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 چكیده
ا اجسـ ا  سـایتاری  ـ       های معاصر فارسی الهـا  بازتاب اسطوره در داستان بخـ  و موِـد

ساز پیوجا رمان با میراث ارزشمنا گذشته ای زمینهمایه و تصاویر اسطورهجوستالژیک و اجتقال بن

ای ایـن ناـار   های معاصر فارسی و جقـ  نن در ننـ  است؛ باین ترتیب ظهور اساطیر در داستان

بعا، عماتاً مبا ث تـاریخی  های فارسی از دورة مشروطه بهمایة داستاندرون. اهمیتی ویژه دارد

مـرداد و   82است؛ اما کودتـای  ای بوده های اسطورهو اِتماعی همراه با جگاهی پررجگ به ِنبه

و  نلـود و منفعـن جاشـی از نن،   سرکوب جهضت مردمی ملی شان صنعت جفت در فضای یـس  

هـای  روی نوری به اسطوره و بازتاب نن در ادبیات داستاجی فارسی جقطة عطفی در یلق رمـان 

هـای  ای در بریـی داسـتان  ای فارسی گردیا. در این مقاله، سیر اجعکا  روایت اسطورهاسطوره

اسـت.  بررسـی و تللیـن شـاه     سووشونمعاصر فارسی در دهة چهن و پن اه با تسکیا بر رمان 

؛ زیـرا  اسـت  تاریخی بـوده های ای در دورة مورد بررسی بیشتر منعطف به رمانرهروایت اسطو
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نور، نلبة ا سا  شکست و سریوردگی جاشی از سقوط دولت مصاق و ای اد فضای یفقـان 

هـا در داسـتان کشـاجا.    جویسان را به اجعکا  گستردة اساطیر و استفاده از زبان جمـادین نن رمان

 است. شاهنامههای در دورة مورد بررسی بیشتر معطوف به روایت ای ملیهای اسطورهروایت

 .  سووشونداستاجی معاصر فارسی،  ای، ادبیاتاسطوره، روایت اسطوره های کلیدی:واژه

 . مقدمه0

تا امروز، بـه   8یری اجواع ادبیگاز نناز شکنرا، ذهن پژوهشگران  وزة ادبیات  9اسطوره

ادبی، تفسیر تـاریخی اسـطوره جیـ      و توسعة جقا است. با گذشت زمانیود ِلب کرده 

گسترش یافت و بسـیاری از منتقـاان و پژوهشـگران دریافتنـا کـه اسـطوره بخشـی از        

ساز معرفت نفـایی  اسطورة هر ملت زمینهاست. های گوجاگون داج  را شکن داده شایه

هاسـت،  جسـان نماه از روان ِمعی او اجفسی اوست؛ بنابراین بازیواجی و تسوین نن که بر

همـواره جگرشـی متبـت بـه      کنـا. ها کمـک مـی  به شنایت تاریخ تمان و فرهنگ ملت

های متبـت و منفـی  ـول نن وِـود داشـته      بلکه دیاگاه های ملن  اکم جبوده؛اسطوره

پردازان، ماجنـا بـارت و هایـت، اسـطوره را بازتـاب ویـایخ تـاریخی        بریی جظریهاست. 

اسـاطیر جـه بازتـاب    کـه   ن دیاگاه بوده و برنن هستناو گروهی دیگر مخالف ای شمرده

اسـت. بررسـی و تللیـن متـون ادبـی از منظـر        ویایخ تاریخی، بلکه زبان  قایق فلسفی

شنایتی و معنـایی  تواجا موِب شنایتی بیشتر از ابعاد گوجاگون زیباییشناسی میروایت

های پنهان مـتن را بـرای   هرجگ داستاجی شود و الیمایه و پیتر دروناز طریق درک کامن

بـا ایـن یـادنوری کـه     تری از متن شود؛ تازه یواجناه نشکار کنا و درجهایت موِب فهم

تواجا باون فـر  ِـذاب و ملتـوایی ننـی     در هر دورة تاریخی هیچ جوع ادبی جمی طبعاً

دهـا در هـر   های تـاریخی ادبیـات جشـان مـی    یالب مسلط باشا. به دیگر سخن، بررسی

ویژه در اوایـر یـرن   شوجا. در دجیای معاصر، بهنالب می( ژاجرهایی از اجواع )برروزگار 

ِـای  مارجیسم، اسطوره جوزدهم و بیستم میالدی، یعنی از اوایر مارجیسم و رواج پست
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اسـت. بازتـاب اسـطوره در ادبیـات     پای ملکمی در ادبیات داستاجی ِایا پیـاا کـرده   

ای ِایا در عرصـة تلقیقـات ادبـی فارسـی     هادبیات داستاجی، زمینیصوص معاصر، به

نیا؛ بنابراین پرس  پژوه   اضـر چگـوجگی بازجمـایی اسـطوره در رمـان      شمار میبه

منظور پاسخ به این پرس ، بـا توِـه بـه م ـال مقالـه، ضـمن بررسـی        معاصر است. به

ای مشهور معاصر، اصـن بـر بررسـی ایـن موضـوع در رمـان       های اسطورهاِمالی رمان

ای را های اسـطوره ِنبه توان بارزترین بازتاباست؛ زیرا در این رمان می بوده نسووشو

تـوان ایـن   های داستاجی نن تبیین کرد. در پاسخ به پرس  اصلی این مقاله مـی وایتدر ر

تـر شـا   در رمان فارسی گستردهتاریج به ایکه نن اشارات اسطوره فرضیه را مطرح کرد

 ای رسیا.  ج یودش در یالب روایت اسطورهبه او سووشونو در رمان 

ن، ضمن بررسی ن شناسی است که درروش تلقیق مبتنی بر چارچوب جظری روایت

اسـت سـیر تلـول     ای نن، کوشـ  شـاه  ها و عناصـر اسـطوره  ها و توصیف ِنبهرمان

در  9ایهـای پیشـین تـا روایـت اسـطوره     ای در رمانبازتاب اسطوره، از اشارات اسطوره

 ، تللین و تبیین شود. سووشونویژه رمان ای این دو دهه بههرمان

در دورة مورد بررسی این مقاله، دو دهة چهن و پن اه، و  تی پـی  از نن در دهـة   

یابـن مشـاهاه   ها ای متنوع در رمانهای اساطیری نمیخته با اشارات اسطورهسی، روایت

ـ جوشـتة صـادق هـاایت،     بـوف کـور  ها است که ازِملة نن از تقـی   ا و تنهـایی او یکلی

یـون  زاده صـفوی،  اصغر ر یماار علی بیژن و منیژهای مارسی، رمان تاریخی ـ اسطوره 

جوشتة ارسالن پوریا،  وار نرش شیوا تیرجامهجمای  به یلم یلیی یریب و داستان سیاوش

 تـوان جـا  بـرد.   ا مـا را مـی  از ِالل نل جون و القلمبهرا  صادیی و داستان  اار ملکوت

جوشتة سیمین داجشور است. جویسـناه در   سووشونترین رمان در دو دهة مذکور برِسته

ای و  وادث روزگار یود ااری برِسته و ماجاگار این رمان با  ترکیبی از ویایخ اسطوره

هـای  بر نن، به زبانجظیر ِامعة ایراجی یرار گرفته و عالوهیلق کرده که مورد استقبال بی

 است.   شاهمه گوجاگوجی جی  ترِ
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 . پیشنیۀ تحقیق0ـ0

چنـاان گسـترده در یالـب    تا زمان این پژوه ، تلقیقـاتی جـه  ای، دربارة روایت اسطوره

 فرایور موضـوع بـه  است و جویسناگان نن بهجامه و رساله اج ا  شاه کتاب، مقاله، پایان

هـا  تـرین نن اجـا کـه مهـم   بررسی تاریخی ناار و معرفی جویسناگان برِستة نن پردایتـه 

( از به اد رشیایان کـه در نن   9971) بین  اساطیری در شعر معاصرجا از: کتاب اعبارت

امینی با عنوان  است؛ رسالة دکتری جغمهبیشتر به مضامین شعر در اسطوره پردایته شاه 

ها و اساطیر در ادبیات جمایشی ایران از نناز تا اجقـالب  جموجهت  یه و تللین ظهور کهن
هـای جمـادپردازی در   بررسـی ِلـوه  جوری با عنوان  (؛ رسالة دکتری علی9929) میاسال

بررسی بازتـاب اسـطوره در   ی داجی با جا   جامة ربابه(؛ پایان9921) ادبیات داستاجی معاصر
تللیـن کیفیـت اجعکـا     زاده بـا جـا    (؛ رسالة دکتری سیاعلی یاسـم 9922) رمان ِنگ

( که 9921) 9927تا  9917های برِستة فارسی از مانای ایراجی در رهای اسطورهروایت

اهمیت پژوه   اضر در بررسـی روایـت   بعااً با اصال اتی در یالب کتاب منتشر شا. 

گـا  ایـن   است که رمان پـی   سووشونویژه رمان های دهه چهن، بهای در رماناسطوره

 نیا.  شمار میبعا بههای ای این دهه و دهههای اسطورهدوره بوده و الگویی برای رمان

    ای. اسطوره و روایت اسطوره2

 از زمان افالطون و سوفسطاییان، اسطوره ذهن فالسفة نربی را به یـود مشـغول کـرده    

بایست رابطـة  قیقـت عقالجـی و فلسـفی را بـا      است. در اجایشة یوجاجی، این مسئله می

گری یوجـان بـا تفسـیر    سوفسـطاییان عصـر روشـن   »کرد. باورهای سنتی و دینی تبیین می

هایی کـه  قـایق طبیعـی و    من لة تمتینهای منسوب به ای دان، بهاساطیر سنتی یا روایت

کوشیاجا تا دو مقولة  قیقت عقالجی و باورهـای سـنتی   سازجا، میایالیی را نشکار می

 (.4: 9979)بیاجی، « را با یکایگر نشتی دهنا

شناسـی  اسـطوره : »اجـا ایخ تاریخی شـمرده پردازان اسطوره را بازتاب ویبریی جظریه 

« باشـا تواجا بنیادی دیگر ِ  تـاریخ داشـته   های دور و چه امروز، جمیچه درمورد زمان
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ویژه ِوامعی است که سـابقة  ها به(. اسطوره مادّة اصلی تاریخی ملت99: 9973)بارت، 

یـخ  دست تـار  نن بهاسطوره زادة تاریخ و زادن و مردن »رسا: ها به پی  از تاریخ مینن

(. امـا طبـق اجایشـة    994: 9938)بارت، « است؛ زیرا اسطوره گفتار برگ یاة تاریخ است

شـود؛  اسطوره جوعی دیواجگی و بیشتر جاشی از یطایی است که در زبان ای اد می»مولر، 

مـاک  مـولر در    (. جگـرش 23: 9927)کاسیرر، « لذا یلط معنا راز پیاای  اسطوره است

بررسی و تللین متون ادبـی از منظـر    های اسپنسر و دیگران تسایر داشت.اهنفرین  دیاگ

شنایتی و معنـایی  تواجا موِب شنایتی بیشتر از ابعاد گوجاگون زیباییشناسی میروایت

های پنهان مـتن را  رجگ معنای داستاجی شود و الیهمایه و پیتر دروناز طریق درک کامن

 تر از نن شود.ایت موِب فهمی تازهبرای یواجناه نشکار کنا و درجه

ــه  ــة   ژرار ژجــت جظری ــی فراجســوی ازِملــه کســاجی اســت کــه در زمین ــرداز ادب پ

است و جظریات  در این زمینه یکـی از   ای گسترده پردایتهشناسی به مطالعهروایت

شناسی ژجت بر چگوجـه جگریسـتن   ترین جظریات در  وزة روایت است. روایتمهم

 دها که تصـویری از چگـوجگی دروجـه   امکان میاست و به ما اه به متون متمرک  ش

 (. 914: 9922نوریم )برتن ، دست به های دیگراستانها در دشان داستان

ن را داجـا و ن هـای روایـت مـی   رو ، یصه را یکی از ِنبـه  4گرایانژجت، متسار از شکن

     کنا.  ترتیب وایعی ویایخ ارزیابی می

یک یالـب ادبـی یـاص، نن را یـک جـوع      »عنوان به 3عرفی رمانو  با مـ استر  لوی

یافتـه و  است. وی رمان را ملصول تن لکنا که بر مسنا اسطوره جشسته روایتی تلقی می

(.  قیقت این اسـت کـه رمـان    43ـ44: 9924)ِواری، « داجایافتة اسطوره میتغییرشکن

ة پیـاایی رمـان را بایـا در    سرچشـم »با اسطوره پیوجای دوسویه دارد؛ یعنی از یک سو 

گوجه که ژرژ دوم ین معتقا ( و از سوی دیگر، همان973: 9921)زرافا، « اسطوره ِست

است. اسطوره به تـاریخ یـا زمـاجی یـاص وابسـته      است، رمان ظرف بازسازی اسطوره 

تواجا ای میجیست و بنابر همین یصیصه، همواره در هر جوع یا یالب ادبی و در هر دوره

ـ  ابی و بازجمـایی شــود. گرچـه بـرای بازســازی و بـازیواجید نن اوضـاع تــاریخی و      بازی
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عبارت دیگر، ظهور نن بـه بسـترهای نمـادة اِتمـاعی و     تسایر جیست ـ یا به  اِتماعی بی

کنا و به مخاطـب  زدایی میدر زماجه جیازمنا است ـ باوِود این، اسطوره تاریخ  فرهنگی

هـای مصـنوع و   روست، جه با پایـاه طبیعی روبه هایهفهماجا در اِتماع با پایایود می

تواجا بهترین اب ار برای بازسازی اجایشه، معرفت و تقویـت  ـ    تاریخمنا. اسطوره می

ترین منابخ فکـری و فرهنگـی در یلـق ناـار ادبـی      بازگشت به یویشتن و ازِمله ننی

 ویژه رمان ملسوب شود. به

 . تعریف اسطوره و روایت0ـ2

جظـر عمیقـی وِـود دارد؛ زیـرا ماهیـت      ر مفهو  اصطال ی اسطوره، ایتالفداسطوره: 

پژوهی شـاه  های متفاوت و گوجاگون به عرصة اسطورهای نن موِب ورود جگاهبینارشته

کوششی تخیلـی  » است:گوجه تعریف کرده اسطوره را این فرهنگ اکسفوردرُز در است. 

یعـی، یـواه ییـالی کـه کن کـاوی      ای یـواه وا و پیشاعلمی بـرای توضـیه هـر پایـاه    

ِـای سـرگرداجی و   اجگیخت و کوششی برای رسیان به رضایت بـه ساز را برمیاسطوره

شـنا   تـایلور، یـو   (. 83: 9927سـت )بـه جقـن از روتـون،     «هـا تابی دربـارة پایـاه  بی

داجست )بـه جقـن از کاسـیرر،    می« گیری اسطوره را ِاجااراجگاریمنشس شکن»، 1گراباتاا

(؛ یعنی اجسان ابتاایی معتقا بود جیرویی در همة طبیعت یا امور ِریـان دارد  843 :9927

هرگوجه  رکـت از  ضـور یـا نیبـت نن ِـان یـا همـ اد        »که ِان و هم اد نن است. 

شوجا، بایا ِان یا هم اد اشـیا و  پ  برای نجکه بر مظاهر طبیعت چیره کنا.  کایت می

« ابو، جـذر، یربـاجی، همگـی بـرای ایـن توافـق بـود       ها را موافق یوی  گرداجنا. تپایاه

 (. 3: 9924؛ ضیمران، 9921)فری ر، 

 جی  همین جظر را دارد:   دین و نیناة علمالجگاان گلیکی در 

نورد؛ بلکـه بایـا نن را وِـه    شـمار  اسطوره را جبایا  کایاتی جادرست و باستاجی به

اسـت و دروایـخ   یافتـه  سرمای زباجی داجست که از جمادهای چناسـا تی تشـکین   

ها را بایا در مسـالن  مرِخ نن در  وزة مینوی استقرار دارد. بنابراین معنای اسطوره
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ِـو کـرد )بـه جقـن از     ووِودی و زیستی اجسان و جیـ  تقـایر تـاریخی او ِسـت    

 .(98: 9924ضیمران، 

ی ای صـورت اجایشة اسطوره»اجا: داجسته بریی ملققان اسطوره را جاشی از یودنگاهی

(؛ امـا  919: 9979)بیـاجی،  « استهای یوی  یگاجه و مشخص از یودنگاهی با ویژگی

یواه اسطوره را صورتی برنماه از یودنگاه و یواه ملصول جایودنگاه ِمعـی بـااجیم،   

های ادراکی است که بی  از ای از تصورات و صورتم موعه»بایا پذیرفت که اساطیر 

ِوشـیاه از ِامعـه و در    ت باشنا، مرا  و مسـلکی نجکه تفسیری باوی و الکن از طبیع

« شـوجا ِهان اساطیر ملسـوب مـی    کم اجتقال سایتار و اعمال و ت ارب نن ِامعه به

 . اسطوره تالشی برای معنادار کردن هستی ِهان است.  (99: 9971)باستیا، 

شناسـان از منظـر فکـری    تعریف روایت دشوار است؛ زیرا هریک از روایت :1روایت

ترین تعریـف روایـت جـاظر بـر سـه ضـلخ راوی، یصـه و        اجا. سادهد به نن جگریستهیو

هـر یصـه مسـتل   یـک     »نورد: با تسکیا بر این جگرش می توالن شنو است. مایکنروایت

لفة اصـلی را تللیـن جمـود: یصـه و     روایت بایا دو مؤ گویناه است؛ بنابراین در مطالعة

وایت جی  برداشتی ساده و  تی تساملی از همین (. تعریف کادن از ر7: 9929« )گویناه

 جوع جگرش به روایت است:  

ای پیوسته از  وادث از دهـان راوی یـا طـرف    جقن  اداة وایعی یا ییالی یا سلسله

ها و جیـ  از  ها یا مویعیتها را بایا از شرح و وصف  االت، کیفیتیطاب. روایت

هـایی  ن م موعة  وادث یا داسـتان ارالة دراماتیک  وادث متمای  کرد. روایت شام

ترتیبـی  شود و در ضمن نن  وادث بـه است که در فراینا روایت یا گفتمان جقن می

 .(837: 9921)گردد یاص اجتخاب و تنظیم می

ترین تعاریف روایت همان تعریف جخسـتین سـایتارگرایان اسـت کـه     یکی از رایج

رفت زماجی و ؛ مفهومی که  اصن ترکیب پیداجنارجگ میروایت را معادل با مفهو  پی»

شود که بااجیم (. اهمیت این تعریف زماجی نشکارتر می37: 9921)مارتین، « علیت است

امروز است. مایکن توالن در تعریفـی   ترین عنصر داستاجی از زمان ارسطو تارجگ مهمپی
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ها  اصـن  گی ننروایت توالی ویایخ منطقی و زماجی است که پیوست»است: دیگر نورده 

یابا و گویـای  تمرک  بر فرد یا افرادی است که یواجناه به نجان گرای  متبت یا منفی می

رسا جظر می(. به999: 9911زاده و ب رگ بیگالی، )به جقن از یاسم« تغییر وضعیت است

این تعریف بیشتر از همة تعاریف دیگر  ال  اهمیت است؛ چـون هـیچ داسـتاجی بـاون     

 شود. خ منطقی و زماجی جوشته جمیتوالی ویای

  ای و عناصر روایت. روایت اسطوره2ـ2

ای معاصر بـه  بلث روایت از جکات کلیای مبلث داستان است. تعریف روایت اسطوره

 این شرح است:  

هـای یـود ازِملـه    ای با همه یا نالب عناصـر و ویژگـی  رماجی که در نن اسطوره 

ها و اعمال و کـن   ماسـی   مایهای ماورالی، بنهالعاده یا ِنبهوِود عناصر یارق

الگوها و جمادهای یاص نن اسطوره و ریاادها در سطه سـایتاری  یهرماجان، کهن

رجگ( ت لی یابا و تسایر بینامتنی نن در نالب عناصر روایی رمـان چـون   روایت )پی

ای باشـا، نن را روایـت اسـطوره   پـردازی و ریـاادها مشـهود    مایـه، شخصـیت  بن

 ،جوشتة اصـغر الهـی   سالمرگی جوشتة سیمین داجشور یا سووشونجامیم. متن رمان می

 (.  848: 9921جوشتة اسماعین فصیه )ب رگ بیگالی و دیگران،  درد سیاوش

بر  2پردازان، ماجنا کاترین کوهلر ریسمن و ویلیا  لباو،بریی از پژوهشگران و جظریه 

اِا ش  مؤلفة چکیاه، تعیـین مویعیـت،   این باورجا که روایت کامن روایتی است که و

  ن یطعی و یطعة پایاجی است.   گذاری، راهافکنی، ارزشکن  در ال گره

های ممکن شناسی کشف الگوی عا  روایت که دربرگیرجاة همة شیوههاف روایت

ای و بنیـادین  گفتن داستان و الگوی تولیا معناست، ضرورت شنایت عناصـر پایـه  

داجنا، ای ِهاجی میست. بسیاری از نجاجی که روایت را پایاهروایت کاری اساسی ا

توان سـایتاری  تنها در همة ناار روایی مشترک است،  تی میمعتقاجا عناصر نن جه

زاده و ب رگ بیگـالی،  کرد )یاسمهای داستاجی ِهان ترسیم وا ا برای همة روایت

9911 :993  .) 
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شخصیت، مکان، رویااد، کن  »ت را شامن ( عناصر روای19ـ18: 9921واال  مارتین ) 

اجا کـه  های پویای روایترجگ ِنبهاست. وی معتقا است کن  و پیداجسته « رجگو پی

برجا؛ در الی کـه شخصـیت و مکـان رویـاادها     پی  مینن را در روجا علّی و زماجی به

ـ (. از زمان جخستین تالشِا)همان« اجاعناصر ایستای روایت شناسـی  تهای علمی روای

شناسان از منظر یـاص یـود بـه یکـی از ایـن      والدیمیر پراپ تاکنون، هریک از روایت

 بـرای  جخسـتین  اجسان اجا.شمار نوردهکرده و نن را کاجون اصلی روایت به عناصر توِه

کـه یـک یاصـیت داشـته      بـود  چی ی جیازمنابه  یود افکار دنکر منطقی و باورپذیری

 زیـرا  شـا؛ مـی  ملسـوب  هـافی  چنـین  به رسیان برای سیلهو بهترین روایت و باشا

  تی اجواع و تفکر جوشتار، سایتاربنای همة و ری یپی در ایکنناهییره یارت روایت

 داراست. داج  را

 داستانی معاصر فارسی ادبیات در اسطوره . بازتاب4

 بخشـا و بـه  تواجا به سایتار روایی داستان اجسـ ا   که بیان شا، وِود اسطوره میچنان

 در اسـطوره  از گیـری بهـره  بـه  کمک کنا. تمایـن  متن و اارگذاری ماجاگاری، ِذابیت

 ذاتی گرای به  است، یوی  سرچشمةبه  رمان جوعی بازگرداجان اینکه برعالوه رمان،

 و ا یـا  یاصـیت دالمـاً   ایـن  زیرا گردد؛جی  برمی باززایی و پذیریاسطوره در برگشت

 یاصـی  مکان و زمانبه  و دارجا ضمنی هایداللت اسطوره هایالدشود. بازسازی می

 بریورداری یعنی ذاتی، یصلت یابنا. اینمی ورود اِازة متنی هر در و جاارجا بستگی

اسـت. بازتـاب   داده  پذیریاجعطاف و سیالیت یاصیت اسطوره به ضمنی، هایداللت از

هـای ملـی و   زجویسـی ملـا اسـطوره   دالین مختلف به باهایی که بهاسطوره در داستان

های اصـلی  جوعی تقلیا و ایتباسی ینک از اسطوره هاننشود. پردازجا، دیاه میدینی می

کنا تنها با دادن شـکن و سـایتار امـروزی، یعنـی     هستنا که جویسناه در نن کوش  می

کردن نن، بازگشت به فرهنگ و تمان کهن را در میـان یشـرهای مختلـف یـا     واره رمان
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کنا، باون اینکه در بازجگری یا بازنفرینی اار دچار ز مت یشری یاص در ِامعه زجاه 

 شود.    

 

 های معاصر فارسی از مشروطه تا دهۀ چهل  ای در داستان. روایت اسطوره0ـ4

یکی از موضوعات اساسی و مهم که در ادبیات داسـتاجی ظهـور و بـروز برِسـته دارد،     

هـا،  است. پ  از شکست یاِاریـه درمقابـن رو   ارسی ف هایِریان اسطوره در رمان

هـای تـاریخی   البته بریی معتقاجا که جگارش رمان»های تاریخی نناز شا. جگارش رمان

های تاریخی نربی در ایـران مربـوط داجسـت کـه بـرای      ترِمة رمانرا در ایران بایا به 

(؛ 99: 9977پـر ،  ی)بـاالیی و کـوی  « اولین بار ایراجیـان را بـه ایـن سـو متمایـن جمـود      

)لوکـا،،  « هایی که یود در ِهان نرب بسیار متسار از رشا تفکرات اوماجیستی بودرمان»

(. جگارش رمان تاریخی بـا شکسـت جهضـت مشـروطه و سـراج ا  سـقوط       919: 9922

 اوج رسیا.مرداد به 82مصاق در کودتای 

ست. نااری کـه  ای  اصن این فضاهای تاریخی و سپ  اسطورهظهور دوبارة رمان 

پردایتة نن است، نالباً ناار جسلی است که باورهایشان را براینا چنین فضا و سایته

ها، ییال را داده، با جوعی شرمناگی دروجی و تالش برای جپذیرفتن وایعیتازدست 

اجا وار و دجیای کودکی گریختههای پریاجا و به دجیای افساجهبر وایعیت ترِیه داده

کردن وضعیت جابهن ار یود و زماجه، ملیطی یابـن تلمـن بیافریننـا    جتیک تا با رما

 (. 194: 9921)میرعاباینی، 

هـای پـی  از ِنـگ ِهـاجی دو  اوج     باال گرفتن ِریان اسطورة نریایی که در سال

 گرفت و در دورة رضاشاه به ایران رسیا،  

دوران بازگشـت بـه    تکاجی فرهنگی و تـاریخی و ]ایراجیان را[ در افسون یک یاجه  

پرشکوه تمان نریایی فروبرد. رضاشاه جا  پهلـوی را بـرای سلسـلة یـود برگ یـا؛      

تـرین بخـ  اوسـتا،    نمویتن زبان پهلوی باب روز شا؛ پورداوود جخستین و کهـن 

ها را ترِمه کرد؛ پیرجیا تاریخ ایران باستان را جوشت و گذشتة نرماجی در یعنی گات
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ای چون صـادق هـاایت از   بازنفرینی شا؛  تی جویسناه های تاریخیجخستین رمان

هایی این موج فراگیر برکنار جماجا و برای نمویتن زبان پهلوی به هنا رفت. داستان

هـای  بـر   وکنـار جوشـته  را جوشـت، در گوشـه   مازیـار و پروین دیتر ساسان ماجنا 

 (.  911: 9928یاوری، )کرد  ازدست دادن شکوه نریایی سوگواری

ماجتالیسـم(  گری )ساجتیهایی با ملوریت افراط در ا ساساتینین فضایی، رماندر چ 

گرفت. رماجتیسیسم و جاسیوجالیسم وِه نالـب ادبیـات داسـتاجی ایـن دوره در     جی  شکن 

 9911های ننـازین  باوِود نجکه در دهه»ای شاجا. های تاریخی و اسطورهپردازش رمان

هـای  گـرا، ا تـراز از تمایـن نشـکار بـه مسـلک      ستاندالیلی چون رشا جاسیوجالیسم بابه

تاریخ  های بازگشت بهگرایی و رماجتیسیسم، زمینهسیاسی بر اار یفقان موِود، ا سا 

این ِریـان  (. 39: 9929)سپاجلو، « بودپرعظمت ایراجیان را در یبن از اسال  فراهم جموده 

 مصاق شات گرفت؛ و سقوط دولت مردمی 9998مرداد  82در ایران با کودتای 

فکران و اهن یلم، جاگهـاجی،  ضربة کودتا بر تارک مخالفان  کومت و روشن]زیرا[  

ای اعـاا ، گروهـی تبعیـا و شـماری زجـااجی شـاجا.       کنناه بود؛ عاهسنگین و گیج

های دیگـر  چتر بوالدین جاپیاا به دست/ روی سا ن»االث یول ایوان ِمعی جی  به

برجـا و نن دیگراجـی کـه    ای نربی و بلوک شرق پنـاه مـی  و به کشوره زجنامی« گا 

برجـا؛  گ یننا زبان در کا  و یلم در نالف، سر در الک فرومیمی ماجنا، یاموشیمی

گراینـا و  اجگـاری مـی  کننا، بریی به پـوچی و هـیچ  شکست و گسست را باور می

و شوجا. نن شور و تلرک بروجی دهة یبـن یکسـره ملـ   شماری هم در نبار گم می

مردة یـوی   سرایی برای وطن گیرد و جو هشود و اج وای دروجی ِای  را میمی

 (.  892: 9929رود تا جاسور شود )ر یمیان، تنها مرهم این زیمی که می

بنابراین، باوِود بریی دالین، روی نوردن ایراجیان به اسـاطیر را جاشـی از سـایتار     

ای در علت اساسی ماجـاگاری سـایتار اسـطوره   که دربارة اجا؛ چنانذهنی ایراجیان داجسته

هـای بـا   علـت اساسـی نن بازجمـایی   »اجـا:  تفکـر ایراجـی جوشـته   ذهن و اجایشه و روش 

ایراجی پابرِاسـت و از هـ اران سـال پـی       اش بر ذهنتصورات یومی ماست که سلطه

(. یکـی از  18: 9921)ملمـای و عباسـی،   « اسـت تاکنون تغییـری در نن پایـا جیامـاه    
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گرایـی یـا گـرای  بـه ا یـای      جویسـی دهـة سـی در ایـران اسـطوره     های داستانیانِر

کنا و هماجنا و بی  از هر عاملی هاست که دوشادوش رمان تاریخی  رکت میاسطوره

البتـه در ایـن زمـان    »گیرد؛ از تلوالت سیاسی ـ اِتماعی نن دهه در ایران سرچشمه می

( جوشتة تقی مارسـی کـه   9994) لیا و تنهایی اویکای با ابتاا گرای  به روایات اسطوره

: 9929)تسـلیمی،  « ظاهر نفرین  داستان براسا  روایت توراتی یهوه و شیطان اسـت به

شود. جاگفته جماجا که صـادق هـاایت میـان اسـطوره و داسـتان در رمـان       ( شروع می13

ی بریـی از  معاصر فارسی پیوجای گسترده و عمیق بریرار کرد و نن را از اشارات مورد

   کشاجا.بوف کور زمان و پی  از یود به متن داستان در جویسان همداستان

نیـا.  شـمار مـی  ای دریشان از این ِریـان ادبـی بـه   صادق هاایت جموجه بوف کور

های اسطوره در داستان در کنـار یـارت بالمنـازع هـاایت در     گیری از ظرفیتبهره

کننـاه بـود کـه جویسـناگان     او، چنـان ییـره  زدای ناار پردازی و فر  نشناییداستان

گرا کشاجا و  تی ِریاجی اسطوره بوف کوربسیاری را به بریراری رابطة بینامتنی با 

برجا )میرعابـاینی،  عنوان ادبیات بوف کوری جا  میبهراه اجاایت که بریی از نن به

9921 :9397   .) 

تـسایر از  های نیربومی است، بـی هگرچه بیشتر متسار از اسطور یکلیا و تنهایی اورمان 

( 9994)بیـژن و منیـژه   ای ِریان بوف کوری جی  جیست. جگارش رمان تاریخی ـ اسطوره

 نرش شیوا تیر( اار یلیی یریب و 9991) یون سیاوشزاده صفوی، اصغر ر یماار علی

ردی با رویکـ  گراست کههای اسطورههایی از نن رمان( جوشتة ارسالن پوریا جموجه9992)

 اجا.  رماجتیستی و جوستالژیک جوشته شاه

هـای اسـاطیری بـرای اجتقـاد     جویساجی کـه درصـاد اسـتفاده از روایـت    انلب رمان 

، تبیین اجایشـه، تلریـک ا ساسـات ملـی و ای ـاد      اِتماعی و سیاسی از  کومت

های  ماسی شـاهنامه  اسطورههایشان بودجا. به ِذابیت و ِلوة شاعراجه در داستان

هـا در پـرورش معـاجی و اهـااف یـود بهـره بردجـا        نوردجا و از یـارت نن روی 

 (.  71: 9911زاده و ب رگ بیگالی، )یاسم
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های یرباجی، نزادی و دادگستری همچـون سـیاوش، فریـاون،    در چنین فضایی، اسطوره

بودجا ماجنا ای یافته های تاریخی که ِلوة اسطورههای نالب اسطورهنرش و کاوه، و تم

های مـورد پسـنا مخالفـان  کومـت رشـا چشـمگیری       عنوان اسطورهدک و بابک بهم 

یافتنا؛ زیرا ایراجی سریورده از وضخ موِود و جاتوان از رسـیان بـه نمـال و نرزوهـای     

ای ای، به نجان هـویتی افسـاجه  های اسطورهسرایی از شخصیتیود، جیاز داشت با  ماسه

ی یـود بـه زبـان دیگرگوجـه و     ها، ضمن طرح اجتقادهاپردن به ننبخشا تا بتواجا با پناه 

سمبلیک، درماجاگی و جاتواجی یوی  را جی  ِبران کنا یـا از اجـاوه و رجـج و گنـاه      

بکاها. کارکرد اسطوره در این مویعیت بیشتر تالش برای و ات ملی، تفکر و بازیـابی  

 هویتی در میان افراد ِامعه است.    

 

بـا   0431تـا   0431های معاصر فارسـی از سـال   استاندر د ای. روایت اسطوره2ـ4

   سووشونتأکید بر رمان 

دلین بیااری مرد  و بی اری از ، به9937تا  9991های البته در ادبیات داستاجی طی سال

ـ  ماسی )با  ایهای اسطورهنلبة بیگاجگان )استعمارگران(، گرای  به استفاده از روایت

ها این یابلیت را جمود بیشتری دارد؛ چون اسطوره( ایهای شاهنامهمرک یت روایت

تعبیر مضامین »دارجا که با مقتضیات ِامعه سازگار شوجا و معاجی ِایا بیابنا و 

(. بنابراین جویسناه این 949: 9927)میرعاباینی، « دار شوجامختلف زجاگی را عهاه

کمک اسطوره، به اش،یابا با توِه به اوضاع رو ی و مقتضیات ِامعهامکان را می

های کنا و دجیای پرتنایا فردی و پارادوک ها را در سیر داستان ِاری جاگفته

کشا و ضمن  فظ  ریم تفرد، تصویر اِتماعی و پرتن  روزگار را با زباجی جمادین به

به فرد تواجایی بازاجایشی در یویشتن فردی و یومی عطا کنا. در فاصلة این دو دهه، 

ها اجعکا  گوجاگون در رمانای متنوع و طیری نمیخته با اشارات اسطورههای اساروایت

بی  از  شاهنامهای های اسطورهیافت. در این دوره، گرای  به استفاده از روایت
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ا ما را جی  متسار سایت؛ جویساجی چون نلاین تماین  تی داستان». گذشته جمود یافت

ها و ( از شخصیت9941) جون و القلمچون  های ای که وی در بریی از رمانگوجهبه

زاده به جقن از یاسم 972: 9929ا ما، )نل« کناوضوح یاد میای بههای شاهنامهداستان

ها رویکردی جویسان ایراجی در استفاده از اسطورهرمان(. 79: 9911و ب رگ بیگالی، 

سی، فرهنگی و دالین مختلف ادبی، اِتماعی، سیااابت و یکسان جاارجا؛ بلکه به

اجا. های یود روی نوردهها در رمانهای گوجاگون به بازتاب اسطورهشکنایتصادی و به

ویژه رمان، کاربرد ت یینی های فارسی و بهها در داستانهای ت لی اسطورهیکی از شیوه

ای تلمیلات و اشارات اسطوره . بریی از جویسناگان به کمکهاستو تلمیلی نن

عصر ناار دیگر یوی  یا جویسناگان هم ه ِذابیت اار یود را جسبت بهکوشنا سطمی

کاربرد یک یا چنا  های فارسی،ها در داستاناف ای  دهنا. شیوة دیگر ت لی اسطوره

 در رمان است که روشی ایمایه و جمادهای اسطورهالگو، بنای چون کهناسطورهعنصر 

شود و دروایخ بازگشت به وب میرسی ملسجویسی معاصر فارمانپرکاربرد در 

ای کهن را مسمنی های بومی است که بازسازی و بازنفرینی روایت اسطورهسرچشمه

ای برای ا یای م ا و عظمت ملی و الفت بین برای رهایی از بلران هویت و شیوه

، جظر منبه»هوشنگ گلشیری در این باره جوشته است:  1داجنا.ت اد و سنت می

و... به  99رلالیسم سوسیالیستی 91ِای تقلیا از رلالیسم ِادویی،جویسناگان بهتر است به

جویسی ها را با دستاورهای ِهاجی داستاجیهای ادب یودمان برگردجا و ننسرچشمه

 (. 91: 9911« )پیوجا ب جنا

 های ایراجی، در رویکرد بازیواجشی به اسطوره 

ای برهم یورد، نجکه اسا  روایات اسطورهبی کنا،جوی  ایراجی سعی میرمان

ای، به ها را به زمان و مکان معاصر ج دیک کنا و از ورای این روایات اسطورهنن

های اصلی کنا درعین  فظ شخصیتبیان مشکالت معاصر بپردازد؛ لذا کوش  می

ها ببخشا ها، صورت ِایای منطبق بر زماجه به ننای و اسا  داستاناسطوره

 (. 939: 9924نروی،  فوری)ن
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ای به همین جا  به ( از م موعه9948) «نرش در یلمرو تردیا»جادر ابراهیمی در داستان 

کنا که . او نرش را اجساجی عادی معرفی میپردازدای میبازنفرینی طن وار نرش اسطوره

و  یوردگذارد؛ اما چون تنهاست، شکست میداشتن، یا  در ِنگ میعلت نم جان به

های ها را بنابه جیازها، باورها و اجگی شگری د. هر جسن اسطورهشکنا و میتیر را می

پرداز با پردایتن به جویسناگان اسطوره»کنا. ایالولوژیک یود دریافت و تسوین می

مسالن ابای بشر متن اج وا، گناه، عشق، اضطراب و مرگ یصا دستیابی به کلیتی فلسفی 

 اژدهای کوچک(. کورش سللشور در 948: 9927یرعاباینی، )م« و ادبی را دارجا

یابا. ای ـ سوررلالیستی به توفیقی جسبی دست می( در ای اد فضایی اسطوره9949)

های گوجاگون ِنبهداستاجی از تمایالت شیطاجی در بشر است و به  اژدهای کوچک

گاه مبارزات مردمی، هرم  شهاادی در ب جکنا. های رواجی و ایالیی اجسان توِه میرجج

را جوشت. او یکی دیگر از جویسناگاجی است که به شب هول ، رمان 9937یعنی سال 

گیری از روایت دینی  ضرت ابراهیم )ع(، شیوة سوررلال و با زباجی جمادین، با بهره

فکران جق  روشن سازیاسماعین )ع( و ماِرای هاِر و سارا، به بازجمایی و برِسته

  مختلف تاریخ معاصر و بیااری مرد  پردایت. های در دوره

 

   سووشون. خالصۀ رمان 0ـ2ـ4

ها در میان مـرد   معنای سوگ سیاوش است که طی یرنیا سیاوشان دراصن به سَووشون

سینه جقن شاه و در عنوان رمان، جویسناه صورت لفظی شکستة نن را که در میان بهسینه

صـفله( جوشـته شـاه     914فصـن )  89این رمان در است. مرد  شیراز رایج بوده، نورده 

 است.   

ای متوسط، که با ازدواج بـا  جا  زری، بریاسته از یاجوادهیصة زجی است به سوشوون

اسـت. زری  یوسف، مردی از یاجوادة فئودال و رو اجی، به زجاگی ِایای وارد شـاه  

ر ، بـرنن اسـت تـا    دجیا نمـان فرزجـا چهـا   در کنار همسر و سه فرزجاش و در اجتظار به
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شود. رمان فضـای  او درگیر ماِراهای زماجه می را  فظ کنا؛ اما زجاگی اشنرام  یاجه

هایی که اجگلی  کنا؛ سالو اواین ِنگ ِهاجی دو  را منعک  می 9981اِتماعی سال 

همـراه نورده و  است. ِنگ جایواسته با یود یلطی و بیماری بهدر شیراز یشون نورده 

کرده فکر و تلصینیان روشناجا. یوسفرو شاهاجگلیسی با کمبود نذویه روبهسربازان  

کنـا و از  های ملی و بومی یود است، ماجنا سایر ملّاکین رفتـار جمـی  که متکی به ارزش

دهـا و  زجـا. در ایـن میـان  ـوادای روی مـی     فروش نذویه به یوای اجگلی  سر باز می

ود. با تلـولی کـه در زری پایـاه نمـاه، مراسـم      شها کُشته مییوسف با توطئة اجگلی 

 شود.  ِنازة یوسف به  رکتی مردمی و ضااستعماری تباین میتشییخ

، و با گوشة چشمی به بعضی 9981بر زمینة تاریخی پ  از شهریور سووشونرمان 

از ویایخ زمان رضاشاه و اشاره به یک وایعة تاریخی پی  از این ِنگ، استوار است 

یصوص ها، به(.  داجشور در این رمان به  ضور گستردة یارِی29: 9918)گلشیری، 

کنا. داستان با عقاکنان دیتر  اکم ها، در ایران و ِنگ ِهاجی دو  اشاره میاجگلیسی

ها که بیشتر نن های رمانشود و با این اتفاق، مخاطب با فضا و شخصیتشروع می

الت سیاسی، اِتماعی و ایتصادی این شود و در ادامه با تلویارِی هستنا، نشنا می

نهنگ داستان تناتر و به های مختلف اِتماع، ضرب ضور و تسایر عمیق نن بر الیه

 .  شودها بارزتر میها و کن  ننهمین جسبت تلول شخصیت

 

 . جایگاه سیمین دانشور در میان نویسندگان ایرانی  2ـ2ـ4

جوی  ایران است. وی در زن داستانشک تواجاترین و مشهورترین سیمین داجشور بی

ای است که در جویسان ایران یرار دارد. او اولین زن جویسناهترین داستانشمار برِسته

است. از  سووشونترین رمان او است. معروفعرصة ادبیات داستاجی ایران اعتبار یافته 

ارج از کشور های کوتاه او جی  که در سه م موعه اجتشار یافت، در داین و یداستان

بارزترین »است.  ترِمه شاهها سایر زبانبه ها بسیار استقبال شاه و بعضی از نن
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پارچة او به زادگاه  است. این تعلق بامعنا سهم یصیصة سیمین داجشور تعلق یک

(. از نج ا که 911: 9929)دهباشی، « ب رگی در تشکین مشی جگارش و طرز دیا او دارد

های  های داستانهای  به زجان بپردازد، انلب شخصیتداستان کرده درداجشور سعی 

ها پی  از او تا به این  ا در زجان هستنا. توِه به زجان و پردایتن به زجاگی نن

 است. ادبیات داستاجی ایران سابقه جااشته 

کننا و موضوعاتی چون دزدی، زجا، های داجشور وایعیت را منعک  میداستان

سوادی، ِهن، فقر و تنهایی را ، بیماری، مرگ، ییاجت، ا تکار، بیازدواج، زایمان

است.  9911تا  9941هایگیرجا. موضوع ناار او عماتاً مسالن اِتماعی سالدربرمی

گیرد. داجشور در کنا. او از مرد  اطراف  الها  میها را لم  و باور مییواجناه نن

توسط سنتی و طبقة بورژوا به یک تصویر کردن شیوة زجاگی طبقات پایین و طبقة م

 (.  849 اجاازه مهارت دارد )همان،

استفاده از له ه و فرهنگ شیرازی ازِمله موارد یابن تعمق و مهم ناار اوست که 

در شنایت بهتر این جویسناه مؤار یواها بود؛ زیرا وی از این امکاجات برای پاسااری 

داشتن این اب ار سعی در  و با دردستاست. ا و  فاظت از فرهنگ بومی یود سود برده

 دادن اصالت و یامت فرهنگ این سرزمین دارد. جشان 

 

   سووشونای در رمان . بازتاب روایت اسطوره4ـ2ـ4

ایــن ااــر از  یــث فــن »اســت.  سووشــونجویســی داجشــور در رمــان اوج هنــر داســتان

 ـای یـوی   یه بهماهای داستاجی و پرورش درونجویسی و هنر پردازش شخصیتداستان

« و سترگ است که شایا بتوان نن را جقطة عطفی در تاریخ داستان معاصر ایـران داجسـت  

گوجه است که داجشور تلوالت سیاسـی،  (. سیر تکاملی در داستان این41: 9929)یبادی، 

های ِنگ ِهـاجی دو  در شـیراز جشـان داده و بـا     لاِتماعی یا  تی ایتصادی را در سا

اسـت؛  های  ماسی و اساطیری را به رمان افـ وده  ن سیاوشان، ِنبهاجتخاب  ایث یو

جـوعی نن را  ( کـه بایـا بـه   9942)سووشـون  توان گفت جگـارش رمـان   ای که میگوجهبه
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ای با گرای  بازسازی امروزین از اسطورة سیاوش داجست، جموجة اعالی روایت اسطوره

پیوجا مظلومیت او بـا یوسـف،    که عطف توِه به اسطورة سیاوش واست؛ چنانیادشاه 

ا ما در مبارزه با استعمار و استکبار جی  جوعی یادنور مظلومیت ِالل نلشوهر زری، به

دروایخ یوسف تصویری صادیاجه از »است: العلی دستغیب در این باره جوشته هست. عبا

فکری صـریه، یشـمگین و متفـرد. او از    ا ما است؛ یعنی تصویری از روشنِالل نل

کوشـیاجا تـا  ـا امکـان بـه      تافتنا و میساللة عیاران کهن است که بیاادگری را برجمی

بهتـرین شـاها بـرای     سووشونای (. رمان اسطوره919: 9929« )کمک دردمناان بشتابنا

گاه که بنیادهای هویتی و های معاصر است، ننبازجمایی جق  و کارکرد اسطوره در رمان

در معرض ه ـو  فرهنگـی و سیاسـی بیگاجگـان یـرار      موِودیت تاریخی و نرور ملی 

سیمین داجشور در این رمان همراه با گفتمـان پسااسـتعماری همفکـر و همسـر     گیرد. می

 ا ما است.  یوی ، ِالل نل

سیاوش درنمیختن نن با تاریخ عاشورا  گفتمان سیاسی داجشور در بازجویسی اسطورة

تنها از تـالش هوشـمنااجة داجشـور    جهو رویکرد اجقالبی اما   سین )ع( در عاشورا 

کنا که تعصـبی یـاص بـه هویـت ملـی و      برای ِلب مخاطبان ایراجی  کایت می

ها و ننـای  شنایتی اسطورههای زیباییمذهبی یود دارجا، گواه توأمان بودن ظرفیت

: 9911زاده و بـ رگ بیگـالی،   اجایشگاجی، در براجگیختگی ملی ایراجیان است )یاسم

79 .) 

ین یود مؤیا گرای  رماجتیستی داجشور و جاظر بـر سمبولیسـم اِتمـاعی، زبـان     و ا 

اعتراض و اجتقاد جویسناه از فضای موِود در ِامعة ایران است. تماین بـه اسـطوره در   

یردملوری یـرار گرفـت؛   دهة چهن و پن اه  نلبة اسطوره بر ای بود که این دوران به

 های مخالف  کومت جبود؛گرایی تنها ملاود به جیروزیرا اسطوره

بلکه یود  کومت در رویارویی با جیروی اپوزیسیون و گسترة سیاست و اِتمـاع،  

از اسطوره بهره برد و ِایی برای یرد فلسفی که راهگشـای ِامعـة مـارن اسـت،     

ای که پی  از نناز دهة پن اه، مشاوران دربار پهلـوی طـرح   گوجهبایی جگذاشت؛ به
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اِرا اهی را دادجا و  کومت جی  نن را با شکوه تما  بهسالة شاهنش8311های ِشن

ترین شاه همة دوران گذاشت. سخنان ملمارضا شاه، هنگامی که در پیوجا با ب رگ

، گرچـه همـان زمـان از سـوی     «کورش نسوده بخواب که ما بیـااریم »ایران گفت: 

یـاه را  ای پیچمایـه شـا، امـا درون   گروهی مخالف و بریی مرد  به ریشخنا گرفته

کـرد؛  ای تکیـه مـی  کرد. در قیقت پهلوی دو  به شاهی با سـیمای اسـطوره  بیان می

هـای مخـالف و بـرای اسـتوار     سان  کومت جی  برای رویارویی بـا اسـطوره  باین 

: 9921سـازی روی نورد )ملمـای و عباسـی،    های یـود بـه اسـطوره   پایهسایتن 

 (.  19ـ11

بر مان این است که جویسناه در داستان عالوههای بازتاب اسطوره در ریکی از جشاجه

و » های مقا  شیراز ازِمله باباکوهی جا  برده است:های معمولی، از مکانمکان

)داجشور، « پوست  را برده باباکوه و به بابا هایه کرده و بابا هم برای مریا هو کشیاه

]...[« یواجا که  نن شب باباکوهی، بابا برایشان فال  افظ را گرفت و»(؛ 942: 9919

چراغ ـ برادر اما  رضا )ع( ـ های مقا  شیراز شاه(. یکی دیگر از مکان817)همان، 

اما اینکه ِنازه را برای طواف به »است: است که دو بار در داستان به نن اشاره شاه 

چراغ ببریم و ِماعت در صلن سینه و زج یر ب جنا و نیای مرتضایی جماز میت شاه

چراغ! مخ شهر؟ شاه’سروان به همان زودی از ِا دررفت: »(؛ 819مان، )ه« بخواجا

علی جی  جا  مکاجی در شیراز است که میان مرد  شهر (. کوه مرتاض811)همان، ]...[‘« 

 ها در رمان از للاظ مذهبی و عرفاجی اارگذار هستنا.  یااست دارد. ذکر این مکان

این دریت میعادگاه سوگواران ، سووشونای گیسو: به روایت دریت اسطوره

سیاوش است و در تما  گرمسیر معروف است. در داستان با دیت یاصی به این 

 است:دریت اشاره شاه 

اول بار که دریت گیسو را دیا  از دور ییال کرد  دریت »زری توضیه داد:  

رفتم  اجا. ج دیک کهای به نن نوی ان کردهمراد است. و لته کهنة سیاه و زرد و یهوه

های ِواجی که اجا. گی  زنشاه به دریت نوی ان کردههای بافتهدیا  جه، گی 
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)همان، « بوده ]...[ یا پسرهایشان، یا برادرهایشانمرگ شاه شوهرهایشان ِوان

874  .) 

یاجی است: های تاریخی ماجنا  افظیه و ارگ کریمویژگی دیگر توِه به مکان 

یان از گروه  افظیون است و نن گروه هر شب ِمعه داجست که دکتر عبااهللزری می»

ک  اولی که مخاطب بود ِواب طبق»(؛ 827همان، ) «گیرجابر سر م ار  افظ ا یا می

 (.  99)همان، ‘« یاجی ـ دوسایخاجهارگ کریم’یاجم گفت: عمه‘ ک ا بایا برو ؟’داد: 

به شخصیت ای وی است که یکی از ابعاد مهم شخصیت یوسف ِنبة اسطوره 

شاج ، درست ماجنا یوسف، شباهت دارد. ِنبة جمادین و کشته  گناهو بی« سیاوش»

ستی  اما   سین )ع( هم ذکرکردجی است ارتباط شخصیت او با شخصیت ظلم

تواجا جاظر به شخصیت یوسف پیامبر، (. از سویی، جا  یوسف می933: 9919زاده، )ادیب

است. وی در زمان وسف پیامبر در یرنن م یا نماه فرزجا یعقوب )ع(، باشا. داستان ی

کنا و مرد  را از یلطی یلطی در مصر با ادارة صلیه و درایت، گنا  را ذییره می

دها. جویسناه با اجتخاب این جا  و این شخصیت و ضایت او با اشغالگران و ج ات می

استان جمادی های دکنا. شخصیتظلم، او را همچون من ی در زمان یلطی معرفی می

های اساطیری هستنا. اجتخاب جا  سووشون برای رمان، توِه به از شخصیت

های اساطیری چون رستم، سهراب و سیاوش، و اشاره به مراسم سوگ شخصیت

دهناة جق  اساطیر در رمان است. ِنبة استعاری شخصیت یوسف سیاوش همه جشان

ن است؛ اسم رسم ع اداری سیاوش. کنا. عنوان داستان سووشوجی  به اساطیر اشاره می

ها سیاوش یهرمان اساطیری ایران است. سهراب فرزجا رستم است. اجتخاب این جا 

 ها، جمادهاجا »های یهرماجان ایراجی شاه است. باعث نشنایی یواجناه با اساطیر و داستان

 کنا: یوسف تااعیگرای و  ماسی  کایت میها همه از فضایی اسطورهو جشاجه

ای و  ماسی های اسطورهسیاوش است، و رستم و سهراب و یسرو که شخصیت

ها از للاظ جق  مذهبی و عرفاجی ـ که یکی از (. این مکان932)همان، « هستنا شاهنامه
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جشینی یاصی را ای، همهای ناار داجشور است ـ و از جظر تللین روایت اسطورهویژگی

 در رمان ای اد کرده است.  

یواه و ِویی در رمان نشکار است. یوسف جماد کامن مبارزی نرمان   مبارزه

یاجم جی  در های دیگر چون شوهر عمهبر او، از شخصیتجاپذیر است. عالوهسازش

های یارِی جوعی اهن مبارزه با استبااد دایلی یا دیالتشود که بهرمان جا  برده می

اش با اسطورة سیاوش،    است. وایعة عاشورا و یادکرد نن در رمان و پیوج

 است. ِویی با هرگوجه ظلم را  در داستان براجگیخته مبارزه

  . نتیجه3

تــرین منــابخ فرهنگــی و ملــی و از بهتــرین کــه گذشــت، اســطوره یکــی از ننــیچنــان

اف ایی و تقویت    بازگشت بـه یویشـتن   ها برای بازسازی اجایشه، معرفتسرچشمه

گـرا در رمـان   شود. پیاای  ِریان اسطورهرمان، ملسوب می ویژهدر یلق ناار ادبی، به

فارسی جاشی از پیاماهای اِتماعی و ویایخ تاریخی و لـ و  بازتـاب و تقویـت هویـت     

ملی در کنار هویت دینی است. این امر باعث اجعکا  بسـیاری از روایـات  ماسـی ـ      

جویسـان ایراجـی در   انداسـت است. های معاصر فارسی شاه در داستان شاهنامهای اسطوره

دالیـن  رویکرد اابت و یکسان جاارجـا؛ بلکـه بـه   های یود رمانها در استفاده از اسطوره

های گوجاگون بـه بازتـاب اسـطوره    شکنمختلف ادبی، اِتماعی، سیاسی و فرهنگی و به

و بعضـی   بریی از جویسناگان به کاربرد تلمیلی و ت یینی بسـناه کـرده  اجا. روی نورده

بازجویسی امروزی از اساطیر را بهترین مـسمن بـرای تسـکین دردهـای شخصـی و      دیگر 

اجـا. بنـابراین از یـک سـو اسـتفاده از      اِتماعی و بازیابی هویت ملی و فرهنگی داجسـته 

کنا ای کهن را فراهم میهای اسطورهاسطوره در رمان زمینة بازیواجی و بازجگری داستان

شود و از دیگـر  ی اِتماعی و سیاسی  اکم میو همچنین یود بستری برای ت لی فضا

سو ظرفیت القای اجایشه و اجعکا  بریی ریاادهای  ماسی تاریخ معاصر به جویسناه 

بر ننای ااـر و نفـرین  یالیاجـه، بـا جشـان دادن      دها به ماد یوة تخین، عالوهامکان می
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یـک ریـااد   کشیاگان ِامعه و جی  رهـایی از پیامـاهای منفـی    همراهی یود با مصیبت

یت یک اجایشة یاص، به مـاورای عـرف و عـادت، یعنـی     اِتماعی و گاه درِهت تقو

از دورة مشــروطه،  تـاریخ گذشــته و اســطوره، پنــاه بــرد و  تــی بــه اســطوره بپــردازد. 

هـای تـاریخی و اِتمـاعی، وِـود داشـتنا؛ ولـی از       های فارسی، اعم از داسـتان داستان

ظهور و بازتاب اسطوره در ادبیـات داسـتاجی معاصـر    . منا بودجاای بهرهاشارات اسطوره

فارسی با گرایشی همراه با  اجفعال و سـریوردگی شـروع شـا؛ ولـی در ادامـه در اوج       

ِویی و مبارزه بـا ظلـم تبـاین شـا؛     ای برای  قمایهبه دست سووشون،یود در رمان 

فضـای  زیرا نلبة ا سا  شکست و سریوردگی جاشی از سقوط دولت مصاق و ای اد 

هـا  جویسان را به اجعکا  گستردة اساطیر و اسـتفاده از زبـان جمـادین نن   نور، رمانیفقان

ای هـا، رِـوع بـه متـون اسـطوره     منای از این ظرفیتاست الزمة بهرهسوق داد؛ بایهی 

ای ملـی در دورة مـورد بررسـی بیشـتر معطـوف بـه       هـای اسـطوره  . روایـت کهن است

های معاصر با گرای  مـذهبی  است و وِود بریی داستان شاهنامههای برنماه از روایت

و دینی، ضرورت بازجگری و اجعکا  اساطیر ملی را دگرگون کرده اسـت. در بعضـی از   

ای اسـت. روایـت اسـطوره   های  ماسـی عاشـورا مـنعک  شـاه     ها، روایتاین داستان

تضـالات  تواجست همراه با مقاصا سیاسی و اِتمـاعی و تلـوالت جاشـی از ای    سووشون

پروراجـا کـه بـا    زماجی عرضه شود. در این وضخ اِتماعی  اکم، جویسناه یهرمـاجی مـی  

مشکالت مبارزه کنا و من ی مرد  باشا. در این میان، یوسف شخص دلخواه و یهرمـان  

توان چنا مالول برای او درجظر گرفت: یوسف من ی مرد  اسـت کـه   رمان است که می

ر )ع(، درعـین صـاایت و پـاکی در اعمـال و رفتـار      جا  یـود، یوسـف پیـامب   هماجنا هم

ایسـتا و بـا   یواها مرد  را ج ات دها. یوسف جماد مبارزی است که مقابن جا ق میمی

یورد. یوسف جماد سیاوش است که درعین صاایت شخصیت اما   سین )ع( پیوجا می

ـ   کردار، بر اار فتنة بیگاجگان کُشته میو پاکی  اارد. بنـابراین،  شود، در الی کـه گنـاهی ج

پردایته شـا،   سووشونای در رمان اسطوره روایتکه در متن مقاله به بررسی ابعاد چنان
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در ادامـه سـیر    سووشونیوبی یابن تبیین است و رمان توان گفت فرضیة پژوه  بهمی

بـه اوج  های پیشین تا زمان یلق این رمان ای در رمانبازتاب اشارات و روایات اسطوره

 است.  ای در رمان فارسی دست یافته و ماجاگار شاه طورهروایت اس

 هانوشتپی
1. myth 

2. genre 

3. mythical narration 

4. Formalists 

5.novel 

6. positivist 

7. narrative 

8. Catherine Kohler Riessman & William Labov 

 .99: 9921زاده، . برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک: یاسم1
10. magical realism 

11. socialist realism 

 منابع

 . تهران: زوار. 1. ،از صبا تا جیما(. 9973پور، یلیی )ـ نرین

. ترِمــة روایــت در فرهنــگ عامیاجــه رســاجه و زجــاگی روزمــره(. 9921نســابرگر، نرتــور ) ـــ

 ملمارضا لیراوی. تهران: سروش.  

 تهران: سمت.  . 8. ،تاریخ اساطیر ایران(. 9971نموزگار، ژاله ) ـ

 . اصفهان: جشر فردا. دستور زبان داستان(. 9979ـ ایوت، ا ما )

های تصویر نرب، رواجکاوی گفتمان ادبی ایـران  امپراتوری اسطوره(. 9919زاده، م یا )ـ ادیب
 تهران: یقنو . .9931ـ9998

 . تهران: سروش.اسطوره، بیان جمادین(. 9977پور، ابوالقاسم )ـ اسماعین

 علم. جشر. تهران: 9. ترِمة رؤیا من م. ،اسطوره، رؤیا، راز(. 9928ده، میرچا )الیا ـ

 . ترِمة ملماتقی نیاای. تهران: امیرکبیر.   جقا تفسیری(. 9938ـ بارت، روالن )

 . تهران: جشر مرک .  9دیت دییقیان. ،. ترِمة شیریناسطوره، امروز(. 9973ــــ )ـ ــــــــ
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 . تهران: جشر مرک .  8دیت دییقیان. ،. ترِمة شیرینجقا و  قیقت. (9928ـ ــــــــــــ )

 . ترِمة ِالل ستاری. تهران: جشر تو .  داج  اساطیر(. 9971ـ باستیا، روژه )

. ترِمة روایات اساطیری و معتقاات مردمی یباین نفریقایی دربارة زن(. 9927ـ باالجایه، ژرژ )

 روش.  . تهران: س9ِالل ستاری، اسطوره و رم . ،

. ترِمـة  های داسـتان کوتـاه فارسـی   سرچشمه(. 9977پر  )ـ باالیی، کریستف و میشن کوپی

 ا ما کریمی  کاک. تهران: اجتشارات معین ـ اج من ایراجشناسی فراجسه. 

 . تهران: جشر جی. 8. ترِمة فرزان س ودی. ،جظریة ادبی(. 9922ـ برتن ، یوهاج  ویلم )

هـای  تللیـن سـیر بازتـاب مضـامین و روایـت     (. »9921ران )ـ ب رگ بیگالی، سـعیا و همکـا  

فصـلنامة علمـی ـ پژوهشـی       «.9927مرداد تا  82های فارسی از ای ایراجی در رماناسطوره

   .818ـ897صص  .91. شپژوه  زبان و ادبیات فارسی

 . تهران: جشر نگاه.  8. ،پژوهشی در اساطیر ایران(. 9971ـ بهار، مهرداد )

فصـلنامة   .ترِمـة بهـار مختاریـان   «. اسـطوره، جمـادگرایی و  قیقـت   (. »9979) ـ بیاجی، دیویا
 .929ـ919. صص4. شارنوان

ــر ) ــراپ، والدیمی ــانریخــت(. 9921ـــ پ ــارهشناســی یصــة پری ــاون ب  . 8ای. ،. ترِمــة فری

 تهران: تو .  

 . تهران: 8. ،های رم ی در ادب فارسیرم  و داستان(. 9917ـ پورجامااریان، تقی )

 ی و فرهنگی.  علم

 ان.تهران: ایتر هایی در ادبیات معاصر )داستان(.گ اره(. 9929ـ تسلیمی، علی )

ترِمة ابوالفضن  ری.  .شنایتی بر روایتدرنمای جقاداجه ـ زبان(. 9929توالن، مایکن )ـ 

 تهران: بنیاد سینمایی فارابی. 

 . 8. ،وره و ادبیاتاسطوره در ادبیات تطبیقی؛ اسط(. 9924ـ ِواری، ملما سین )

 تهران: سمت. 

 . تهران: یوارزمی. 81. ،سووشون(. 9919ـ داجشور، سیمین )

 . تهران: مهناز.جقا ناار ا ما ملمود(. 9974ـ دستغیب، عباالعلی )



 و همکاران حلوه صالح                                    ...9941از سال  های معاصر فارسیای در رمانتحلیل نمودهای اسطوره
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. تهران: جامة دکتر سیمین داجشور(سا ن ِ یرة سرگرداجی )ِشن بر(. 9929ـ دهباشی، علی )

 سخن.

 . تهران: جشر مرک . 4ر. ،پو. ترِمة ابوالقاسم اسماعیناسطوره (.9927ـ روتون، ک.ک. )

 . ترِمة جسرین پروینی. تهران: سخن. شناسی ادبیات داستاجیِامعه(. 9921ـ زرافا، میشین )

 . تهران: نگه. 1. ،جویسناگان پیشرو ایران(. 9929ـ سپاجلو، ملماعلی )

 : جشر مرک . . تهرانشناسیِهان اسطوره(. 9972ـ ستاری، ِالل )

 . تهران: هرم . 8. ،گذار از ِهان اسطوره به فلسفه(. 9924ـ ضیمران، ملما )

 . تهران: جشر چشمه. رمان تاریخی(. 9929ـ نال ، ملما )

 . ترِمة صاله  سینی. تهران: جیلوفر. تللین جقا(. 9977ـ فرای، جورتروپ )

 شنگ رهنما. تهران: هرم . . ترِمة هوهای زمینیصلیفه(. 9924ـ ـــــــــــــــ )

 . تهران: نگاه. 4. ترِمة کاظم فیروزمنا. ،شایة زرین(. 9921ـ فری ر، ِیم  ِرج )

ای. جقا و تللین ِریان رمان اسطوره(. 9911زاده، سیاعلی و سعیا ب رگ بیگالی )ـ یاسم

  . تهران: جشر چشمه. گرایی در رمان فارسیاسطوره

 . تهران: اجتشارات ِهاد داجشگاهی. یادهای جتر معاصر فارسیبن(. 9929ـ یبادی،  سینعلی )

تللین گفتمان نالب در رمان سووشون سیمین (. »9922ـ یبادی،  سینعلی و همکاران )

 . 929ـ941.  صص1. ش8.  جقا ادبی فصلنامة«. داجشور

اول یرن  های جیمةهای یوجان باستان در جمایشنامهظهور اسطوره(. 9924نروی، لیال )ـ نفوری
  . تهران: سمت.بیست فراجسه؛ اسطوره و ادبیات

  منا. تهران: شادگان.. ترِمة کاظم فیروزفرهنگ ادبیات و جقا(. 9921ـ کادن، ِی.ای )

 . ترِمة ملسن االای. تهران: مرواریا. زبان و اسطوره(. 9927ـ کاسیرر، ارجست )

 ان: علمی و فرهنگی. . ترِمة ملما دهقاجی تهراسطوره(. 9924ـ کوپ، الرج  )

های مارجیسم در ادبیات داستاجی معاصر ایران )بررسی مؤلفهپست(. »9921ـ گلشیری، سیامک )

 . 872ـ848. صص91. شپژوهشنامة فرهنگ و ادب«. در ناار هوشنگ گلشیری(مارن پست

 لوفر.. تهران: جی8. ،ِاال جق  با جقاش در ناار سیمین داجشور(. 9918ـ ــــــــــــــــ )

 . ترِمة امیا مهرگان. تهران: جشر االث. رمان تاریخی(. 9922ـ لوکا،، گئورگ )

 تهران: هرم . . 8ترِمة ملما شهبا. ، .های روایتجظریه(. 9921ـ مارتین، واال  )



 9911بهار و تابستان  ،7، شمـارة 4 سال                                                           اسیشنفصلنامۀ روایتدو 
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 . تهران: چیستا. صما. سایتار یک اسطوره(. 9921ـ ملمای، ملماهادی و علی عباسی )

 . تهران: فرزان. ستان ادبیات و سرگذشت اِتماعدا(. 9979ـ مسکوب، شاهرخ )

ترِمة مهران مهاِری و  .های ادبی معاصرجامة جظریهداج (. 9923ـ مکاریک، ایرجا ریما )

 . تهران: نگه.8ملما جبوی. ،

 . تهران: جشر چشمه.  4. ،جویسی در ایرانصا سال داستان(. 9921ـ میرعاباینی،  سن )

تهران:  (.9981سیر تلول ادبیات داستاجی و جمایشی )از نناز تا (. 9927ـ ــــــــــــــــ )

 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. 

 . تهران: دفتر جشر فرهنگ اسالمی. 9. ،گفتمان مارجیته(. 9927ـ جصری، عبااهلل )

. ترِمة ملما کلباسی و مهین داجشور. های کالسیکادبیات و سنت(. 9971ـ هایت، گیلبرت )

 نگه.  تهران:

 . تهران: سروش. فرهنگ اساطیر و اشارات داستاجی(. 9973ـ یا قی، ملماِعفر )

. ترِمة زمینمقاالت ادبیات داستاجی در ایرانداستان بلنا؛ م موعه(. 9928ـ یاوری،  ورا )

  پیمان متین. تهران: امیر کبیر. 
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Abstract 
The reflection of myth in contemporary Persian stories inspires and instills a 
structural cohesion of nostalgic sense into the story, and the transfer of 
myths and mythical images underpins the novel's link to a valuable legacy, 
thus, the prevalence of myths in contemporary Persian stories and the role 
they play in richness are of particular importance. The themes of Persian 
stories from the constitutional period onwards have been mainly about 
historical and social issues as well as the mythical aspects. But after the coup 
of August 1953 and the suppression of the popular movement for 
nationalization of the oil industry and its aftermath desperate and passive 
atmosphere, the dream of myth and its reflection in Persian fiction became a 
turning point in the creation of Persian mythical novel. In this article, the 
reflection of the mythical narrative in some contemporary Persian stories of 
the 1960s and 1970s is examined and emphasized focusing on Sawvashoon 
as a sample analysis. The myth narrative in the period under investigation 
has been more on historical novels because the overwhelming sense of 
defeat and frustration with the collapse of the Mossadegh government and 
the establishment of an oppressive atmosphere pushed novelists to broadly 
reflect myths and use symbolic language in their stories. The national 
mythical narratives in our study are more focused on the narratives that 
emerged from the Shahname. 
 
Key words: Myth, Narrative, Mythical Narrative, Contemporary 
Persian Fiction, Saw va shoon. 
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