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 دهچکي
پژوه رومانیايي معاصر، در کشور خود به عنوان يك  شناس و دين میرچا الیاده، اسطوره   

تاريخي ـ  شود؛ بیان مباحثي توسط او چون گذار از زمان خطي نويس برجسته شناخته مي داستان
هايي ناشناخته از اساطیر کهن را براي  به زمان  قدسي و ورود به لحظۀ ازلي و نوزايي، بخش

امروزي قابل درک کرد. وي نگارش و خوانش داستان را راهي براي گذر از زمان  بشر 
داند. بررسي  يکي از  اضطراب و آرام قدسي مي تاريخي و ورود به زمان  بيـ  پراضطراب خطي

يافتن به يك شیوۀ  فرصتي است براي دست دوازده هزار رأس گاوآثار داستاني خود الیاده، 
شناختي. در اين شیوۀ  هاي اسطوره زمان در آن از ديدگاه پژوهش روايتگري ويژه و تحلیل

هايي که اضطراب قهرمان به باالترين حد  روايتگري، داستان با يك زمان  د و راني ـ در بخش
کند. داستان در فضاي پر  نگري، او را وارد زمان قدسي مي اي گذشته رسد ـ به ياري  گونه مي

دهد و نويسنده از خالل روايت اين داستان  رخ مي اضطراب  جنگ و بمباران بخارست
ستیزي در بستر درکي اساطیري  را به بازي بگیرد و با تاريخ  زاي تاريخ کوشد زمان  اضطراب مي

 از زمان، يأس را در میانۀ روايتي ويژه، به امید تبديل کند.

  اب تاريخي.اي، میرچا الیاده، روايتگري، اضطر زمان، روايت اسطوره:  کليدی گانواژ
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 مقدمه -0

م(، اسطوره پژوه و پديدارشناس ديني، در میان مردم روماني، به 4092-4020میرچا الیاده )    
پردازي وي براي خوانندۀ  شود و اين جنبۀ داستان نويس برجسته شناخته مي عنوان  يك داستان

، 4راز دکتر هانيگبرگران به تو ايراني، نامکشوف باقي مانده است. از جمله آثار  داستاني  وي مي
جوانی ، 8خانم کریستينا، 1خاطرات یک نوجوان نابينا، 1شده جنگل فراموش، 8های بنگال شب

اشاره کرد. در آثار  2دوازده هزار رأس گاوو  یک مرد بزرگ، خيابان مينتوالسا، 0بدون جوانی
گرفته است ـ عالقۀ که از زندگي خود نويسنده سرچشمه  های بنگال شبداستاني وي ـ به جز 

نگاري الیاده از نظر شیوۀ روايت،  آشکاراست. البته تخیلي 2نويسي تخیلي اي داستان الیاده به گونه
سازد و  با ديگر آثار اين نوع، همگون نیست. آنچه شیوۀ روايتگري الیاده را از ديگران ممتاز مي

هستیم که به عنوان  نويسي مواجه  بخشد، اين است که ما با داستان به آن اهمیت مي
و نظراتي  ها پژوهش کرده  هاي اساطیري و عنصر زمان در آن ها بر روايت پژوه، سال  اسطوره

است. او انسان  مدرني را که جز تاريخ، روايتي  ها ارائه داده تأثیرگذار و درخور توج ه دربارۀ آن
یست، دچار  يأسي ناگزير ن  هايي به سبك اسطوره پذيرد و پذيراي روايت ديگر از واقعیت نمي

گراي معاصر، امکان   بیند؛ الیاده بر اين باور است که هیچ يك از مکتب هاي فلسفي تاريخ مي
(. تنها راه  گريز از اين 401، 4101دفاع از انسان در برابر هراس  از تاريخ را ندارند )الیاده، 

به ياري  يك روايت کارساز، هراس، گذار از زمان  خطي به زمان  قدسي است و اين گذار، جز 
هاي الیاده  سازند؛ افزون بر اين، رمان ها آن را فراهم مي پذير نیست؛ روايتي که اسطوره امکان

هاي تاريخي  اسطوره»هاي باستاني است؛ در واقع  هاي تاريخي به اسطوره عرصۀ الحاق اسطوره
شناختي به  ادبي جنبۀ جامعهشوند، با ظهورشان در متون  هاي باستاني ملحق مي که به اسطوره

هاي بلند الیاده رخ  ( و اين در داستان18: 4120پور،  )خاوري و کهنمويي« دهند ادبیات مي
 دهد. مي
تواند اتفاقي باشد؛ در ديگر آثار داستاني وي  اين گونه از روايتگري زمان در آثار  الیاده، نمي    

از داستان  مورد بررسي، شايد مشهودترين هاي مختلف وجود دارد. پس  نیز اين حالت به گونه
جوانی شیوۀ گذار از زمان  خطي به زمان  قدسي و نوزايي را بتوان در رمان  کوتاه وي با عنوان 

اي هستیم که  شناس سالخورده دريافت که در آن شاهد داستان زندگي استاد زبان بدون جوانی
انگیز، توج ه نیروهاي  ن رويداد شگفتيابد و اي در يك سانحۀ طبیعي، جواني خود را باز مي

کند  (. بررسي  گذراي آثار داستاني الیاده اثبات مي0، 4102کند )الیاده،  نازي را به او جلب مي
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اتفاقي رخ نداده است و ذهن الیاده  دوازده هزار رأس گاوکه اين شیوۀ روايتگري زمان در 
ساطیر، يعني د و راني بوده است؛ البته زمان به سبك ا  مدام درگیر  رسیدن به يك شیوۀ روايت

اش را همواره صرف ادبیات و هنر  سازي بايد پذيرفت که ذهن انسان، توانايي ازلي اسطوره
اي اسطورۀ  ها و رويدادهاي آثار ادبي، خود تبديل به گونه ها، مکان ها، زمان کرده و شخصیت

اني الیاده را متفاوت ساخته، ذهنیت چه آثار داست (؛ ام ا آن04: 4101شوند )رؤيايي،  جديد مي
پژوه اوست که با وارد ساختن هوشیارانۀ کارکردهاي اسطوره به رمان، آن را ويژه  اسطوره
 ساخته. 
شناختي، از سويي فرصتي  هاي اسطوره بررسي روايت اين داستان از ديدگاه پژوهش        

اي ويژه از  ت اساطیر و از سويي گونهتر نظرات الیاده دربارۀ زمان در رواي است براي درک دقیق
. گرچه يکي از 0است سازد که مورد توج ه و اقبال مخاطبان بسیار بوده روايت زمان را مطرح مي

است،ام اموضوع اصلي اين پژوهش، « رئالیسم جادويي»نگاري میرچاالیاده  هاي داستان شیوه
کوشیم به موضوع داليل   ين مقاله ميتحلیل روايتگري زمان درآثارالیاده است و از اين رو، در ا

دوازده پژوه، به شیوۀ روايت زمان در آفرينش رمان  آوري الیاده، به عنوان يك اسطوره روي
بپردازيم و بررسي آثار داستاني الیاده از دريچۀ رئالیسم جادويي، مجال ديگري  هزار رأس گاو

 طلبد. را مي
الیاده، مسئلۀ مهم آن است که پژوهشگري  شناختي شگرد روايتگري در بررسي اسطوره     

نويس چون الیاده که از هراس و اضطراب برآمده از زمان خطي و تاريخ آگاه است،  داستان
خواهد يك هراس تاريخي را به تصوير کشد و روايت کند، در روايت زمان  نهفته  گاه که مي آن

در  49   مايۀ داستاني وايت زمانکند؟ شگردهاي الیاده براي ر در اين رويداد، چگونه عمل مي
تواند رهگشاي درک بسیاري از  طرح داستان يکي از موضوعاتي است که تمرکز بر آن مي

اي  چه شیوۀ الیاده را ويژه ساخته، تالش او براي روايت به گونه مسائل باشد. در حقیقت آن
سويي گذار را براي است که از سويي گزارشگر  گذار از زمان خطي به زمان  قدسي باشد و از 

اي، پژوهش پیش رو بر  پذير سازد. براي درک دقیق چنین شیوه شخص  خوانشگر متن، امکان
رو بر آن است، با دقت در نظريات الیاده و  هايي شکل گرفته است که پژوهش پیش بنیاد پرسش

 ها تمرکز کند: تمرکز بر داستان دوازده هزار رأس گاو، بر آن
نويسي وي  اي و شیوۀ داستان یانۀ شیوۀ نگاه  الیاده به روايت اسطورهالف( چه پیوندي در م

 وجود دارد؟
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وجود دارد که مشابه هزار رأس گاو ب( چه شگردهايي در روايتگري داستان دوازده 
 اي است؟ هاي اسطوره روايت

 ج( کارکرد  شیوۀ روايتگري داستان  الیاده و اهمیت آن در چیست؟
هاي زير  رو بر محور گمانه هاي مطرح شده، پژوهش پیش ي به پرسشگوي در راستاي پاسخ    

 شود: اجرا مي
 نويسي الیاده کامال  در پیوند با نگرش و ادراک وي از اسطوره است. الف( شیوۀ داستان

وار و د و راني در داستان  کند که زمان دايره اي عمل مي الیاده در روايتگري داستانش به گونه ب(
 ه است.وي قابل مشاهد

القاي امید و امکان تداوم زندگي در شرايط دشوار، از جمله کارکردهاي مهم اين شیوۀ  ج(
 روايتگري است.

(a) 0-0- پيشينه و روش تحقيق 
اي از ديدگاه الیاده توج ه ويژه نشان داده است،  يکي از نويسندگاني که به روايت اسطوره    

 Mircea Eliade: The Mythical يوجین سیمون است که در کتابي با عنوان 

Narrative به بررسي اين مسئله پرداخته است؛ البته مباحث در اين کتاب بیشتر بر تعريف
( متمرکز است و جز در Simion, 2001:153، به عنوان  روايت امري مقدس ) اسطوره

و  409و  411هاي کوتاه الیاده اشاره شده )همان:  معدود مواردي که به شیوۀ نگارش داستان
رو  (، مفاهیم مورد نظر اين پژوهشگر از شیوۀ روايت الیاده، با آن چه در پژوهش پیش840
 خوانید متفاوت است. مي
گرچه به مبحث  Time, Narrative, and Historyدر کتاب ديگري با عنوان      

سنده (، ام ا نوي,420:1991Carrروايتگري تاريخ و اسطوره از ديدگاه الیاده اشاره شده است )
 A Theory ofهاي الیاده نپرداخته است. همچنین در کتاب  به شیوۀ روايتگري داستان

Narrative  ( 182به مبحث روايت اسطوره از ديدگاه الیاده پرداخته شده استAltman, 

آمده  اسطورۀ بازگشت جاودانه ( که بیشتر شرح همان مباحثي است که در کتاب2008 :
وار به شرح  روايت  اي اشاره هاي ديگري نیز به گونه شده، در کتاباست. افزون بر کتاب ياد 

 Sacredتوان به  اي از ديدگاه  الیاده پرداخته شده است که از آن جمله مي اسطوره

Narrative: Readings in the Theory of Myth  اشاره کرد که در بخشي با عنوان
ده، برخي از مقاالت مرتبط با روايت ، عالوه بر توضیح کلیات ديدگاه الیا44تاريخ مقدس

 (.Dundes, 1984 : 137اي از ديدگاه الیاده نیز معرفي شده است  ) تاريخي ـ اسطوره
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اي دربارۀ مبحث روايتگري زمان در آثار داستاني الیاده، به شکل  در زبان فارسي به نمونه     
هاي الیاده به  به بررسي داستاني رو، دست نیافتیم. يکي از مقاالتي که در زبان فارس مقالۀ پیش

نوشتۀ « گذار از خیابان مینتوالسا )نظري بر سه داستان میرچا الیاده(»اي گذرا پرداخته،  گونه
خیابان »گرچه نگارنده به نکات درخور توج هي از سه داستان  ؛( است4100فاضلي بیرجندي )

گونه که خود  رده است ام ا هماناشاره ک دوازده هزار رأس گاوو « يك مرد بزرگ»، «مینتوالسا
 (.89 ،4100بیرجندي،  توان آن را يك نقد تخصصي دانست )فاضلي نگارنده معترف است، نمي

هاي میرچا الیاده و آثار فراواني که دربارۀ وي  با وجود اقبال گسترده به آثار و انديشه     
اش، نوبودگي  وه و رويکرد ويژهرو، به سبب شی توان اد عا کرد که اثر پیش نگاشته شده است، مي

 خود را حفظ کرده است.
ها  ، روش تحلیل داده«اي کتابخانه»دراين پژوهش، روش گردآوري اطالعات، ازنوع روش     

است. اين پژوهش بر « استدالل استقرايي»و روش استداللي از نوع روش « کیفي»ازنوع روش 
اي روايت با  ر میرچا الیاده، که در آن، گونهاث دوازده هزار رأس گاوآن است با بررسي داستان 

وار و د و راني روايت مورد پژوهش قرارگیرد. زمان  زمان د وراني استفاده شده است، زمان دايره
وار، در تعريف اسطوره با ديدگاه الیاده همخواني دارد و اين شیوۀ روايتگري، يکي از  دايره

يخ بوده که الیاده از آن در روايت اين داستان بهره گانۀ بشر ابتدايي براي فسخ تار هاي سه راه
 برده است.

 بحث و بررسی -6
پژوه رومانیايي، بیشتر به سبب نظريات بنیادينش دربارۀ  شناس ودين میرچا الیاده اسطوره       

زمان و مکان در اساطیر شهرت دارد. به باور او اسطوره روايتي است قدسي و مینوي از 
زمان او لین، زمان تخیلي بدايت همه چیز رخ داده؛ بنابراين اسطوره افزون بر آن اي که در  واقعه

ها نیز  (، روايتگر نوسان میان زمان41، 4108که همیشه متضمن روايت يك خلقت است )الیاده،
هست. بر اساس چنین تعريفي، واضح و آشکار است که روايت، زمان و مکان، عناصر درخور 

 اده از اساطیر هستند. توج هي در تعاريف الی
کند، زمان و مکان به دو صورت قدسي و خطي  پژوه مطرح مي در نظراتي که اين اسطوره     

وجود دارند؛ زمان و مکان  خطي، همان زمان و مکاني است که به صورت معمول و نیز در 
مکاني است هاي تاريخي با آن مواجه هستیم؛ ام ا زمان و مکان  قدسي عبارت از زمان و  روايت
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ها در  ها و روايت هاي اساطیري و نیز هر محصول  ذهني که با اين آيین ها و روايت که آيین
 سازند.  پیوند هستند، حضور در آن را براي ما فراهم مي

براي گذار از زمان  تاريخي به زمان  قدسي و يافتن يك دريچه به لحظۀ ازلي، نیازمند  يك       
دارد، در شنودن و بازآفريني   که آيیني برپا مي ي هستیم. در حقیقت آنروايت يا آيین  اساطیر

شود و بدين وسیله در زمان و مکاني برتر از زمان و  نمادين  يك روايت اساطیري همراه مي
توان گفت که بشر نخستین با زنده کردن اساطیر  گیرد؛ به طور خالصه مي مکان دنیوي جاي مي

ي و دنیوي که ويژۀ ثبت رويدادها و وقايع تاريخي است، خارج و زيستن با آن، از زمان خط
شد که  شد و به زماني که کیفیتي متفاوت داشت و به اصطالح قدسي و مینوي بود وارد مي مي

بود که منشأ و  Illo temporeورود به اين زمان به مثابۀ ورود به ازل، يا به عبارتي همان 
 (.490، 4108اده بدايت هر آفرينش و پیدايش است. )الی

بايد در نظر داشت که در ذهنی ت مردم بدوي،  Illo temporeبراي درک مفهوم اصطالح       
توان گفت که از ديد جوامع کهن، تاريخ بسته  (. مي100الف:  4101زمان همگن نیست )الیاده 

( و 40، 4108انگیز آغاز  زمان، به پايان رسیده است )الیاده  است؛ يعني در رويدادهاي شگفت
گونه که   دهد، پیامد همان رويدادهاي لحظۀ ازلي است. درست همان تمام  آنچه اکنون رخ مي

داند و تأثیر  رويدادهاي تاريخي بر زندگي و  انسان مدرن خود را موجودي در پیوند با تاريخ مي
اي  اسطوره انگارد، بشر  جوامع کهن، وضعیت  خود را نتیجۀ رويدادهايي خود را مهم مي  زمانۀ

اند. از منظر جوامع سن تي هر چیز مهم و معنادار، يعني  کند که در لحظۀ ازل رخ داده برآورد مي
ها روي داده )الیاده  گونه و قدرتمند در آغاز زمان، يعني در زمان اسطوره هر چیز آفرينش

 ( و تمام آنچه اکنون هست يا نیست، پیامد آن لحظۀ ازلي است.40، 4108

هاي آيیني،  اي در هنگامه هاي اساطیري، گوش دادن به يك روايت اسطوره ید از الگوتقل     
ساخت. با چنین  شرايط را براي گذار از زمان  تاريخي و دنیوي به زمان  قدسي فراهم مي

انداز ذهنیت بشر امروزي، اسطوره و به همراه آن تمامي تجارب در  نگرشي است که در چشم
( و 194: 4101کند )الیاده  تجارب مذهبي، تاريخ را فسخ و ملغي مي پیوند با آن، از جمله

 سازد: ، فراهم ميIllo temporeشرايط را براي پیوند با لحظۀ ازل، يعني 
 Illoاي است که در ازل ) هر اسطوره، مستقل از سرشتي که دارد، گوياي واقعه

tempore و هر عمل منطقي و  دارد هر آيین که آدمي بر پا مي ]...[( روي داده است

که ديديم، تکرار،  دهد، تکرار سرمشق و مثالي اساطیري است و چنان دار که انجام مي معني

فسخ و الغاي زمان دنیوي، افتادن آدمي در مسیر زمان جادويي ـ مذهبي را به دنبال دارد 
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که با ديرند به معناي حقیقي داراي هیچ وجه مشترکي نیست؛ بلکه همان دوام حضور 

 (.194، 4101مان  سرمدي، يعني زمان اساطیري است )الیاده ز

هاي  بر اين اساس گذار از زمان خطي به زمان قدسي، ويژگي بارز يك اسطوره و روايت     
تواند نمود پیدا کند؛ به  نويسي نیز مي اي در نگاه الیاده است؛ اين ويژگي بارز در داستان اسطوره

شناسي است و کارکرد  ري و چه گفتاري، فرزند خلف اسطورهباور الیاده، ادبیات، چه نوشتا
ها، نقل رويدادهاي مهمي که در جهان روي  والدينش را به ارث برده است: نقل ماجراجويي

ها که رويدادهاي بسیار عادي را نقل  ها، حتي آن دسته از روايت اند. همۀ آن روايت داده
هايي که  اند. داستان ها روايت کرده ند که اسطورههاي بزرگي هست کنند، جملگي امتداد داستان مي

که ما در اين جهان چطور به جايگاه  گويند اين جهان چطور به وجود آمد يا اين به ما مي
 (.892، 4100ايم )الیاده،  وجودي فعلي خود رسیده

ني هاي داستا اي بر روايت اساطیر، به سبب همین ويژگي روايت اين تأکید مناسك اسطوره      
هاي ادبي و به ويژه داستاني اين قابلیت را دارند که مخاطب خود را در میانۀ  است، روايت

هاي تاريخ برهانند؛ به همین  زمان خطي و قدسي شناور سازند و از بند و تنگناي محدوديت
سبب است که باورمندان به اسطوره، تأکید دارند که فقط شناختن اسطورۀ مربوط به پیدايش، 

ست، بلکه بايد آن را روايت کرد. با روايت اساطیر، اين زمان تخیلي را دوباره باز کافي نی
شوند و خدايان يا  کنند. در نتیجه، به نوعي معاصر حوادث ياد شده مي گردانند و تسخیر مي مي

رسانند. به  آورند يا خود را به محضر آنان مي کنند و به حضور خود مي پهلوانان را حاضر مي
توان گفت که با زنده کردن اساطیر و زيستن با آن، از زمان گیتیانه )دنیوي(  ه ميطور خالص

شوند و به زماني که از نظر کیفي متفاوت و  نگاري، خارج مي خاص ثبت حوادث و وقايع
نهند  نهايت قابل استرداد است، گام مي زماني مینوي است و در عین حال ازلي و اصیل و تا بي

 . (81: 4108)الیاده، 
اي فرار از پذيرش تاريخ است؛ تاريخ همواره داراي  در حقیقت گذار از زمان خطي گونه      

« ) وحشت تاريخ»زاست. به همین روي الیاده از  رويدادهايي بوده که پذيرش آن اضطراب
Eliade, 1991: 140گويد: ( سخن مي 

ديني اعتقاد ندارد، تجربه وحشت تاريخ از نظر من همان حسي است که انساني که ديگر به هیچ 

کند؛ کسي که ديگر به يافتن معناي قطعي در تاريخ هیچ امیدي ندارد؛ کسي که بايد جنايات تاريخ  مي

توانستند شر   ها متصور باشد، تکرار کند ]...[ پیشینیان ما به هر حال مي که معنايي براي آن را بدون آن



 210: داستان دوازده هزار رأس گاو(یمورد ۀ)مطالع ادهيال رچايم یتگریروا ۀويزمان درش ی شناخت اسطوره یواکاو

788 

 

باشند، ام ا امروز رويدادهاي تاريخي  وضیح عقالني داشتهتاريخي را توجیه کنند يا الاقل براي آن يك ت

شدند  ها زماني براي مردماني که متحم ل آن مي اند. اين رنج اهمیت فراتاريخي خود را از دست داده

اي مواجه هستیم که من آن را وحشت تاريخ  اند و ما با پديده معنايي داشت ام ا اکنون از معنا تهي شده

 (.401، 4100،ام )الیاده نامیده

هاي گوناگون و از جمله با داستان،  وحشت تاريخ همان چیزي است که انسان مدرن از راه     
کوشد که از آن رهايي يابد و الیاده، چنانکه در ادامه خواهید ديد، در پي روايتگري زمان به  مي

 کشد. ها زمان خطي ـ تاريخي را به چالش مي اي است که بیش از ساير سبك گونه
گیري از شیوۀ خاص روايتگري داستان، در  تالش الیاده براي عبور از وحشت تاريخ با بهره     

نمودي ويژه داشته است. به باور الیاده، انسان مدرن با ابزارهاي متعدد  دوازده هزار رأس گاو
آهنگي دنیوي و با کیفیتي متفاوت  در پي آن است تا خود را از تاريخش جدا سازد و در ضرب

اي زندگي  به زندگي ادامه دهد و در انجام چنین کاري بدون آنکه آگاه باشد، به سبك اسطوره
اي گاه، شیوۀ روايتگري زمان است که  ( و اين سبك اسطوره11، 4102کند )الیاده، رجعت مي

هاي  اي است که در اغلب داستان در داستان  مورد بررسي، قابل مشاهده است. البته اين شیوه
هايي که با وي  دارد و خود الیاده نیز بدان معترف است؛ الیاده در يکي از مصاحبه وي وجود

پردازي در چندين سطح  هاي من روايت در همۀ داستان»گويد:  صورت گرفته در اين باره مي
رود تا خیال پنهان شده در زير ابتذال زندگي روزمره به تدريج عیان شود. ]...[ ادبیات  پیش مي

 (. 881، 4100)الیاده، « هاي موازي را آشکار يا بازآفريني نمايد واند جهانت خیالین مي
(b) 6-0-  دوازده هزار رأس گاومایۀ داستانی 

شخصیت اصلي اين داستان، يانکو گوره، فردي است که با سوداي صادرات شش هزار     
ه است. رأس گاو و دريافت آخرين مجوزهاي قانوني از وزارت دارايي، به شهر بخارست آمد

او قول دريافت اين مجوز را از يك شخصیت بانفوذ در وزارت دارايي به نام پئونسکو دريافت 
اي  «میخانه»تر به او گفته است که براي هماهنگي دريافت مجوز، به  کرده است؛ پئونسکو پیش

در انتظارش باشد. يانکو گوره در تاريخ مقرر به « دوازده»در بخارست برود و حدود ساعت 
دار،  شود، ضمن گفت و گو با میخانه رود و پس از آن که از آمدن پئونسکو ناامید مي یخانه ميم

گوره که در  شود که پئونسکو وي را فريب داده است. در اين میان يانکو مي متوج ه
يابد که وي چندي پیش و پس از بمباران شهر  جوي خانۀ پئونسکو است، درمي و جست

 اش را ترک کرده است.  نهکشي و خا بخارست، اسباب
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اين کل مايۀ داستاني است و طرح داستان بر اساس اين مايه و با روايت لحظات گذار      
يابد و رويدادهايي فراتاريخي  يانکو گوره از زمان خطي ـ تاريخي به زمان قدسي، گسترش مي

   آمیزد. را با اصل داستان مي
(c) 6-6- ای روایت  داستان   شيوۀ اسطوره 

ما با يك گونه روايت ويژه مواجه هستیم که زمان خطي  دوازده هزار رأس گاودر داستان     
شکند و امکان  ـ تاريخي را به ياري يك طرح داستاني دوري و با يك زمان شناور، در هم مي

سازد. داستان در دو سطح زماني و  گذار قهرمان و خوانشگر داستان را به زمان قدسي فراهم مي
رود؛ در سطح زمان قدسي، شخصیت اصلي داستان رويدادهاي تاريخي همچون  مي مکاني پیش

کند و به بیاني، تاريخ را  پسندد، بازسازي و نوزايي مي چنان که مي بمباران شهر بخارست را آن
رود، شخصیت اصلي بیشتر در  گیرد؛ در سطح دوم که زمان و مکان، خطي پیش مي به بازي مي

از اين که میخانه، مفهومي اساطیري دارد، لحظۀ نوشیدن شراب در اين يك میخانه است؛ فارغ 
کند؛ اين گذار از زمان خطي با نوشیدن  میخانه شرايط را براي گذار از زمان خطي فراهم مي

اي است که با مي و شراب  هاي اساطیري(، يادآور برخي از مناسك اسطوره مايه شراب )با بن
ها م ي، نقش پررنگي در وارد کردن    نه در مناسك میترائیستپیوند تنگاتنگ دارد؛ براي نمو

دار تأکید بر رويدادهاي  پیروان به زمان قدسي دارد؛ در داستان الیاده نیز گرچه خود میخانه
کند و  واقعي در زمان خطي دارد، ام ا نوشیدن شراب، شخصیت اصلي را از زمان خطي جدا مي

تم. يك لیوان بردار و بیا با من گیالسي بزن. يانکوگوره: من گوره هس»برد:  به زماني قدسي مي
 (.82، 4129)الیاده،« آتیه آدم مورد اعتماد و خوش

اي آن را ناديده  گرايانه به کلیت داستان بنگريم و ظرايف اسطوره اگر با يك رويکرد واقع      
ب منفي هستیم؛ چرا انگاريم، بايد بگويیم که در اين داستان ما شاهد يك درنگ توصیفي و شتا

شويد که تمام آنچه روايت شده در حدود يك ساعت  که پس از خوانش کل داستان متوج ه مي
اي  و شايد کمتر رخ داده است )تکنیك سیال ذهن در زمان فشرده شده(. اين مسئله به گونه

است که در همان آغاز داستان پس از توصیفات جزئي رفتارهاي شخصیت اصلي، نويسنده 
سرش را »افتد:  شود که شخصیت اصلي چشمش به ساعت مي ت را بدين گونه يادآور ميساع

ها نگاه کرد،  که پلك بزند، از دور مدتي به عقربه آلود بدون اين اي اخم عقب برد و با قیافه
« انگاري جرئت نداشت به چشمانش اعتماد کند. آهسته گفت: دوازده و پنج دقیقه کم

ماند؛ با اين حال  پايان داستان ساعت همین حوالي دوازده باقي مي(. تا 82، 4129)الیاده،
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شود که در سیر داستان شاهد  گر مي گاه بیشتر جلوه گسست زماني و آشفتگي در زمان خطي آن
شود که گويي  اي روايت مي رويدادهايي هستیم که طي چهل روز رخ داده است، ام ا به گونه

براي نمونه شخصیت اصلي پس از گذر از رويدادهايي که بیش از نیم ساعت زمان نبرده است؛ 
روي همان صندلي که نیم ساعت پیش نشسته »گردد و  طي چهل روز رخ داده به میخانه بازمي

دار همین که چشمش به او افتاد لبخند زنان گفت: براي پذيرايي  بود، دوباره نشست. میخانه
(. درک 02، 4129)الیاده،« اور با دو تا لیوانناهار در خدمتیم. گوره سفارش داد: اول شراب بی

اين نکته بسیار اهمیت دارد که اين نیم ساعت زمان خطي روايت است و توصیفات مربوط به 
پیش از آن شامل حضور شخصیت اصلي در بمباران و ... حاصل ورود او به زمان قدسي است. 

رد، اين نکته که تمام داستان در در اين داستان بسامد بااليي دا« دوازده»گذشته از آن عدد 
اندازد که عمر جهان  هاي ايران باستان مي دهد، ما را به ياد اسطوره حوالي ساعت دوازده رخ مي

دهد؛ با توجه  نظمي( رخ مي اي خائوس )بي دوازده هزار سال است و در آخرين سال آن گونه
ت دوازده براي توصیفات يك ترديد انتخاب ساع به تحقیقات مفصل الیاده بر اين موضوع، بي

دلیل نیست. در نزد الیاده،  نظمي )از نظر رئالیستي( بي روايت زماني ـ مکاني پر از گسست و بي
گذارد. جوامع سنتي،  نظمي و آشوب( تفاوت مي وخائوس )بي بین کاسموس ورز، انسان دين

ورده است دانستند که خدايان، آن را ازدنیاي خائوس برآ قلمرو خود را کاسموس مي
(Eliade,1961: 33.) 

شود؛ اين درحالي است که تعداد اصلي  عدد دوازده در مورد تعداد گاوها نیز استفاده مي     
« بايستي در مرز باشم شش هزار رأس گاو. االن مي»گاوهاي يانکوگوره شش هزار است: 

گرايانه و در  ل واقع(. اين نوايي است که در لحظات انديشیدن به اوضاع به شک00،4129)الیاده،
وارد زمان قدسي  گاه که روايت شود؛ ام ا آن انداز مي زمان خطي، در ذهن شخصیت اصلي طنین

من اهل پتیشت »گويد:  سخن مي دوازده هزار رأس گاوشود، شخصیت اصلي از داشتن  مي
وز صادرات هم ، از بهترين نوع. مجدوازده هزار رأس گاوهستم. براي کاري اينجا آمدم. 

(، اين عبارات در لحظاتي گفته شده است که نظم زمان خطي از هم 01، 4129)الیاده،« داريم
شويم،  گسسته و شخصیت اصلي به زمان و مکاني ورود کرده که در پايان داستان متوجه مي

ممکن نبوده است در واقعیت رخ داده باشد؛ گويي اين گسست زماني در روايت داستان 
 دوازده هزار رأس گاونظمي اساطیري در پايان سال دوازده هزار، با نام بردن از   يهمچون ب
هاي آريايي گاو نمايندۀ  يابد؛ از ديگر سو خود گاو نیز ارزش نمادين دارد؛ در اسطوره نمود مي

، 4128قدرت و نیروست و قدما بر اين باور بودند که زمین روي شاخ گاو قرار دارد)ياحقي،
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بازي الیاده با نمادهايي چون عدد دوازده و گاو روايت داستاني را از حالت يك (. اين 104
شود، داستان در عین تخیلي بودنش، مفاهیمي  کند و موجب مي داستان رئالیستي خارج مي

 اي را القا کند. اسطوره
با آن است که يانکو گوره  دوازده هزار رأس گاونکتۀ درخور توج ه در طرح داستاني          
رسد که اين شهر  پردازي درخورتوج ه نويسنده، يعني الیاده، زماني به شهر بخارست مي صحنه
دادن بمباران ديگر وجود دارد.  هايي را از سر گذرانده است و همچنان هراس رخ بمباران
خوردۀ خانۀ شمارۀ چهارده و... ، همگي نشان از  هاي فروريختۀ میخانه، ديوارهاي ترک شیشه

زا، يعني بمباران دارند. افزون بر اين اضطراب، تنش لحظاتي که  اد تاريخي اضطرابيك رويد
شود که تکرار  شود، با نشانگاني ويژه توصیف مي يانکو گوره متوج ه فريبي که خورده است، مي

شود و اوج اضطراب و تنش همراه  بند، در داستان تکرار مي اين نشانگان،  به مثابۀ يك ترجیع
کند و از يك  ن، طرح داستاني را در میانۀ زمان خطي و زمان قدسي دچار نوسان مياين نشانگا

 يابد:  برد؛ اين نشانگان معموال  با چند حرکت يانکو گوره نمود مي زمان به زمان ديگر مي
کند و  الف( به دست گرفتن يك دستمال رنگارنگ توسط يانکو گوره که گاه عرقش را با آن پاک مي

گاه که  و اضطرابي دارد که عرق شخصیت اصلي را درآورده است؛ براي نمونه آن نشان از هراس

هدف  بي»( گوره 82: 4129)الیاده،« آيند اند، ديگر نمي اگر تا حاال نیامده»گويد:  دار به گوره مي میخانه

شود،  )همان( يا هنگامي که گوره متوجه مي« پیچد الي انگشتانش مي دستمال رنگارنگش را البه

دستش را روي میز دراز کرد و به طور اتفاقي به دستمال رنگارنگ »اش را ترک کرده  ئونسکو خانهپ

رود که از زمان  (. پس از اين رويدادها، روايت داستان به سمت و سويي مي80، 4129)الیاده،« خورد

 گیرد. گرايانه فاصله مي خطي واقع

را در اودسا خريده و مال تزار بوده و از جنس  کند آن ب( يك ساعت شاهانه که يانکو گوره ادعا مي 

آور زمان خطي دارد و از سويي به سبب ارتباطش  طالست؛ ساعتي که از سويي نشان از گذر اضطراب

ساعت را از زنجیر طاليي و »آورد:  هايش فراياد مي با شخصیتي تاريخي )تزار( تاريخ را با تمام چالش

دار دراز کرد  از کرد و با لبخندي مرموز آن را به طرف میخانهکلفتش که از کمربندش آويزان بود، ب

گوره »( يا در مورد ديگر 82: 4129)الیاده،« ]...[ ساعت شاهانه است در اودسا خريدمش، مال تزار بود

، 4129)الیاده،« داشت، نگاه کرد. آه عمیقي کشید مي توانست آن را دور نگه باز به ساعتش که تا مي

 رد و موارد ديگر نیز پس از اين نشانگان شاهد گسست زمان خطي در روايت هستیم.(. در اين مو09
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بايستي در مرز  شش هزار رأس گاو. االن مي»اي با اين مفهوم:  ج( يك صداي دروني که با گفتن جمله

« بايستي در مرز باشم شش هزار رأس گاو. االن مي»کند:  تر از قبل مي او را آشفته« باشم

اي با اين مفهوم، شخصیت اصلي بیش از پیش از  ؛ در تمام داستان بعد از تکرار جمله(4129،00)الیاده،

 گیرد. زمان خطي فاصله مي

زمان با اوج  برد که هم اي پیش مي الیاده ضمن روايت مايۀ داستاني، طرح داستان را به گونه     
ه در باال، ناگهان زمان گرفتن تنش و اضطراب شخصیت اصلي، با بروز يکي از نشانگان ياد شد

شکند و يانکو گوره وارد يك بازۀ زماني متفاوت در همان شهر بخارست  خطي را درهم مي
شود؛ زماني که هنوز بمباران موجب آسیب زدن به آن منطقه نشده و پئونسکو هنوز در شهر  مي

اي  به گونهنگري بیروني همراه است،  اي گذشته که با گونه 41ديرشي بخارست است؛ اين ناهم
شود که گويي شخصیت اصلي ادراک مرز میان گذشته و حال خود را از دست  روايت مي

دهد و هربار پس از بازگشت به زمان حال، با روايت آنچه ديده است و مشاهدۀ شگفتي  مي
شود که آن چه ديده بخشي از گذشته بوده. اين حالت شناور در زمان، در  اطرافیان، متوج ه مي

شود.  گیرد که يانکو گوره به دنبال خانۀ پئونسکو از میخانه خارج مي داستان اوج ميبخشي از 
يابد،  زند و وقتي از خالي بودن خانه اطمینان مي اش را مي پس از يافتن خانۀ وي، زنگ خانه

خراش آژير  شود )نشانۀ اضطراب(. صداي گوش جمع مي قطرات درشت عرق پشت ابروهايش
شنود )آژيري که در اصل و مايۀ داستان، چهل روز قبل از آمدن يانکو  هشدار بمباران را مي

اي از خانۀ همسايۀ پئونسکو به گوشش  گوره به بخارست به صدا در آمده است(؛ همهمه
اي که در پي آژير به دنبال پناهگاه زيرزمیني هستند و صداي تیز جیغ  خورد؛ صداي خانواده مي

ها و از ترس بمباران،  گردد، همراه اين خانواده نیکا، ميزن جواني که به دنبال کودکش، يو
کند و به پناهگاه ضد حمالت هوايي که حالت زيرزمیني و سرداب مانند  شروع به دويدن مي

اندازد که در  هاي زيرزمیني مي رود )اين سرداب زيرزمیني ما را به ياد تعاريف هزارتو دارد، مي
اي، امکان ورود فرد به زمان و مکان قدسي را فراهم  ههاي اسطور تعاريف الیاده از جايگاه

ها،  . در درون پناهگاه با شخصیت خانم پوپوويچ و کلفت وي الیزاوتا و مستأجر آن48سازند( مي
شود. در تمام لحظاتي که درون پناهگاه است، اين افراد با وي به  آقاي پروتوپوپسکو، آشنا مي

اي است که يانکو گوره حرف  بینند؛ روايت به گونه را نميکنند که گويي او  اي برخورد مي گونه
ها الیاده، الیزاوتا را شخصیتي مذهبي  شنوند. در اين صحنه زند، ام ا مخاطبانش آن را نمي  مي

کشد، ام ا پوپوويچ  اش عالمت صلیب مي کند که مدام از هراس بمباران بر روي سینه تصوير مي
هاي  دارم از دست صلیب کشیدن»گويد  کند و مي تراض ميمدام به رفتارهاي مذهبي کلفتش اع
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شود؛ يانکو  (. صداي آژير سفید واتمام بمباران شنیده مي02، 4129)الیاده، « شوم تو ديوانه مي
بمباران نبود، هیچ »گويد:  کشد و رو به پروتوپوپسکو مي اش صلیب مي گوره بر روي سینه

( و زماني که پاسخي از مخاطبانش 02)همان: « صداي انفجاري شنیده نشد. چقدر طول کشید؟
دهد که پنج دقیقه هم نشد. پس از اين به  آورد و خود پاسخ مي شنود، ساعتش را در مي نمي

پرسد که چرا با شنیدن صداي آژير  رود و وقتي از ديگران مي سوي در خروجي پناهگاه مي
شور هر چه ديوانه  مرده»با گفتن  شنود. کنند، باز هم پاسخي نمي سفید، پناهگاه را ترک نمي

شود. در بیرون پناهگاه باز اين انديشه را درون  )همانجا( از پناهگاه خارج مي« است را ببرد!
گردد.  و با اين جمله گويي به زمان  خطي باز مي« شش هزار رأس گاو...»کند که  خود تکرار مي

دار و  یخانه. در میخانه با میخانهاين بازگشت به زمان خطي، همراه است با بازگشت وي به م
گويد و متوج ه  مشتريانش از بمباران، آژير، پناهگاه، پوپوويچ، پروتوپوپسکو و الیزاتا سخن مي

شود که چهل روز قبل، اين اتفاقات رخ داده و پناهگاه مذکوردر طي بمباران تخريب شده و  مي
دار و  کند و میخانه وجه باور نمي اند. يانکو گوره به هیچ پوپوويچ و پروتوپوسکو درگذشته

گويد، حاضر است  خواند؛ تا آن که يکي از مشتريان میخانه به وي مي مشتريانش را ديوانه مي
با وي شرط ببندد که خانۀ مادام پوپوويچ و آن پناهگاه در بمباران چهل روز پیش از بین 

آن، شرکت داشته است.  هاي تخريب شدۀ سازي باقي مانده اند، چرا که خودش در پاک رفته
رود. وقتي اثري از آن خانه و پناهگاه  کند و همراه او به خیابان مذکور مي يانکو گوره قبول مي

ها را  خواهد شرطش را به جاي آورد با حالتي عصبي اسکناس اي که مي يابد، در لحظه نمي
گذرد و زني جوان  کند که لبخند بزند؛ در همین حال کودکي از خیابان مي شمارد، سعي مي مي

يونیکا! کجا بودي يونیکا؟ شیطان! يك ساعت است که دارم دنبالت »زند:  به دنبال او فرياد مي
(.گويي در اوج اين اضطراب که برآمده از هراس يك رويداد تاريخي، 22)همان،« گردم مي

و  يعني بمباران هوايي شهر بخارست، يك کالهبرداري در زمان خطي، يعني فريب پئونسکو
بندي است، طرح داستان دوباره با روايت يك صحنه از لحظات چهل روز  يك باخت در شرط

شود. دوباره همان زن جواني که چهل روز پیش به دنبال  پیش، از زمان خطي خارج مي
شود.گويي با روايت اين تصوير  کودکش يونیکا بود، جلوي چشمان يانکو گوره، ظاهر مي

تواند مشکلش را  گردد که پئونسکو هنوز در خانه است و مي ني بازمييانکو گوره دوباره به زما
 حل کند. 
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هاي کهن براي مقابله با وحشت و اضطراب برآمده  الیاده بر اين باور است که انسان تمد ن    
( گاه تاريخ 4»ارج و واژگون سازد؛  کوشد تاريخ را بي از رويدادهاي تاريخي، به سه روش مي

هاي ازلي و  ( گاه با جايگزين کردن نمونه8اندازد،  ي واژگون کرده برميرا به طور ادوار
( و باالخره گاهي نیز به مدد فرضیاتي ]...[ از 1کاهد،  الگوهاي برتر از تاريخ، از اعتبار آن مي
دوازده (. در روايت داستان 412، 4101)الیاده، « شود براي آن معنايي فوق تاريخي قايل مي

سازد و  یاده خود با برگزيدن روش او ل، تاريخ را به طور ادواري واژگون ميال هزار رأس گاو
اي در نوسان زماني تاريخ و  پردازي منسجم به گونه شخصیت داستان خود را در يك صحنه

سازد که نه خود شخصیت اصلي و نه خوانندۀ داستان در پايان اثر  زمان قدسي، شناور مي
ها و اينکه کدام روايت زمان واقعیت است، نظر  صحت زمان توانند به طور قطعي دربارۀ نمي

شويم، ام ا  نگري بیروني در داستان مواجه مي دهند؛ در حقیقت گرچه در ظاهر ما با يك گذشته
کند: واقعیت در کدام  صحنۀ نهايي اين پرسش را در داستان به صورت جاودانه ماندگار مي

مشتريان وي است و بمباران چهل روز پیش رخ داده دار و  زمان جاري است؟ آيا حق با میخانه
است يا بايد به چشمان يانکو گوره اعتماد کرد که صحنۀ جست و جوي يك مادر جوان به 

 بیند؟  دنبال کودکش، يونیکا را که چهل روز پیش رخ داده، دوباره جلوي چشمش مي
ن خط ي و قدسي است؛ اين ابهام و پرسشي است که حاصل نوسان روايت در میانۀ زما      

کند و براي  گرا دارد، دچار چالش مي ابهام و پرسشي که انسان مدرن را که ذهنیتي تاريخ
ستیزي  دهد؛ انسان تاريخ ستیز قرار مي باور تاريخ لحظاتي او را در جايگاه انسان سن تي اسطوره

و خالقیت و  بیند و به آزادي که سودي در پذيرش تاريخ به عنوان يك اصل و واقعیت نمي
بالد. انساني که آزاد  اي در حیطۀ زمان قدسي مي هاي اسطوره آفرينش خويش به مدد روايت

اش را هرچند گاه يکبار از طريق  است تا آنچه قبال  بوده نباشد و تاريخ و سرگذشت شخصي
 (.408، 4101تعطیل کردن دوري زمان خط ي و بازآفريني به ياري يك روايت، فسخ کند)الیاده،

داند که پايان داستان با روايت يك رويداد با تأکید بر زمان تاريخي، حاصلي جز يأس  الیاده مي
اي که همه چیزش را باخته؛ به همین روي الیاده آخرين تصوير داستان را به  ندارد؛ يانکو گوره

 دهد در آن باشد. دهد؛ زماني که گوره ترجیح مي روايت رويدادي از زمان قدسي اختصاص مي
گراي مدرن، قادر به دفاع  الیاده بر اين نکته تأکید دارد که هیچ يك از مکاتب فلسفي تاريخ    

(؛ در چنین شرايطي 401، 4101از انسان زمانۀ ما در برابر هراس ناشي از تاريخ نیست )الیاده،
 اي، يا بايد يأس را پذيرفت و به سکون پس از آن تن داد و يا به ياري يك روايت اسطوره
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زا را در خود زنده کرد؛ داستان و به ويژه اين شیوۀ  ايمان به گذار از اين زمان خط ي اضطراب
 روايتگري الیاده تالشي است براي زنده ساختن اين ايمان.

 گيری نتيجه -8

اي تالش بشر براي گذار از زمان خط ي و  اي، گونه هاي اسطوره میرچا الیاده، در پس روايت    
کند که دلیل آن وحشت از تاريخ است؛ وحشتي که به سبب  دسي کشف ميورود به زمان ق

گیر بشر بوده است. به باور وي انسان مدرن نیز  رويدادهاي دهشتناک تاريخي، همواره گريبان
در پي آن است که از زمان و فضاي محدود خود فراتر رود و با گذر از لحظۀ تاريخي از 

توان از اين زمان و فضاي  هايي ويژه مي به ياري تجربه اضطراب آن ب ر هد؛ او باور دارد که
محدود بیرون رفت و خود اذعان دارد که چند داستان دربارۀ امکان خروج از لحظۀ تاريخي يا 

هاي تحقیق و  (. يافته08، 4100حضور در مکاني کامال  دور و متفاوت نوشته است )الیاده، 
آيند از اين قرار   هاي تحقیق به دست مي رسشرو و در پاسخ به پ چه در پي پژوهش پیش آن

 هستند:
اي دارد، در نگارش داستان، از روايت  هاي اسطوره اي که از روايت الف( الیاده با درک ويژه   

برد و بر اين نکته تأکید دارد  مي  داستاني، همچون اسطوره، به مثابۀ فرصتي براي يك گذار بهره
رود تا خیال پنهان شده در زير  در چندين سطح پیش مي پردازي هايش روايت که در داستان

هاي موازي را آشکار  تواند جهان ابتذال زندگي روزمره به تدريج عیان شود. ادبیات خیالین مي
(. شیوۀ روايتگري او مخاطب را به زماني قدسي ارجاع 881، 4100يا بازآفريني نمايد )الیاده، 

گیرد و  مانده را به بازي مي شیوه ذهن مخاطب در تاريخ( و بدين 884، 4100دهد )الیاده،  مي
 کشاند. به فراتاريخ مي

اي روايت با زمان دوري هستیم که با  ، شاهد گونهدوازده هزار رأس گاوب( در داستان    
وار و د و راني در تعريف اسطوره ـ طبق ديدگاه الیاده ـ همخوان است؛ در حقیقت  زمان دايره

هاي سه گانۀ بشر ابتدايي براي فسخ تاريخ بود  )با زمان دوري( يکي از راهاين شیوۀ روايتگري
اي که طرح داستان در لحظاتي با  که الیاده از آن در روايت اين داستان بهره برده است؛ به گونه

 گردد.  تر بازمي نگري، به يك زمان مطلوب يك شبه گذشته
در  دوازده هزار رأس گاو هاي داستانج( اهمیت اين گونه از روايت آن است که رويداد   

گذرد و جنگ و بمباران، به عنوان عناصري تاريخي،  دوران جنگ و بمباران شهر بخارست مي
کنند. در چنین دوراني است که اهمیت آنچه الیاده در کتاب  مردمان اين شهر را تهديد مي
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و گريزهاي شبه  شود  نامد، بیشتر احساس مي وحشت تاريخ مي اسطورۀ بازگشت جاودانه
ـ تاريخي به زمان  قدسي، احساس امید و امکان تداوم زندگي را  خط ینگري از زمان   گذشته

اي از زمان   زا، روايتي اسطوره سازد و در شهر  محبوس  رويدادهاي تاريخي  مرگ ممکن مي
و  دارد دارد؛ روايتي که مخاطب را از پذيرش قطعیت تاريخ برحذر مي ضدتاريخي عرضه مي
ترين کارکرد داستان از ديدگاه الیاده است؛ به باور او تنها  کند و اين مهم امید را در او زنده مي
تواند  سپارد، در شرايط دشوار تاريخي مي گويد و خود را به روايت مي انساني که داستان مي

است؛  تادههاي کار اجباري روسیه اف نجات يابد و اين دقیقا  همان اتفاقي است که در اردوگاه
داستان، (. 880، 4100)الیاده، گو داشتند، زنده ماندند  اکثر زندانیاني که در میانشان يك داستان

سازد و شیوۀ خاص روايتگري الیاده تالشي براي به  فرصت گذار از تلخي تاريخ را فراهم مي
 ـ تاريخي است. خط یچالش کشیدن هرچه بیشتر اين زمان 

 

 ها یادداشت

1. The Secret of Dr. Honigberger 

نوشته شده و  4011( رماني است که در سال Bengal Nightsهاي بنگال ) شب  .8
نگاري است  نامه اي خودزيست است. اين رمان که گونه به چاپ رسیده 4089در سال 

پور به  زبان فارسي منتشر شده  (، با ترجمۀ گلشن اسماعیل2-2: 4109)ر.ک:الیاده، 
 است.

3. The Forbidden Forest 

4. Diary of a Short-Sighted Adolescent 

5. Miss Christina 

را محمدعلي  دوازده هزار رأس گاوو « يك مرد بزرگ»، «خیابان مینتوالسا»سه داستان   .0
 است. صوتي به زبان فارسي ترجمه و منتشر کرده

2. Youth without Youth  منتشر شده است. 4102با ترجمۀ فرهاد بیگدلو در سال 

2  .Fantastic Romanهاي خوفناک است که به روح و  : داستان تخیلي، معموال  داستان
  در زمینه ادبیات فانتزي و ادبیات وحشت اي از شود. ادبیات تخیلي آمیخته مرگ مربوط مي

ادگار  است. نويسندگان معروف ادبیات تخیلي ازچمله اي و حتي علمي  ماوراطبیعي، افسانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%BE%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%BE%D9%88
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ام. آر.  ،آرتور ماچن ،ادوارد پالنکت ،اچ پي الوکرافت ،ويلیام هوپ هاجسون ،آلن پو
گاه، براي توصیف  4029از دهه هستند. اين اصطالح  کالرک اشتون اسمیتو مزجی

اي  طور فزاينده است، به تخیلي -علمي هاي عامیانه که ترکیبي از ترسناک، فانتزي و داستان
 است. استفاده شده

بر استقبال مردم روماني از آثار داستاني الیاده، آثار وي مورد اقبال جهاني قرار . افزون 0
فیلمي به همین نام، به جوانی بدون جوانی با اقتباس از رمان   8992است؛ در سال  گرفته

کارگرداني فرانسیس فورد کاپوال )کارگردان برجستۀ امريکايي و برندۀ پنج اسکار( ساخته 
آن نیز حاصل همکاري اسوالدو گلیوف )برندۀ جايزۀ گرمي( و کیهان شد که موسیقي متن 

 کلهر بود.
. مايۀ داستاني: آنچه در واقعیت يا سیر واقعي رخ داده و از قواعد زماني، مکاني واقعیت 49

 رود. کند. اين اصطالح در برابر اصطالح طرح داستاني به کار مي پیروي مي
11. Sacred history 

الجثه ترسیم  هاي باستاني به صورت يك مادر عظیم اري از اساطیر و آيین.زمین در بسی48
ها به مثابۀ مهبل زمین ـ مادر  شده و هزارتوهايي چون هشتي معادن و مصب رودخانه

فرض شده است. در مورد غارها و شیارها نیز همین تصور وجود داشته است و در دوران 
اند  ست که غارها از اهمیت ديني برخوردار بودهپارينه سنگي با اتکا بر همین نگرش بوده ا

آورد و  تاريخي به شکل هزارتو در مي (. بشر، غارها را در روزگار پیش891: 4102)الیاده، 
برد. بنیان چنین رفتاري به اين گمان باز  از آن براي مراسم تشرف و يا دفن مردگان بهره مي

کرد که امکان  مادر ـ زمین فرض مي گشت که انسان هزارتوي غار را به مثابۀ مهبل مي
 گردد. والدت مجدد از درون آن فراهم مي

13. Anisochrony 
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