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  مقدمه

ــطوره واژه ــشه اس ــي و از ري ــطر«اي عرب ــه 1»س ــت ب ــت و در لغ ــسانه،   اس ــي اف   معن
فرهنـگ  " اسطوره در اصـطالح بـه بخـشي از           2 .قصه، حكايت و سخن پريشان مي باشد      

  نــسان در دوره ي خاصــي از تــاريخ ادبيــات ا« ملتهــا اطــالق مــي شــود كــه "باســتاني
شكل گرفته است و عناصر ساختاري آن به خدايان، حوادث بزرگ طبيعـي، رويـدادهاي               

هـا، زنـده پنداشـتن اشـياء و چـون آن            هـا و بهـادري     اجتماعي، روايت قهرماني   -تاريخي
ي چگونگي شكل گيري اسـطوره عقايـد      درباره .)26،  1377 سنگابي، اسد(» گردد بازمي

ي  غم تعدد آراء مي توان نظريات موجود را بـه سـه دسـته            ر اما علي . گوناگوني وجود دارد  
 جـاي  "جيمـز فريـزر  "ي نخست اسـطوره شناسـاني هماننـد          در دسته . كلي تقسيم كرد  

بـه عبـارت    . گيرند كه معتقدند اسطوره با آداب ديني و باورهاي مذهبي مرتبط است            مي
  ه انـسان و جهـان   اي، جهان بيني انسان بدوي است كه در آن رابطـ     ديگر روايات اسطوره  

  . تفـسير مـي شـود     ... و نيز پديده هاي طيبعـي پيرامـون وي هماننـد بـاران، كـسوف و                 
  گروه دوم بر اين باورند كه اسطوره وقايع تاريخ نخسيتن بشر مي باشد كـه انـسان آن را                   

. معنا كه در دل هر اسطوره اي واقعيتي تاريخي نهفتـه اسـت   بدين. به خاطر سپرده است 
در سومين نظريـه اسـطوره      .  مي پذيرند  "شبه تاريخ "عنوان   اي را به   ات اسطوره اينان رواي 

بر اساس اين نظريه انسان نخستين از بيان صريح حقـايق    . شود به عنوان نماد معرفي مي    
  ديني، تاريخي يا فلسفي پرهيز كرده و به جـاي آن از نمادهـايي اسـتفاده نمـوده اسـت                    

  اما با گـذر زمـان مـدلول نمادهـا          . ناخته مي شوند  عنوان اسطوره ش   كه در حال حاضر به    
الـصالح،  ( به دست فراموشي سپرده شده و تنها ظاهر آن ها مورد توجه قرار گرفته اسـت               

  ي   در هر حال عامل پديدآورنده ي اسطوره هـر چـه كـه باشـد رابطـه                 .)13-12،  2001
  گيري اسـطوره   تمـام مكاتـب ادبـي غـرب بكـار         . ميان اسطوره و ادبيات انكارناپذير است     

مكتب كالسيسم بـه بازگـشت بـه ادبيـات اسـاطيري يونـان              . را مورد توجه قرار داده اند     
  باســتان فــرا مــي خوانــد و در پــي آن موضــوعات اســطوره هــا جوالنگــاه خــوبي بــراي  
  خيال سركش پيروان رمانتيسم مي گردد، هم آنـاني كـه ادبيـات عاميانـه را ارج نهادنـد           

يابـد   هـاي عاميانـه تجلـي مـي        كه در اسطوره، افسانه و حكايت     و فرهنگ بكر ملت ها را       
  رمزگرايـان نيـز از اسـطوره بـراي بيـان حقيقـت پنهـان در وراي نقـاب                   . گرامي داشتند 
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  حتي واقـع گرايـي هـم نتوانـست بـا تكيـه بـر واقعيـت محـض از                    . ماديات بهره گرفتند  
  اي از واقـع گرايـي، واقعيـت    زيرا رئاليسم جادويي به عنوان شاخه . اسطوره بي نياز بماند   

  پس از واقـع گرايـان سـوررئال هـا بـا كنارنهـادن واقعيـت                . را با اسطوره در هم آميخت     
  . مألوف و خلق روابط تازه و مـضامين جديـد حـصار تعريـف هـاي متـداول را شكـستند                  
در . اينان بيش از ديگران به كاربست اسطوره و حتي اسطوره سـازي شـناخته شـده انـد        

 اسـالمي رواج    -بي نيز بهره گيري از اسطوره و بـه ويـژه اسـطوره هـاي بـومي                ادبيات عر 
  . فراوان دارد

نويس ليبيائي تبار، از برجسته ترين نويسندگان عرب اسـت كـه            ابراهيم الكوني، رمان  
به گونـه اي  . گيري از اساطير صحراي آفريقا را در آثار خود مورد توجه قرار مي دهد         بهره

خور باارزشي براي آشنائي با اساطير و عقايد برخاسته از ايـن خطـه             كه رمان هاي او آبش    
وي با در هم آميختن واقعيت و اسطوره و باورهـاي بـومي در آثـار خـود           . آيد شمار مي  به
خوبي توانسته است فضاي وهم آلودي را خلق كند كه جدا كردن واقعي و غير واقعـي                   به

قراوالن رئاليـسم جـادويي در ميـان        بـه همـين سـبب او را از پيـش          . در آن دشوار اسـت    
در مقاله ي  حاضر برآنيم بـا اسـتخراج اسـطوره و             . نويسان عرب به شمار مي آورند      رمان

 نـشان دهـيم چگونـه ابـراهيم الكـوني از            "نزيـف الحجـر   "عقايد محلي موجود در رمان      
ي  بدين منظور در ادامـه    . اسطوره و باورهاي بومي براي بيان مقصود خود ياري مي گيرد          

 مـي پـردازيم و پـس از آن بـه     "نزيف الحجـر "سخن نخست به معرفي نويسنده و رمان      
  .ها و عقايد محلي موجود در رمان اسطوره

الواقعيـة  «شايان ذكر است كه پيش از اين آقاي صـالح الـدين عبـدي در  مقالـه ي          
 رمـان  ويژگي هاي سبك ادبـي در » جاالسحرية فيأعمال ابراهيم الكوني، رواية الورم نموذ  

 بررسي نموده اند گرچه به اسطوره هـاي داسـتان           »السرد و الخطاب  «ي    از جنبه  "الورم"
  3. نپرداخته اند

  ابراهيم الكوني

تحـصيالت  . ديده به جهان گـشود ) ليبي(م در غدامس 1948ابراهيم الكوني در سال   
وي . دابتدائي و راهنمايي را در كـشور ليبـي و دبيرسـتان را در روسـيه بـه پايـان رسـان             

  تحصيالت آكادميك را در رشـته ي ادبيـات و نقـد ادبـي در دانـشگاه ماكـسيم گـوركي             
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  . م مـدرك فـوق ليـسانس خـود را دريافـت نمـود             1977مسكو دنبـال كـرد و در سـال          
  اين نويسنده كه در حال حاضر در كشور سـوئيس زنـدگي مـي كنـد بـا نـه زبـان دنيـا                        

ي رمـان، پـژوهش هـاي ادبـي و نقـدي،       وي بيش از شصت اثـر در زمينـه      . آشنائي دارد 
در دو  (*��* srB�y8 : برخي از رمان هاي او عبارتند از      . سياست و تاريخ تأليف كرده است     

�D �   �* ،)در چهار جلد  ( J83v* o #�>�� ،)جلد�* s62|R�*# " ��    ��* = �� so�A� 5� �# 1��* sI �#o   
ائي دريافت كرده اسـت، از      وي جوايز ادبي بسياري از جهان عرب و نيز مجامع اروپ          ... . و  

 بـه او تعلـق      "نزيـف الحجـر   "م براي رمان    1995جمله جايزه ادبي سوئيس كه در سال        
  .گرفت

  "نزيف الحجر"رمان 

داستان رمان درباره ي يكي از . م در مسكو نوشته شده است1989اين رمان در سال 
اني صـحرا و   مي چرخد كه پاسـدار آثـار باسـت        "أسوف" به نام    4صحرانشينان قوم طوارق  

وي در دل صحرا و به تنهايي زندگي آرامي دارد تا آن . حيوانات نادر آن به شمار مي رود     
 همه چيز به يكباره آشفته مـي  "مسعود دباشي" و دوستش "قابيل بن آدم"كه با آمدن   

قابيل شكارچي ماهري است كه به فضل تفنگ دوربين دار و ماشين النديوري كـه               . شود
جان پاركر در اختيار او گذاشته تمام آهوان صحرا را شكار كرده اسـت و               افسر آمريكايي،   

قابيـل بـه   . اكنون در پي بزكوهي كميابي است كه شمار اندكي از آن  باقي مانـده اسـت      
امـا  . زيرا فقط او از محل اختفاي اين حيوان آگـاه اسـت           .  مي آيد  "أسوف"محل زندگي   

.  كند و از راهنمايي اش سر بـاز مـي زنـد           مقاومت مي  "قابيل"أسوف در برابر اصرارهاي     
 كـه   "قابيـل ". چرا كه به خوبي مي داند وي نسل بزكوهي آفريقايي را از بين خواهد برد              

به سبب اعتياد به خوردن گوشت و شكار حيوانات مقدس چون آهو و بزكوهي به جنـون       
پس . ند را به صورت بزكوهي مي بيند و سر از تن وي جدا مي ك "أسوف"دچار شده بود    

اين باران . باريدن آغاز مي شود) قرباني شدن بزكوهي مقدس   ("أسوف"از جدا شدن سر     
 عـذاب؛ چراكـه     "قابيل"براي صحرا و حيوانات آن رحمت است و براي گنه كاراني چون             

  .سيل آن ها را در كام خود فرو مي برد
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  اسطوره ها و باورهاي محلي در رمان

ن بر مي آيد نگهباني از صحراي آفريقـا و هـر آنچـه    همان گونه كه از خالصه ي  رما   
قهرمـان  .  اسـت "نزيف الحجـر "كه بدان مربوط مي شود دغدغه اصلي نويسنده در رمان     

او هر آنچه كـه در  .  مانند نويسنده براي صحرا و حيوانات آن نگران است    5داستان، أسوف 
پنـدارد بـذل مـي      كف دارد حتي جانش را در راه حمايت از آنچه كه آن را مقدس مـي                 

نويسنده معتقد است كه با منقرض شدن نـسل حيوانـات تعـادل موجـود در نظـام                  . كند
طبيعت بر هم مي خورد و اخالل در توازن كائنات در نهايت به نـابودي نـسل بـشر مـي                 

ابراهيم الكوني براي به تصوير كشيدن درگيري حاكم ميان افرادي كه به قداست             . انجامد
معتقدند و آناني كه در پي منفعت طلبي حريصانه خود صحرا را بـه           صحرا و حيوانات آن     

او در ايـن رمـان    . نابودي مي كشند به اسطوره ها و باورهاي رايج در منطقه پناه مي برد             
با اين توضيح كه مافوق طبيعي      . واقعيت معقول را بر پايه واقعيت غيرمعمول بنا مي نهد         

ذيرد و از آن به عنوان علت معلول هاي واقعـي  را به عنوان واقعيتي معمول و عادي مي پ    
وي استادانه جهان تخيلي و فراحسي را با جهان واقعي درمي آميزد و وقايع         . ياد مي كند  

متافيزيك و غيرملموس در اين رمان را كه به سادگي و به طور طبيعي اتفاق مي افتنـد،                 
ـ                  ه وقـوع آن كـوچكترين      با مهارت به خواننده القاء مي كند به گونـه اي كـه او نـسبت ب

  . ترديدي به خود راه نمي دهد
  تكيه بر اسطوره فقط به آثار ابراهيم الكـوني اختـصاص نـدارد بلكـه اسـطوره گرايـي               

  منتقـدان ادبـي بـراي گـرايش اديبـان          .  ديرينـه دارد   در ادبيات عرب پيشينه اي نـسبتاً      
  ي از ادبيـات غـرب      عرب به اسطوره داليل گوناگون مطرح كرده انـد از جملـه تأثيرپـذير             

األرض "ي وي   اليـوت در بـاب اسـطوره پـردازي و نيـز قـصيده             .س.به ويـژه نظريـات ت     
"اليباب

  افزون بر اين جذابيت دنياي آميخته بـا خـوارق اسـاطير          ) 148،  1986حمود،   (6
  و نيــز پنهــان شــدن در وراي نقــاب چهــره هــاي اســطوره اي بــراي در امــان مانــدن از 

  ور نيز از انگيزه هاي كاربـست اسـطوره در ادبيـات معاصـر عـرب                آزار سردمداران ديكتات  
   در ايــن ميــان نبايــد انگيــزه  ي حفــظ هويــت و  .)169 -170، 2003كنــدي، (اســت 

  ، 2006عـشري زايـد،     (اصالت ملي از طريق استفاده از اساطير محلـي را ناديـده گرفـت               
39(.  
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  يسي ظهـور كـرد و پـس        اسطوره گرايي براي نخستين بار در عرصه ي  نمايشنامه نو          
گـرا   داستان هاي اسطوره  . از آن شاعران عرب به كاربرد اسطوره در آثار خود روي آوردند           

. يابـد  از پايان دهه ي چهارم قرن بيستم ، همزمان با شكل گيري رمان جديـد رواج مـي                 
   اثـر توفيـق الحكـيم را نخـستين رمـان اسـطوره گـرا            " *��8�e  g�2_"شايد بتوان رمـان     

پـس از   .  نوشـته شـده اسـت      "ايـزيس " با الهام گرفتن از اسطوره ي مـصري          دانست كه 
ــه1967شكــست اعــراب از اســرائيل در جنــگ  ــست اســطوره ب عنــوان ويژگــي  م  كارب

 رمان اسطوره گـراي عربـي بـا      .)27،  2001الصالح،  ( شده رمان عربي در مي آيد      شناخته
هـاي   تكيه بر اسطوره  . تپشت سر گذاردن مراحل تكامل به گونه هاي متعدد درآمده اس          

  بومي و آئين و باورهاي محلي يكي از اين انواع است كـه در سـنوات اخيـر مـورد توجـه               
  مراحل آغازينِ ايـن گونـه را بايـد در آثـار رمـان نويـسان رئـال چـون                    . قرار گرفته است  

زيرا واقع گرايي، اين نويـسندگان      . نجيب محفوظ، حنا مينه و الطيب صالح جستجو كرد        
  داشت تا بـه ترسـيم محـيط پيرامـون خـود بپردازنـد و بـدين ترتيـب نويـسندگان                     را وا 

  مذكور در ارائه تصوير مادي و معنـوي محـيط زنـدگي خـود تخـصص يافتنـد تـا آنجـا                       
�*���2Rq* P "كه نجيب محفوظ  در ترسيم محله هاي مـصري           o"        حنـا مينـه در ترسـيم ،

��o *�+�2 #*�+"محيط دريا   o"     2"وير روستاي سـوداني      و الطيب صالح در تصC�*�  D*_83��* o#o" 
   اگـر واقـع گرايـي توجـه رمـان نويـسان عـرب را                .)158 ،2002ريـاض،   (مشهور شدند   

سوي جامعه خود جلب نمود تأثيرپـذيري از آثـار رمـان نويـسان آمريكـاي التـين بـه                   به
 گابريل گارسيا ماركز آنـان را بـه سـوي    "صد سال تنهايي"خصوص تأثيرپذيري از رمان   

 ابراهيم الكوني از    .)159 -160 :همان(7 بهره گيري از اسطوره ها و عقايد بومي سوق داد         
جمله اين نويسندگان است كه به خوبي از باورهاي قوم طوارق در آثار خود بهره گرفتـه                 

  . است
 را مي توان بـه دو دسـته كلـي    "نزيف الحجر"اسطوره ها و باورهاي موجود در رمان       

. طوره ها و باورهاي بومي و دوم اسـطوره هـا و باورهـاي اسـالمي         نخست اس : تقسيم كرد 
شايان ذكر است كه مي توان اسطوره ها و عقايد اسالمي را زيرمجموعه ي اسطوره هـا و              

زيرا با باورهاي بومي در آميخته و رنگ و بوي محلي گرفته . باورهاي محلي به شمار آورد
و باورهايي است كه گرچه ريشه اسالمي دارند   بنابراين مراد از اين دست، اسطوره ها        . اند
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در ادامه به شرح زيرمجموعه هـاي       .  ولي با اسطوره ها و عقايد محلي در هم آميخته اند          
  .هر يك از دو عنوان ياد شده مي پردازيم

  ها و باورهاي بومي  اسطوره- 1

ن  بـر آ   "نزيـف الحجـر   " اعتقاد به توتم مهمترين باور بومي است كـه در رمـان              :1-1
  حيوان، گياه و يا هر پديده طبيعي ديگر كـه نيـا            «توتم عبارت است از     . تأكيد شده است  

 ،1370 سامع،(» شمار مي آيد ه بClanيا مظهر خويشاوندي يك گروه اجتماعي يا كالن 
. كند  بنا به اعتقاد بدوي توتم قبيله پناهگاه امني است كه روح فرد در آن حلول مي                .)60

  بـه عنـوان تـوتم پذيرفتـه مـي شـود فـرد آن را        ...  و يا گيـاه و يـا   پس از آن كه حيوان    
  در ايـن صـورت محافظـت    . مقدس شمرده و به اتحاد ميان خود و توتم اعتراف مي كنـد        

  و ) اگـر گيـاه اسـت     (و يـا چيـدن تـوتم        ) اگر توتم حيوان است   (از توتم، پرهيز از كشتن      
كـوهي   در ايـن رمـان بـز      . باشـد نيز اجتناب از خوردن آن از مهمترين وظايف وي مـي            

  يابـد   خواننـده از همـان آغـاز درمـي        . عنوان حيوان مقدس معرفي مـي شـود        آفريقايي به 
ـ "زيرا در فصل نخـست      . كه بزكوهي در اين اثر جايگاه مهمي دارد        از  "ه الحجريـ  هاأليقون

صخره اي باستاني ياد مي شود كه تصوير بزكوهي مقدس در كنـار كـاهن اعظـم نقـش                   
حالي كه كاهن دست راست خود را بر سر حيوان نهـاده اسـت، گـويي در حـال              شده در   

 افزون بر اين در جاي جاي رمان نشانه هايي وجود دارد كه            8.اجراي مراسم مذهبي است   
بارزترين نشانه ها عبارتند    . ما را به سوي تقديس بزكوهي به عنوان توتم هدايت مي كند           

  :از
 طور كه بيان شد كـشتن تـوتم در نـزد افـراد      همان:پرهيز از شكار بزكوهي  ) ألف

. كند قبيله حرام است و زيرپا گذاردن اين قانون فرد را به نفرين و مجازات توتم دچار مي          
به همين سبب پدر أسوف آن هنگام كه ناگزير مي شود به شكار بزكوهي تن دهـد يـك                  

مام آياتي كه از   روز پيش از عزيمت لب از سخن گفتن با همسر و فرزند خود مي بندد، ت               
 وردهاي جادوگران زنگي را زير لب زمزمـه  9قرآن در خاطر دارد مي خواند، به زبان هوسا   

مي كند و تعويذهاي پيشگويان كانو را كه در پوست مـار پيچيـده شـده انـد بـه گـردن                   
 اما هيچ يك از اين اقدامات كارسـاز نمـي شـود و پـدر بـه مجـازات شـكار                      10 .آويزد مي

.  دچار شده و پس از آن كـه گـردنش مـي شـكند مـي ميـرد                  11ن شكني بزكوهي و پيما  
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أسوف نيز فقط يك بار در پي شكار بزكوهي مي رود لكن نزديك است جـان خـود را در                  
  .اين راه از دست دهد

 قبائلي كه توتم را مـي پرسـتند خـوردن    :اجتناب از خوردن گوشت بز كوهي ) ب
  زيـرا تـوتم بـه سـبب حمـل روح           . گوشت آن حيوان را گنـاهي نابخـشودني مـي داننـد           

  ي كـشتن   پـس كـشتن و خـوردن آن بـه منزلـه           . افراد قبيله با آنان يكـي گـشته اسـت         
  از همــين رو أســوف از خــوردن . و خــوردن فــردي از افــراد قبيلــه بــه شــمار مــي آيــد

�� � �*8� � #   01 ���3D{*� b2��* �1�  �* >  ... «: تابد گوشت روي برمي   �" ��C�   ��� I�F�
8�*  �*k_�   �" ��C�   " ��3D{* �� IF�� قابل ذكر است    .)75 ،1992ابراهيم الكوني،   ( 12»... ��  

تا بدين ترتيب   . كه خوردن توتم به ميزان ناچيز و با رعايت شرايط ويژه امكان پذير است             
 شـايد بـه همـين سـبب        .)115 ،1349 فرويـد، (فرد اتحاد خود و توتم را استوارتر سازد         

 پيش از خوردن گوشـت بزكـوهي تعويـذات منقـوش بـه اوراد       "اركرجان پ " و   "مسعود"
  جـادوگران كـانو را بـه همــراه دارنـد و هنگـامي كـه قابيــل اعتـراض مـي كنـد چــرا او          

�� 01 }«: را از ضرورت استفاده از تعويذ مطلع نكرده اند مسعود در پاسخ مي گويـد              J2-
      I+�* %� ����;* %B/ �*dK� *dK �8�2- . �8^31 �*_8�* ..         �" k��<{ Pk2�1 ���*N 01 ��  X�3�B

9�(��< . � g*��;*# o+-� �3 .        g*��;* }�1 =�-��* {E TU�7 ~�' �IF«13)     ،ابـراهيم الكـوني
1992 ،132(.  
  بـارزترين نـشانه كـه از اعتقـاد بـه تـوتم در ايـن        : حلول روح بشر در بزكوهي ) ج

  همـان گونـه   .  اسـت رمان پرده بر مي دارد حلول روح أسوف و پدرش در كالبد بزكـوهي      
  امـا هنگـامي    . كه اشاره شد أسوف فقط يك بار تـصميم بـه شـكار بزكـوهي مـي گيـرد                  

  كه طناب را به دور شاخ هاي حيوان حلقه مي كند بز أسوف را به دنبال خود مي كـشد                    
  و او را به دره پرتاب مي كند و چون شـانس بـا أسـوف يـار اسـت او بـا چنـگ زدن بـه                    

  ي مكـان بـاريكي      امـا پاهـايش در لبـه      . جلـوگيري مـي كنـد     صخره ها از سـقوط خـود        
  أسـوف  . گيرد كه با كـوچكترين حركتـي احتمـال سـقوط او بـه دره وجـود دارد       قرار مي 

  به سبب زخم هاي بسيار، كوفتگي بدن و غلبه تشنگي از زندگي قطـع اميـد كـرده بـود                   
  پـس  . د مـي بينـد  كه صداي گام هايي را مي شنود و بعد از آن طنابي را در مقابـل خـو               

  شـود بـه نجـات دهنـده خـود مـي نگـرد و در كمـال تعجـب                     از آن كه باال كشيده مـي      
يابد بزكوهي او را نجات داده است اما چهره پدر را در چهره اين حيوان بـه خـوبي                    درمي
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�e)�... �  «: بـازمي شناسـد   B� %� �R+�* *dK #� � e�<" 6"� ��<2�* 
#[-�* �8+R�* �*_8�* k�# �
"� � 6#  T�* ��*8�* ��B)� L�* #+#B�  ...«14)   ،9 �      «،  ) 70،  1992ابراهيم الكوني;* �I�/ ��C�

    � �I/ �*_8�* � �*_8�*#� .     [-�* �*_8�* � 58/2q* � 8K#    ��/*� ~�' ��* � .   0���  < IR��)#  �O�)
  .)75  :همان(15»'�~�

 هنگـامي كـه   . دومين اشاره از حلول روح أسوف در جسم بزكوهي حكايت مـي كنـد             
أسوف به آبادي حاشيه صحرا مي رود سپاهيان ايتاليائي او را دستگير مي كننـد تـا از او            

در ايـن هنگـام     . به همراه ديگر مردان آبادي براي لشگركشي به حبـشه اسـتفاده كننـد             
مردم با چشم خود مي بينند كه چگونه أسوف بـه بزكـوهي تبـديل               . معجزه رخ مي دهد   

 كه به سمت او شليك مي شود فرار مي كند و خـود را         شده و بدون توجه به گلوله هايي      
  .از بند استعمارگران ايتاليائي نجات مي دهد

  زماني كـه قابيـل، أسـوف       . سومين اشاره در بخش پاياني داستان گنجانده شده است        
  . را بر روي صـخره باسـتاني بـه صـليب مـي كـشد و سـر وي را از تـن جـدا مـي كنـد                            

  ب شـده اسـت أسـوف را بـه صـورت بزكـوهي ببينـد                رسد جنـون قابيـل سـب       نظر مي  به
 اما استعاره ظريف نويسنده سبب مي شود بپذيريم كه حقيقتا روح أسـوف در جـسم بـز                 

  :  نوشـته شـده بـود      16زيرا بر صخره باستاني به زبـان تيفيتانـگ        . كوهي حلول كرده است   
»     7;* ~�<" ���)`B1 rF;* 0K�^�* �D"#   c �Av* ��" ��#   �1�)� ~�( ���      � y��Cq* �*_8��* J  
�3#   2(�* 01 5��* I .     2OLB! so)-��* I|3Bc %B�* PT(-q* ��8!    � ,�;*�  ����8L�* f~*2�R�* 2|«17 
   مطـابق بـا پيـشگويي كـاهن اعظـم بعـد از آن كـه سـر             .)147،  1992ابراهيم الكوني،   (

ياه ابرهـاي سـ   ) اشاره به نزيف الحجر   (أسوف بريده شد و خون وي صخره را رنگين نمود           
پس أسوف همـان بزكـوهي مقـدس        . رنگ چهره خورشيد را پوشاندند و باريدن آغاز شد        

  .است
   در ايــن رمــان بــر مالطفــت بــا حيوانــات كــه از  :پرهيــز از آزار حيوانــات) 1-2

  نويـسنده حيوانـات   . باورهاي قبائل بدوي و از جمله طوارق مي باشد تاكيـد شـده اسـت          
  ر معرفـي كـرده اسـت و از همـين رو پـدر أسـوف             را مانند انسان ها، موجودات ذي شعو      

  چنان با شتر خود خوش رفتاري مي كند كه حتي تمـسخر أسـوف را برمـي انگيـزد و او        
�k0[! IK#{ �*8 "�� *�«: در برابر تمسخر فرزند مي گويد    { ��kD" _2�� �O��  �" ���C �� ��^B  

   �k)1 � V)1 %FN" �kD" �V��1!«18 ) ،و به فرزند نصيحت مي كند )55، 1992ابراهيم الكوني 
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�� >B� �" V� �2O    �«كه  � �U*_ V .     0� �+� a *NE�V+ .    0� �O�! a *NE� 0� � VO��  wd�C)
  o72�* o[���* %� .�*#    ��3D{* 01 ~��� 2�F" �*8« 19)افزون بر ايـن پـدر أسـوف      .)55 : همان 

ك حيـوان شـكار نمـي     كه نماينده فرد وفادار به صحرا است در هر نوبت شكار بيش از ي             
اين باورها همگي از احترام به طبيعت و        . كند و نيز كشتن حيوان باردار را حرام مي داند         

  .حيوانات به عنوان بخشي از طبيعت حكايت مي كند
اعتقاد راسخ به سـحر و جـادو و واسـطه هـاي             : اعتقاد به جادو و پيشگوئي    ) 1-3

يي است كه ابـراهيم الكـوني آن را بـه           عالم غيب از بارزترين مشخصه هاي جوامع آفريقا       
انسان آفريقايي آن هنگام كه احساس خطر كنـد بـراي در     . خوبي به تصوير كشيده است    

امان ماندن از گزند به تعويذ سـاحران پنـاه مـي بـرد و زمـاني كـه از تفـسير و تحليـل                         
ر ايـام   موضوعي باز ماند به نزد پيشگويان مي رود مثال هنگامي كه آدم مي بيند قابيل د               

خردسالي گوشت خام به دندان گرفته است به نزد پيشگو مي رود و او خبر مي دهد كـه      
  . خواهد خورد"آدم"وي در بزرگسالي گوشت 

الزم به ذكر است كه جادو در ميان اقـوام طـوارق بـه دو دسـته تقـسيم مـي شـود،                       
ه در رفـع    جادوگران نيكو حكم پزشكان قبيله را دارند ك       . جادوي نيك و جادوي شيطاني    

اثر سوء جادوي سياه و بيماري ها مي كوشند بر خالف جادوگران سياه كه افراد قبيله از                 
ابراهيم الكوني در اين رمـان تنهـا بـه جـادوگران نيكـو            . قدرت شيطاني شان در هراسند    

زيرا مي بينيم كه از تعويذات آنان براي در امان ماندن از گزند شكار و               . اشاره كرده است  
شت بزكوهي استفاده مي شود و هنگامي كه أسوف از خوردن گوشـت سـرباز               خوردن گو 

زند مادرش از او مي خواهد از كاروانيان تعويذي از جادوگران كـانو يـا تمبكتـو تهيـه       مي
  .كند

قبال توجه در اين زمينه قرار دادن تعويذات جادويي در قطعـه اي از پوسـت                ي   نكته
 اين حيـوان را در باورهـاي بـومي قـاره سـياه              شايد بتوان علت انتخاب پوست    . مار است 

زيرا در نزد قبائل آفريقايي پوسـت انـداختن مـار بـر جـواني هميـشگي و                  . جستجو كرد 
 عالوه بـر ايـن مـار در آفـرينش           .)87-86،  1374پاريندر،  (ناميرايي اش داللت مي كند      

ت مـار   چراكـه در اسـاطير آفريقـايي آمـده اسـ          . زمين و پاسداري از آن نيـز نقـش دارد         
بانوخدا ماوو در دهان مار سوار شده و به مناطق . خدمتگزار ايزدبانو، ماوو خالق بزرگ بود

مختلف رفته و موجودات گوناگون، آب ها و جنگل ها را آفريد و سـپس از مـار خواسـت            
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 براي متصل ساختن دو نيمكره زمين گرداگرد آن حلقه زند و دم خود را به دندان گيـرد               
 نهادن تعويذ در پوست اين حيوان اسطوره اي، اثر جـادويي تعويـذ را                پس .)30 :همان  (

  . بيشتر خواهد كرد
 جنيان در اين رمان به عنوان موجودات مافوق طبيعي معرفي شده انـد              :أجنه) 1-4

أسـوف بـاور دارد كـه در    . كه در اماكن خالي از سكنه همانند كوه و صحرا سكونت دارند         
پدر . صداي جنيان را از ميان صخره ها مي شنيده استايام كودكي در شب هاي مهتاب   

بـه اعتقـاد آنـان جنيـان در         . خير و شر تقسيم مـي كنـد        ي   أسوف آنان را به دو دسته       
زندگي انسان تاثير مي گذارند و از همين رو هنگامي كه أسوف خود را در پرتگـاه اسـير                   

د و يا زماني كـه از خـوردن   مي يابد عاجزانه از جنيان نيكو مي خواهد تا او را نجات دهن     
گوشت سر باز مي زند مادرش آن را از تاثيرات سوء جنيان مي دانـد و از فرزنـدش مـي                     

  .خواهد كه به تعويذات جادوگران پناه برد
الصحراء "و) صحراي جبلي  ("هالصحراء الجبلي "جدال ميان   ي   اسطوره) 1-5
د كـه در گذشـته هـاي         شبي پدر أسوف براي او حكايت كر       ):صحراي رملي  ("هالرملي
    بـا يكـديگر در نبـرد هميـشگي بـه سـر             "هالـصحراء الرمليـ   " و   "هالصحراء الجبليـ  "دور  
  ايزدبانوي آسمان بـه زمـين مـي آمـد تـا ميـان صـحراي شـني و كوهـستان                     . بردند مي

  صلح برقرار كند اما به محض آن كه بـه آسـمان بـاز مـي گـشت بـار ديگـر نبـرد آغـاز                          
  انو بر آن دو خـشم گرفـت و كـوه را از حركـت بازداشـت و از آن       تا آنكه ايزدب20.مي شد 

  همچنـين شـن را از پيـشروي بـه سـوي كـوه              . روز كوه ها در مكان خود متوقف شـدند        
  روح كـوه در كالبـد بزكـوهي و روح شـن در             . اما كـوه و شـن نيرنـگ كردنـد         . منع كرد 

  كنـد   را زندگي مـي   از آن زمان بزكوهي در كوهستان و آهو در صح         . جسم آهو حلول كرد   
  پرسـد كـه چـرا بزكـوهي و آهـو ديگـر           أسـوف از پـدر مـي      . و با يكديگر سر جنگ دارند     

با يكديگر نمي جنگند و او در پاسخ مي گويد ايزدبانو از شكايت هاي بچگانه كوه و شـن       
 دچـار سـاخت و      "انسان"به تنگ آمده بود و از اين رو آن دو را به بالي شيطاني به نام                 

 بزكوهي خود را در معرض خطـر دشـمن مـشترك يافتنـد دسـت از جنـگ                   چون آهو و  
  .  كشيدند

   تمـام آهـواني كـه بخـت بـا آنـان يـار بـود و                 :قرباني شدن آهو  ي  اسطوره  ) 1-6
از چنگال قابيل گريخته بودند برخالف سنتي كه حكم مي كرد آهوان در صحرا زنـدگي                 
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  كننـد تـا فرصـتي بـراي         به كوهـستان، پناهگـاه بزهـاي كـوهي مهـاجرت مـي               21كنند
. مانـد  اما يك آهو به همراه فرزندش در صحرا بـاقي مـي           . ماندن و ازدياد نسل بيابند     زنده

  آهوي كوچك از مادر خود مي پرسد چرا آنان صحرا را تـرك نمـي كننـد و او در پاسـخ                    
   كـه در ايـام خردسـالي بـه همـراه مـادر و       22اين داستان را براي فرزنـد نقـل مـي كنـد     

  وان صداي گريه نوزادي را مـي شـنوند و چـون نزديكتـر مـي رونـد زن و مـرد                      ديگر آه 
. مـرگ قـرار دارنـد     ي  بينند كه تشنگي بر آنان چيره شـده و در آسـتانه              و نوزادي را مي   

  آهوي حكيم پيشنهاد مـي دهـد تـا يكـي از جمـع آهـوان داوطلـب شـده و خـود را در              
. لش را در برابر خطر آدمي حفـظ كنـد         اختيار انسان قرار دهد و با قرباني كردن خود نس         

  زيرا انساني كه از خـون آهـو سـيراب شـود فرزنـد آهـو بـه شـمار مـي آيـد و فرزنـدان              
مادر آهوي كوچك داوطلب مي شود و سر بـه چـاقوي مـرد              . آهو برادران و خواهران وي    

پيونـد ميـان انـسان و    . هو  از مرگ نجات مـي يابـد      آمي سپارد و نوزاد با نوشيدن خون        
شايد بتوان سبب احترام گـذاردن بـه   .  حائز اهميت در اين اسطوره است    ي   وان نكته حي

حيوانات و پرهيز از آزار رساندن و كشتن آنان را در عقايدي از اين دسـت نيـز جـستجو                    
 23.كرد

  ورهاي اسالميها و با اسطوره) 2

را در   ناخودآگاه داسـتان قابيـل قاتـل         "قابيل بن آدم  " نام   :قابيلي  اسطوره  ) 2-1
قابيل در اين رمان نماينده افرادي است كه براي صـحرا و            . ذهن خواننده تداعي مي كند    

او اگرچه از بوميان منطقه است لكن با اسـتفاده از           . طبيعت آن هيچ ارزشي قائل نيستند     
نـسل آهـوان صـحرا را در        ) اسلحه دوربين دار و ماشين النديور     (تجهيزات شيطاني غرب    

نـامي كـه بـراي ايـن شخـصيت انتخـاب شـده           . اض قرار داده است   معرض نابودي و انقر   
. افزون بر نام وقايع حيات او نيز از شوم بودنش حكايت مـي كنـد              . ور بديمني است  آ  پيام

زيرا پيش از تولد پدرش به ضرب چاقو از پا در مي آيد و يك هفته پس از تولد مـادرش                     
هاد مي كند براي رفع نحـس بـودن       فقيهي به خاله اش پيشن    . با نيش مار از دنيا مي رود      

اما در اين سفر خاله قابيل و همسرش به سبب تـشنگي از             . نوزاد خون آهو به او بنوشاند     
كاروانيان او را در صحرا مي يابند در حالي كـه در كنـار جـسد آهـو قـرار                  . دنيا مي روند  

  آدم، رئـيس كـاروان سرپرسـتي قابيـل خردسـال را            24.داشت و از خون وي مي نوشـيد       
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پس از اين راهزنان به قافله حمله كرده و تمام دارائي اش را بـه تـاراج            . برعهده مي گيرد  
روزي آدم، قابيل خردسال را مي بيند كه گوشت خام به نيش كشيده و خون از                . برند مي

وي به نزد ساحري در كانو رفته و راز كودك را جويا مي شـود و                . دندان هايش مي چكد   
 فطم علي دم الغزال في الصغر لن يستقيم حتي يشبع من لحم             من«: در پاسخ مي شنود   

 اما او كه نمي خواهـد سـخن جـادوگر را            .)92 ،1992ابراهيم الكوني،    (25»آدم في الكبر  
بپذيرد پس از دو روز به نزد مشهورترين پيشگوي منطقه مـي رود و داسـتان را بـرايش                    

لن تشبع من لحم    ! يل يا ابن آدم   يا قاب «: نقل مي كند لكن باز هم در پاسخ مي شنود كه          
 .)92 :همـان  (26»و لن تروي من دم حتـي تأكـل مـن لحـم آدم و تـشرب مـن دم آدم                    
 اسـير و    "يـم يـم   "سرانجام شوم بودن قابيل سبب مي شود آدم به چنـگ آدم خـواران               

  .كشته شود
جنون آميـز قابيـل بـه خـوردن         ي  هنگامي كه خواننده اين مطالب را در كنار عالقه          

 به خوبي در مي يابد كه فرجام كار او به خـوردن گوشـت انـسان               27قرار مي دهد  گوشت  
زماني كه قابيل تمام آهوان صـحرا را شـكار مـي كنـد در پـي بزكـوهي بـه                     . مي انجامد 

او كه از بوميان منطقه شنيده است تنها أسـوف از مخفيگـاه             .  مي آيد  "هالصحراء الجبلي "
امـا أسـوف نمـي پـذيرد و در     . راهنمائي اش كنـد كوهي آگاه است از او مي خواهد تا     بز

پايان قابيل كه به جنون دچار شده است و أسوف را به صورت بزكوهي مي بينـد سـر از                    
شايان ذكر است پيش از آن كه قابيل به نزد أسوف بيايد در عـالم               . تن وي جدا مي كند    

سوار مي كند  بزكوهي او را بر پشت خود       . خواب با بزي كوهي در صحرا همسفر مي شود        
در ميان راه گرسنگي و تشنگي بر قابيل غلبه مي كنـد  . و در صحرا به حركت در مي آيد    

حيوان هيچ نگفته و تنهـا بـر سـرعت    . و او گوشت گردن بز را با دندان كنده و مي خورد     
ناگهـان بزكـوهي بـه انـساني     . حركت خويش مي افزايد تا ان كه بـه پـرواز در مـي آيـد             

اليشبع ابـن   «:  اي تكيده تبديل مي شودكه اين جمله را تكرار مي كند           الغراندام با چهره  
وي قابيل را به درون دره پرتاب       ). فقط خاك فرزند آدم را سير مي كند       (» آدم إال التراب  

در روز واقعه پس از آن كه أسوف چندين بار همـين جملـه را تكـرا مـي كنـد                     . مي كند 
 را مي شناسد و همين امر بر شـدت جنـون            قابيل رؤياي خود را به خاطر آورده و أسوف        

  .وي مي افزايد
هـم   اگر گناه قابيلِ منابع ديني كشتن برادر است گناه قابيل ِ ابراهيم الكـوني از ايـن                

   خـواهر خـود را كـشته و گوشـت وي را خـورده      ،زيرا او افزون بر بـرادر . سنگين تر است 
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  ديم اگـر آهـويي بـا خـون     همان گونه كه در اسطوره قرباني شـدن آهـو بيـان كـر           . است
  قابيـل نيـز آن هنگـام    . خود انساني را سيراب كند آن انسان فرزند آهو به شمار مي آيـد   
  بـدين ترتيـب وي بـرادر    . كه نوزاد بود با نوشيدن خون آهو از خطر مـرگ نجـات يافـت             

  ايـن آهـو بـه پـشتوانه     . آهوي كوچكي اسـت كـه مـادرش خـود را قربـاني كـرده اسـت         
   و قابيل به همراه فرزندش در صحرا بـاقي مـي مانـد و حاضـر نمـي شـود                  پيوند ميان او  

  اما قابيل كـه بـه هـيچ عهـد و پيمـاني پايبنـد               . به همراه ديگر آهوان به كوهستان برود      
نيست آهو و فرزندش را به ضرب گلوله از پا در مي آورد تا با خـوردن گوشـت آن دمـي                   

 از شكار آهو از نگاه هاي حيوان دريافته بود          قابيل پيش . كرم دندانهايش را آرام نگه دارد     
. سرّ يحـسه  و لكـن اليدركـه        . نعم.نعم. تبوح له بسرّ ما   .. عيناها  «: كه رازي در كار است    

 ابراهيم الكوني،(28»... أقسي شيء، أشقي ما في الوجود أن تحس بسرّ و تعجز عن إدراكه       
ه قابيل تظـاهر مـي كنـد آهـو را      سنگيني نگاه هاي آهو تا اندازه اي است ك .)1992،26

نديده است اما فريادهاي خلبان آمريكائي كه آهو را ديده بود وي را ناچار بـه تيرانـدازي            
  .  مي كند
.  متصوفه در ميان مسلمانان آفريقـا جايگـاه وااليـي دارنـد       :باورهاي صوفيانه ) 2-2

رات اصـالحي   بيشتر مسلمانان آفريقا به فرقه هاي متعـدد تـصوف منـسوبند و از دسـتو               
 بـه دو شـيوه بـه متـصوفه و           "نزيـف الحجـر   "در رمان   . شيوخ متصوفه پيروي مي كنند    

  :عقايدشان اشاره شده است
 در اين شيوه نويسنده به تصريح از برخي فرقه هاي متصوفه يـاد              :شيوه مستقيم ) أ

 ما در اين اثر از طريق جـان پـاركر اسـت   . كرده و به  بخشي از عقايدشان اشاره مي كند        
م بـه   1957او افسري آمريكايي است كه در سـال         . كه با دو فرقه صوفيه آشنا مي شويم       

او در دانشگاه كاليفرنيا    . همراه ديگر نظاميان آمريكايي به شمال آفريقا فرستاده مي شود         
در رشته شرق شناسي تحصيل كرده  و با آئين زرتشت، كـيش بـودا و تـصوف اسـالمي                    

ت سفر به آفريقا را غنيمت شمرده و تصميم مي گيـرد           آشنايي دارد به همين سبب فرص     
بـدين منظـور بـا شـيخي از شـيوخ      . بيش از پيش با تصوف در اين سرزمين آشـنا شـود   
خواننده همزمان با پيگيري رابطه افسر      . متصوفه به نام شيخ جلولي رابطه برقرار مي كند        

رهايـشان كـسب مـي      آمريكايي با صوفي مذكور اطالعاتي در باب فرقه هاي صوفي و باو           
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آنچه كه نويسنده از اين طريق در اختيار خواننده قرار مي دهد در دو مورد خالصه                . كند
  :مي شود

 بنا به تصريح نويسنده، متـصوفه معتقدنـد         :حلول روح خداوند در مخلوقات    ) 1-أ
روح خداوند ممكن است در هر مخلوقي حلول كند، حال اين مخلوق مي تواند مجنـوني                

شيخ جلولي براي جان پاركر توضيح مي دهد كه صوفيان    . شد يا آهوي صحرا   سرگردان با 
را انكار نمي كننـد بلكـه اگـر بـا مـسيحيان مخالفـت               ) ع(حلول روح خداوند در عيسي      

محصور مي كننـد    ) ع(كنند از آن رو است كه آنان حلول روح الهي را تنها در مسيح                مي
را در پذيرش روح الهي از انسان شايـسته          متصوفه حيوان    .)118 ،1992ابراهيم الكوني، (

تر مي دانند و حيوانات را  در اين زمينه به مراتب گونـاگون تقـسيم مـي كننـد مـثال از                     
آيـا نمـي تـوان      ) 117:همان  ( .ديدگاه آنان روح الهي در حيوانات درنده حلول نمي كند         

تم مرتبط دانست؟   توي   آفريقا  را با عقايد بومي منطقه درباره           ي   متصوفهي  اين عقيده   
صوفيان بر اين باورند روح  . اشاره اي در رمان وجود دارد كه اين گمان را تقويت مي كند            

به همين سبب اگر فـردي از گوشـت ايـن دو            . الهي در آهو و بزكوهي حلول كرده است         
. »ينعم برؤية اهللا فـي المقـام      «حيوان بخورد حجاب ها از برابر ديدگانش كنار مي رود و            

پيش از اين بيان كرديم كه حضور بزكوهي در اين رمان با تـوتم پرسـتي                ) 117:  همان(
آيا حلول روح فرد در توتم اكنون به حلول روح الهي تغيير يافته است؟ آيـا               . مرتبط است 

مي توان گفت اگر در گذشته فرد با خوردن مقدار اندكي از توتم بـر اتحـاد خـود بـا وي                   
 گوشت حيـوان كـه روح الهـي را در خـود دارد اتحـاد                تاكيد مي ورزيد اكنون با خوردن     

  خويش را با خداوند استوارتر مي سازد؟ 
تيجانيـه و  : صوفي ياد شـده اسـت   ي   در اين اثر از دو فرقه        :فرقه هاي صوفيه  )2-أ

 از محتواي رمان برمي آيد كه پيـروان هـر فرقـه يكـديگر را بـه زندقـه مـتهم                      29.قادريه
 قادريه هستند از ارتباط با شـيخ جلـولي    ي م كه پيرو فرقهزيرا از يك سو مرد    . كنند مي

گفته مي شـود كـه شـيخ بـه سـبب            . پرهيز مي كنند و وي را به زندقه متهم مي سازند          
اختالف عقيده با شيوخ سرزمين خود كه پيرو فرقه تيجانيه هستند از آنجـا رانـده شـده                 

گـذاري در اسـالم و تـصوف    از سوي ديگر شيخ جلولي پيروان تيجانيه را به بدعت      . است
  ي  متهم مي كند؛ چراكه در حلقات ذكر، آن هنگام كه به وجد مي آيند صورت و سـينه                 

  .)117 ،1992ابراهيم الكوني،(خود را با چاقو زخمي مي كنند 
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   در اين شيوه باورهاي صوفيانه در رفتار و گفتـار أسـوف             :غيرمستقيمي  شيوه  ) ب
ادآوري كرد كه نمي توان أسوف و پـدرش را صـوفي            بايد ي . و پدرش نشان داده مي شود     

به شمار آورد لكن پدر أسوف از عقايد صوفيان متاثر است و اين تاثيرپذيري را به فرزنـد                  
همچنين جدا كـردن عقايـد متـصوفه در آفريقـا از باورهـاي بـومي                . نيز منتقل مي كند   
. ي منطبـق اسـت    زيرا بسياري از عقايـد صـوفيان بـا باورهـاي محلـ            . منطقه دشوار است  

بنابراين مي توان گفت كه اين انطباق ممكن است به سـبب تاثيرپـذيري از ايـن باورهـا                   
  .باشد

عزلت و دوري جستن از مردم مهمترين ويژگي پدر أسوف است كـه از اركـان آمـوزه     
وي انسان را شيطاني مي داند كه براي در امان مانـدن از       . هاي متصوفه به شمار مي آيد     

او گريخت و به همين سبب به صحراي بي سكنه پناه مي بـرد و در پاسـخ     شرش بايد از    
أعـوذ بـاهللا مـن شـرّ        . أجاور الجـنّ و الأجـاور النـاس       «: به اعتراضات همسرش مي گويد    

  .)24 ،1992ابراهيم الكوني، (30»الناس
پـدر أسـوف    . عشق ورزي به طبيعت و عناصر آن نيز از ديگر تعـاليم متـصوفه اسـت               

   گريخته است در مقابل محبت خود را بـي دريـغ بـه صـحرا و حيوانـات                   اگرچه از انسان  
   "مـوالي "او به صحرا عشق مي ورزد و براي ابـراز عالقـه خـود همـواره      . آن نثار مي كند   

. *��F ~*2�R��   «:  فراگرفته است زمزمه مي كند     "العوينات"را كه از صوفيان خانقاهاي      
        �+-�* _�+-Bc* 01 P�()�* _*�" 0q P���^1  _�+-�* 6N" � .�#  � s~�)l* �O#  � s~�)��* �O# _*2q* �O«31)  همـان :

ذكـر خـود را تكـان       ي   بنـدد و هماننـد صـوفيان در حلقـه          سپس چشمانش را مي   )  24
  پس اگـر  . پدر معتقد است براي رهايي و نجات در صحرا بايد به آن عشق ورزيد         . دهد مي

يلي مـي فرسـتد كـه بـدنش را     صحرا مادر أسوف را نجات نمي دهد و وي را به كـام سـ         
 وي فرزنـدش را بـه صـبر و        32.تكه مي كند از آن رو است كه صحرا را دوست نـدارد             تكه

k23�* o   «شكيبايي فرا مي خواند كه      �F 8K rR�*« )خواهـد در    و نيز از او مـي     ) 65 : همان
��C�*# a 01 I= _� «زيرا  . دهد برخورد با ديگر انسان ها به نداي قلبش گوش فرا         - y�)�* 2'�

  y�)�* �O� %�«33) او قلب را همانند آتشي مي داند كه انسان صحرانـشين در             .)23 :همان 
  . شناسد پناه روشنايي آن در صحراي دنيا مسير صحيح را باز مي

أسوف كه تمام آموخته هاي خود را مديون پدر است جا پاي او گذاشته و مي كوشد                 
ار و گفتار او مشابه پدر است با اين تفـاوت كـه       بنابراين رفت . به نصايح وي گوش فرا دهد     
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پس از نجات معجزه آسايش از خوردن گوشت رويگردان مي شود و از همين روي بزهاي 
ايـن  . كوهي و آهوان صحرا با او انس مي گيرند و ديگر از حضورش وحشت نمـي كننـد                  

است كـه  پس از اين واقعه   . تحول غير ارادي أسوف از تكامل روحي اش حكايت مي كند          
صـوفيان بـا    . او به صورت بزكوهي در آمده و از اردوگاه نظامي ايتاليائي هـا مـي گريـزد                

. شنيدن اين خبر وي را يكي از اولياء اهللا به شمار آورده و ظهورش را جشن مـي گيرنـد                   
بدين ترتيب أسوف با عمل به نصيحت پدر مبني بر دوري گزيدن از مردم و نيـز احتـرام             

حقيقت مي گردد؛ اما حقيقت در اينجا از قماش وصال هاي صوفيانه            به طبيعت تجليگاه    
نيست بلكه اين حقيقت ريشه در باوري بومي دارد، ريشه در اعتقـاد بـه اتحـاد انـسان و                    

  .حيوان

  نتيجه

 همانند ديگر آثارش از اسطوره ها و باورهـاي          "نزيف الحجر "ابراهيم الكوني در رمان     
  او در ايـن  . ا و به ويژه قوم طـوارق بهـره گرفتـه اسـت         ميان قبائل صحراي آفريق    رايج در 

  رمان براي به تصوير كشيدن تقابل افرادِ پايبند به ارزش صـحرا و آنـاني كـه حرمـت آن                  
  وي بـراي رسـيدن بـه مقـصود     . را زير پا مي نهند به خوبي از اساطير ياري گرفته اسـت          

  سـاطير و باورهـاي محلـي       خود از دو دسته اسطوره و باور استفاده كرده است؛ نخـست ا            
اشاره به توتم، پرهيـز از آزار حيوانـات،         . و دوم اساطير و عقايدي كه ريشه اسالمي دارند        

اعتقاد به جادو و پيشگويي و حضور اجنه از جمله باورهـاي محلـي اسـت كـه در رمـان                     
در كنار باورهاي محلي كاربست اسـطوره هـاي بـومي نظيـر             .  وجود دارد  "نزيف الحجر "

 نبرد ميان الصحراء الجبلية و الصحراء الرملية و نيز اسـطوره قربـاني شـدن آهـو                  اسطوره
اما اساطير و باورهاي اسالمي از آن رو كه با داستان ها و معتقـدات      . جلب توجه مي كند   

توان آن را بخشي از  به همين سبب مي. بومي آميخته شده رنگ و بوي محلي يافته است 
 اين رمان از ميان اسـاطير دينـي تنهـا از اسـطوره قايبـل               در. عقايد محلي به شمار آورد    

نويسنده به عقايد اسالمي در قالـب باورهـاي صـوفيانه اشـاره كـرده               . استفاده شده است  
 مستقيم و غيرمستقيم صورت گرفتـه        ي   البته اشاره به عقايد صوفيانه به دو گونه       . است
  .است
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و باورهاي محلي در كنار اساطير      با توجه به آنچه كه بيان شد مي توان گفت اساطير            
بـدين ترتيـب در     . و عقايد اسالمي بستري هستند كه وقايع داستان در آن رخ مي دهـد             

تا نويسنده  .  اساطير و باورهاي محلي با يكديگر هم نشين مي شوند          "نزيف الحجر "رمان  
م بـر  افزون بر انتقال پيامي كه در ذهن دارد، خواننده را با بخشي از انديـشه هـاي حـاك                

  .زادگاهش آشنا سازد

  ها نوشت پي

  يقال سطّر فالنٌ علي فـالنٍ إذا زخـرف         «:  آمده است  "سطر"در لسان العرب ذيل      -1
  و نيـز در لغتنامـه االعـين نيـز          » .له األقاويل و نمقها و تلك األقاويل األسـاطير و الـسطُر           

  ال نظـام لهـا     أحاديـث   ) هـي (الواحـد مـن األسـاطير إسـطارة و أسـطورة و             «: آمده است 
  ».بشيء
  ."اسطوره"فرهنگ معين و فرهنگ عميد ذيل واژه : ك. ن-2
» مجلة العلوم االنـسانية الدوليـة  « مجله 19م، در شماره2012 اين مقاله در سال     - 3

  .به چاپ رسيد
  طـوارق  . قـا هـستند   ي از مهمترين اقـوام صحرانـشين آفر       Touaregقوم طوارق    «-4

د كه در دسـته هـاي متعـدد در صـحراي شـمال آفريقـا                از نژاد بربر سفيد پوست هستن     
طوارق مـردان صـحرا هـستند بـا         . پراكنده اند ) ليبي، الجزائر، نيجر، بوركينافاسو و مالي     (

 "مـردان آبـي صـحرا     "اينان بـا لقـب      . قامت الغر و كشيده و چهره اي پوشيده با دستار         
هـستند لكـن   ) بمـالكي مـذه   (آنان مـسلمان    ) 6: 1383احمدي،(» . شناخته مي شوند  

مردان اين قـوم بـر خـالف    . آفرقائي در هم آميخته اند-عقايد اسالمي را با باورهاي بومي     
در چنـد   . زنانشان چهره خود را مي پوشانند به گونه اي كه تنها چشمانشان پيـدا اسـت               

جاي رمان به پوشاندن چهره أسوف اشاره شده است كه از انتساب وي بـه قـوم طـوارق                   
  .حكايت مي كند

نام وي بـر حـزن   .  مشتق شده است"أسف" از ريشه "أسوف" جالب است كه نام    -5
  .دروني او به سبب رفتار خصمانه ديگران با صحرا و حيوانات آن داللت مي كند

الغـصن  « كتـاب جيمـز فريـزر تحـت عنـوان        ي  الزم به يادآوري است كه ترجمه      -6
  .تاثيرگذار بوددر اين زمينه بسيار »  في السحر و الدينهالذهبي دراس
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از جمله دلتنگـي    :  البته منتقدان براي اين گرايش داليل ديگر نيز بيان كرده اند             -7
براي وطن اگر اديبي چون ابراهيم الكوني دور از وطن باشد، زنده كردن هويـت بـومي و                  

  ... . قومي، معرفي كردن انديشه هاي حاكم بر جامعه به ديگران و 
 كه خود متوجه شود رو به سوي اين تصوير و پـشت   جالب است كه أسوف بي آن -8

شايد اين استعاره از حضور زنـده باورهـاي بـدوي در ناخودآگـاه     . به كعبه نماز مي گزارد  
  .انسان طوارقي حكايت مي كند

  . زبان محلي اقوام نيجريه-9
 توسل به اين شيوه ها در كنار پناه بردن به آيات قرآن به خوبي از مـزج عقايـد                    -10
  .مي و باورهاي بومي در آفريقاي مسلمان حكايت مي كنداسال

 پدر أسوف كه به شكار بزكوهي رفته است حيوان را  در كوهـستان دنبـال مـي                  -11
وي عهـد  .  پرتگاه پايش مي لغزد و ميان زمين و آسمان معلق مي ماند          ي كند اما در لبه   

 به فرزنـدش نيـز شـكار    مي كند اگر از مرگ نجات يابد ديگر به شكار اين حيوان نرود و             
در اين هنگام بزكـوهي اي كـه قـصد شـكارش را داشـت او را بـه       . اين حيوان را نياموزد 

اما پدر أسوف پيمان مي شكند و به شكار بزكوهي مـي            . دندان گرفته و نجاتش مي دهد     
  .رود و از اين روي جانش را از دست مي دهد

رند؟ آن كه گوشت بزكـوهي را       گوشت انسان و حيوان چه تفاوتي با يكديگر دا         «-12
  ».مي خورد مي تواند گوشت انسان را نيز بخورد

. حتي كودكان كوهستان نيز از ايـن امـر آگاهنـد          ! چه كسي اين را نمي داند؟      «-13
آن كه مي خواهـد گوشـت بزكـوهي را بخـورد بايـد              .. روح در بزكوهي حلول كرده است     

هر چيزي ممكن اسـت مگـر     .  شوخي كرد  با ارواح نمي توان   . تعويذ به همراه داشته باشد    
  ».بازي با ارواح

نگهان در اعماق اين روشنايي الهي پدرش را در چشمان بزكوهي مقدس            ... و   « -14
  »... چشمان اندوهگين و مهربان پدر را شناخت . ديد

اكنون او، پـدر و بزكـوهي   . پدر در بزكوهي و بزكوهي در پدر حلول كرده است      «-15
  ».ند و هيچ چيز نمي تواند آنان را از يكديگر جدا كندمقدس يكي شده ا

  . الفباي زبان طوارق-16
من كاهن اعظم، متخندوش آيندگان را خبر مـي دهـم كـه بـا قربـاني شـدن                «-17

آن هنگـام   . بزكوهي مقدس و جاري شدن خون از سنگ رهايي و نجات حاصل مي شود             
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آن زمـان طوفـان     . ن را پـاكيزه   معجزه اي رخ مي دهد كه نفرين را پاك مي كند و زمـي             
  ».صحرا را در بر مي گيرد

گمان مي كني چون حيوان نمي توانـد ماننـد تـو سـخن گويـد چيـزي نمـي               «-18
  ».فهمد؟ او از من و تو باهوش تر است

زيرا اگر او را دوست نداشته باشي او هم تو را  . همواره با شترت خوشرفتار باش     «-19
 خطر   ي  درك نكني او نيز تو را درك نكرده و در لحظه           دوست نخواهد داشت و اگر او را      

  ».بدان كه انسان از حيوان باوفاتر است. نجاتت نخواهد داد
 شايان ذكر است كه علت بارش باران در اين اسطوره فروآمدن ايزدبانوي آسمان          -20

  .به زمين و قطع شدن آن به سبب بازگشت او به آسمان بيان شده است
ــ "ل ميـان   بـه اسـطوره جــدا  -21    مراجعــه "هالـصحراء الرمليـ  " و "هالـصحراء الجبلي
  .شود

 البته پيش از حكايت اين داستان آهو به فرزند خود مي گويد آفريدگار پـس از                  -22
پـس هـر كـه    . آن كه روح را آفريد آن را در سه زندان زمان، مكان و جـسم جـس كـرد           

زيرا آن كه مكان مقـدر      . شودبخواهد از اين سه مانع عبور كند به نفرين ابدي دچار مي             
شده براي او را ترك كند در گام بعد تالش مي كند از زندان تن رها شود و سـپس مـي                      
كوشد از مرز زمان بگذرد و هر كه فراتر از زمان رود ادعاي جاودانگي مي كنـد و آن كـه        

حرا اما اگر اكنون آهـوان صـ  . اين ادعا كند در الوهيت خود را همسنگ آفريدگار مي داند        
را رها كرده و به كوهستان مي روند از آن رو است كه به بالي قابيل شكارچي دچار شده 

  .اند
 شير دادن حيوان به انسان در اساطير ملل مختلف وجود دارد به عنوان مثال در         -23

 پـرورش مـي يابـد و يـا بنـا بـه              "پرمايـه " با شير گاوي به نام       "فريدون"اساطير ايراني   
گي به دو برادر دوقلو، رومولوس و رموس شير مي دهد و آنها را بـزرگ  اسطوره يوناني گر  

همچنين در داستان هاي اسالمي پرورش انسان توسط حيوان ديده مـي شـود              . مي كند 
 اثر ابن طفيل بچه آدم از شير آهو مي نوشد وآهـو وي را               "حي بن يقظان  "مثال داستان   

  .پرورش مي دهد
ه كرديم در اسطوره هاي ديگر ملل به نوشـيدن           همان طور كه پيش از اين اشار       -24

نوزاد از شير حيوانات اشاره شده است اما تفاوتي كه در ايـن داسـتان بـا اسـطوره هـاي                     
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.  آهـو اسـت  خون وجود دارد در سيراب شـدن از         "حي بن يقظان  "مذكور و نيز داستان     
ـ                      ودن وي  الزم به ذكر است كه نوشيدن از خون آهـو از فرجـام شـوم قابيـل و خـونريز ب

اي قابيـل بـرادرت   "دكتر ديمتري ميكولسكي در تحليلي تحت عنـوان     . حكايت مي كند  
 به داستاني از زندگي حجاج بن يوسف ثقفـي، حـاكم خـونريز امـوي                "هابيل كجا است؟  

در اين داستان آمده است كه والدين وي آن هنگام كـه او نـوزاد بـوده از             . اشاره مي كند  
. زيـرا چنـدين روز از نوشـيدن شـير مـادر امتنـاع كـرده بـود          . شير بز به او نوشانده انـد      

همچنين وي در همين تحليل به روايتي از اسـطوره قابيـل اشـاره مـي كنـد كـه داراي                     
بنا به اين روايت قابيلِ نوزاد از نوشـيدن  . هاي شرقي و به احتمال قوي سوري است  ريشه

 حوا ظاهر شـده وبـه آنـان         شيطان در قالب رهگذري بر آدم و      . شير مادر امتناع مي كند    
. پيشنهاد مي كند كه از شير بز سياه به او بنوشانند و آنان نيز اين كار را انجام مي دهند              
بنابراين سيراب شدن از خون حيـوان در ايـام طفولـت حـاكي از عاقبـت شـوم فـرد در                      

  .بزرگسالي است
آدم خواهد  در بزرگسالي از گوشت      ً آن كه در كودكي از خون آهو بنوشد حتما         «-25
  ».خورد
از خوردن گوشت و نوشيدن خون اشباع نمي شوي مگـر           ! اي قابيل فرزند آدم    «-26

  ».آن كه از گوشت آدم بخوري و از خون آدم بنوشي
 جالب است كه قابيل هر روز بايد گوشت بخورد آن هم گوشت آهو نـه گوشـت                  -27

يش نهفتـه اسـت دنـدان     زيرا اگر گوشت نخورد كرمي كه در دندان هـا         ... . بز، خروس و    
  !هايش را مي جود

رازي كه آن را احساس . آري. آري. چشمانش از راز نهفته اي سخن مي گفتند   «-28
سخت ترين و دشوارترين زمان در زندگي هنگامي است         . مي كند لكن نمي داند چيست     

  ».كه بداني رازي در كار است ولي نداني چيست
 ي  حمد تيجاني پايه گذاري شـد و فرقـه           فرقه تيجانيه توسط شيخ احمد بن م       -29

  )8و5  :1383ابراهيم دوري، . (قادريه به شيخ عبدالقادر گيالني منسوب است
از شر انسان به خداوند پناه مـي        . با جنيان همنشين مي شوم ولي با انسان نه         «-30

  ».برم
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صحرا پاداش آن كسي است كه مي خواهد  . گنج مقصود در صحرا نهفته است      « -31
خوشبختي و آرامش، نيستي و نابودي .  به بردگي كشيدن انسان ها و آزارشان رها شوداز

  ».و كمال مطلوب در صحرا است
 صحرا در اين رمان هم منبع خير است و هم منبع شر، هم حيات بخش است و                  -32

نمونه مشابه اين انديشه كه امر مقدسي هم سرچشمه خير باشد و هـم              . هم مرگ آفرين  
  . اديان باستاني نيز مشاهده مي شودشر در ديگر

قلب فردي را كه با ديگر انسان ها رابطه ندارد براي شـناخت آنـان راهنمـايي                  «-33
  ».مي كند

 نامه كتاب

  ها كتاب
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