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چکیده
کاوش آثـار مکتـوب گذشـتگان، به ویـژه کتاب هایـى کـه بـراى آن هـا مقـدس و در زندگى شـان 
تعیین کننـده بوده اسـت و درنهایـت، یافتـن بن مایه هـاى موضوعـى داسـتانى و فانتـزى کـه ارتبـاط 
تنگاتنگـى بـا تاریـخ و مردم شناسـى آن دوران داشته اسـت، درعمـل، نوعى کشـف و شـهود عاشـقانه 
و هنرمندانـه محسـوب مى شـود. در رمـان بـر بنیادهاى هسـتى نـوع موضوعـات، تخیالت داسـتانى، 
پنداشـت ها و انگاشـت هاى خاص پیشـینیان و باسـتانیان ایران از دنیا و هسـتى در قالب داستانى بلند 

ارائـه شـده کـه در نوشـتار زیـر بـا رویکـردى سـاختارى ـ تحلیلى ارزیابى شده اسـت.

کلیدواژه
تخیلـى و فانتـزى، همپوشـى، بازگشـت ذهنى، حافظۀ داسـتانى، افسـانه اى، اسـطوره اى، فضاسـازى، 

روایت هـاى فرعـى، تخیل آزمایـى، تمثیلـى، ذهـن کثرت گـرا، حافظـۀ داسـتانى.

در داسـتان ها و رمان هـاى فانتـزى و تخیلـى، فضاسـازى یکـى از مهم تریـن اصـول داسـتانى 
به شـمار مـى رود؛ زیـرا سـبب مى شـود فضـاى عاطفى، حسـى و بصـرى خاصى شـکل بگیرد 
تـا خواننـده از همـۀ احساسـات و ذهنیـات قبلـى خـود رهـا و به گونـه اى حسـى و ذهنـى، 
در قالـب تأثیرپذیـرى از یـک تجربـۀ باورپذیـر، وارد سـاحت داسـتان شـود. ایـن فضاسـازى 
بایـد به قـدرى تأثیرگـذار، نیرومنـد و غالب باشـد کـه رویدادهـاى داسـتانى رمان ابتـدا همۀ 
موجودیـت لحظـه اى، حسـى و ذهنـى مخاطـب را از آن خود کند و سـپس به شـکلى ضمنى 
همـراه حـوادث و موقعیت ها به گسـتره هاى متفـاوت و متمایز ُمعتنابه ترى بکشـاند، طورى که 

درهمه حـال ذهـن و حـواس خواننـدة اثـر در یـک حالـت غافل گیـرى بماند.
در رمـان بـر بنیادهاى هسـتى، از سـرى رمان هـاى مجموعـه اى پتش خوارگر اثـر آرمان 
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آریـن کـه براسـاس داشـته هاى روایـى کتاب هـاى اوسـتا و بندهشـن نوشـته شده اسـت، 
نخسـتین عامـل و عنصـرى کـه بالفاصلـه بر احسـاس و ذهـن خواننده تأثیـر مى گـذارد و او 
را وارد الیه هـاى داسـتانى مى کنـد، فضـاى تخیلـى و فانتـزى رمـان اسـت که از همـان ابتدا 
مـکان و وضعیت داسـتانى را غرابـت زا و گیرا جلوه داده و عمًال عاملى براى همپوشـى موضوع 

و حـوادث شده اسـت:
«... خفاش هـا امـا تاآن حـد کـه همـۀ سـقف و دیوارهـاى تـاالر را بپوشـانند، بـه تـاالر 
اژدهایـان سـرازیر شـدند و بعـد بى هیـچ حرکتـى همان جـا نشسـتند و چشـم انتظار فرمانـى 
نامعلـوم ماندنـد. آنـگاه صداى فش وفشـى مرگبار از سـوراخى تاریـک و ناپیدا برآمـد و افزون 
شـد تـا آن مار سـفید و سـتبر سـایۀ بلنـد خویش را در تابش یک روشـنایى سـرخ بـه آن جا 
کشـاند. جثـه اش َده برابـر مـاران بـزرگ زمین بـود و نیروى همـۀ مهیب دیوان در چشـمان او 
زبانـه مى کشـید. بـا شـتابى مـارَوش مى خزیـد و زبـان بـه هر سـو مى چرخانـد. گویـى آمادة 
گزیـدن هـر جنبنده اى بود کـه بخواهد او را از کار خویش بازدارد... سـرانجام از سـر صخره اى 
سـرازیر شـد و بـا دیـدن آن دو بچه اژدهـاى رهاشـده نوایـى آرام بخـش سـر داد. بچه هـا در 
سـکوت لرزیدند و تماشـایش کردند تا او به آواى اطمینان بخش یک پدر دلسـوز سـخن آغاز 
کـرد: مادرتـان رفته اسـت بچه هـا! او رفتـه پیش پدرتـان و دیگر هرگـز برنمى گـردد. اژدهاك 
سه سـر بااین کـه کوچک تریـن فـرد خاندانـش بود با جسـارت پرسـید: تو دیگر کـه اى؟» (ص 

.(10 -9
آرمـان آریـن به شـیوه اى چندروایـى ابتـدا در بخش هـاى جداگانـه، به موقعیت و شـرایط 
برخى از شـخصیت ها و موجودات داسـتانى اش مى پردازد و در بخش هاى بعدى درصدد اثبات 
ارتبـاط روایت هـاى جداگانـۀ قبلـى و یکى کردن روند داسـتانِى اثـر برمى آیـد؛ به همین دلیل، 
از همـان آغـاز رمـان گاهى روایت هـاى جداگانه نیز کارکرد یک داسـتان یا داسـتانک نسـبتاً 
جداگانـه را دارنـد و از جنبه هـاى تخیلـى و فانتـزى سـرگرم کننده و همزمـان محتـوادارى 

آریــن، آرمــان. (1396)، بــر بنیادهاى هســتى (پتش 
خوارگر 3)، ویراســتار: احمد پورامینى، تهران، انتشارات 
افــق، 464ص، 23000 تومان، 2000 نســخه، رقعى

شابک: 978-600-353-290-8
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رویکرد کثرت گرایانه به داستان و مخلوقات داستانى

برخوردارنـد و رمـان را به صـورت «روایـت  در  روایـت» یـا «داسـتان  در داسـتان» درآورده اند. 
نـوع نـگاه به شـخصیت ها، موقعیت هـا و حوادث، به حدى داسـتانى و تخیلى اسـت کـه اجزاء 
و عناصـر به تخیل درآمـده در بیشـتر مـوارد تأویـل و رمـز و رازى داسـتانى و نمادیـن به همراه 
دارنـد کـه درك و تعبیرشـان همـواره مقایسـۀ بین خیر و شـر، زیبایى و زشـتى و روشـنى و 
تاریکـى را حین پیشـبرد داسـتان امکان پذیر کـرده و در پس زیبایى شـناختى خط کلى خود 

روایـت، یـک رونـد درون متنـى محتوایـى را به دفـاع از زیبایى پـى مى گیرد:
 «پئیـرى اور به میانـه پریـد و فریـاد زد: این قـدر وقیحانـه ما...مـا نکـن! هیچ کـس نـه در 
ایـن خانـدان و نـه در سرتاسـر ایـن شـهر نمى پذیـرد کـه خواهرش با یـک موجـود تاریک و 
خاکـى وصلـت کنـد... هیـالرى درى فریـاد زد: تو فقط تنـى روشـن دارى پئیـرى اور... اما او 
قلبـش از روشـنى انباشته اسـت! هوراسـپ مـکار بـا تبختـر به یـارى ولیعهد سـرزمینش آمد 
و زمزمـه کـرد: از مـار سـیاه روى شـانه اش پیداسـت کـه چـه گذشـتۀ روشـنى دارد... حتـى 
اهریمـن دژخیـم هـم او را به تمامـى نپذیرفته، چه رسـد بـه خاندان واالى اوروسـار! اوروسـار 
امـا از هیچ یـک از ایـن سـخنان اثـرى نگرفـت، آهسـته از جایـش برخاسـت و سـوى عمـوى 
پیـرش رفـت؛ کسـى کـه همـاره آن جـا بر تخـت کوچک تـر کنـار پادشـاه پریان مى نشسـت 
و بـا چشـم هاى روشـنش بـه وقایـع مى نگریسـت و جـز در مواقـع بسـیار مهم لب به سـخن 
نمى گشـود. در کنار اوشـنر سـالخورده که همگان او را به خردمندى مى سـتودند، سـر فروبرد 
و آهسـته پرسـید: یک بـار دیگر بـه من بگو که کدامین راه صالح اسـت عموى عزیزم؟ اوشـنر 
نگاهش کرد و پاسـخ داد: فرصتشـان بده، پسـرم... اوروسـار سر برداشـت و آهى کشید. قدمى 
از همـۀ آن هـا دور شـد و سـپس به دشـوارى زمزمه کرد: بسـیار خـب هیـالرى درى! من این 
مـرد را مى بخشـم و مى گـذارم بـرود... به این شـرط کـه همین جـا براى همیشـه جدا شـوید و 

دیگـر نـام او را بر زبـان نیـاورى» (ص 22-21).
همـۀ کائنـات و جهان هسـتى تبدیل به جهانى داسـتانى شده اسـت. در ایـن جهان، همۀ 
جزئیـات در دایـرة همگونگـى، همپوشـى و ارتبـاط، بـا هم دنیـاى تـازه اى شـکل داده اند که 
زمینـۀ قیـاس آن بـا دنیاى مادى چنان باورپذیرانه و خالقانه شـکل داده شـده که این ذهنیت 
را پیـش مى آورنـد کـه جهـان و هرآن چـه در آن اسـت، اساسـاً چیـزى جز دنیایـى تخیلى و 
تخیل محـور نیسـت و ایـن به کلى ناشـى از خالقیتى اسـت کـه مبتنى بر روابـط علت ومعلولى 
جهان داسـتان و شـأن و جایگاه دادن به دنیایى مجازى اسـت تا به شـکلى بازخوردى، جهانى 
واقعـى، معنـادار و زیبـا تصور شـود و همزمـان، منطق محورى و مهـرآورى ایرانیان باسـتان و 
زیبایى دین زرتشـتى و زیبااندیشـى انسـان به عنوان پیشـینۀ یک ادبیات داسـتانى تمثیلى و 

بسـیار وجاهـت دار و تأثیرگذار بـه ارزیابى درآید:
«مهـر خندیـد و به یکـى از داالن هاى تیرة پیِش رویشـان که از ابرهاى متراکم برخاسـته 
بـود، اشـاره کـرد و گفـت: هیـچ ذره اى در دل ایـن کائنات گم نمى شـود، چه رسـد بـه تو که 
عزیزدردانـۀ پیـران کهـن هسـتى! و هنگامى کـه در تاریکى محـض فرورفتند، بـازوى پیرمرد 
را گرفـت، او را بلنـد کـرد و گفـت: راه بـه تـو خواهـد گفت کـه کجا... مسـُمغان کـه حاال در 
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آن تاریکـى پیچ درپیـچ، به دشـوارى چیـزى مى دیـد، اداى احتـرام کـرد و از پله هـاى آن ارابۀ 
شـناور پاییـن رفـت که در قلب آسـمان همچنان با شـتابى تمام پیش مى رفـت. ترس را پس 
زد و چشـم بسـت و با وجود همۀ هراسـش آخرین گام را برداشـت و پیاده شـد... اما افتادن و 
سـقوطى در کار نبـود، پایـش را کـه بـر حجم ابرها گذاشـت، همه چیز روشـن شـد، او خود را 
درون تـاالرى عظیـم و بخارآلـود یافـت که تاالر سـوم کاخ ُهکر بود یا همان کـه گودال پنجم 

و مرتبۀ شناسـائى (معرفت) مى نامیدنـد» (ص 42).
هر رمانى به علت گسـتردگى و دامنه داربودِن طرح موضوعى و طرح سـاختارى اش، درکل 
دو نـوع حادثـه را شـکل مى دهـد و پیش مى رود: نـوع اول حوادث شـامل رویدادهاى اصلى اند 
کـه محوریـت موضوعـى را دارنـد؛ نـوع دوم، دربرگیرندة وقایع فرعـى و جنبى اند کـه الزاماً به 
حـوادث اصلـى یـا بـه شـخصیت ها ارتبـاط دارنـد. در یک رمـان سـاختارمند کـه موضوعش 
هوشـمندانه و هنرمندانـه طراحـى شـده باشـد، تأکیـد روى حوادث فرعـى نبایـد افزون تر از 
رویدادهـاى اصلـى باشـد؛ مگـر آن کـه بـا پرداختـن بـه یـک یـا دو حادثـه و موضـوع فرعى، 
درنهایـت، آن هـا ازطریـق رونـد پیچیـده و سـاختارمند داسـتان رمـان، به تدریـج و به گونه اى 
تأویل آمیـز و تعلیـق زا جایگزیـن حـوادث اصلى شـوند یـا آن که به  عنـوان رویدادهاى نسـبتاً 

اصلـى دیگـر به گسـتردگى طـرح موضوعـى و جامعیت رمان کمـک کنند.
در رمـان بـر بنیادهـاى هسـتى که براسـاس کتاب هاى اوسـتا و بندهشـن نوشـته شـده، 
تأکیدبـر حـوادث فرعى بسـیار زیاد اسـت و ایـن براى رمان ضعف محسـوب مى شـود. کثرت 
رویدادهـاى فرعـى و جنبـى به حـدى اسـت کـه بازگشـت ذهنـى مخاطـب بـراى یـادآورى 
و تمرکـز روى موضـوع اصلـى دشـوار شده اسـت. در رابطـه بـا علت هـاى دیگـر ایـن عارضـۀ 
نسـبى مى تـوان تاحـدى بـه جذاب بـودن خـود وقایـع و شـخصیت هاى فرعـى و تأکیـد زیاد 
بـر آن هـا و نیـز اصـرار نویسـنده بـر ایـن نکتـه اشـاره کـرد که او بـدون توجـه بـه مهم بودن 
یـا بى اهمیت بـودن چنیـن مـواردى، آن هـا را باشـدت و چالش هـاى زیـاد و تأکیدآمیـزى بـه 
توضیـح و توصیـف درآورده اسـت. این کار، رمان را به شـکلى غیرضرورى طوالنـى کرده و بین 
ذهـن خواننـدگان و حـوادث، موضـوع و شـخصیت هاى اصلـى بسـیار فاصلـه انداخته اسـت. 
توضیحـات و توصیفـات درمـورد کارها و حوادثـى معمولى، مثل مورد زیر در رمان زیاد اسـت:

«بنـدار امـا هنـوز چیزهـاى زیادى براى کشـف کردن داشـت؛ پـس با دسـت هاى زمخت 
و پینه بسـته اش بـر لحـاف نـرم و حریرگـون یکـى از تخت هـا کشـید و حـس کرد کـه چقدر 
خسـته  اسـت. پـس بى اختیـار پلک هایـش سـنگین شـدند و بـا همـان سـر و وضـع ژولیـده 
بـه روى یکـى از آن تخت هـاى عطرآگیـن خزیـد و بى درنـگ در خـواب شـد! پـاره سـاعتى 
بعـد امـا زریـر بـا لپ هایـى گل انداختـه باالى سـرش بـود و فریـاد مى زد: بیدار شـو خرسـک 
جـوان! بـرو آن تـو و خـودت را از جلـد چرکینـى کـه روى خودت کشـیده اى بیـرون بکش... 
مى دانـى چندسـال بـود کـه چنیـن حمامـى نداشـتم؟ البتـه بى انصافى اسـت اگـر بگویم که 
هیچ کدامشـان پیش تـر به خوبـى ایـن یکى بوده انـد. بندار هـم نیم خـواب و نیم بیـدار اطاعت 
کرد، برخاسـت و به سـوى حمام رفت. پوسـتین هاى چرکش را انداخت و به  رسـم شـکارچیان 
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کوهسـتان بى آن کـه در را قفـل کنـد، در برابـر آن حمـام سـفید و مرمریـن که گویى توسـط 
پریـان سـاخته شـده بـود، ایسـتاد و به یـاد آورد کـه نظیـر کوچک تـر و سـاده تر آن را در دژ 
شـاهزاده گوژپشـت دیده اسـت... البتـه ایـن یکـى، برکـه اى نیز در میان داشـت کـه آبى گرم 
و شـفابخش از آن مى جوشـید، همچـون چشـمه هاى آب گرمى کـه گاه در میان کوهسـاران 
دیـده و بـه آن هـا تـن سـپرده بود، امـا این بـار در چنان شـرایطى بر سـر اسـرارآمیزترین کوه 
جهـان و در دل رباتریـن خزینـۀ گیتـى، صفایـى دیگـر و دوچندان داشـت! فکرهایـش را کنار 
گذاشـت و بـا یـک جهش سـهمگین به میـان آن برکـۀ سـپید و عطرآگین پریـد و قهقهه اى 

سـر داد (ص 176).
نوشـتن این رمان در چارچوب داسـتان هاى چندگانه اش نوعى تطبیقى کردن داستان هاى 
اسـطوره اى، ملى و مذهبى قدیمى و تأکیدبر سـاختار موضوعى و سـاختار داستانى آن ها است. 
شـبیه ایـن داسـتان ها در ادبیـات باسـتانى، اسـطوره اى و ملى اکثر ملـل جهان وجـود دارد و 
جـزء غنى تریـن منابـع ادبـى، هنـرى، ملـى، مذهبـى، افسـانه اى و اسـطوره اى آن ها به شـمار 
مـى رود. ابتـکار نویسـنده در انتخـاب منابعى معین و جامعیـت دادن به طرح هـاى موضوعى و 
داسـتانى آن هـا در قالـب طرح گسـترده و دامنه دار رمان، بسـیار هنرمندانه  اسـت و البته این 
اثـر، طرح هـا و تعلقـات ذهنى خالقانۀ خود نویسـنده را هـم دربرمى گیرد. در نوشـتن رمان بر 
بنیادهـاى هسـتى تخیل حرف اول را مى زنـد. باوجوداین، گاهى در پس حوادث ریزودرشـت، 
غایت منـدى معینـى وجـود دارد کـه در همان شـاکلۀ تخیلى و داسـتانى اش به طـور همزمان 

و قرینه وارى مابازاء اجتماعى غیرافسـانه اى و غیراسـطوره اى هم دارد:
«مسـُمغان آهى کشـید و پاسـخ داد: ما در زمین شـرایطى دشـوار را مى گذرانیم که هیچ 
شـباهتى بـه آرامـش آسـمانى ندارد...بـا هـر تولد، وسوسـه اى تـازه بـه زمین افزوده مى شـود 
و خشک سـالى و قحطـى و بیمـارى، انبوهـى از آدمیـان را گرسـنه مى دارنـد. برخـى بـراى 
سـیرکردن شـکم خانواده هـاى خـود ناچارنـد تـن بـه کارهایـى بسـپارند کـه شـاید اگـر فقر 
نباشـد بـه سرشـان خطور هم نکند...، «ارت» سـر سـیمگون خویـش را به دانسـتن جنباند و 
دمـى خامـوش مانـد؛ در جامه هایـش انبوهـى از گنج  هـاى آشـکار یـا گوهران نهفتـه در قلب 
معـادن جهـان مـوج مى زدنـد و بـر سـرش، تاجـى از بزرگ ترین زمرد هسـتى مى درخشـید. 
کمربنـدى از ردیفـى المـاس بى بدیل بر کمر داشـت و چکمه هایـى از زر ناب به پا. ِشـِنلش از 
کلیدهایى فشـرده و انبوه درکنارهم تشـکیل شـده بـود؛ برخى زرین، بعضـى پوالدین و تعداد 
بسـیارى نیـز آهنیـن و مفرغیـن، زنگ خـورده و پوسـیده، چنان کـه گویـى قرن هـا در اعماق 
اقیانوس هـا یـا زیـر تلى از خاك هـا مانده بودنـد! آنگاه فریشـتۀ نگاهبان ثروت هـا زمزمه کرد: 
امـا مـن کمتـر به یـاد مى آورم کـه مردمـان کوچه وبازار بـه وقت احتیاج، برسـر ایـن گوهران 
جنگیـده باشـند کـه آنـان از سـر ناچـارى، همـواره بهایى کمتـر از این، شـاید به انـدازة چند 
سـکۀ سـیاه یـا حتى یـک توبرة سـیب زمینى، بـراى تقدیـم روح خویش به سـتمکاران طلب 
مى کننـد! آرى، نبـرد بـر سـر جواهـرات بیشـتر در میـان طبقـه اى جریـان دارد کـه هرگز تا 

هفـت نسـل بعدشـان هم نیازى به شـام و ناهـار نخواهنـد داشـت!» (ص 82- 83).

رویکرد کثرت گرایانه به داستان و مخلوقات داستانى
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نقد داستان تألیف

   
  
  
  
    
   

  

براسـاس  فانتـزى،  و  تخیلـى  آثـار  همـۀ  هماننـد  خـاص  شـخصیت هاى  اثـر  ایـن  در 
پس زمینه هـاى فانتزى شـان و نیـز به تناسـب نیاز موضوعى و محتوایى اثر در شـرایط دشـوار، 
تغییـر شـکل مى دهنـد تا نوعى همسـویى با شـرایط پیش آمده یـا وضعیـت تنگنایى خاصى 
کـه نیـاز بـه تغییرى جادویى و غرابت زا دارد، شـکل بگیرد و شـخصیت موردنظر بر شـرایط و 
معضـل پیش آمـده فائـق آیـد و حتـى عزیـز و محبوبـش را هم نجات دهـد. همـه این ها جزء 
الزامـات پیشـبرد رونـد داسـتانى موضـوع اسـت و تاآن جاکـه قـدرت تخیـل نویسـنده اجازه 
مى دهـد، اغلـب در هـر داسـتانى به شـکل خاص خـودش رخ مى دهـد. در رمان بـر بنیادهاى 
هسـتى از رمان هـاى سـریالى پتـش خوارگـر به قلـم آرمـان آریـن نیـز چنیـن رخدادهایـى 

به اقتضـاى موقعیت هـا پیـش مى آینـد:
... حـاال به وضـوح آن مـوج بزرگ را مى دید که پشـت سـرش برخاسـته بود تـا او را درهم 
بکوبـد و مانـع گریـز یکـى از اسـیران جزایـر برزخـى اش شـود. ولـى شـاهزادة مـاردوش بال 
برکشـید و عقابـى شـد بـا پنجه هـاى نیرومند که دسـتانش را به سـوى یار زخمى و رهاشـده  
بـر زمینـش دراز مى کـرد و شـتاب مى  گرفـت. از وحشـتى کـه در چهرة هیـالرى درى هر دم 
بیشـتر مى شـد، مى توانسـت اندازه هـاى هیبـت آن مـوج را دریابـد که هـر دم افزون مى شـد، 
امـا تنهـا بـه بال هایش طورى جهت بخشـید که هرچـه زودتـر پایین وپایین تر بیاید... سـپس 
پنجه هایـش را به سـوى دسـت هاى افراشـتۀ بانویـش فـرودآورد و در یـک دم آن هـا را ربـود. 
اوج گرفـت و به سـوى آسـمان هاى بـاال و باالتـر رفت تـا جایى که از زیر سـایۀ سـیاه آن موج 

خشـمگین بـه درآمد و صـداى مرگبار آن کـم و کمتر شـد (ص 157-156).
رمـان، در پـس حـوادث و رونـد داسـتانى اش کـه عمًال متشـکل از ده ها داسـتان تخیلى، 
افسـانه اى و اسـطوره اى تودرتـو اسـت، ازلحـاظ محتوایـى بـه داده هـا و داشـته هاى مذهبـى 
زرتشـتى و آییـن میتراییسـم مى پـردازد کـه مشـحون از تعابیر، تأویل هـا، تمثیل هـا، نمادها 
و داشـته هاى فلسـفى و عرفانـى حکیمانـه اسـت و ذهـن مخاطـب را به طورکامـل به سـوى 

روشـنایى ها، زیبایى هـا و نیکویى هـا سـوق مى دهـد:
«... مـرد پیـر کـه اینـک آنـوش و تمامى پیـران در او بودند، دید که بر سـر هـر آدمیزاد و 
جنبنـده اى، شمارشـى نامرئـى اسـت کـه بـا او به هر سـوى مـى رود و عقربک هایش به سـوى 
عقـب در حرکت انـد! بـراى هرکـس، آن دم کـه زاده مى شـود، آغـاز به چرخـش مى کند و آن 
دم کـه مى میـرد بـه صفـر مى رسـد. سـپس چهـرة ُزروان را دید، آن فرشـتۀ پیـر دوچهره که 
یـک رو سـوى زمـان تاریک داشـت و یـک رخ به سـوى زمان درخشـنده. ُزروان با دسـت هاى 
بى شـمارش، هـر دم آن عقربک هـا را از نـو تنظیـم مى کـرد و هزاران هزار ریزفرشـتۀ دیگر در 
ایـن کار بـه او یـارى مى رسـاندند. درسـت در همـان هنـگام کـه ُمغ پیر احسـاس کـرد دیگر 
تـوان تماشـاى آن همـه پیچیدگى و شـگفتى را نـدارد، سـپنتامینو، آن روح کامـل آفریدگان، 
روى به سـوى دیگـر چرخانـد و از دل زمـان به چهارچوب ها و دروازه هاى آغازین مکان رسـید. 
دمـى در میانـه آن دو بـه حرکت درآمد و جدا نگریسـتن به آن دو آفریدة سـخت درهم تنیده 
بـس دشـوار مى نمـود. سـپس هنگامى که جان سرشـار و شـگفت زدة مسـُمغان اندکـى آرام 
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شـد، مینـوى پاکیـزه به آهسـتگى قدم بـه درون وایو گذاشـت... این بـار پیرمرد، فریشـته اى 
را دیـد کـه روزى روزگارى، همـراه بـا آفرینش ُزروان گشـاده که سرتاسـر گیتـى را ـ آن جا که 
شـناخته یـا شـناختنى مى نمـود ـ دربرگرفتـه بـود و باقـى آفریـدگان بـر دامـان ایـن آفریدة 

اعظم، گسـترده و منتشـر شـده بودند» (ص 193-192).
یـک رمـان فانتـزى و تخیلـى را بایـد تاحـد قابل تصـورى از روى موجـودات عجیـب، 
غرابت زایى هـا و داده هـاى نامتعـارف و جـذاب آن شـناخت. درحقیقت، اسـتادى و هنرمندى 
در طراحـى و ارائـۀ همیـن داشـته هاى تخیلـى، عمـًال آفریده شـدگان داسـتان را در بطـن 
موقعیت هـا و شـرایط هوشـمندانۀ اثـر قابل بـاور مى سـازد. در رمـان بـر بنیادهـاى هسـتى 
نیـز چنیـن موجوداتـى به وفـور یافـت مى شـود؛ حتـى بایـد گفـت کـه نویسـنده، کاربـرد 
داسـتانِى چنیـن موجـودات و شـخصیت هایى را به تناسـب نـوع موضـوع و کتاب هایـى کـه 
منبـع تخیل زایـى ذهـن او بوده انـد، خالقانـه عینى تـر و تخیلى تر کرده اسـت؛ هرکـدام از این 
موجـودات و شـخصیت ها جذابیـت و کارکـرد داسـتانى خاصـى پیداکرده انـد. مهم تـر آن کـه 
برخـى از موجـودات عجیـب و غیرمعمولى رمان شـبیه شـخصیت هاى داسـتان اند و همزمان 
تعـدادى از شـخصیت ها هـم شـبیه موجـودات غرابـت زا و عجایـب نامتعـارف داسـتانى اند؛ 
به همین دلیـل، مخلوقـات رمـان ازنظـر زیبایى شـناختى ذهـن تخیل محـور نویسـنده و خلق 
موجـودات و شـخصیت هاى داسـتانى، جـزء بدیع ترین هـا و زیباترین هـاى دنیاى داسـتان اند:

«انگـره مینـو، تنها و با چهـرة بى نقاب خویش در قلمرو تاریـک و داالن هاى زیرزمینى اش 
گام برمى داشـت. همان کـه هرگـز بـه چشـم هیـچ انسـانى دیـده نشـده بـود، بـا سـر و رویى 
انباشـته از گداختگـى آتـش و ریـم1 کـه از سـبز تیـره تا سـرخ سـیاه دگرگون مى شـد. با هر 
گامـى و وزشـى، ُگـر مى گرفـت و بعد سـایه اى در پاره هاى تـن او مى دمید. موهـاى بس بلند 
و سـرخ او تـا روى زمیـن کشـیده مى شـد و انبوهـِى آن هـا تنهـا پوشـش پاره هایـى از تنـش 
بـود و به طـرزى غریـب، تنیـده و پیچیده برگرد اندامش... و آن تک چشـم  سـرخ کـه از تابش 
آن هالـه  اى پُرتوّهـم بـر ِگـرد سـر او ایجاد مى شـد. اهریمن بـا گام هایى شـمرده و غوطه ور در 
خیـاالت دور و دراز خویـش از داالن هایـى سرخ وسـیاه گذشـت کـه به تازگـى در هم پیوسـته 
و قلمـرو او را بـه بیشـۀ اروس پیونـد زده بودند و سـرانجام در همان تاالرى ایسـتاد که دروازة 
بـزرگ را به تازگـى در آن برپـا کـرده بـود. آن جـا همه چیـز تـازه بـود؛ از تراش روى سـنگ ها 
و درخشـش مشـعل دان هاى زریـن روى دیوارهـا تـا درگاهـى کـه دیوهـاى سـیاه پیکـر، آن 
را از سـنگ خـاره یکپارچـه تراشـیده بودنـد. یـاران دیـو یئشـم2 بـا ظرافتى خـاص، صیقلش 
بخشـیده و صنعتگـران بـارگاه ورن3 بـا معجونـى ویـژه از پـوالد آبـش داده بودند. شـش هزار 
دیـو خالـدار آن را بـر دوش کشـیده و بر جایش نصب کرده بودند و ششـصد دیو سـپید براى 
کنـدن نقش ونگارهـاى مخـوف و بى نظیر آن در شـب هاى بسـیار، زمان گذاشـته بودند» (ص 

.(206-205
ایـن رمـان گاهـى با نگـره اى نمایشـى و دراماتیک صحنه بندى مى شـود و سـپس صحنۀ 
موردنظـر در ادامـه و ارتبـاط بـا صفحـۀ قبلـى، طراحـى موضوعـى شـده و بـا رویکـرد کامًال 

رویکرد کثرت گرایانه به داستان و مخلوقات داستانى
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روایـى و داسـتانى بـه سـبکى فانتـزى بـه پـردازش درآمـده تـا رونـد داسـتانى رمـان پیـش 
بـرده شـود. درکل، موجـودات و شـخصیت هاى معیـن در مکان هـا و موقعیت هـاى گوناگـون 
جـاى گرفته انـد و سـپس متناسـب بـا وضعیت هـا و موقعیت هـاى بعـدى به ترتیـب کارکـرد 

داسـتانى ترى پیـدا کرده انـد:
«ایـوان زیبـاى افراشـته بر سـر دریاچـه آهسـته و آرام در تاریکى فرومى رفت کـه «فریا» 
بـا چشـمان اندوهگینـش بـه دهمین غروبى نگریسـت کـه از روز رفتن شـاهزادة هیوالکش و 
رفیـق سـنجابى اش مى گذشـت. پـدرش کمى آن سـوتر بـر ننویى4 آویختـه از درختـان میوة 
کاشـته بر ایوان، دراز کشـیده بود و چرت مى زد و «آراسـتى» نیز مدتى مى شـد که با نگاهى 
غمگیـن، لـب ایـوان تکیـه زده و بـه امـواج آرام دریاچـه خیره بـود. ایـن روزها زیـاد این طور 
مى شـد و در هـر فرصتـى بـه جایـى ُزل مـى زد و در خاموشـى بـه چیزهایى مى اندیشـید که 
تنهـا خـودش از داسـتان آن ها با خبر بود... سـرانجام دختـرك اطراف را پاییـد و این بار زمانى 
کـه دیـد اثـرى از هیـچ پرى سـرباز یا خدمتکارى در آن اطراف نیسـت، برخاسـت و با خشـم 
گفـت: تـا چه وقـت بایـد روى این ایوان بنشـینم و به دنیاى قشـنگى نگاه کنیم کـه مى دانیم 

بـه زودى تمام خواهد شـد؟» (ص 236).
بیشـتر موجودات غیرانسـانى، از دیـو و اهریمن و اژدها گرفته تـا بزمجه و خفاش، همگى 
کارکـرد داسـتانى فانتزى تـرى دارنـد؛ برخـى از آن ها تغییر شـکل و ماهیـت مى دهند و اغلب 

حرف هـم مى زنند:
«خفاشـى که یک خط سـفید بر پیشـانى اش داشـت و درشـت تر بـود، گفت: خبـر را که 

برسـانیم، انگار شـروع مى شـود! آن وقت آن ها...» (ص 282).
هـم ارز بـا داده هایى که از اوسـتا و بندهشـن گرفته شـده و بـه بیان و نگرة داسـتانى ترى 
درآمده انـد، برخى از داشـته هاى رمـان برایند رویکرد نویسـنده و طراحى هاى ذهنى و تخیلى 
او در رابطـه بـا چگونگـى ارائـۀ ابتـکارى موضوعات گوناگـون و موقعیت هاى داسـتانى و حتى 
شـخصیت هاى فرعـى اسـت. ایـن نـوع نـگاه بـه وقایـع، به ویـژه بـه شـخصیت هاى فرعـى و 
موجـودات داسـتانى، گاهـى سـبب شـده به رغـم آن کـه ایـن داده ها موضـوع اصلـى و فضاى 
داسـتان را همپوشـى مى کننـد و بـا آن هـا سـنخیت هـم دارند، بسـیار برجسـته تر از موضوع 

اصلى جلـوه کنند:
«سـوار دوم یـا نیویـک زرین کمـر غریـد: مـا براى پیوسـتن به سـپاه بـزرگ غـرب، راهى 
جـادة اصلـى هسـتیم تـا بـه نبـرد کنگ دژیـان برویـم. در راه هر کـه بخواهـد مى توانـد با ما 
بیایـد، منتهـا به شـرطى  کـه یک سـوم از جیـره اش را تقدیـم عالى جنـاب گندرو زرین پاشـنه 
کند... سـپس دسـتى به سـوى یاران پیادة همراهشـان که سـر و وضعشـان تفاوتى با بردگان 
مـزدور نداشـت، چرخانـد و گفـت: بچه هـاى مـا از همـۀ دنیـا هسـتند! آن َکله هویجى هـا از 
حوالـى رودخانـه اى بـه نـام «دانـوب» فـرار کـرده و بـه مـا پیوسـته اند و ایـن کله زردهـا هم 
بخت یارشـان بوده که قبل از بسته شـدن راه توسـط دیوها از سـرزمین هاى تاریک آن سـوى 
رومسـتان در رفتـه و بـه این جا رسـیده اند! «اپام نپات» بـه چکمه هاى کهنۀ فرماندة سـوار بر 
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اسـب که تنها الیه اى از مفرغ زنگ زده بر سـاق پا و پاشـنۀ آن ها بود، نگریسـت و پاسـخ داد: 
از مهربانـى شـما دوسـتان سپاسـگزارم... اما مـن براى دیدار بـا خانواده ام باید به سـوى جنوب 
بـروم. آنـگاه بـا احتـرام سـر فروبـرد و از برابرشـان کنـار رفـت تـا عبور کننـد، اما گندرو سـر 
اسـبش را به سـوى یارانـش چرخاند و با صداى خش دارى گفت: بسـیار خـب... چیزمیزهایش 

را بگیریـد» (ص 354).
در رمـان بـر بنیادهـاى هسـتى، بـه تاریخ افسـانه اى ایران بارها اشـاره شـده و این محتوا، 
جـزء داده هـاى داسـتانى رمان اسـت. به عالوه، همۀ شـاخصه هاى داسـتان وارگى، اسـطوره  اى 
و تخیلـى اثـر سـبب تقویـت شـالوده هاى این تاریخ افسـانه اى شـده و همپوشـى کامـل پیدا 
کرده اسـت؛ ازنظر زیبایى شـناختى نیـز در چارچـوب واقعیت هاى تخیلى داسـتان، تأویل زایى 

و غایت منـدى رمـان را درنهایـت زیبایى ارتقاء داده اسـت:
پشـوتن اشـاره کرد که در کنار او بر گرد آن میز بزرگ «خودروشـن» بنشـینند و سـپس 
گفـت: آیـا تاکنـون شـنیده اید کـه «فره وشـى کنـگ دژ «روزگارى در آسـمان ها مى زیسـت 
و خداونـد، بـه پـاس نیکویـى و پرهیـزگارى شـاهزاده سـیاووش کیـان، آن را به آدمیـزادگان 
بخشـید؟ همچنـان کـه کیخسـرو، پـور سـیاووش را نیـز در میـان ایرانیـان آفریـد تـا کیـن 
سـیاووش مظلـوم را از افراسـیاب بدُکنـش دیوصفـت بگیرد... و چنین نیز شـد. بر میز روشـن 
و نقره فامـش نقطه هایـى شـگفت و غریـب را بـا لمس انگشـتان خویـش جابه جا کـرد و ادامه 
داد: ایـن دژ، تنهـا به نـام، شـبیه دژهاى دیگر اسـت، اما در ذات، سـاختار «َورَِجمکـرد»5 نهان 
را دارد که «جم»، شـاه باسـتانى به فرمانى دقیق و آسـمانى سـاخته بود. براى همین، دانشـى 
کـه در ایـن نهفته اسـت ازهیچ سـو، شـباهتى به دانـش در دسـترس باقى مردمـان گیتى در 
گذشـته و حـال نـدارد. این جـا دانشـى جهش یافتـه جارى اسـت کـه «هرمزد» مهربـان براى 

نهـان کـرده و بـه وقتش به آن هـا هدیه خواهـد کـرد» (ص 382-381).
در مقاطـع قابل توجهـى از رمـان، نویسـنده، همـۀ انـرژى حسـى و ذهنـى اش را روى 
حادثه محوربـودن و خلـق موجـودات عجیب وغریب تـرى متمرکـز مى کنـد. ایـن خصوصیـت 
نه تنهـا تخیل آزمایـى خـود نویسـنده، بلکه احاطۀ ذهنى و حسـى او را بر داده ها و داشـته هاى 
الزامـى و داسـتانى رمـان خویش به اثبات مى رسـاند. به همین دلیل او موجودات، شـخصیت ها 
و جهانـى داسـتانى مى آفرینـد کـه در نـوع خـود بى همتاسـت؛ درضمـن، حتى برخـى از این 

بخش هـا به خودى ِخـود حالـت یـک داسـتان کوتـاه را دارند:
«دود سـیاه کـه همچـو دامانـى فـراخ از جامه هـاى یـک پـرى تبهکار به هر سـو منتشـر 
شـده بـود، بـر فراز پله هـاى تخت گاه، گـرد «ترتور» پیچید و او را آهسـته دربرگرفت؛ سـپس 
به همـان زبـان بسـیار کهـن جادوگـران، رو به بـازوان شـبح گون دیگرش کـه در تـاالر بودند، 
زمزمه کرد: آن جوجۀ گسـتاخ را بیاورید! و ناگهان اشـباح شـش گانه اى که در پس سـتون  ها 
و پیکره هـا کمیـن کـرده بودنـد، به سـوى «آریارمـن» جهیدنـد و در یـک  َدم او را در میـان 
خـود گرفتنـد. یکـى بـر شمشـیر او کوبیـد و آن را بـه میانه هـاى تـاالر پرتاب کـرد و دیگرى 
چنـان ضربـه اى از پشـت بـر سـر او کوبیـد کـه همچـون رفیـق شـمالى اش بـر زمیـن افتـاد 
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و از هـوش رفـت. پـس او را نیـز سـومین بـازو از کـف تـاالر برچیـد و بـه دامـان سـیاه آن 
پـرى زاد مخـوف بازگشـت تا آن اشـباح بخارگون، همگى به یک پیکره با دسـتان بسـیار بدل 
شـدند. آنـگاه پرى خبیث و پیروزمند، غرشـى بـرآورد و همان جا کنار تخت گرشاسپ شـاه به 
جادوگـر سـندى نگریسـت و گفت: از ماهى گیران ترسـویى که سال هاسـت بـه این جا نزدیک 
نمى شـوند، بیـزارم. روزى کـه وقـت خروجـم از این زندان برسـد، همه شـان را سـنگ خواهم 

کـرد...» (ص 419-418).
پایـان تمثیلـى رمـان آکنـده از غایت منـدى و امیـد اسـت، امـا به سـبب ناگهانـى و 
تأکیدآمیزبـودن بیش ازانـدازه اش عمـًال ترفنـدى عملى و نهایى هـم براى پایـان دادن به رمان 
بوده اسـت؛ مـادر «آراسـتى» بـه او امیـد مى دهـد و نتیجـۀ نهایـى همه چیـز را همان طورکـه 
محتوم بودنـش هـم در فصل هـاى قبلـى به دفعـات به اثبـات رسـیده، بـه پسـرش گوشـزد 
مى نمایـد و آن را چرخـۀ حـوادث و رونـدى اجتناب ناپذیـر کـه همـواره بـه خیـر، زیبایـى و 

روشـنى منتهـى مى شـود، معنـا مى کنـد:
«سـر به سـوى «آراسـتى» کوچـک چرخاند و گفـت: روشـنایى از میـان تاریکى ها خواهد 
گذشـت و شایسـتگان را بـا خـود عبـور خواهـد داد، همـان کـه الیـق رسـیدن بـه کرانه هاى 
جـاودان زیبایى انـد... و ناگهـان بـا صـداى پُرطنیـن فـّره تکـرار کـرد: خواهنـد عبـور کـرد تا 
مرزهـاى آن تابشـى کـه دیگر حتى خیال وهم انگیز خاموشـى بـا آن ها نخواهد بـود... نخواهد 
بـود... نخواهـد بـود! همچنان کـه با سـبد لبریـز از سـتاره اش در سـاحل دریاچه دور مى شـد، 
سـرخوش و آوازخـوان قطعـه اى در عظمـت روشـنایى خوانـد و نجواکنـان زیر لـب، در میان 
درختان راسـت قامت سـپیدار ناپدید شـد. «آراسـتى» اما غرق در اندیشـه هایش، در آن کرانۀ 
گرگ ومیـش، برجـاى مانـد و بـه قـرص آفتابى نگریسـت کـه نزدیک بـود از پس کوهسـاران 

برخیـزد و بـه تاریکى ها پایـان دهـد» (ص 439-438).

دریافت نهایى
در ایـن رمـان، پرى هـا، دیوهـا، فریشـته ها، اژدهـا، سـیمرغ، شـیردال، اهریمـن، کوسـه هاى 
شـاخ دار، جادوگرها، اشـباح شـش گانه، گرگ سـرها، هیوالها و ده ها موجود ریز ودرشـت دیگر 
جلـوة داسـتانى یافته انـد، امـا کثـرت شـخصیت ها، موجـودات و موقعیت هـا و خصوصیـات و 
داشـته هاى آنـان کـه رمـان را حادثه محـور معرفـى کرده اسـت، بیـش از روند خطـى موضوع 
اصلـى، نظـر خواننـدگان نوجـوان را بـه خـود معطـوف مى کند و ایـن تاحدى فرصـت تعمق 
و تحلیل کـردن را از ذهـن آن هـا مى گیـرد؛ ضمـن آن کـه کثـرت طراحى هـا و نمودهـاى 
بـا خصوصیـت و ویژگى هـاى معینـى  رمـان و این کـه هـر شـخصیت و موجـودى الزامـاً 
کارکـرد داسـتانى پیـدا کرده اسـت، جامعیت طرح رمـان و کثرت عناصـر و اجزاء داسـتانى را 
به حـدى رسـانده که خـود موضوع اصلـى تاانـدازه اى محوریتـش را ازدسـت داده و تحت تأثیر 
صحنه هـا، موقعیت هـا، شـخصیت هاى مقطعـى و غیرمنطقـى و جذابیـت موضوعـات فرعـى 
قـرار گرفته اسـت، طورى کـه همزمـان توصیف هـا، موضوعـات و روایت هـاى فرعـى یا ضمنى 
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کارکـرد زیبایى شـناختى بیشـترى پیـدا کرده انـد؛ نویسـندة ایـن رمـان، درمجمـوع، جهانى 
به مراتـب الیتناهى تـر و داسـتانى تر از آن چـه بـه منابـع اولیـۀ داسـتانى اش مربوط مى شـود، 

خلـق کرده اسـت.
یکـى از ضعف هـاى رمان آن اسـت کـه برخى از موقعیت هـا را مى توان حـذف کرد؛ چون 
نیـازى نیسـت کـه شـخصیت هاى اصلـى در رونـد سـفر داستانى شـان از مکان هـاى خـاص 
موردنظـر بگذرنـد یـا تـا این انـدازه بـا شـخصیت هاى جدیـد رو به رو شـوند که مى تـوان نقش 
و کارکـرد داسـتانى بعضـى از آن هـا را در پروسـۀ روایت داسـتان به طور موجـز و خالقانه ترى 
بـه کارکردهـاى شـخصیت هاى مشـابه فصل هـاى دیگـر رمـان نسـبت داد؛ ایـن کار نه تنهـا 
شـخصیت ها و موقعیت هـاى دیگـر را داسـتانى تر مى کنـد، بلکه رمـان هم از تعـدد بیش ازحد 
ماجراهـا و شـخصیت ها تاحـدى رها مى شـود؛ به عـالوه، زمینۀ بیشـترى براى برجسته شـدن 

موضـوع اصلى رمـان فراهم مى شـود.
رمـان بـر بنیادهاى هسـتى، جلد سـوم از مجموعه رمان هاى پتـش خوارگـر، ازنظر اثبات 
ارزش هاى اسـطوره اى، افسـانه اى، ملى و مذهبى ادبیات ایران باسـتان اثرى بسـیار قابل تأمل 
اسـت. ایـن اثـر در تقابـل با ضعف هـاى نسـبى اش، ویژگى هـا و برجسـتگى هاى ارزشـمندى 
دارد؛ ازجملـه نثـر و زبـان داسـتانى جذابـى دارد که نشـانگر تخیـل تحسـین برانگیز، حافظۀ 
داسـتانى شـاخص و ذهـن کثرت گـرا و خـالق نویسـنده  اسـت. او اثـرى خلـق کـرده کـه بـا 
وجاهـت موضوعـى و سـاختارى زیبایى شـناختى باالیـش بـا بسـیارى از رمان هـاى تخیلـى 
و فانتـزى مهـم خارجـى برابـرى مى کنـد. در ایـن رمـان بـا بهره گیـرى از قـدرت تخیـل و 
به خصـوص طراحى هـاى ذهنـى و موضوعـى، همۀ سـاحت هاى کائنات و هسـتى، از خشـکى 
گرفته تا دریا، جنگل، کوهسـاران و آسـمان، جزء موقعیت ها و فضاهاى داسـتانى شده اسـت. 
رمـان به لحـاظ نثـر و بیـان و داشـته هاى داسـتانى اش، عالوه بـر گـروه سـنى نوجوانـان، براى 
بزرگ سـاالن و حتى نویسـندگان جوانـى که براى نوجوانان مى نویسـند، آموزه هـاى درخورى 

دربردارد.

پى نوشت
۱. چرك

۲. دیو خشم
۳. دیو شهوت

۴. گهواره
۵. جایگاهى اهورایى و آرمان شهرى که جمشید، پادشاه دوران اساطیرى ایران بنا نهاده بود.

رویکرد کثرت گرایانه به داستان و مخلوقات داستانى


