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 چکیده

اثر سردار ا زکان،  رز گمشدهبررسی و تحلیل رمان  این نوشتار، از دیدگاه اسطوره شناسی به
هاي عرفانی در کنار اي و مولفهپردازد. بسامد باالي عناصر اسطورهنویسندة معروف ترك می

مند و در نتیجه، شایستۀ درنگ و ر کدام از آن دو دسته را در این رمان داللتیکدیگر، حضور ه
هاي دوقلو در متن اثر و سپس فرم تبیین ساخته است. در این پژوهش، نخست وحدت اسطوره

داستان و شگردهاي ادبی آن در ارتباط با وحدت مذکور، بررسی و واکاوي شده و سرانجام 
هاي آرتمیس بستر بسیار مناسبی براي بازتاب اسطوره رز گمشدهنشان داده شده است که رمان 

هاي قدیمی، خوانشی نو و امروزي ارائه داده و و مریم مقدس شده است. ازکان از اسطوره
گونه؛ مهر تأیید دیگري بر  همانی و وحدت ایجاد کرده است و بدینها، این سرانجام میان آن

هاي متفاوت و دوگانۀ است که باور دارد؛ اسطورهشناس بزرگ زده  نظر جوزف کمبل اسطوره
رغم خصایص متضادي که دارند، در ابتدا یکی بوده و از یک اسطورة واحد  شرق و غرب، علی

اند. نیز نشان داده شده است که فرم داستان با درونمایۀ اصلی آن داراي هماهنگی و مشتق شده
ؤثري در خدمت درونمایۀ اصلی رمان قرار اي است و به نحو ممند و هنرمندانهتناسب داللت

 گرفته است.
 هاي دوقلو، نماد، رمان، فرم داستان.، سردار ازکان، اسطورهرز گمشده :گان کلیدي هواژ

 __________________________________________________________________________  
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 مقدمه
پیوند ذاتی اسطوره و ادبیات، همواره مد نظر پژوهشگران این دو گستره بوده و هست.. 

: 1384فر، نقل از شایگان است (به 1آمده از اسطورهتمامی بر فراي، ادبیات بهاعتقاد نورتروپ به
 ادبیاتدارند که اسطوره پیوندي نزدیک، هرچند ابهام آمیز، با  باور دیگر نیز بسیاري ).148

از طرف دیگر، اسطوره ). 75: 1387(روتون،  دیگري است وابسته به ،دارد و سرنوشت یکی
اي به گفت که حماسه، زیربنایی اسطورهتوان ناپذیر حماسه است و به نوعی میبخش جدایی

نوع حماسه یکی از سه گونۀ «اي از اسطوره مایه و الهام گرفته استگیرد و هر حماسهخود می
» اي، پهلوانی و تاریخی بسیاري وجود داردهاي اسطورهاصلی انواع ادبی است که در آن مایه

 ).254: 1399(عنایتی قادیکالیی و همکاران، 
هاي ادبی،  هاي مختلف و در گونه در دوره ،این پیوند و رابطهاست که  سیگال معتقد

با کار بردن اسطوره شکل آن، بهترین و ابتداییترین  ، سادهاشکال متعدد و متنوعی داشته است
ها، رویدادها و پیدا کردن منشأ شخصیت از این رو .استدر آثار ادبی اشکال مختلف آن 

هاي بیات غرب، از مضامین رایج و همیشگی ادبیات، از گذشتهاي کالسیک در ادههاینمدرو
 ). 113: 1390دور تا عصر حاضر بوده است (

اي ادبی، از این قاعده؛ یعنی همان پیوند تنگاتنگ انواع ادبی با  عنوان گونه داستان نیز به
ده و اسطوره؛ مستثنی نیست. با این توضیح که نوع درآمیختگی داستان و اسطوره از شکل سا

ترین قالب رود؛ بویژه در بارة رمان که رایجها فراتر میابتدایی آن، یعنی استفادة خام از اسطوره
هاي اجتماعی و فرهنگی و سیاسی پیوندي همکنشی دارد.  ادبی معاصر است و با دگرگونی

با  اي دارد. اوها با دوره و زمان خود نقش بسیار عمدهنویس در متناسب ساختن اسطوره رمان
گزیند و با توجه به ذوق هاي متناسب را برمینیازهاي جامعۀ خویش، اسطوره توجه به

نویس به قول جوزف کمبل  کند. رمانها را ساخته و پرداخته میخوانندگان معاصر خود، آن
، ممکن است دست  ). او حتی155: 1380(کمبل، » کند.کسی است که اسطوره را باب روز می«
هایی چون هاي زندگی و موقعیترهاي جدیدي بزند تا بتواند در برابر بحرانآفرینش اسطو به
 __________________________________________________________________________  
هاي نخستین هاي زیادي وجود دارد اما اجماع کل ی بر مساوي بودن آن با اعتقادات ابتدایی انساندر مورد اسطوره نظرگاه 1

قد س و پیروان. اسطوره، اصطالحی کل ی است و در بردارندة هاي مها، مکانهر کیشی چهار بخش دارد: باورها، آیین«است 
گیرد و باورداشت  مقد س  باورهاي مقد س انسان در مرحلۀ خاصی از تطو رات اجتماعی که در عصر جوامع ابتدایی شکل می

الیاده و الرنس کوپ توان به لویی اشتراوس، میرچا هاي برجستۀ این حوزه می). از چهره371: 1393(بهار، » گردد.همگان می
 اند.اي در خصوص اسطوره و چیستی آن انجام دادهاشاره کرد که تحقیقات گسترده
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الگویی  وقتی یک انسان، بهها باشد. شادي، نومیدي، شکست، پیروزي و غیره یاریگر انسان
: همان(دست یافته است شدن  جایگاه اسطوره واقع به شود، دربراي زندگی دیگران تبدیل می

38.(  
-ها خلق شدهروز رسانی آن ها و بهی بزرگ بر پایۀ بازخوانی اسطورهبسیاري از آثار ادب

، یکی از همین آثار است. سردار ا زکان، در اولین رمان خود که رز گمشدهاند. رمان ترکی 
هاي دوقلو را در پوشش نماد و موضوع بحث این نوشتار است، انگارة وحدت میان اسطوره

کند. این رمان در جذب و جلب مخاطب،  نندگان بازگومیخوا اسطوره و با زبانی خالقانه، به
، و مکان ، زمانرز گمشدهبسیار موفق بوده و جایگاهی جهانی پیدا کرده است. در داستان 

رو شدن با  رغم روبه اند. مخاطب علیفرازمندي خود را از دست داده و جنبۀ نمادین پیدا کرده
زمان و ی از یونان و روم، خود را در جهانی بیهایهایی در غرب و شرق و اسطورهنام مکان

ها را باید زنده نگاه طور که جوزف کمبل، باور دارد که اسطورهیابد. نویسنده، همانمکان می بی
هاي آرتمیس و )،  اسطوره137داند (همان: داشت و زنده نگاه داشتن آن را کار هنرمندان می

پوشاند و ها میتن آن ها، لباسی نو بهبا بازخوانی آنکشد و مریم را از فراسوي زمان بیرون می
کشاند. ما در این نوشتار، برانیم؛ با رمزگشایی و واکاوي زندگی امروزي می ها را بهپاي آن

 اي آن، نشان دهیم که:نمادهاي دوگانۀ این رمان، افزون بر معرفی بیشتر و واکاوي اسطوره
هاي شرق و غرب انگارة یکی بودن آغازین اسطوره در بر دارنده رز گمشدهنخست: داستان 

 مند است.دوم: روش نویسنده در بیان این انگاره؛ بدیع و داللت است؛ و
اي دارد، مورد نقد و ، با آنکه شهرت جهانی و امتیازات هنري بسیار ارزندهرز گمشده

دانشگاهی  تحلیل علمی و جدي در جامعۀ ادبی و علمی ما قرار نگرفته و تا کنون پژوهش
 خاصی در معرفی و بررسی آن انجام نشده است. 

 پیشینۀ پژوهش -1

 رز گمشدهتوان سومین پژوهش آکادمیک و دانشگاهی در بارة رمان پژوهش حاضر را می
نوشته شده  -نخستین ترجمۀ فارسی این اثر  -دانست که بر اساس ترجمۀ بهروز دیجوریان 

ان نوشته شده است که به بررسی ابعاد دیگري از این اثر است. پیشتر دو مقاله در بارة این رم
 اند:پرداخته
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زاده نیري و اسالمی حسن  نوشته ،گمشده رز رمان در مدرن پست هايمولفه بررسی -
 و زبان، ایرانشناسی مطالعات مجلۀ شرق نسیم پژوهشی -فصلنامۀ علمی در دو
 .هفتم شمارة، ترکیه آتاترك دانشگاه، فارسی ادبیات

 و »واقعیت« توي در تو هايجهان بین رمان این در داده شده است که نشان مقاله این در 
 نویسنده و کندمی تبعیت و پذیردمی تأثیر خیال از واقعیت و دارد وجود همکنشی »خیال«
 بردن بین از« و »قطعیت عدم« ،»ايدایره فرم: «مانند مدرنیسم پست مختلف هايمؤلفه از

 .است کرده استفاده »خیال و تواقعی میان مرز
زاده نیري و اسالمی، ، حسنگمشده رز رمان در عرفانی هايمؤلفه واکاوي و بررسی -

 ، شمارة بیست و نهم.استانبول شناسی دانشگاه مجلۀ شرق

 هايزمرة رمان در توانمی را گمشده رز رمان که یافته است دست نتیجه این به مقاله این 
: مانند عرفانی هايمؤلفه و هاآموزه از آکنده عرفانی، درونمایۀ با رمانی دانست؛ عرفانی
 . ...و اختیاري نفس، مرگ ستیزي، تزکیۀ درون، فلسفه شهود، سفر و وجود، کشف وحدت
» هاي ظهور آن در رمان فارسینظري  اسطوره گشتار و شیوه«هایی دیگر نیز مانند در مقاله

نیز مباحث جالب توجهی در » از بطن ادبیات مدرن هاي جدیدزایش اسطوره«و نیز مقالۀ 
مورد پیوند اسطوره و رمان آمده است که در نوع خود نشان از بازتولید و نمود اسطوره در 

 ادبیات داستانی و مدرن دارد و اینکه اسطوره فقط مربوط به دنیاي گذشته نیست.

 معرفی کوتاه نویسنده و خالصۀ رمان -2

در ترکیه زاده شد. در دانشگاه پنسیلوانیاي آمریکا در رشتۀ  1975ت  سردار ازکان، در اگوس
استانبول بازگشت و  هایش به شناسی تحصیل کرد. سپس براي تکمیل آموزهمدیریت و روان

رز نوشتن رمان کرد و با نخستین اثر خود،  آغاز به 2002شناسی را ادامه داد. از سال  رشتۀ روان
ها در لیست ها ترجمه شد و تا هفتهبسیاري از زبان ه به، شهرت جهانی یافت کگمشده
 هاي جهان جاي گرفت. ترین کتاب پرفروش
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نام دیاناست که نمادي امروزي از اسطورة  ، ماجراي سفر دختر جوانی بهرز گمشده
یا دیاناست. او که یکسال پس از تولد، خواهر دوقلوي خود، مري، را از دست داده  1آرتمیس

مرگ مادر با وصیت او مبنی بر زنده بودن خواهر دوقلوي وي و لزوم یافتنش و است، پس از 
رود تا سراغ مري را از استاد او، بانو زینب، ترکیه می شود. دیانا بهماندن در کنار او روبرو می

بگیرد. بانو زینب، در حکم پیر و مرشد مري است و راه شنیدن صداي گلها را به او یاد داده 
هایی که مادر اش بداند در نامهآنچه را باید از راه خودشناسی و دربارة نیمۀ گمشده است. دیانا

آموزد. خواند. او از بانو زینب، تعلیماتی در باب معرفت نفس میاز زبان مري نوشته است، می
فهمد که مري کسی نیست، جز یابد و می در پایان، دیانا آخرین نامۀ مادر از زبان مري را می

وصیت دیگر مادر  دیگر از مادر و نیز نیمۀ شرقی و بعد اشراقی خود او. وي سرانجام به صورتی
-کند و سرانجام، داستانی را که دیانا میکه نوشتن داستان تولد دوبارة خوداوست، عمل می

 قهرمان سفر رمان، این است که مخاطب خوانده است. در رز گمشدهنویسد، همان رمان 
 هنرمندانه و زیبا ايشیوه به و است نمادین سفري -نمایدسفري آفاقی می ظاهر که به - داستان

 که رساندمی جایی به را داستان اصلی شخصیت سرانجام، و شودمی تبدیل انفسی سفري به
 سفر، این در. یابدمی غرب و شرق هاياسطوره و نمادها نمايتمام آیینۀ و موطن را خودش
 یک با دیانا آشنایی. مؤثرند بسیار اثر درونمایۀ القاي در که آیدمی پیش اتفاقاتی و حوادث
 عمارت در او اقامت همچنین است، سفر در مدام که نقاشی جوان و فقیر پوستسیاه پیرمرد
 و اندشده آورده آنجا به دیگر سرزمینی از کدام هر که رزي هايگل از پر ايباغچه با زینب بانو
 هاییاسطوره به همه شود، می بازگو دیانا براي زینب بانو طریق از که رزها میان گفتگوي نیز

 بازگو را اندیشه این و است منعکس دیانا خود در ها آن امروزي و مدرن تصویر که دارند اشاره
 .کنندمی نمو و زیست انسانی هر درون در و اندزنده همچنان هااسطوره که کند می

 
 تحلیل رمان -3

 واارتباط فرم و محت 1-3
 __________________________________________________________________________  
آرتمیس ایزدبانوي یونانی، خواهر آپولون و دختر لئو و زئوس بود. او باکره و همیشه جوان ماند و نمونۀ یک دختر سرکش و  1

). طبق عقیدة وارنر، او شبیه پریان بوده و در روایات نیز 110: 1386ال، کرد (گریمنافرمان بود که فقط به شکار اظهار تمایل می
آرتمیس اولیه احتماال  الهۀ کشاورزي «گوید ). گریوز بر دو آرتمیس قائل است و می318: 1386اند (همیشه پریان همراه او بوده

س است. او همچنین به عنوان الهۀ ماه شد و سپس الهۀ پاکدامنی و جنگل شد که سمبلش خربود که در آکاردیا پرستش می
 (Gravez, 1978: 120)» کندها نظارت میهمراه با ایلیثیا بر تول د بچه
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، رابطۀ بین فرم و محتوا درهم تنیده است، بدین معنا که رز گمشدهدر رمان 
ها، فرم سازد. در این قبیل رمانکوچکترین تغییري در فرم داستان، محتواي آن را معیوب می

شکل در واقع قالب «اندازة محتوا و حتی بیشتر از آن، درخور اهمیت و ارزش است. فرم یا  به
گزیند. در اي است که نویسنده براي بیان محتوا برمیه شگردهاي هنريیا شیوه یا مجموع

تواند قدري خودویژه است که هرگونه دخل و تصرف در آن، می ها، شکل بهبهترین داستان
مند را  هاي صناعتعبارت دیگر، شکل داستان دار کند. بهشناختی آن را خدشهتمامیت زیبایی

ها، رابطۀ بین شکل و محتوایشان را مخدوش  اري در فرم بیان آنتوان تغییر داد، زیرا دستکنمی
 مند. رمانی است، صناعت رز گمشده). از این  رو رمان 160-161: 1390(پاینده، » کندمی

هایی که حتی ها شکل گرفته است؛ تقابلتمام داستان از فرم گرفته تا محتوا، با تقابل
اي ندارد. شخصیت اصلی رمان، دیانا، که تصویر دهها هم قطعیت تثبیت شدوگانه بودن خود آن

بازسازي شده و مدرنی از اسطورة یونانی آرتمیس و اسطورة رومی دیاناست، با رز آرتمیس که 
دنبال  وصیت مادرش به کند. او بنا بههمانی پیدا مینماد بعد حیوانی انسان است، رابطۀ این

ت و بعد الهی انسان است، سفري نمادین از اش، مري، که نماد پاکی و معنویهمزاد خیالی
 کند.شرق اشراق و عرفان، آغاز می غرب فلسفه و خرد به

 و ادبیات اسطوره 2-3
اعتقاد کمبل، این  بهانند. دهایی دربارة خدایان میاسطوره را داستان شناسان، برخی از اسطوره

نسان و طبیعت یا نظامی هاي برانگیخته شده از جسم اتجسم قدرتها، اسطورهخدایان و 
). براساس این نظر، 49: 1380د (کمبل، نکه در زندگی بشر و کائنات عملکرد دار ندا ارزشی
صورت نمادین  و  ها و استعدادهاي ناشناختۀ وجود انسانند که بهها، قدرتها، جنبهاسطوره

 شوند.رمزآلود خدایان تجسم می
لمپ اگو مگوهاي خدایان در کوه تئاگنس که شاید از روایات هومر در باب ب«

آنچه خوانده بود، چنین دستگیرش شد که ایزدان گوناگون نماد   حال بود، ازآشفته
هایشان را براساس نظریۀ اضداد توان ناسازگاريصورت میاند و در اینعناصر طبیعی

 ). 18-19: 1387(روتون،  »توضیح داد ،که در فیزیک معاصر مورد توجه است
ی و اوپانیشادها در مثل تا فیزیک جدید، هیچ یدر فاصلۀ بین اساطیر اقوام ابتدا«درواقع 

د که در هر دورة ناي وجود دارهاي جاودانهدگرگونی بنیادي صورت نگرفته است. درونمایه
اعتقاد روالن بارت که پایان یافتن و  ).  بنا به211: 1385یب، تغ(دس» شودتاریخی تکرار می

 ها، باید)، اسطوره111: 1387، روتون( داندمعناي متوقف شدن جهان میبه ها رامرگ اسطوره
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ها اسطوره«اي حضور داشته باشند. درواقع همواره و متناسب با شرایط مکانی و زمانی هر دوره
ها را زنده نگهدارند، انواع هنرمندانند. نقش  توانند آنداشته شوند و کسانی که می باید زنده نگه

انسان  ،). براین مبنا137: 1380(کمبل،  »اي کردن محیط زیست و جهان استسطورها ؛هنرمند
 ي بیابد که با زندگی او مرتبط و متناسب بوده و کارکرد داشته باشد. اباید اسطوره

 در نظر گرفته است:اسطوره چهار کارکرد ) براي 62: 1380کمبل (
داده و قوة ادراك رازي  آلود نشانتواند جهان را رازاسطوره می :کارکرد عرفانی -یک

اگر همۀ چیزها  .مخاطب خودعرضه کند را که در پس هر صورتی نهفته است، به
 .شودیک تصویر مقدس تبدیل می رازآلود جلوه کنند، کیهان به

 »علم«کار  گسترةاز این منظر، اگرچه کارکرد اسطوره در  :شناختیکارکرد کیهان -دو
  .دهد که رازناکی آن همچنان باقی بماندیر کیهان را نشان میاي تصوگونهاست، اما به

نظم اجتماعی معین حمایت  اسطوره در این جایگاه از یک :شناختیکارکرد جامعه -ج
هاي هاي مکانبخشد. از منظر کارکرد اجتماعی، میان اسطورهآن اعتبار می کند و بهمی

 .هاي زیادي وجود داردمختلف، تفاوت
 ،پردازد که انسان تحت هر شرایطیه میئلاین مس به :تعلیمی و تربیتیکارکرد  -د

و نقش تربیتی اسطوره است که  همین کارکردچگونه زندگی خود را سپري کند. 
  کنداسطوره نیازمند می انسان را در هر زمان و هر مکان، به

، ز گمشدهراز میان کارکردهاي چهارگانۀ اسطوره، کارکرد تعلیمی و تربیتی در رمان 
اي دارد. داستان، رنج ناشی از فقدان مادر را بر دوش شخصیت اصلی خود، دیانا، نمود برجسته

ها، این  روز کردن اسطورة مریم مقدس و آرتمیس و بازخوانی مجدد آن نهد. سپس با بهمی
مرگ  کند تا نگرش او را نسبت بهنشسته فراهم می سوگ فرصت را براي شخصیت افسرده و به

هاي کهن که زاییدة ذهن خالق شخصیت نویسندة فقدان تغییر دهد. این نو شدگی اسطورهو 
گیرد، داستان (دیانا) است، همچون فرزند خلفی که دست والد خود را در روزهاي ناتوانی می

دهد و تا پایان روایت، یعنی آنجا که دیاناي ترین وضعیت روحی نجات میدیانا، را از خموده
یابد، جلو کند و او و خواهرش مري را در خودش میر مادرش را احساس میداستان، حضو

 برد.  می
ها و نمادهاي دوگانه و متقابل شدن اسطوره ، تفصیل و شرح یکیرز گمشدهکلیت رمان 

اند و منشأ است. این عناصر دوگانه، نمادهاي خیر و شرند که در یک پیکرة واحد جاي گرفته
 ها یکی است: پیدایش آن
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 ایزدبانوي آرتمیس و مریم مقدس (شهر افسس) 1-2-3
که نام رومی او دیاناست، خدابانوي شکار و ماه و دختر «ست  آرتمیس، از ایزدبانوان یونانی

هاي  ) بود که با گروهی از حوریان و سگleto) و لیتو (zeusداشتنی زئوس (بلندباال و دوست
) 65: 1386(بولن، » پرداخت. ف و سیاحت میکش ها و مرغزارها بهها، کوهشکاري در جنگل

 این ایزدبانو در داستان نیز همین گونه معرفی شده است:
 خوب، پس گوش کن...«دیانا گفت: «

تمام معنا، که با تیرش مرگی  آرتمیس نام دیگر دیانا. الهۀ شکار. یک شکارچی به
سته، اما در عین حال کند. آزاده روح، اما اسیر. واب شکار تقدیم می خوش و ناگهانی به

 دنیا آورد و ... درخت زیتون تکیه داد و او را به متکبر. مادرش لتو دردکشان به
 مکثی کرد، نفس عمیقی کشید و اضافه کرد: و دوقلویش را...

دوقلوي آرتمیس یعنی  هاي ماتیاس خیره شد و گفت: بعدا  راجع بهچشم سپس به
 )124 :1389(ازکان، » آپولون صحبت خواهم کرد.

رغم باکره بودن، حامی زنانی است که آرتمیس، خواهر دوقلوي آپولون است. او علی
(گریمال، » ها ارزانی دارد. آن تواند مرگی سریع و آسان بهزایمان سخت و کشنده دارند، زیرا می

تواند تداعی کنندة مریم مقدس باشد. نویسنده در ) باکره بودن و زایمان سخت، می41: 1386
اسطوره شدن او در روایت   دهد که باكل آرتمیس، مریم مقدس و روحانی را قرار میمقاب

اسطوره وقتی در زمانی خاص و شرایط خاصی  کند. استروس بر این باورست که یک کمک می
 ).97: 1385کند. (استروس، شود، معنایی متناسب با همان زمان و موقعیت پیدا میروایت می

هاي تاریخی و بازخوانی ها و شخصیترمان، استفاده از اسطوره هاي دیگر ایناز ویژگی
هاست. دو اسطورة آرتمیس و مریم و دو شخصیت مریم مقدس و سقراط در تمام  دوبارة آن

کنند و هر کدام ها، معنایی متفاوت و درونی پیدا میداستان حضور دارند. در این رمان، اسطوره
هاي جهانی در طول داستان ن است. در واقع این اسطورهها، جلوة یکی از شئونات انسااز آن

یکی از اصول مهم در نقد اسطوره، این است که «شوند. هایی فردي میاسطوره تبدیل به
) ازکان، در نهایت، 102: 1387(روتون، » تصویر یکسانند. هاي فردي و جهانی یک شکل

-نا، و مریم را با مري یکی و اینکند. آرتمیس را با دیاها را یکی میها و اسطورهشخصیت
سازد. شهر افسس نیز که شخصیت واحد می کند و سرانجام نیز از دیانا و مري یکهمانی می

هاي داستان هم در ابتدا و هم در انتهاي داستان آمده است، و جایگاه نمادین تمام اسطوره
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افسس! «شود. می (آرتمیس و مریم و سقراط و ...) است، با شخصیت و راوي داستان یکی
شهر دو گانگی. هم معبد آرتمیس، هم مأمن مطهر مریم مقدس. سرایی هم براي نفس و هم 

 ).212-213: 1389(ازکان، » براي روح.
پایان  به«روشنی آمده است.  ها، بهشدن تمام نمادها و اسطوره در پایان داستان نیز، یکی

چیز  ها فقط یک رد... قلبم دربارة همۀ اینآرتمیس و مریم فکر خواهم ک فکر خواهم کرد... به
 ).209(همان: » هر دو یکی هستند.«خواهد گفت...

چیز است؛ شهر افسس. شهر افسس در داستان،  طبق داستان، منشأ این دو اسطوره، یک
 نماد نفس انسان است که خیر و شر و آرتمیس و مریم را توأم با هم دارد.

میس، هم مأمن مطهر مریم مقدس. سرایی هم افسس! شهر دوگانگی. هم معبد آرت«
براي نفس و هم براي روح. تجسم هم کبر و هم فروتنی، هم اسارت و هم آزادي. 

 )213(همان: » اند.افسس! شهري همچون انسان که در آن تضادها در هم ادغام شده
 دیانا و مري (دیانا) 2-2-3

 مدامشخصیتی است که در داستان شخصیت پویا،  دیانا شخصیت اصلی و پویاي داستان است.
بینی او ها و جهاندر حال تغییر و تحول است. طی این تغییرات، نگرش، عقاید، خصلت

هاي اصلی در رمان، شخصیتبیشتر ). 201: 1388 ،و میرصادقی شود (میرصادقیدگرگون می
اش را عديب در سیر روایت، دیانا شخصیت تک شوند.ند و دستخوش تغییر و دگرگونی مییپویا

دهد و ابعاد شخصیتی مري را هاي آرتمیسی او بوده است، تغییر و رشد میکه نمایانگر ویژگی
پروراند. مري، خواهر دوقلو و همزاد اوست، که خصائص معنوي قوي دارد. او در خود می

 نمادي از مریم مقدس است.   
اخت او شکل براي شن شخصیت اصلی داستان، دیاناست و داستان بر اساس تالش

آرتمیس که نام رومی او دیاناست، خدابانوي شکار و ماه و دختر بلندباال و «گرفته است. 
ها،  هاي شکاري در جنگل داشتنی زئوس و لیتو بود که با گروهی از حوریان و سگدوست

 ).65: 1386(بولن، » پرداخت.کشف و سیاحت می ها و مرغزارها به کوه
اي تنگاتنگ دارد. شخصیت مکمل و متقابل ورة همنام خود رابطهاین شخصیت داستان، با اسط

دیانا، مري، خواهر دوقلوي اوست که بازتاب اسطورة مریم مقدس است. این دو شخصیت تا 
شوند. استروس معتقد است که دو شخصیت متضاد تا زمانی که هم نزدیک می شدن به مرز یکی

تن واحد  شخص باقی بمانند و یک ار هم و درون یکتوانند در کناند، میدو پاره و دوقلو نشده
گونه است. داستان بر این باور  ) نگرش داستان نیز همین46: 1385حساب بیایند (استروس،  به
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هاي متضاد وجود انسانند، درآغاز  هاي دوگانه که نمادهاي شئونات و ساحت  است که اسطوره
استان، در ابتدا دیانا و مري را دو شخصیت اند. د اند و سپس دوگانه و متمایز شدهیکی بوده

شوند و دیاناي آخر داستان، مري را داند،. اما در سیر روایت، این دو یکی میمجزا و دوقلو می
 هاست. دهندة همان تصور یکی شدن اسطوره یابد. این مطلب نشاندر درون خود می

ي آفرینش نمادي نو نویسنده، از موقعیت تاریخی و جغرافیایی خاص شهر افسس، برا
استفاده کرده است. افسس، یکی از شهرهاي استان ازمیر واقع در غرب و بخش اروپایی ترکیه 

آرتمیس و  و جایگاه معبد الهۀ آرتمیس و مریم مقدس است. داستان، کبر و اسارت (نفس) را به
ود انسان که مریم مقدس (روح) نسبت داده است. این تعبیر دو گانگی خ فروتنی و آزادي را به

جهان  گمان هجوم ظلمت بهبی«اي دارد. بعد دانی و عالی براي او قائل است، ریشۀ اسطوره
ایست که اي بس کهن است و این ثنویت و نزاع میان روشنایی و تاریکی، آموزهنور، اسطوره
رو و از اینرسد ایرانی می و اروپایی و هندودوران زندگانی مشترك اقوام آریایی و هند قدمتش به

در داستان،  ).122: 1388(ستاري،  »شودقوت و ضعف یافت مینزد همۀ اقوام هند و اروپایی به
 اند.عنوان دو معبود جداگانه با صفاتی متضاد با هم نشان داده شده آرتمیس و مریم، به

گوید. فریاد جمعیت را دختر جوان گفت: سنت جان براي خلق از مردم مقدس می«
کنند؟ هزاران انسان کنند و با عصبانیت نفرینش میغرند، پرخاش میکه میشنوي می
کنند. گوش کن؛ پا کند، اعتراض میشان را ممنوع میاي که پرستش الههدین تازه  به

خواهیم آرتمیس مریم دیگر کیست؟ ما می«زنند: کوبند و با هم فریاد میبر زمین می
-آن دیانا می ها بهآرتمیس؟ الهه؟ همان که رومی«مرد جوان پرسید: » را پرستش کنیم!

 )13: 1389(ازکان، » گویند؟
اند، اما در کمبل معتقد است که اساطیر مختلف شرق و غرب، در ابتدا یکی و مشترك بوده     

اند اي که بین تمدن در خاور نزدیک و عصر کنونی است، از هم جدا و دور شدهطول دوره
رود و راوي (دیانا) پس از در پایان داستان، این دوگانگی از میان می ). 21-22: 1389(کمبل، 

ها رسد که در آن اسطورهنقطۀ آغازینی می انجامد، بهشناخت بیشتر خودش می سیر روایت که به
 اند. ها و شرق و غرب یکی بودهو الهه

و پایان فکر خواهم  شروع هاي دوقلوي فصل اول فکر خواهم کرد... بهبطري اي، بهو بعد لحظه«
آرتمیس و مریم فکر خواهم کرد...  داستان دو موجی که ماتیاس تعریف کرده بود... به کرد... به

مادرم و من... قلبم دربارة  تر از همه بهمري و من... و مهم آن دو مرغ دریایی در نقاشی... به به
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گوید ماتیاس هم قلبم میخواهم آنچه را ها فقط یک چیز خواهد گفت... و چون میهمۀ این
 ).209: 1389(ازکان، » هر دو یکی هستند.«بشنود، اولین جملۀ رمانم را خودم خواهم خواند: 

آید. در ابتداي کتاب نیز حساب می زمان آغاز و آفرینش به نوعی بازگشت به این خود به
-نیز تکرار میاند و داستان درست بعد از همین چند عبارت که در پایان همین عبارات آمده

شود. گویی، زمان روایت قبل از زمان آغاز داستان است. درواقع، شوند، وارد فصل یک می
شود که ابتداي فصل اول کتاب و ) آغاز می15(همان:» هر دو یکی هستند...«داستان از جملۀ 

 آغاز داستان راوي است. این جمله، اولین سؤال و انگیزة حرکت شخصیت اصلی داستان، یعنی
 دیاناست. 

هر دو یکی هستند... تنها یکی. آري، البته که تنها یک بطري وجود دارد. نه، این «
بینم، ممکن بیند. اما شاید، شاید دو بطري میهام دو بطري میدرست نیست. چشم

هم هست که یک بطري باشد؟ متأسفانه نه، آن قدرها مست نیستم. ممکن نیست که 
 )15(همان: » ي است. اما چرا دو بطري؟ چرا؟دو تا ببینم. واقعا  دو بطر

عبارت باال، که از دو صفحۀ آغازین کتاب انتخاب شده است، گویاي این نکته است که 
این بخش از روایت از زبان نویسندة کتاب (ازکان) بیان شده است، نه از زبان نویسنده و 

شکل  1ايداستان فرم دایره ب، بهشخصیت داستان (دیانا). این تکرار عبارات در آغاز و پایان کتا
وضعیت و موقعیت  اي، ارائۀ شکلی است که در آن بازگشت بهساختار دایره«داده است. 

: 1388(میرصادقی و میرصادقی، » دهد.(معموال  ناخوشایند) اول داستان را در آخر نشان می
186.( 

این ساختار با گزارة زیر شود و اي که از آن آغاز شده بود، ختم میهمان نقطه داستان به
ترین داستان آفرینش را بنویس: سفري که از تو آغاز در کتابت، قدیمی«کامال  هماهنگ است. 

 )193: 1389(ازکان، » شود.تو ختم می شود و بهمی
کند. در پایان یگانگی میان دیانا و مري، در شخصیت دیاناي نویسنده نمود پیدا می

 ودش یافته است. روایت، دیانا، مري را در خ
 رز آرتمیس و رز مریم (رز افسس) -3-2-3

آمده است. از جملۀ آن تعابیر که با » رز«یا » گل سرخ«در فرهنگ نمادها تعابیر زیادي براي 
متن داستان هماهنگی بسیار دارد، نماد مادر ملکوتی و حضرت مریم و نیز زندگی دوباره است. 

 __________________________________________________________________________  
تواند دقیقا  عین جمالت را در بر بگیرد و هم شود. این تکرار میبدین معنی که شروع داستان در پایان داستان نیز تکرار می 1

 داستان، راوي به آن اشاره داشته است. تواند تکرار عملی باشد که در ابتدايمی
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شود. گل سرخ نشانۀ کمال تام و ملکوتی ملحوظ می عنوان  مظهر زیبایی مادربه«این گل 
) همچنین نماد تولد دوباره و 744/ 4: ج1388(شوالیه، گربران، » تمامیت بدون نقص است.

). در داستان انواعی از گل رز نشان داده شده است که هر 746عوالم باطن است (همان:  سفر به
 تواند نمادي خاص باشد.کدام می
 رز آرتمیس  -

خود دیانا و اسطورة آرتمیس و دوقلوي رز مریم است. خصایصی منفی چون  نماد
(موسوي » قرمز نشان روح حیوانی است.«بینی دارد. رنگش قرمز است و غرور و خودبزرگ

 ).145: 1390گیالنی، 
 رز مریم -

دوقلوي رز آرتمیس است. نماد مري و مریم مقدس است. رنگش سفید است که نماد       
 هاي شخصیتی مري را دارد. فروتن و معنوي است.یت و روحانیت است. ویژگیپاکی، معنو

 رز افسس -

شدن دوگانگی و وحدت آرتمیس و مریم است.  این رز، مثل شهر افسس، نماد یکی
نماد نیروهاي خیر و شر که در یک پیکرة واحد قرار دارند. در پایان داستان دوباره از رز افسس 

وصیت مادر  دیانا راه باغچه و حقیقت خود را یافته است و بنا به شود. آنجا کهنام برده می
-نویسد، اسم رز را، افسس که اجتماع آرتمیس و مریم است، میداستان آفرینش خودش را می

گذارد. درواقع این نام، نام تکامل یافتۀ خودش است؛ دیانایی که مري را در خود بازیافته است. 
توانند در کنار هم و در دو شخصیت متضاد می«گفت این  توانبراساس این رمزگشایی می

» که او هنوز کامال  دوپاره و دوقلو نشده است.درون یک شخص باقی بمانند تا زمانی
اسم رز، رز افسس «) و آرتمیس حیوانی از مریم االهی جدا نشده است. 46: 1385(استروس، 

ن خاص خودش را دارد؛ از رؤیاها است. رزي که با عطري الهی آفریده شده است. عطرش لح
 ).197: 1389(ازکان، » گوید.خدا در این دنیا می گوید. از رسیدن بهها میو از فرشته

هاي رز افسس خیلی موقعیت خاصی دارد. این گل دو سر با کاشتن دو رز با شخصیت«
ها  که آنکلی متفاوت در گلدان شکل گرفته است. این دو مدام در حال ستیزند. براي آن به

 ).159(همان: » رز باشند. توانند یکما ثابت کنند که می مان بکاریم، اول باید بهرا در باغچه
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 گیرينتیجه
-هاي دوتایی و متفاوت که ویژگیمؤید این نکته است که اسطوره رز گمشدهداستان 

خود را با ین ، روایت رز گمشدهاند. داستان اي دور یکی بودهاند، در گذشتههاي متضاد داشته
نماد آرتمیس و مریم مقدس،  -برد. سه اسطورههاي دوقلو پیش میانگارة یکی بودن اسطوره

هاي دوتایی، شوند. این اسطورهدیانا و مري و رز آرتمیس و رز مریم، در طول داستان یکی می
انی دور، از هم است که در زم دهندة این انگارهاند. این مطلب نشان در ابتدا و پایان داستان یکی

اند. شهر افسس، نماد یکی بودن ایزدبانوي آرتمیس و مریم مقدس است. دیانا، که جدا نبوده
شخصیت پویاي داستان است و در پایلن داستان، تغییر در نگرش و شخصیت او روي داده 

بودن او و خواهر دوقلوي او، مري، است. رز افسس نیز، نمادي از  است، نمادي از یکی
توانند نمادي از خیر و هاي دوگانه میودن رز آرتمیس و رز مریم است. تمام این اسطورهب یکی

شر باشند. وجود خصایص منفی چون غرور، در هر سه ایزدبانوي آرتمیس، دیانا و رز آرتمیس 
مشترك است. مریم مقدس، مري و رز مریم نیز در داشتن خصایص معنوي و روحانی با هم 

 وجه اشتراك دارند. 
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