و قريه    
ول آن را به قتل رساند      كه هر كاسد شيري   . ي اساطيري دارند   هاي يوناني زمينه   عقرب در افسانه  

 را نـيش  ولك پاي هرك يونان، قوزةمور دو اله  مأها برد و عقرب ،      و ژوپيتر آن شير را به آسمان      
 مـصفي، ( او را بـه آسـمان بـرد          ةشندكـ ول و هم عقرب     كپس زئوس هم هر   . شتكزد و او را     

1388، 525-39.(  
 اسـت بـا   الف ريسمانيكابزار صعود اين خدابانوي اهل فراطبيعه و منزل غفر سلم السماء،           

  .شگفت انگيز و داراي نيروي مرموز آيي جادوانه وارك
وارد شونده در خلوت خيال مرد در هر وقت، از جـنس          ننده زمان،   كزني است درهم ش    -3

رود  ("وفه آتـش  كي سـبز لهيـب شـ      كخناسـ "اش از جوهر آتـش؛       آتش است با غشغشه خنده    
  .ه در شب خلوت شيخ ظاهر شده استك) 96،راوي
بـر مـا ابودجانـه    كاي از سالله جـد ا  ه از جنس حقيقت آتش ثاقب بود، از جنس ستاره       ك..."

 مـتعفن ارض، ايـن      كدود آسماني بود و نـه از خـا          نار سموم آن آتشي بي     ه از تبار  كاولي بود   
 "اين آسمان اليتناهي تبعيد گرديده اسـت       ه از كه به اين منطقه مترو    كمقدار فرزندانش    سياره بي 

در توصـيف    رد، در جاي جاي رمـان و      كه شيطان   كاري  كتفاخر به جنس آتش،     ). 205 ،همان(
  .الصبيان آمده است ام
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ه كـ سي اثرگذار است    ك اغوا؛ منتها معتقد است زماني جادو بر         ة قو ةادوگر، دارند  ج زني -4
در واقع حقيقـت وقـوع جـادو در صـورت     . خود شخص پيرو تمايالت نفساني و شهوت باشد 

، همـان  ("ه متمايـل بـه منفعتـي باشـد        كـ اي اغوا نگردد اال      و البته هيچ تنابنده   "اغوا شدن است    
139.(  

مادينـه  "ه نماد قدرت ماورايي و جـادويي        ك العيني،   فثير در طر  كيت ت تعدد هيئت و قابل    -5
فرمايد چه خـوب     شاه مي ". سي بر او و دست نيافتني بودنش      ك ك است و مظهر عدم تمل     "جان

ه كگويد بدان دليل    الصبيان مي  ن ام كل. ش باشد ك بماند و مايمل   كالصبيان در ار  ه ام كخواهد بود   
ه بـه طرفـه العينـي،       كمروي است   .  شاه باشد  كه مل كر نيست    تن نباشد، قاد   كزني چون وي ي   

 "بينـد  الصبيان در هر گوشه مجلـس مـي        شاه ابودجانه قاهر معدودي زن با همان هيئت يگانه ام         
بـه تعبيـر    . ي اوسـت   دوگانگي جوهره . زن اثيري، موجودي سيال و لغزنده است      ). 139،  همان(

جودي نامعين و چند پهلـو و پروعـده و وعيـد            و) sphinx(مادينه جان، چون ابوالهول     "يونگ  
 "كوكاست، يعني هم پير است و هم جوان، هم مادر و هم دختر، بـا طهـارت و عـصمتي مـش        

  ).90 ، 1392ستاري،(
داراي قدرت ظاهر (الصبيان، او زني خناس صفت     با وجود اين، و با توجه به ذات آتشين ام         

ه كـ و با همزاداني همنام     . احب او را ندارد   سي قدرت تص  كه  كانسان است،   و ابر ) ب شدن و غاي 
ش را براي مـرد مـسخ        ا و به هنگام عروج به آسمان، صورت مثالي       . ند ا گري مشغول به روسپي 

  ). 164،رود راوي(گذارد  اش باقي مي شده
ـ       الصبيان، صورت ازلي هميشگي مصو      اثيري و مادي ام    ةوجه ه ر در متون ادبي اسـت؛ خاص
 عمـر رياضـت     كهاي معنوي و حاصل يـ      عموماً خرمن اندوخته  .  است  ادبيات عرفاني  ةدستماي

ه در كهاي آتش چشمان و اندام زن جذاب اثيري اسـت،  نفس شيخي پرهيزگار در معرض شعله  
شـيخ االهـوازي، روحـاني متقـي رمـان، گرفتـار            . اته و هوسباز نيز هست    كعين حال، اين زن ل    

 ةخ دربـار  ه بـه عجـز شـي      كه است؛ زني    هاي زني آسماني باجسمي مادي و شهواني شد        وسوسه
تابسوزان كپيشنهاد . داند فايده مي تفحص و تحقيق او را بي    . شناخت حقيقت و هستي آگاه است     

ل ردن در شـبي سـرد تنـزّ       كـ شناسـي شـيخ، منحـصراً بـراي گـرم            تب هـستي  كدهد و بهاي     مي
مواجهـه بـا   حضور زن اثيري براي سنجش ميـزان زهـد و پـايش نفـس شـيخ، در          . ابدي مي پيدا

 شيخ اولـين گـام موفقيـت آميـز     ةتابسوزان حجرك). 112، همان(ي اوست آسماني و ماد   قدرت
شيده شـد   كـ  سـبز، بـه آتـش        كحاصل ايام عمر او به دست قاصد ابوالبيني، آن خناسـ          . اوست

  ).113، همان(
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يـق و  از بي حاصلي تحق ه اوه با تنبكآگاه شيخ است ر نا خودالصبيان ضميبه سخن ديگر، ام 
اي از وجود    ها پاره  تابك.  در باب شناسايي راز اشياء، او را به خود آگاهي رسانده است            تفحص
  ). 100، همان( اوست "توبكجسم م"به قول او . ند اشيخ
 را بـه  "الهـه يونـان باسـتان   "اجاق . لمات اجاق، دخمه متناسب با حال و هواي متن است      ك

دخمه در لغت به معناي سـرداب داغگـاه   . شابه ذاتي داردند و زن اثيري با آن ت ك ذهن متبادر مي  
 ، دخمـه )ديالوگ شيخ و زن اثيـري (در اين گفتگو . ه جسد مردگان را در آن نهند    كاي   و سردابه 

ه باطن و ذهـن شـيخ، گـور سـردي اسـت، چـون       كگو اين. خ استنماد سر و ذهن و وجود شي    
ه كـ هـا،    تـاب كبراي رهايي از حصار     .  آيد  هستي نايل  ة راز اشياء و معرفت تام     كنتوانسته به در  

اشفات و شـهود، زن اثيـري، روح   كاند و حجاب م    نماد استدالل و چون و چرايي و علوم عقلي        
  .دهد ها را پيشنهاد مي تابكنث مرد، در مقام راهنماي روحاني، سوزاندن مؤ

سـتان،  لوخ نيروهـاي نـامرئي از جانـب قبر   كسرانجام در آن صبح صادق، با پرتاب سنگ و  
. شـود ها واقع مي  شود و مورد عتاب آن    يايش بيدار مي  ؤشيخ از فضاي سورئال و ناخودآگاه و ر       

سر به زير پوسـتين فـرو       . درخشيدند صبح صادق دميده بود، ولي هنوز ستارگان در آسمان مي         "
 ها آمد، دشنام با سنگ    لوخ بر پوستين افتاد، از سمت قبرستان صداي هياهو مي         ك ي دو كبرديم، ي 

ه آشيان فسق و فجور است، اي شـيخ زهـد و ورع   كات خراب باشد  ه اي شيخ خانهكباريد،   مي
الـصبيان در   ي ام  ي خنـده   آمد، صداي غشغـشه    همچنان صداي هياهو مي   ... رابه سرگين آلودي؟  

  ). 114، همان ("...رفت  ميان هياهو به آسمان مي
ن جاودانـه و برتـرش بـا صـورت      وجود او، زةندر بازخواني شخصيت ابودجانه و پس زمي   

ه ابودجانـه  كبا آن). 141، همان(عهد شاه باشد ي زادن ولةسته شايكازلي، شهربانويي عفيف است    
 اسـت،   جويي لوژي مفتاحيه لذت  ئو ايد ل مفتاحيه است، و اصو    ة ضال ة فرق ةستششم، خلف شاي  

آغـوش وي،  "اسـت و   "غ التذاذ فعل حـرام  مبلّ"گري است و     روسپي ،الصبيان زميني ام  ةو وجه 
با وجـود   ). 224-225،  همان ("يات بشر گشوده بوده است    ه بر ذر  ك ،آغوش شيطان خناس بوده   
الصبيان به ازدواج جادويي     ام كبا پسند وجه آسماني و پا     . دامن است كاين، وي خواستار زني پا    

ده اسـت،    نهـاده شـ    يك فطرت انسان بر پـا     ،هاي دين اسالم   ه طبق آموزه  كاز آنجا   . دهد رضا مي 
ه برچـسب   كـ  صفت است؛ بـراي آن     كگرا نيز خواهان وصلت با زني آسماني پا         شيطان ةابودجان
 ازدواج بـا زنـي فاسـق و هـرزه و اتهـام              ة رفع شبه  الصبيان بزدايد و براي    ام ة را از چهر   هرزگي
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: دنك  عام صادر مي   مألالصبيان را در    رعايا و عساگر، دستور مجازات بديالن و همزادان همنام ام         
، روسپيان و شهر آشوبان متعدد با صورتي واحد         "قديسه"الصبيان   مقارن ازدواج شاه با ام     قيقد

و مجازات هيجده تـن از      ). 141،  همان(گردند   هم صورت و هم نام شهربانوي شاه مشاهده مي        
در منظر عموم مدعوين با تراشيدن موي سر و تسليب زبان و            » ضيافت مزاوجت «ها در شب    آن

دامني زن  كـ بنابراين، ابودجانه قاهر بـراي اثبـات پا       ). 144-145،  همان(شود  ن اجرا مي  صورتشا
  .دهد  مورد خطاب قرار مي"قديسه"رانه او را با وجه شرعي اش، مص ازلي

در صورت  . د شخصيت باشد  تواند خاستگاه تعد  هر فرد با وجود دو عنصر نفس و روح مي         
د روسپي و شيطان صفت شـود و بـا تقويـت صـفات              توانپيروي از صفات بهيمه و حيواني مي      

شيخ االهوازي هم با شناخت نقـاط ضـعف         . حسنه و زهد و ورع فرشته خو گردد و تعالي يابد          
ه در آن مجلس به نجوا گفت در كهمچنان ": بخشايد الصبيان او را مي انسان با شنيدن نجوائيه ام    

  ).160، نهما ("...ند انكاي چهل ساحره روسپي سا وجود هر آدمي
دام از ايـن ابعـاد   كـ اش، با پـرورش و رشـد هـر        الحق انسان با دو بعد روحاني و جسماني       

اره لذت جوسـت  نفس ام.  سقوط اخالقي درافتدةا به ورطمال انسانيت نائل آيد، يكتواند به  مي
ثير نيروهاي خير و شر، انسان خـوب        تأمين گمراهي انسان و در درون هر انساني تحت          كو در   

تـاب ظـاهر    ك ة در صـحن    معنـوي و شـيطاني     ةالصبيان بـا دو نقـش مايـ       ام. زيد بد ديگري مي  يا  
 ابودجانه، به محبس انداختن مرادش، شيخ االهـوازي،  كعلت صعودش به آسمان و تر  . شودمي

ش الصبيان درخشان است و سمبل گراي     سيماي مينوي ام  . ه نماد وجه معنوي انسان است     كاست  
 ةسقديـ "او  .  او شيطاني و مخـرب اسـت       ةانوجه گيتي . ي و نفس مطمئنه   كاآگاه انسان به پ   ناخود

 "ياي موروثي بهـشت   ؤر"تا ويرانگر   ". نده شده است  كه سرتاسر ارض پرا   كاي است    ثير شده كت
  ).229، همان(باشد  –ه نوستالژي بني آدم استك-را 

 ةبـار ونـگ را در ارل گوسـتاو ي كـ ، نقـل قـول      " روح كداستان ي "تاب  كسيروس شميسا در    
هاي متفاوت زنـان، دو   يفيات و سنخ كآنيما از لحاظ وابستگي به      ": رده است كر  كچيستي آنيما ذ  

 سـو خلـوص خيـر، تمثـال         ك، در ي  كي روشن و ديگري تاري    كسويه است يا دو جنبه دارد، ي      
، 1376شميـسا،  ("انـد  ان گزيده كار يا ساحره م   كنجيب الهه مانند و در سوي ديگر روسپي، فريب        

65.(  
 بـشر ظـاهر     يد بـر ابنـا    ت مختلـف بايـ    هيئا مفتاحي، در    انمنمؤنامه، درد و رنج،       آيين طبق

ان كـ ه هر آدم ابوالبـشر در هـر م  كصبيان ما فرمود ". ها ببندندمر همت بر نابودي آن  كگردند و   
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بـر،  كن قـصد ابودجانـه ا     كول. ارض بال با ياد بهشت از دست بداشته اش، قصد احياي آن دارد            
ه ذريات بني بشر رنج، اين موهبت مفتـاحي  كن نبود، اين نيست، اين نخواهد بود  بير ما اي  كجد  

موريت صبيان رنجور ساختن بشر و قطع اميدشـان         مأ). 228،رود راوي  ("...را به نسيان بسپارند   
  .ها به شيطان استاز خدا و نور و متمايل ساختن آن

اسـي  خنّ. اسـت  افـسون و اغو    ةو مقتدر با قـ     شيطان از جنس آتش، ايزد بانويي      ةان، نطف صبي
 بر زمـين، و     "رنج"مبتداي مفتاحيه است و براي ابدي ساختن        . "هاستار انسان كخصم آش "هك

 "افـروزد  ه از ذات آتش است بر نمـي كه آتش است و او را رنج دوزخ از اجلّ"ه كبا ايمان به اين   
  . است ارض ظاهر شدهبر اهالي). 225 ،همان(

  اقدس مجاب  -3
 زني.  به سوء قصد به جان حضرت مفتاح       كوكن دارالشفاست و مش   كبيماران سا ه از   كزني  

تظاهر به ارادت به . داند را خوب مي ه تزوير اصل مهم آنكري مفتاحيه،   كتب ف ك م ةدانش آموخت 
ن آخر داسـتان در روز مراسـم        كليشود؛ و آستان پيشواي مفتاحيه در طول داستان از او ديده مي         

او . رسـاند  گشايد و حضرت مفتاح را به قتل مي        قاب دورويي از رخ مي     ن "عالء مفتاحي "آييني  
  .الصبيان اثيريزني است تحسين برانگيز و شجاع و مرموز، هم رديف امهم ابر
 )1: دهاي شناسـايي مفتاحيـه    كـ هاي مناسب و داراي      رد سه زن ديگر رمان به عنوان گزينه       كياد

.  مفتاحي است  ةالصبيان، قديس ثير شده ي ام   كر، ت ه مثل گايتري شا   كگايتري دات، مادر راوي است      
  .الصبيان استبيد سلسله النسب روسپيان، امتأگايتري شار رونوشت گايتري دات، نماد تداوم و 

ش حـضرت  ك پيش"متاع"او زني مطيع و الل توصيف شده، و         : ، زن منفعل رمان   "زيور" )2
يـور خاصـيت بـاروري و زايـايي داده     خليفه آتي دارالمفتاح، بـه ز   .مفتاح به عموي راوي است    

  .است
   خانم فرخ)3

 و گوش به فرمان حضرت مفتاح؛ موصـوف         " قائم مقام  ةمندي"من به آيين مفتاحي،     مؤزني  
 ،رود راوي(ثير شده وجـود صـبيان   ك سبز اجاق شيخ االهوازي و ت     كبه چشماني شبيه به خناس    

يـا  كا به مقاربت با نايـب مفتـاح،         ي شيطان است، و راه فالح ر       نماد فريب و طعمه   ). 223-224
  .داند مي

. درد، مفتاح من آيا زني همچون من به فالح خواهد رسـي           ك رارميكبوسيد و ت   زانوانم را مي  "
). 224،رود راوي  ("زد رد، در هواي اتاق پرسه مـي      ك موهاي سياهش پرپر     ة از هال   سياهي ةپروان

 موهاي سياه او تابانده ةه از هال  ك موصوف به صفت سياه، رنگي    . پروانه تجسم رستگاري اوست   
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در حقيقت خانم فـرخ از طـرف حـضرت مفتـاح            . شده است و البد رنگ ديو نفس هم هست        
 ةاش بـه فرقـ      و تعيين حدود سرسـپردگي     "ياك"مور شده است براي سنجش ايمان       مأانتخاب و   
  .مفتاحيه

  ن مقدسك اماةمايبن -6
  نـاب  ةدپديـ "در حقيقـت   .  اسـت  اني و گسست زمـاني    كاز جمله مشخصات اسطوره، الم    

ن كامـا ). 58 ،1390،زازيك ("ه نتوان زمان وجايگاه آن را نشان داد       كاي است    اي، پديده اسطوره
  :ازلي در اين رمان عبارتند از

حتـي  ". جا آباد اسـت   كان و نا    كه الم كي ذهن خسروي،     اي، ساخته رونيز؛ شهر اسطوره   -1
دانـد رونيـز     سي نمـي  كـ ه  كـ مثـل حـاال     . ت اسـت  كـ  ممل جايكاند رونيز دارالمفتاح     دانسته نمي

  ).258،رود راوي ("جاستكدارالمفتاح 
  ). 39، همان(، مستقر در رونيز ازلي "مقام مقدس"دارالمفتاح، -2
   دارالشفا-3

 مفتاحيـه   يااولي.  عقيدتي مفتاحيه است   -ري  كانون سياسي، ف  ك ان اساطيري داستان،  كاين م 
بيرشـان، مبتـدأ اسـباب      كابودجانه، جد   ). 59،  همان(دانند   ر مي  ام ك ي هيتومت و شفا را ما    كح

  : است، با چندين هدف متناقض"مقدس"درد ورنج 
ننـد نـازل   ك پيچي مـي ه سـر ه از اصـول مفتاحيـ  كنان ارض رونيز كدرد بر آن دسته از سا  -1
  ). 226، همان(شود مي

، همـان (مانـد    مـي انكگردد، در عوض روح آنان الم  درد مقدس باعث ويراني جسم مي      -2
227 .(  

3- آورد اتش ميدرد، آسايش بهشت را فراياد آدم و ذري.  
درد العالجـي   . من گوش به فرمان مفتاح، مسري و عفوني اسـت         مؤبود،  كبيماري زخم    -4

تسليب به عنوان مهمترين اصـل مفتـاحي، يعنـي          . ردكتوان آن را درمان      ه با تسليب مي   كاست،  
ه بـا حلـول   كـ ) 149، همان(منان خاص دارالمفتاح   مؤ از   ئىني نامر ممؤايجاد حيات؛ يعني روح     

ومتش را تـا گوشـت و پوسـت و          كدارالمفتاح ح "هك  شود، يغ و دست جراحان موجب م     در تي 
  ).149، همان ("استخوان مرضا بگستراند

. يابـد  افتد و حيات مرضا ادامه مي خير ميتأبا قطع عضو بيمار و ترميم و پروتز آن، مرگ به          
  . شوداملشان ميكي بيماران هم قرينه سبب يگانگي و تكهمايي و نزديگرد
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صـاحبان در قيـد     .  ديگـر دارالمفتـاح اسـت      نيار نمـاد  ك عضو مقطوع     براي "گور ساختن "
رانگـر   وي ةدشند و پوزخندي است به پدي     ك حيات اين گورها، با اين اقدام مرگ را به چالش مي          

شده بـر سـنگ قبـر عـضو خـويش بـه تـاريخ ازلـي                  نام و تاريخ فوت نقر       ةمرگ؛ و با مشاهد   
 "موتوا قبـل ان تموتـوا     ". گور داشتن زندگان، به نحوي يادآور موت اختياري است        . پيوندند مي

 تعلقات دنيوي و به مقام شهود رسيدن و اتصال به عالم علوي و دستيابي بـه حيـات         كيعني تر 
  .جاويدان
ومتي كـ هاي ح  لوژيئو ايد ةان سيطر كم. تنترل شديد دارالمفتاح اس   ك دارالشفا تحت    ساسا
ه كـ عفونت تن فيضي اسـت    ... نان دارالشفا در محضر دارالمفتاح عريان اند        ك سا ةهم... ". است

هايـشان    تـسليب، بـدن  كها بخشيده تا تيغ متبر  هاي آن  بر حضرت مفتاح به بدن    كابودجانه جد ا  
.  ايمان به ويراني و رنـج اسـت        سيس دارالشفا، تأو هدف غايي    ). 79،  همان ("ت بخشايد كرا بر 

يـاي  ؤبهـشت ر . ه از جـنس آتـش شـويد     كـ ه شما را به فالح خواهد برد تـا          كتنها رنج است    "
، همـان  ("هـا خواهـد بـرد     ان اعالي آسمان  كه شما را به م    كاين آتش است    . ذايي بيش نيست  ك

229.(  

  بينامتنيت و زمان ازلي -7
ــاريخي نيــست؛ زمــان مقــدس و ا  از مختــصات رمــان . بــدي اســتدر اســطوره، زمــان ت

نـويس معاصـر بـا تعليـق زمـان در       رمان. گذاشت زمان خطي است   نارك پرداز مدرن نيز،   اسطوره
شـود  انسان تنها هنگامي اساطيري مي    . زند اثرش رجعت انسان را به فضاي ازلي اساطير رقم مي         

  ).220، 1371،شايگان( است "ازل انديشي" كهر بنياد خود مستلزم ي.  شود"جهان بنياد"ه ك
روايـت خلقـت جهـان اسـت از     .  از جنس زمان آغازين و جهان بنياد است  رود راوي  ةساز

  .افق ديد آشوبگر ازلي، شيطان
هاي اجتماعي بشر و مجموعه تعامالتش با عوامل محيطي          نشكارائه نويني از      رمان، ساسا

 و خواه، نـاخواه بـا    ابندي يت م  هوي يدار شناخت ها با ماهيت پدي   برخي رمان . و هم زيستي است   
و ناخودآگـاه تبـاري     ) يـا ؤر( روانشناسي، يعنـي بـا ناخودآگـاه فـردي           ةد حوز هاي جدي  انديشه

نـون  كهرچـه هـست، ا    .  اسـت  زماني يا و اسطوره زمان بي    ؤزمان در ر  . گيرند جان مي ) اسطوره(
  :ل شده زير است، نقل قول متحورود راوير در ك اين تفةنمون. است
ان كـ ه تنهـا م كد  انتقد است وجوه مضارع و وجوه ماضي افعال، اموري نسبي     االهوازي مع "

ه صورت ماضـي    كاي گذرا نيست     بنابراين هيچ واقعه  . نندك ره ازمنه تعيين مي   كواقعه را بر روي     
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اي به ماضي نسبت داده شود به معني ويراني وجـوه آن واقعـه               ه اگر واقعه  كچنان. به خود پذيرد  
 "اي در مضارع واقع نخواهد شد، زيرا مضارع در عدم اسـت             هيچ واقعه  و همچنين . خواهد بود 

ني آن ك پي افرود راويي زمان ازلي در رمان اسطوره بنيان       تجلّ ةوبارزترين شي ). 95،رود راوي (
، "اليـاده " ةج مجدد از رودخانـه زمـان بـه فرمـود          اين عرو . بر مبناي اسطوره آشوب ازلي است     

 ،1372اليـاده، ... (يهان تالقـي دارد   ك آغاز آفرينش    ةه با نقط  ك،  رساند انسان را به زمان آغازين مي     
ـ     رار آشوب ازلي در اي    كت). 50 لي از كتـسليب شـ  .  تـسليب اسـت  ةن رمان، در دارالشفا بـه گون
درد و رنـج و   . ه با ترميم و پروتز بـا آن مقابلـه شـده اسـت             كيت مرگ، آشوب ازلي، است؛      ؤر

هـاي مختلـف    ه در اين رمان با انگيزهك، آشوبگرند، ي شرّال و هيئات مختلف نيرو   كبيماري، اش 
  .اند ه در صفحات پيشين به آن اشاره شد، رخ نمودهك

ستن زمـان   كـ  زمان و باززايي اسـت؛ ش      ياش، احي ن خاص شأمراسم آييني تسعير با آداب و       
  هنگي و فرسايش حاصـله از زمـان نـا مقـدس و مـادي              كي است در مقابله با      است، ايجاد سد .

ي وجـودي    لي فلـسفه  كبه طور   . رر است و نوزايي   كآفرينش م .  حيات و تجديد آن است     رسيكا
سـت و آيـين تـسعير و طـرح دارالـشفا در آن               ا آغازن رمان بر اساس رجعت به سـر       چيدمان اي 

 "شـود  زمـان مـي    يا، موجـب احيـ    بيهان، متنـاو  كرار رمزي   كه ت ك..."ن اين باشد،    تواند مبي مي
  ).378 ،1372الياده، (

 در اين متن استفاده از شگرد بينامتنيـت  "ايجاد آشفتگي در روند خطي روايت"روش ديگر  
سـبب   ،تبينامتنيـ . م اسـت  .1966ريـستوا در سـال      كي بينامتنيت از ابـداعات ژوليـا         واژه. است

ل متنـي   ك تش ةت ماد به عبارت ديگر ، بينامتني    .متون ديگر است  از  پيدايش متني جديد با استفاده      
هـيچ متنـي خـود بـسنده و ابـداعي نيـست،              .موجوداسـت ش  استفاده از متـون از پـي      جديد  با    
توان گفـت، متـون پيـشين منبـع اقتبـاس و             ي تساهل مي  كاي از متون پيشين است؛ با اند       واگويه

الهام، براي توليد متن در دست توليد است و خود اين متن، هـم بينـامتنيتي بـراي متـون پـسين       
ني اصيل نيست، حاصل خرد جمعي متون پيشين از خود است و سر           در واقع هر مت   . خواهد بود 

لف با استفاده و دگرديـسي متـون نوشـته           مؤرود راوي در  . مشقي است براي متون پس از خود      
به توليد متن خويش دست زده است و بـه نحـوي، دعـوت و ارجـاع                 . ق.  ه 5و  4شده در قرن    

  .خواننده هم به اين متون در متنش مستتر است
ه در  كهايي   نام و نشان، نقل قول     هايي است از هزاران قائل بي      متن در حقيقت نقل قول    هر  "

هر "به گفته روالن بارت     ). 419 ،1388 شميسا، ("اند ها عالمت نقل قول را نگذاشته     نگارش آن 
ز فرهنـگ  كـ ه از تعـداد بيـشماري از مرا  كهاي متحول شده است،      متني بافت جديد از نقل قول     
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به واقع،  . شود ديده مي  رود راوي ها در متن      اين نشانه  ةهم). 182، 1385بارت، ("دان گرفته شده 
گـو   رده اسـت، كـ ي متنش عالمت نگارشـي را رعايـت ن    ها در درونه   خسروي در بيان نقل قول    

  .ه نقل قول غير مستقيم باشدكاين
نـده را    خوان ،)متن حاضـر  (گنجاندن متون پيشين مرتبط با تم داستان در بطن روايت اصلي            

شاند و از گذشـته بـه      كـ  وادار به درنگ در زمان حال و در آن واحد وي را به زمان گذشته مـي                
شـود و زمـان غيـر خطـي و        دهد، بدين سان زمان از حالـت خطـي خـارج مـي             آينده سوق مي  

  .افتد اساطيري اتفاق مي
لـت  قطع روايت اول و بدون مقدمه چيني و قاعده خاصـي بـه روايـت ديگـر وارد شـدن، حا                    

 يـاد  "ردنكـ ه كه تكت"ها از آن به عنوان روش  پسامدرنيست.  روايت در روايت است    كنيكديگر ت 
هـا  برد، بعد آن   را مي ) هاي خودش  از جمله نوشته  (هايي از متون مختلف      هكنويسنده ت ... ". نندك مي

 "نــدك اً رونويــسي مــيعينار را كــچــسباند و حاصــل  نــار هــم مــيكهــيچ قاعــده خاصــي  را بــي
در ايـن  . اين روش به نوعي گسست زمـان و تعليـق و نگهداشـت آن اسـت              ). 178،  1389نده،پاي(

وتـاه بـه زمـان    كشـود، بـا تـوقفي    ناپذير و خطي رها مي   شيوه خواننده يا مخاطب از زمان برگشت      
  .شودشود، و چون جوهر اساطير ساري و جاري ميازلي و دواري و برگشت پذير بازگردانده مي

  ارها  ابزةمايبن -8
گزافه نيست اگر بگوييم انسان به دسـتاوردهاي        . ند ا م و قدرت  كبيشتر ابزارها نماد تنفيذ ح    

. نگـرد  به عنوان موجودي از آن خود و داراي قـدرتي ذاتـي مـي   "هاي خود  فني و دست ساخته  
 ةه ارادكـ شـود  ه پيرو اراده او باشد، به خدا يا ديـو خـدايي تبـديل مـي      كاين مصنوع به جاي آن    

 مفتاحيه  ةومك موجود در دارالح   ابزارهاي). 400 ،1387واحددوست، ("ن وابسته به آن است    انسا
بنـد و  ره رخامه، سپر و خنجـر و بازو ك و اند، امثال انگشتري   ي اول ابزار رزم    دسته: دو دسته اند  
. شـوند   نگهداري مـي   ك اشياء دارالمل  ة در موز   اساطيري ة پشتوان كه همگي با ي   ك.... خود و زره  

صبيان پريزادي از جنس     ام. اند ام صبيان ساخته شده     آموزيه تحت راز  ك است    دوم اسبابي  ةدست
سب اين مهارت، ماهيت كآموزد و با  سحابي است با هبوط به زمين، فقه اللغه و علوم زميني مي        

اين اسـباب بـا     . نمايد ار مي كاشياء زميني و راز ابداع اسباب تمشيت را بر مفتاح اول القاء و آش             
نجه كبه سخن ديگر اين ابزار ش     . اند ساخته شده ) خاطي(دف تنزيه و تمشيت رعاياي نافرمان       ه

ندا اند و سر و دست و بدن موضع هدف ه، پوشيدنيو تنب.  
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حـضرت  (پيچي از فرمان شـاه  ه در صورت سرك چارق تافته از الياف فوالدي و سوزني       -1
پاهـايم را مـسلوب   "زده است   طي فرياد مي  ه خا كنند و تا بدان هنگام      ك بر تن خاطي مي   ) مفتاح

  ).220،رود راوي(فشرده است  هاي آن عين دهان دوزخ پاي خاطي را مي محفظه. "نيدك
ه سنگيني  ك. الهكهاي    چرمي الصاق بر آهيانه    ةد و تسم  داري از جنس خاره سفي     اله لبه ك -2

  ). 221، همان(ند ك وه را بر سر و شانه و گردن خاطي وارد ميك
براي ايجاد شيار بـر پوسـت و پـي و عـصب و اسـتخوان                . ستبند تافته از الياف آبگينه    د -3

  ).221، همان(مفتاحي گمراه يا خاطي 
هـايي   ه از قالب تجريدي به قالب جسم  كاند،   ال مختلف درد ورنج   كها اش   اين تن پوش   ةهم

ن نـوعي وارد   شـيطان بـر انـسا   ةانـد و از ناحيـ   آمـده نـه در از جنس فوالد و خاره سـفيد و آبگي  
  .شوند مي

  مسخ يا ديگر ريختي  -9
مسخ، تبديل صورت انساني به صورت حيواني يا نباتي، در دوران حيات يـا پـس از مـرگ            

م فـي   كو لقد علمتم الذين اعتدوا من     ".  اساطير ايران باستان نيست    اين اعتقاد تنها مختص   . است
ه عـصيان ورزيـده،     كجماعتي را از شما     ايد    دانسته محقق "سئينخاةونوا قرد كالسبت فقلنا لهم    

رديم و گفتيم بوزينه شويد؛ دور از درگاه قرب حق          كحرمت شنبه را نگه نداشتند، آنان را مسخ         
ه كـ - متفاوتي در بـاب مـسخ   ينه ساز ظهور آرا   قرآني زمي  ةاين آي ). 65 ،بقره ("و مقام انسانيت  

ن و فالسـفه اسـالمي   المـ ك شـد؛ هـر چنـد اغلـب مت    -ال چهار گانه تناسـخ اسـت     كي از اش  كي
هـاي زيـر قابـل     لي، تفاسير اين آيه در قالب ديدگاهك نگاه كدر ي . اند هايي بر تناسخ نوشته    هردي

  : شودر ميكه به اختصار ذكبيان است 
اين .  انسانيت است  ة و درج  ل رتبه روحي  مسخ ياد شده در اين آيه همان تنزّ       : ديدگاه اول  -

  .د استعقيده در آثار ابن عربي موجو
ــضا  إو   ن تهمـل تـالزم خـساسه      إهي النفس    ــو الف ــث نح ــبهجئلن تبتع  ت

شود و اگر به سمت فـضائل برانگيختـه شـود تعـالي             اگر نفس رها گردد با پستي همراه مي       
  ). 39 - 38 ،1422ابن عربي،(يابد  مي

  مسخ جسماني :  ديدگاه دوم-
ها و حلـول    سقوط اخالقي انسان  ل روحي و    ن به مسخ جسماني معتقدند، با تحقق تنزّ       قائال

 عالمـه طباطبـايي   . پـذير اسـت    انكـ ها، تحول و دگرگوني جسماني نيز ام      صفات حيواني در آن   
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ي كه صـورت خـو  كلي از بين نرفته، بلكشدگان به   ه انسانيت مسخ  كنند،  ك  اظهار مي  "الميزان"در
 ،1417 ايي،طباطبـ (و ميموني به جاي صورت انساني در روح و نفس آنان نقـش بـسته اسـت                   

205 - 206.(  
   ديدگاه سوم-

تمثّ(م اعمال يادآور تجساز منظر مالصدرا، مسخ دو مرحله دارد. است) د اعمالل و تجس:  
 ،1363 صدراالدين شـيرازي، (ه مربوط به نشئه دنياست     كل روحي به مرحله حيواني      تنزّ -1
285.(  

، همـان (يابـد     آخرت تحقق مي   ه در نشئه  ك تعلق يافتن نفس انسان به بدن مناسب با آن           -2
1981، 5.(  

نقـل اسـت، بعـضي    . ايـم   را شـنيده "چـشم برزخـي   "در همين روزگار ما، همـه اصـطالح         
بـه طـور    رود راويدر رمـان  . ها هستند وتي اعمال انسان  كيت صورت مل  ؤصاحبدالن قادر به ر   

  :ه يادآور تجسم اعمال استكشود،  دو مورد مسخ ديده ميواضح
ه قامتي به انـدام دارد، دسـتانش        كه وي با آن   كاند    سبب وي را ابن القرد گفته      از اين ... " -1
اي  باشد، اندر چهل سالگي شبح محو بوزينه روي مي  يزهكه پا كتر از عادت است و هم با آن        طويل

ه كـ بخصوص وقتي   . ه با دقايقي در منظرش قابل استنباط است       كمخبط مستحيل هيئتش گرديد     
گذارد و دست و ساعد     ها بر حائلي مي    ه آرنج كگردد، آن سان     مستولي مي اي بر او     تخيل دسيسه 

حتـي بـرق   . گـردد  نـد، سـايه روشـن آن بوزينـه در صـورت وي طـالع مـي            ك ستون پيشاني مي  
يا به سـبب  ). 115 ،رود راوي ("...ه قصد ايذايي داردكچشمانش، نگاه آن بوزينه مخبط را دارد  

ينه و شبه شيطان خناس بودن، به ابن القـرد ملقـب شـده              لئامت و جنگول ورزي او به عين بوز       
سـازد و   خود را نمايان مي   ) ي ميمون  با صورت ممثل و درنده    (ي  كباطن مهيب او در تاري    . است

. يابـد  سي به شناخت واقعي او دست مي      كمتر  كروز چهره عادي خودش را داراست؛ از اين رو          
نش كـ ه ايـن وا   كـ روز، يعني در محـضر عـام،        ، يعني در خفا و درون تيره ابن قرد و           "يكتاري"

  .اري و نفاق اوستكادوگانه و دو حالت رفتاري گوياي تزوير و ري
  الصبيان، زن ساحرهمسخ مرد هوسباز به گربه به دست ام -2

ت و كـ آيد، تمايالت شهواني و نفساني مرد، عامـل حر     بر مي  تي روا هاي ايزد بانوي   از گفته 
ه افـسونش  كاو از رعاياي ماست "ه  ك شاه   ةدر جواب گالي  :  است گري زن شده    افسون ةر قو تاثي

ه اول شـرط افـسون      كـ  دل در گرو ما داد و با ميل خود افسون مـا شـد،             ": گويد مي "اي ساخته
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ه متمايـل بـه   كـ حقيقت نزد اين مرد، آن بـود    ": يا اين جمله  ). 138،  همان ("تمايل قلوب است  
، همـان  ("ي اغـوا دارد  ه قـوه كالصبيان بوده ون املذت آغوش او بوده و آن لذت در نزد زني چ          

139.(  

  بيان اختصاري نمادهاي اساطيري و رموز ديگر رمان  -10
  بود از پاي چپ كشروع بيماري زخم  -10-1

.  است، نماد انحراف و پيروي از باطل و خط شيطان است         "راست"ه متضاد   ك "چپ"شايد  
  راسـت شـريعت الهـي منحـرف شـد و از             ةجاده از   كبر است،   كن و مت  شيطان موجودي متفرع 

اري كـ  شود گفت چپ از مسير درست و راست دور شدن اسـت،     مي. ردكفرمان الهي سرپيچي    
خوردگـان و بيمـاران ايـن        قاعـدتاً فريـب   . براين چپ انتخاب شـيطان اسـت      بنا. ردكطان  ه شي ك

يدن صـداي   شـن . ننـد ك دريافـت    دديوخدا، آغاز عالئم بيماري را در قسمت چـپ بدنـشان بايـ            
در باورهاي عاميانه بـا  . اي است با همين نشانه و مفهوم وارهز رمزخلخال از پاي چپ گايتري ني 

يا در آداب اسالمي توصـيه بـر اجتنـاب از غـذا      . شودپاي چپ وارد دستشويي شدن، تقبيح مي      
ه كـ با دسـت چـپ نخوريـد، چـرا       ": فرمايد مي) ص(پيامبر اسالم   . خوردن با دست چپ است    

به طور ضمني يادآور آفـرينش حـوا از         ). 53، 1387پور، مردان ("خورد  با دست چپ مي    شيطان
  . دنده چپ آدم است

  نامگذاري خيابان به نام پنجم حوت -10-2
 نامگذاري خيابان بـا عنـوان پـنجم حـوت     "ياك"پس از اجراي مراسم تسعير و تولد دوباره       

ه در اذهان عمومي نماد شيطاني است       كت ، ستاره پنج پر اس   ادآور  پنج ي  عدد.بحث برانگيز است  
بخش رويـش و بهـار و     دمـاه آخـر سـال و نويـ        . حوت، ماه قمري معادل اسفند شمسي است      . 

حوت در اخترشناسي دوازدهمين و آخـرين       ". به عالوه با زمينه و درونمايه اساطيري      . خورشيد
ت نماد روان يعني اين     حو .عالمت منطقه البروج است و درست قبل از اعتدال ربيعي قرار دارد           

 "نـد ك  آن آدمي با خداوند يا شيطان ارتباط برقرار مـي          ةله به وسي  ك است   كدنياي دروني و تاري   
 .)37، 1388فضائلي،(

 كيهـاني شـري   كي به دنيا آمده در جزر و مـد عظـيم            كه زير اين صورت فل    كسي  ك"
اي بـه ايـن    قطـره ه ماننـد  كـ ي روي زمين تعلق دارد هانااست و به جماعتي از تمامي انس    
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وري و  رنگي در جهان غوطه تمايزي و بي  هم چنين او در جهان بي     . اند اقيانوس ملحق شده  
نـد و از    ك حدودي محـو مـي     انتهايي و بي   ها را به نفع بي     زيد و تمامي شاخصه    اغتشاش مي 
  .)38،فضائلي( "نهايت جريان دارد صفر تا بي

  تمان نامكاسطوره  -10-3
ه بدون اشاره به اين     كگو اين . لمه، استراتژي خلقت آثار خسروي است     كپافشاري بر اصالت    

رد كـ  مفـسر دينـي بـا روي       كتـوان يـ    وي را مي  . پذير نخواهد بود   انكلفه، معرفي خسروي ام   مؤ
 سـوره   31ي تفسير بديع و اديبانه او از آيه      . اسطوره، متعلق به طبقه اجتماعي نويسندگان نام برد       

لمـات همـزاد آدم ابوالبـشر اسـت و آدم           كه  كـ با همين تعبير است     ... ". انگيز است  بقره شگفت 
ه چون اشـياء اوليـه را خداونـد در شـش         ك اشياء ثانويه است و شرح نموديم        أابوالبشر هم مبتد  

روز آفريد، وظيفه خلقت الباقي اشياء را در روز هفتم به آدم ابوالبشر و ذرياتش تفويض نمـود                  
ل كهـا در شـ  رد و حقيقـت اسـرار آن  كـ گـذاري   ها را نامو آن اشياء ثانويه گشت   أو او هم مبتد   

ه حتـي هنگـام     كـ همزادانـي   . بنابراين اسماء همزادان اشياء هستند    . صداي آن اسماء ضبط نمود    
  ). 98،رود راوي(ويراني اشياء همچنان باقي خواهند ماند 

بـه نـام     يحل صداي اسـماء تلـو     كضبط اسرار اشياء در ش    . اسماء ماهيت جاودانگي دارند   
در  .تمان نام، نماد در امان ماندن و رسيدن به جاودانگي اسـت           ك. تمان نام اشاره دارد   كپوشي يا   
ه رستم هنگـام رويـارويي بـا        كاري  كردن نام مرسوم است؛     كهاي اساطيري ايران، پنهان     داستان

نـام،  تمـان   كدر حقيقت   . ندك البته اين اسطوره درباره اسم اعظم خدا هم صدق مي         . ردكسهراب  
 بـراي   كتيـ كها از اين تا   و به تبع او ايزدان و ابر انسان       . خاصيت خالق ازلي و ابدي جهان است      

ديتـريش در   ": مهوش واحد دوست به نقل از ديتريش آورده است        . نندك مانايي خود استفاده مي   
رد كاركـ  ناميـده    ةنـد ه نام به عنوان نماي    كاين: گويد سرود ديني ميترايي مي    كتاب خود به نام ي    ك

 شخص برابر است با به هستي فـرا خوانـدن خـود آن شـخص و     كدارد و به زبان آوردن نام ي     
 قدرت واقعي برخـوردار اسـت   كه نام از يك آن است ليشود، به دل ه نام موجب هراس مي    كاين

ن روي بـه زبـان آوردن نـام، قـدرت نـام از آ     ه توانـايي  كو دانستن نام از آن روي اهميت دارد   
 ،1378واحـد دوسـت،   ( "دهـد  ه قدرت نام را در اختيار شخص داننـده نـام مـي          كاهميت دارد   

260.(  
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ه و راز گـشايي آن بـه دسـت    كردن حقايق اسماء بر مالئ  كور با پنهان    كنهانگرايي در آيه مذ   
اشف االاسرار مطلق از آن خداست و تعميـه حقـايق           كصفت  . آدم خليفه اهللا سنت قدسي است     

  .هاستاي آنها سر بقاشياء در اسماء آن

   پسر گايتري شار"زاده  حرامآنانندِ" -10-4
اين اسم رمزگونـه   ) 231 ،رود راوي (يد بر تربيت مفتاحي و حرمت بخشي و تقديس او           كتأ

: لمه به ايـن صـورت اسـت       كاشتقاق اين   : ل خوانش آن منتج است به نظر زير       ك ش كاست و ي  
ه تعريضي است به شـيطان  ك. ضمير متصل سوم شخص غايب+ ضمير اشاره سوم شخص آنان     

 اين اسم با اين ةاتش هست؛ و سازبر و ذري  ك حامل جمع ابودجانه ا    "آنانند"در واقع   . و ذرياتش 
  .رسد  به نظر مي" راز مگوكي"صيغه، مثل 

   رود راويانتخاب عنوان  -10-5
  : در اين رمان در چند معني استرود راوي.  راز استك يةرند در برگي"رود" ةنش واژگزي

خواهنـد بـا     زنان ساحل رودخانه راوي الهور مي     ". انكرودخانه اساطيري در الهور الم     -1
  ).14، همان ("چشاندن لذت آدمي را جز لشگريان شيطان سازند

ه عموي راوي  كراند؛ با آن   ه گايتري شار هنگام خطاب نوزادش بر زبان مي        كرود، اسمي    -2
سي كـ  كگويد من در اين ملـ گايتري به عمو مي".  گذاشته است"آنانند"اسم اين تازه متولد را  

. ه قصد محافظت از رود مرا دارنـد ك خداياني در اين سرزمين هستند حتمشناسم، ولي    را نمي 
رود به معناي ثانوي فرزند     ). 229،  همان ("ي از خدايان آن معبد رود مرا دوست دارد        ك ي حتم

يا، راوي رمـان و در      كل و نوزايي    ل مبد كش،  "آنانند"لذا در سطح اول اشاره دارد به        . نيز هست 
بـه تعبيـر ديگـر    . تابت و آفرينش رمان توسط راوي اسـت ك ةج بعدي به معني حاصل و نتي     ةالي

  .يا، راوي رمان استك حاصل نگرش و فرزند فعاليت ذهن و مغز و قلب رود راويرمان 
رار كآن، نماد تسياليت و رواني .  رود در معناي رودخانه به صفت جاري موصوف است         -3

  .ي استكه با مفاهيم اسطوره يكاري است، ت دوكو رجعت و دور و حر

  صداي مارش  -10-6
 شور و حيات و مظهر انسجام ذهن        ك، سمبل افتتاح و محر    مارش به معناي موسيقي نظامي    

. يت چيزي و ماهيت طبقه و نهادي اجتماعي است        عمل؛ به تعبير ديگر تظاهري بيروني از هو        و
  ). 254، همان ("...شد نان صداي مارش از بلندگوها پخش ميهمچ"
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   مراسم  آييني عالء مفتاحيه-10-7
 :گيرد مراسم معرفي خليفه و مفتاح آينده بر اساس آداب خاصي صورت مي

  ندر و اسفند كسوزاندن عود و  -1
ريـشم  هاي موروثي است؛ تافته شده از سياه مـوي بـز و اب             ه از پوشيدني  ك خرقه عالئيه، - 2

ه همـان نقـش   كـ شاني از سـحابي دور  كـ هكسياه چيني، داراي الياف زر زرد و سفيد، منقش به   
  .و پوشاندن آن به دست حضرت مفتاح) 262، همان(الصبيان است  امةقري

  پايان باز داستان، مظهر توالي و تداوم حيات و مانايي مفتاحيه -10-8
ي روايـت     به دست اقدس مجاب، واگويه     يا،كپس از ترور مفتاح و زخمي شدن قائم مقام،          

. شـان  مراني سلسله مفتاحيه دارد، نـه انقـراض و خـتم دوره     كايت از تداوم ح   كاز زبان راوي ح   
چـه  ات؛ اگر ور سـوي اميـد حيـ      ك عالئيه، يعني    ةاه آسمانه خرق  ها در زمينه سي    سوسو زدن ستاره  

وارد ) يا، نايـب مفتـاح    كشته شدن مفتاح و زخم خونين       ك(شان   ومتكره ح كآسيب بزرگي بر پي   
  .شده است

    نتيجه -11
الم او بـا شـگرد هنـري        كـ ار و اصـيل نثـر خـسروي، آرايـش           كهـاي آشـ    ي از شاخصه  كي

ر ايـن   كـ  پرداخته شد، با ذ    ةن واژ رد اي كاركهر چند پيش از اين به تعريف و         .  است "بينامتنيت"
ارا و رسا در جهت القاي      ك و   ي از فنون ادبي پر بسامد     كتوان گفت، بينامتنيت ي    ميلي مي كته ت كن
رئال و  روري از مـضامين سـو      آثـار خـسروي بـا بهـره       . پردازان پست مدرن است    ار اسطوره كاف

ها،  ، از ديدگاه پست مدرنيست    "پاينده"به تعبير   . عاستيد اين اد  مؤمختصات رمان پست مدرن     
ننـد، لـذا   ك يوحـدتي دنيـاي معاصـر بهتـر عمـل مـ           انسجامي و بـي    ها در نشان دادن بي     اسطوره
 ،1386پاينـده، (هاسـت  ار آنكـ ر روايت و راوي اساس ثّكد و تنويسي و تعد   پارگي و آشفته  چند
اش به ژانر    ه احاطه ، خاص كالسيكه، وقوف و اشراف خسروي به ادبيات        كوتاه اين كسخن  ). 39

ـ . ب زايـايي بـراي آثـارش       و فخامت نثرش شده اسـت، هـم مـشر           پختگي ةعرفاني، هم ماي   ه ب
 سـامي   ة، و اسطور  ري و ادبيات عرفاني ايران اسالمي     كهاي ف ثر از جريان  متأي، خسروي   لكطور

در ايـن اثـر، اخـتالف ديـرين و مـصاف      .  را نوشته اسـت رود راويآدم و حوا و شيطان، رمان       
ه بـا هـم     كـ -تابانده شده است  ه باز  مفتاحيه و قشري   ة دو فرق   وجودي ةنييآدم، در آ   شيطان با بني  
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البتـه بيـشتر   .  باب خلقت و هستي و چگونگي آداب زيست و معرفت دارنـد          تضاد عقيدتي، در  
 در قالـب داسـتاني      -گرايان  شيطان - مفتاحيه ةنش از منظر و زبان فرق      آفري ةمايبازگويي راز و بن   

 آشـوب ازلـي، بـه همـزادان او، درد، رنـج،             ة اسطور خسروي در حين بازآفريني   . امروزي است 
ت امنيت و ابـدي  خلجان خاطر بشرند و ظاهرامر، ةه همواره ماي  كبيماري و مرگ پرداخته است،      

زمـان و   (اني  كـ ازمـاني و فرام   ت، فر يت و ابـدي   باززايي، پيوستن به ازلّ   . نندك انسان را تسليب مي   
 او با شـناخت ماهيـت قدسـي     .  است رود راوي از خصايص وجودي اسطوره در      ) ان مقدس كم
ـ ل گيتي كاربست ماهرانه ش  كو  ) ريناي هستي آف   اسطوره ةاسم اعظم، واژ  (لمه  ك  آن، قـادر بـه      ةان
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