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 چکیده
در ایران، . دهند پذیرند و در برابر آنها واکنش نشان می اجتماعی تأثیر می -ها در طول تاریخ همواره از رخدادهاي سیاسی  اسطوره

 مرداد 28ترین حوادثی که بر ساختارهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی تأثیر عمیقی گذاشت، واقعه کودتاي  یکی از اصلی
گیري زبان مبهم، نمادین و  کار این حادثه باعث اجتناب نویسندگان از بیان انتقادي صریح و پناه بردن به درون و به. بود 1332
ترین آثاري  یکی از برجسته سووشونرمان . گیري اذهان توده مردم و روشنفکران شد مسائل جامعه و جهت انعکاساي در  اسطوره

در  هاي بعد از کودتا کننده وضعیت اجتماعی و فکري مردم ایران در سال گیري از اساطیر ملی و دینی، منعکس است که با بهره
اي به تحلیل  تحلیلی و چارچوب نظري نقد اسطوره -با روش توصیفیمقاله حاضر . گفتمان مخالف حکومت و بیگانه است
 .پردازد چگونگی بازتاب اسطوره در این اثر می
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 28هاي متأثر از کودتاي  نویسی معاصر با تأکید بر داستان گرایی در داستان بررسی و تحلیل سیر اسطوره«، با عنوان نویسندهنامه  این مقاله مستخرج از پایان. 1
 .، به راهنمایی دکتر حسینعلی قبادي است»1332مرداد 

 *Email:m.alijani@modares.ac.ir) نویسنده مسئول(

 مقدمه
 مرداد 28هاي بعد از کودتاي  بار در سال شناسانه، اولین به شکل یک جریان زیباییرمان گرایش به اسطوره در 

مثابه ابزاري  نویسان به رمان به هاي قبل، داستان در دوره. و با تأثیر از این واقعه تاریخی نمود پیدا کرد 1332
تر شدن فهم نویسندگان از کارکرد  ها، با عمیق کردند، اما در این سال مردم نگاه میبراي آموزش و سرگرم کردن 

هاي آن، اسطوره را  نویسی و درك بهتر اسطوره و قابلیت هاي نو در حوزه داستان رمان، آشنایی با جریان
توان  دارد و هم میشناسانه  هم کارکرد زیبایی دانستند؛ چراکههاي خود  براي پرورش داستان ترین ابزار مناسب
عالوه بر این، به دنبال حاکم شدن فضاي سرشار  .اجتماعی را با استفاده از آن انعکاس داد -هاي سیاسی گفتمان



از اختناق پس از کودتا و جلوگیري از انتشار هرگونه اثر انتقادي، نویسندگان به نماد، سمبل و اسطوره گرایش 
 .بیشتري یافتند

هاي پیش از آن، به گذشته دور و ایران  برخالف نویسندگان دورهاین دوره ریخی در هاي تا رماننویسندگان 
و بعد از آن،  بیستهایی از تاریخ معاصر خصوصاً دهه  این گروه با به تصویر کشیدن دوره. پرداختند قدیم نمی

دن اوضاع کشور ش خواستند عالوه بر عرضه تاریخی سانسورنشده، نشان دهند که چه عواملی سبب نابسامان می
هاي مقارن سقوط رضاشاه  به سال نیز اگرچهسووشون در رمان . توان این اوضاع را تغییر داد شده و چگونه می

تأثیرگذاري حادثه . پرداخته شده است، هدف اصلی نویسنده نشان دادن فضاي نابسامان بعد از کودتا بوده است
اي در این داستان تجلی و انعکاس پیدا کرده  نمادهاي اسطورهکودتا در روان جمعی جامعه ایرانی از طریق 

 .است
هاي آنها بستگی تام به نیازهاي فکري و روانی،  ها و هدف گیري، ویژگی ها، نحوه شکل زمان تولد اسطوره

اسطوره زاده . اقتصادي و آیینی حاصل از آنها دارد -شرایط مکانی و زمانی، فرهنگ ملت و اوضاع اجتماعی
فسایی  رستگار(. هاي خاص خود دارد ها، شرایط، تفکرات، زبان و خالقیت است و هر زمانی ضرورتزمان 
1383 :20(  

هاي ادبیات و هنر این بنیادها و  نماید، و در دیگر گونه گسیخته می در اسطوره، بنیادهاي اساسی ادبی پراکنده و ازهم
کوشش به کار رفته است تا این اتفاقات و رویدادها  موازین از طریق منطق تشبیه هماهنگ و موزون شده است و

اي و توجیه آنها با منطق و  هماهنگ ساختن رویدادهاي اسطوره. هاي معینی باشند محصول و نتیجه عوامل و انگیزه
 ) 213: 1378سرکاراتی . (شود جایی اساطیر در زمینه ادبی می انطباق آنها با تجربه و دنیاي خارج سبب جابه

با ساختار رمان نیازمند نوعی تغییر و توجیه   ن تحلیل اسطوره در رمان و هماهنگ کردن ساختار اسطورهبنابرای
نخست زبان ادبیات و دیگر زبان اسطوره  :اي است این هماهنگی در پی تطابق دو زبان رسانه ،درواقع. است

چگونگی به کارگیري عناصر داستانی هاي کلی ساختار رمان و  ویژگی پژوهش ابتدااین در . )96: 1384 ثمینی(
 ،حنل ،مکان ،پردازي، زمان سپس رابطه بین اسطوره و ساختار متن بر مبناي عملکرد روایت. دنشو میبیان  در آن

با توجه به تأثیر گفتمان اجتماعی  ،نهایت اي شناسایی خواهد شد و در پردازي و فضاسازي اسطوره شخصیت
اي  ها و فضاهاي اسطوره ها، شخصیت ل علل و عوامل تبدیل یا تغییر در روایتبه تحلی ،حاکم در زمان خلق اثر

 .شود پرداخته می
 

 خالصۀ رمان
 واش  خانوادهبا  زري .شود   می آغاز جشن این  به و همسرش، یوسف، زري رفتن و حاکم دختر عقدکنان با مانر

یوسف . کنند  می ها زندگی باغبان و نوکر کلفت، همراه به در شیراز بزرگ باغ یک در ،یوسف واهرخ ،خانم عمه



 و بیگانگان با و است طلب حق و دوست مردم فراوان، ثروت رغم به او. است تحصیلکرده و روشنفکر انسانی
 و نفوذ تحت زمان، آن در ایران  جنوبی نقاط همانند دیگر شیراز. ندارد خوبی رابطۀ آنان به وابسته حکومت

. اند شده دعوت جشن به هم انگلیسی قشون سران و و فرماندهان شهر اشراف و اعیان. ستا ها انگلیسی سلطۀ
کوشد  با وجود قحطی در شیراز، می بود، خیاطی چرخ فروش قبالً مأمور که زینگر سرجنت ،جشن این  در

 نیست یوسف حاضر .بفروشد آنان به ارتش انگلیس مصرف اي بر را خود محصوالت تا کند راضی را یوسف
از . بفروشد به بیگانگان را خود محصول دهند،  می جانبه خاطر نداشتن نان  شهرش مردم و رعیت که حالیدر

 مقامی به ها انگلیسی به و خدمت آذوقه فروش به یوسف کردن راضی با خواهد نیز می شبرادرطرف دیگر، 
او . کند  می گرانسیار نب را زري آنان، با او رفتار تحقیرآمیز و ها خارجی و مقابل برادر در یوسف ایستادگی . برسد

  .آرام کند را آمیز یوسف مسالمت رفتار با کند  میتالش 
 که حاکم دهد  می خبر و آید   می زري دیدار به خان ابوالقاسم رود،  می مسافرت به یوسف وقتی ،بعد مدتی

 ناراحت این خبر  شنیدنبا  خانم عمه و زري. است خواسته خود دختر اي بر را -خسرو اسب کره - سحر
 کاکا خان اما ،بایستد خواستۀ حاکم مقابل در گیرد  می تصمیم وورزد   می امتناع اسب کره دادن از زري و شوند  می
 است، یوسف به نسبت حاکم جلب محبت و سوءظن رفع وسیلۀ بهترین حاکم به اسب کند بخشیدن  می فکر که

 توصیه زري به و برد  می شکار به خود با خسرو را خان ابوالقاسم. بدهد کار این  به که تن کند  می وادار را زري
 از نگران دل و مردد زري. است مرده اسب که خسرو بگوید به و بدهد فرستادة حاکم به را اسب که کند  می

 حاکم زن از اي نامه با ژاندارمی که بعد روز چند اما ،در خانه نیست او که بگوید فرستاده به خواهد  می خسرو
 بسازند يگور ،طویله جلوي دهد  می دستور سپس .تحویل دهد را شود اسب  می مجبور آید، می اسب بردن اي بر
 برگشتن ازاست تا بتواند قبل  حلی راهباز در فکر یافتن  فاصله این  در ، امامرده است سحر که کنند وانمود و

 . بگیرد پس را اسب خسرو
 را اسب تا رود  می حاکم خانۀ به ،خود پسرعموي ،هرمز با مخفیانه است، نکرده باور را سحر مرگ که خسرو
 که از سفر بازگشته است، یوسف اي بر را اسب موضوع و ناچار شود  می آنان غیبت متوجه زري. بازگرداند

یوسف و  کند، اما را بازداشت می هرمز و خسروحاکم . شود می سرزنشو به خاطر ضعف خود  کند  می تعریف
و اسب نیز به خاطر سرکش بودن به خسرو  کنند آزاد راآنها  شوند  می موفق خان ابوالقاسم وساطت زري با

 . شود بازگردانده می
 یوسف هایش، خواب درو  بیند  می کابوس شب هراو . شود باعث نگرانی زري می ده به یوسفرفتن 

 با که را یوسف خونین جنازه ،هفته دو از پس. گیرد  می بعد اساطیري این بخش  در داستان. است دیگر یسیاوش
 به ؛کند  می پریشانی و آشفتگی دچار را زري یوسف مرگ. آورند  می خانه به شده است، کشته نامعلومیقاتل  تیر

 را خود آیندة  و حال گذشته، بیداري و خواب حالت در زري. است شده دیوانه او کنند  فکر می همه که اي گونه



 او به امید و آرامش و برد  می بین از را او وحشت و ستر  خان عبداهللا دکتر سخنان. آورد  چشم می پیش
  از و شود  می آگاه بود، اش خانهدر  آرامش دنبالبه  و جو مسالمت زنی ماجرا این  از قبل تا که زري  .بخشد  می
 . کند تغییر می زندگی به سبتن گاهشدید و یابد می دید رهاییتر

 

 هاي کلی داستان ویژگی
هاي بعد از سقوط  زمان داستان سال. احمد منتشر شد ، دو ماه پیش از مرگ جالل آل1348در  سووشونرمان 

و مکان داستان شهر شیراز  1332مرداد  28تا کودتاي  ایرانرضاخان و ورود نیروهاي شوروي و انگلیس به 
هاي فرعی داستان  شخصیت فرزندان آنها، ،مرجان و خسرو ،هاي اصلی و مینا یوسف و زري شخصیت. است

برادر و خواهر  ،)خانم عمه( فاطمه خان و خانم بزرگان ایل قشقایی، ابوالقاسم ،رستم سهراب و ملک ملک. هستند
از جمله دیگر  ،الدوله عزت خانمفرمانده نیروهاي انگلیسی، و حاکم شهر و  ،یوسف، سرجنت زینگر

نویسنده براي بازنمایی و توصیف شیوه زندگی مردم و باورهاي . هستند ضر در داستانهاي فرعی حا شخصیت
البته نماد نیز در . عامیانه و جزئیات حوادث تاریخی و معضالت اجتماعی از بیانی رئالیستی استفاده کرده است

هاي  الب شخصیتاي هستند که در ق ترین نمادها نمادهاي اسطوره این داستان حضوري چشمگیر دارد و عمده
این راوي گاه داناي کل . شخص روایت شده است  داستان از زاویه دید سوم. شوند می نشان دادهداستان 

از زاویه دید درونی و هفده  وهفت  ،هاي شش در فصل. نامحدود و گاه داناي کل محدود به ذهن زري است
به این معنا که  ؛گراي نمادین دانست هاي واقع داستانتوان از نوع  این داستان را می. گویی استفاده شده است تک

ظاهر رئالیستی داستان فریبنده است و ممکن است که خواننده فقط ظاهر داستان را دریابد و به معانی دقیقی که 
اما در پس همین است،  طبیعی و واقعی جلوه داده بسیار این معانی را نویسنده. پی نبرد ،در بطن آن وجود دارد

ها  مایه ها، گفتگوها و فضاسازي طبیعی مفاهیمی نهفته است که ما را به درون پردازي، کنش فات، شخصیتتوصی
ها هستند و با آنها  ها نمادها جزو طبیعی واقعیت در این داستان«. سازد ون میو اهداف اصلی داستان رهنم

بخشند و مفهوم داستان را  ان به آن میمعناي دیگري غیر از معناي ظاهري داست ،اما در عین حال ،اند درآمیخته
اي آنچنان با فضاي رئالیستی داستان  ها و فضاسازي اسطوره شخصیت  )547: 1380میرصادقی ( ».کنند تقویت می

تواند با  باز می ،اي نداشته باشد ها و مفاهیم اسطوره شخصیت از یاند که اگر خواننده اطالع هماهنگ شده
گاه امتنی این داستان با متون گذشته آاي و روابط بین از مفاهیم اسطورهتوجه کند و اگر دیدگاهی رئالیستی به آنها 

 . شدخواهد براي او آشکار زوایاي پنهان متن  ،باشد
 

 اي روایت اسطوره



 و هاي یک قوم گمان رمز ماندگاري آموزه هاي ادبیات است که بی ترین مقوله اي یکی از پرجاذبه روایت اسطوره
زاده  قاسم(. شود بخش فرهنگ قومی محسوب می هاي ملی و تعالی ها و آرمان ها، ارزش ها، آیین تداوم اندیشه

 بسزاییگیري هویت ایرانی در طول تاریخ سهم  از دو منبع سرشار که در شکل در این رمان، دانشور )32: 1389
: اند، بهره برده است گیري افکار و عقاید بوده جهت دهنده نشاناز عوامل تأثیرگذار و  ،اند و در این دوره داشته

شده در داستان است و دیگري  منعکس اي و مذهبی دین و مذهب است و نمود آن نمادهاي اسطورهاولین عامل 
اي ایرانی و  که از طریق روایت اسطوره ،ایرانیت و پشتوانه فرهنگی ایران و تاریخ عظیم و پربار آن

هاي ذهنی مردمان را از طریق کشف  ترین الیه عمیقنویسنده . مایش گذاشته شده استهاي نمادین به ن شخصیت
 . ت نمادین کاویده استها و روای و تجلی آن در شخصیتآنها  ناخودآگاه جمعی

با نیاز و میل و توافق جمعی باشد تا بتواند  مطابق بایدکند،  اي که تخیل خالق نویسنده بازآفرینی می اسطوره
مورد  در دوره. اي نمادین باشد هاي توده در یک زمان، به گونه ههاي وجودي و خواست ترین الیه عمیقنشانی از 

 در یک جبهه و دولت و بیگانگان که مخالف ملی ،مردم که طرفدار صنعت نفت و مصدق بودند نظر در رمان،
مردم  ،آنجاکه بعد از کودتااز . ایستاده بودندخالف جبهه مدر  ،تن مصدق بودندفشدن صنعت نفت و قدرت گر 

از طریق  ،قدرت ابراز انتقاد یا تنفر نداشتند ،و روشنفکران و جبهه مخالف حکومت به دلیل خفقان سیاسی
مدرنیزاسیون غربی تضاد  اعتنایی به حکومت و شبه هاي هویتیِ فرهنگی و تمدنی خود و بی بازگشت به سرمایه

توان  می... این بازگشت را در آثار شریعتی، آل احمد، اخوان وهاي  نشانه .خود را با حکومت نشان دادند
دهنده ناخودآگاه جمعی مردم در  به نوعی بازتاب خود يا گراي اسطوره گذشتهبینش دانشور هم با . مشاهده کرد

 . گفتمان مخالف با حکومت و بیگانه است
یا از در غیر این صورت . داشته باشند شوند که قابلیت تطبیق با شرایط جدید را هایی بازآفرینی می اسطوره

ترین نقشی که اسطوره در این  اصلی. شود یا ساختار و روایت آنها تغییر داده می ،روند صحنه ادبیات کنار می
 ، کهفرزند کیکاووس ،سیاوش. اي سیاوش در زمان معاصر است بازآفرینی روایت اسطوره ،داستان به عهده دارد

عاشق  ،سویکاوسودابه، همسر ک .گیرد پدر مورد اتهام قرار می در دربارته است، در دامان رستم پرورش یاف
او را  ،در پی انتقامسودابه . دهد تن نمیکند و به عشق او  سیاوش توجهی به او نمیولی ، شود زیبایی سیاوش می

مجبور به گذر از آتش  رااو س وکیکاو ، اماکند انکار میگفته سودابه را  سیاوش .کند متهم به رابطه پنهانی می
پشت سر را با موفقیت آزمون آتش و بیند  مینز آتش گزندي اسیاوش . اش اثبات شود یگناه بیکند تا  می
س با او در هنگام جنگ با ودر پی بدرفتاري کیکاو؛ از این رو، اما کینه این حقارت را به دل داردگذارد،  می

کند، اما  برد و با فرنگیس، دختر افراسیاب، ازدواج می می تورانی پناهگریزد و به افراسیاب  از ایران می ،افراسیاب
در . کند از تن جدا میرا  سر اوجویانه  افراسیاب ناجوانمردانه و کینهبر اثر توطئه گرسیوز، کیخسرو پیش از تولد 

باز هم  ،کنند ن را قطعروید که هرقدر هم آ گیاهی به نام خون سیاوشان یا پر سیاوشان می ن اوشد شتهک محل



. کشد و افراسیاب را میکند  میبه توران حمله پدر  کیخسرو به خونخواهی ،پس از مرگ سیاوش. کند رشد می
به یاد پهلوانان و بزرگان و جوانان  ، زناندر مراسم آیینی سووشون که یادگاري از مرگ مظلومانه سیاوش است

 . کنند برند و به درخت آویزان می پاك گیسوي خود را می
. النهرین و از اسطوره خدایان تموزي و اینانا گرفته شده است از بین ،محققان عقیدهاصل داستان سیاوش به 

میرد تا  می ،گرایی است که در آن شاه که نمادي گیاهی است این روایت خود مقتبس از روایت اسطوره مناسک
ثمینی . ك.ر(. دیگر به جاي او بنشیند و روند حیات ادامه یابد و شاه جوان سرسبزي دوباره برگرددبا مرگ او 

به  )ع( تاریخی قیام امام حسین -اي  اي سیاوش را با روایت اسطوره دانشور روایت اسطوره )111-122: 1384
اي  اسطورهبه اندازه روایت  )ع( البته روایت قیام امام حسین. آمیخته است همهاي دو روایت، در دلیل شباهت

 . سیاوش در داستان نقش مرکزي ندارد
الگوي اساطیري حماسه، یعنی سوگ سیاوش و ترکیب پیچیده آن با مضامین نمادین  کاربرد مضامین نمادین در کهن

، این اثر حماسی را در گفتمان ادبی این دوره »شهادت امام حسین و واقعه دشت کربال«الگوي مذهبی حماسه، یعنی  کهن
 ،در حقیقت. هاي فرهنگی جامعه ایران است هاي کهن و مقدس در سرمایه اثري که بازگشت به نماد ؛ده استشاخص کر

 ) 155: 1391زاده  ادیب( .داستان براي درآمدن به لباس حماسه، به حضور گذشته معین و حقایق مقدس تأکید دارد
براي و  خاطر مردمه ب او .استکماالت صاحب انسانی ثروتمند، فهیم و باسواد و  یوسف، سووشوندر 

و از فروش غالت خود به آنها امتناع  ایستد میال حکومت و مسترزینگر بیگانه در برابر عم ،احقاق حق آنها
ه دلیل سرانجام نیز ب. داند هاي مردم می عامل همه بدبختیهاي آنها در کشور را  او بیگانگان و دخالت .کند می

که وار است او همواره امید. شود اش با قشون انگلیسی کشته می مراهیکرداري و عدم همکاري و ه راست
مه مردم شیراز سوگوار او ه مرگبا  هد تا این وضعیت تغییر یابد؛ به همین دلیل،پسرش راه او را ادامه د

تنها و  کند در برابر افراسیاب ایستادگی می وگفتار است  کردار و راست مانند یوسف راست نیزسیاوش . شوند می
ادامه سرانجام کیخسرو راه او را . شوند عزاي او اندوهناك میتمام مردم ایران هم در  .شود و مظلومانه کشته می

خسرو در ظاهر کسی را  مورد نظر ما، در رمان. گیرد و انتقامش را از تورانیان با کشتن افراسیاب می دده می
آزادي و استقالل و کند که  بیان میغیرمستقیم  طوربه  ولی نویسنده با ارجاع به داستان سیاوش ،کشد نمی

جویانی مانند سیاوش و  راه عدالت دادن مبارزه و ادامه اپیروزي بر بیگانگانی مانند انگلیس و شوروي تنها ب
 . یوسف به دست خواهد آمد

تازند،  جویان می اما چون ستیزهکنند،  ، اهورائیان و ایرانیان کشتار را آغاز نمیشاهنامهو  اوستادر اساطیر و حماسه، در 
مرگ او را ... کشد دیگر نابودي آنان، راستی و داد، نظام ناموس هستی است و افراسیاب با کشتن سیاوش خود را می

کننده  غروب این خورشید تکوین آفتاب دیگري است که تباه. تابند و رهایی کشنده او محال است جهان و جهانیان برنمی
 )34: 1386ب مسکو. (تاریکی است



تضادهایی مانند پستی و بلندي، درون و  ؛ستا اي از تضادها مجموعه ،گوید که اشتراوس می اسطوره چنان
را که بر مبناي مضمون  )ع( اي سیاوش و امام حسین نویسنده روایت اسطوره )44: 1383جواري (.  ...برون و

 ،نویسنده بین مردم مان خودن تضادي که در زبراي نشان داد ،تضاد خیر و شر و خود و بیگانه بنا شده است
اندیشه تقابل خود و بیگانه که در مواقع بحرانی در . دولت و بیگانگان ایجاد شده بود، بازآفرینی کرده است

الگوي طرد فرهنگی است که بهترین سند آن در  الگوي دیگري به نام کهن بیانگر کهن ،شود جامعه پیدا می
الگوي طرد فرهنگی در فرهنگ ایرانی  کهن«. است و در این رمان نیز منعکس شده است شاهنامهفرهنگ ایرانی 

کند، تولید و  ایفا می شاهنامهنقشی که دنیاي نمادین و حماسی . فردوسی سراغ گرفت شاهنامهرا باید در 
 ».کند می ی نقش دیوار و سد دفاعی را بازيگی است که در برابر بیگانه و خارجاي فرهن بازتولید سرمایه

  )45: 1391زاده  ادیب(
هاي محدودکننده چون جنگ، گناه و مرگ وجود دارند که در آنها فرد یا اجتماع یک بحران وجودي  اي وضعیت پاره

اي با خطر ویرانی از  که جامعه رود؛ زیرا فقط هنگامی در چنین لحظاتی کل جامعه زیر سؤال می. کند بنیادین را تجربه می
گردد؛ یعنی به آن دسته  هاي هویت خویش می ها و سرچشمه شود، ناگزیر از بازگشت به ریشه تهدید میخارج یا داخل 

 ) 100: 1373ریکور (» .کنند اش می کننده گردد که در نهایت کامل و تعیین اي بازمی هاي اسطوره از هسته
ضرورت دهنده  نشان سووشونهاي ملی و دینی در رمان  ارجاع به اسطوره ،شده با توجه به مطالب گفته

. بوده است) انگلیس(یعنی حکومت و بیگانه  ،عاملی براي اتحاد و انسجام مردم در برابر گفتمان مخالفوجود 
براي نمونه زمان  ، داراي تضادي بنیادین است؛کل ساختار روایی داستان حتی از نظر زمان و مکان ،در اصل

مرگ یوسف هم  .شوند ها در آن پژمرده و نابود می ابستان شیراز که گلت ؛حوادث داستان از بهار تا تابستان است
خانه و باغ خانه زري هم نمادي از کل . دهد ست، رخ میا گرماو در تابستان و در مردادماه که اوج حرارت 

 ،هایش خشک و پژمرده شده است و به زودي ایران در زمان اشغال بیگانگان است که اینک با مرگ یوسف گل
 )150: 1376گلشیري . ك.ر(. آن را هم از دست خواهد داد زري

 
 اي هاي اسطوره شخصیت

 یوسف
ي با مانند سیاوش پسریوسف . است شاهنامهنماینده شخصیت سیاوش در  ،شخصیت یوسف در وهله نخست

در ، مانند سیاوش شجاع است او. است سودابه نام داشته گر بوده، که زنی عشوه ،پدرشهمسر   .دارد خسرونام 
گرچه ا .شود یعنی تورانیان کشته می ،دشمنان ایراندست سیاوش به . هراسد ایستد و از مرگ نمی برابر دشمن می

یوسف نیز . ها هستند دهند که عامل اصلی مرگش انگلیسی شواهد نشان میمعلوم نیست،  یوسف قاتل اصلی



هاي  اهتشبیوسف . و آگاه استکرده  تحصیلانسانی  ،آموزد میهمانند سیاوش که نزد رستم آداب بزرگی را 
در زمان قحطی مانند . استحاکم بر جامعه  اش فقر دغدغه اصلی؛ دارد) ع( با شخصیت یوسف نیز زیادي
او مانند امام عالوه بر اینها، . کند آن را میان فقرا تقسیم می ،به جاي اینکه غله را به ثروتمندان بدهد) ع( یوسف

به آغوش  ،براي دیگرانگرفتن سرمشق قرار به منظور و دهد  میدر راه هدفش دودلی به خود راه ن )ع( نحسی
 . کند میو در برابر ظلم ایستادگی رود  می مرگ

اي  دو چهره هر ،ندهست گاه و دلسوزآهایی  دو انسان هر. هایی با هم دارند و سیاوش نیز شباهت) ع( یوسف
تبعید و آزار اتهام باعث این و شوند  چشمی می گر متهم به ناپاك زنانی عشوهبا توطئه و هر دو دارند زیبا بسیار 

  .شوند کنند و تنها و مظلومانه کشته می شان ایستادگی می در راه هدفهر سه شخصیت  .شود ا میهآن
  :نیز با هم شباهت دارند و سیاوش )ع( امام حسین

اما سرانجام به دست میزبان  ،کند رود و چندي در آنجا روزگار سپري می زمین می سیاوش با دعوت افراسیاب به توران
 ،شود راهی کوفه می ،اند هایی که مردم کوفه برایش فرستاده نامه امام حسین نیز به پشتیبانی بیعت. رسد خود به شهادت می

با سپاهی از کوفیان به جنگی  ،سردار زیاد ،سعدابن . کنند بیعت می ،ابن زیاد، اما هنوز در راه است که مردم با والی یزید
نیز همچون خون سیاوش ) ع(خون امام حسین . رساند رود و امام و یارانش را به شهادت می می) ع(نابرابر با امام حسین 

 ) 41: 1386سرمشقی . (شود کنندگانش به زمین ریخته می به دست دعوت
برند و سر سیاوش را نیز به دستور  شتی از طال نزد یزید میسر او را در ط« ،شود وقتی امام حسین شهید می

پردازي عمودي و تلفیق  در نماد«توان گفت هنرمندي دانشور  اجماالً می )49 :همان( ».نهند افراسیاب در طشت می
گویی، زنهارداري، زیبایی و مقاومت در برابر عنصر  نماد پاکی، راست( شگفت و نمادین اسطوره ایرانی سیاوش

نماد عصمت، اخالص، صداقت، جمال و ( با اسطوره حضرت یوسف در متون اسالمی) اهریمنی و بدي
گویی و مقاومت معاصر ایرانی در برابر تجاوز  نماد شجاعت، راست( و یوسف) مقاومت در برابر شر و انحراف

 )65: 1386نوري خاتونبانی ( ».دنی استز مثال) عنصر شر و استعمار انگلیس
اي هم که در  هاي اسطوره گفته شد، اسطوره دربردارنده یک تضاد و جدال است و شخصیت که همچنان

 ،)ع( در داستان یوسف. ندهست خود حاصل یک تضاد است، اند و متونی که به آنها ارجاع شده داستان وارد شده
 ، وکند یستادگی میدر برابر یزید ا )ع( امام حسین ،تقابلی بین او و کاهنان و ظالمان و اشراف وجود دارد

در این داستان هم یوسف در برابر ظلم حکومت و بیگانگان . ایستد میسیاوش در برابر افراسیاب تورانی 
 )ع( امام حسینو  ، سیاوش)ع( ، یوسف)قهرمان داستان( هایی مانند یوسف جبهه عدالت با شخصیت. ایستد می

، مار، اژدها و بیگانگان با نمادهایی همچون دیو یعنی خائنان و ،شان داده شده است و جبهه مقابلن
اژدها نماد  ،در تاریخ اساطیري ایران. هایی همچون افراسیاب، یزید و مستر زینگر نشان داده شده است شخصیت

یمن، نمادي از و سپس دیوان، آفریدگان اهر است اولین دشمن ایرانیان اهریمن بوده. شیطان و اهریمن است
 ،پاید صفت و دیوسار را می زینگر اژدها ،وصف چشمان یوسف که زمردوار«. اند ایرانیان بوده نبیگانگان و دشمنا



راه دفع اژدها همراه داشتن و استفاده  ،اساس آن اي نمادین به عقیده کهن و اساطیري است که بر متضمن اشاره
هایش راست  و آزاد چون شاخهسر« :شود در جایی هم یوسف به سرو آزاد تشبیه می )73: همان( ».از زمرد است

رسته و یا چون از قید کجی و ناراستی و پیوستن به شاخ درختان دیگر فارغ است، به این نام خوانده شده 
ها  انتساب صفت آزادگی به سرو یادگار ارتباط آن با ناهید است که در اساطیر و افسانه ،به نظر برخی. است

 نکته گر و القاکننده این این تشبیه داللت )461-460: 1386یاحقی ( ».رود شمارمی رمزي از آزادي و آزادگی به
 .گفتار است کردار و راست راست ،دهد و همچون سرو است که او در راه هدفش دودلی به خود راه نمی

 هاي عالوه بر دارا بودن ویژگی که  تواند تبدیل به اسطوره گردد می در صورتی شخصیت معروف داستانی
در این داستان هم یوسف  )189: 1383پور  کهنمویی( .شودبه یک چهره جهانی تبدیل خود  عصرقهرمانی خاص 

که نفت ایران را  ها به دست انگلیسیچراکه تاریخ شهادت او  ؛تواند نمادي از مصدق باشد در روزگار خود می
و نهضت ملی شدن صنعت نفت هم  مرداد است 27 است، که در داستان هم ذکر شده چنان، غارت کرده بودند

   .درهم شکسته شد 1332مرداد  28در  ،که مصدق پیشواي آن بود
... خوب خسرو بنویس... آدم وکیل شهر باشد و نتواند ختم برادرش را در مسجد وکیل بگیرد«: و صداي خان کاکا

 شود؟ فردا چه روزي می پسان
 »ویکم مرداد سی«: و صداي خسرو

 »...بنویس به مناسبت درگذشت جوان ناکام«: و صداي خان کاکا
 )260: 1380دانشور ... (درگذشت؟ بنویس شهادت«: و صداي عمه

برگرفته از اسطوره مرگ و زندگی خدایان است؛  ،اي سیاوش که یوسف نمادي از آن است داستان اسطوره
 )151: 1389سگال ( ».ودش میمیرد و از نو متولد  می«همچون چرخه طبیعت  ،یک خداي نباتی که طبق نظر فریزر

این تصویر به اشکال مختلف در داستان  )همان( ».داند را همان قهرمان می] یا خدا[پادشاه « ،راگلن در عوض
 آلود خون شویند، آب شود و در حوض خانه جسدش را می زمانی که یوسف کشته می. نشان داده شده است

دانست همین شبانه زیر آب حوض را خواهند کشید و آب  می«. کنند هدایت میحوض را به پاي درختان باغچه 
شده را پاك  هاي خشک ها هدایت خواهند کرد و آبی که جسد شوهرش را شسته و خون حوض را به باغچه

بیند که مردم با بریدن  یک بار زري در خواب می )248: 1380دانشور ( ».ها را آبیاري خواهد کرد کرده، درخت
با مرگ سیاوش هم از خونش . دارند ون بر پاي آن درخت، سیراب و سرسبز نگهش میدست خود و ریختن خ

 . کند باز رشد می ،روید که هرچه هم آن را قطع کنند گیاهی می
 ؛دنگیر شان جاي آنها را میانبینیم که با مرگ قهرمانان پسر در داستان سیاوش میهم در این رمان و هم 

است؛ قهرمانی که الگوي بخش  نجاتالگوي قهرمان  یوسف نماینده کهن بنابراین از لحاظ جهانی هم شخصیت
ها و  ترین خواست دهنده یکی از اصلی جویان در سراسر جهان و بازتاب طلبان و عدالت همه ایثارگران و حق

سبز « .استها از طریق ایثار و مبارزه  ها و تاریکی الگویی امید به از بین بردن ظلم یعنی مفهوم کهن ،نیازهاي بشر



هاي  دهد که خون سیاوش هرگز پایمال نخواهد شد و در رگ بودن گیاه رسته از خون سرخ هم نشان می
 ،به طور کلی )98: 1387جعفري ( ».هایی که از نیرنگ و خدعه و حسد به دور هستند، جاري و ساري است انسان

به مخاطب پیامی رندانه دادن  ،روسازي یوسف و پسرش به سیاوش و کیخس شبیهاز نویسنده هدف باید گفت 
اي بهتر  توان به هدف خود رسید و جامعه و آن اینکه تنها با ایثار و از خودگذشتگی و ایستادگی میاست 

نامه  که در تسلیت چنان. با خون سیاوشان ؛آبیاري کردتوان  ساخت و درخت استقالل را فقط با خون می
هایی  ات درختی خواهد رویید و درخت در خانه. گریه نکن خواهرم« :ماهون به زري به آن اشاره شده است مک

ها از  و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت .در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت
 )304: 1380دانشور ( »!سحر را ندیدي ،آمدي در راه که می: باد خواهند پرسید

 

 سهراب ملک
سوداي کارهاي بزرگ در سر دارد و به نوعی  ،بزرگان ایل قشقایی است که از همان ابتداسهراب یکی از  ملک

بر جاي سهراب  ملک ،روند مثالً وقتی زري و یوسف به چادر رئیس ایل می ؛است شاهنامهکننده سهراب  تداعی
به عکس سهراب  ،هاي میان چادر در بین نقاشیجا  همان. کند رفتار میرؤسا مانند نشیند و  رئیس ایل می

سر مسأله خرید بر وقتی با یوسف . نامد تصویر را تصویري از خودش میکند و  اشاره می شاهنامهپهلودریده 
خورد و صبر  زود فریب می ،اش معلوم است که به دلیل جوانی و پرشوري ،کند میمشاجره ها  تفنگ از انگلیسی

اگر من یک تن «: سهراب گفت ملک«. همه چیز را تغییر دهدتنه  خواهد یک و طاقت مبارزه مدبرانه را ندارد و می
: گوید یک بار هم در جواب زري می) 196 :همان( ».کنم به میدان پشت نمی ،د و هزار تانباشم و دشمن با هم باش

من اهل صبر کردن و امید بستن به آینده خیلی دور . خاکی است و من بادي] یوسف[او  .هرکس خویی دارد«
خواهم مرگم، مثل سرهنگ با گلوله و با تبر باشد نه  می. خواهم همین حاال آینده را به چنگ بیاورم می. نیستم

اي ه جخورد و با خریدن اسلحه آنان ب ها را می او فریب مسترزینگر و انگلیسی )184 :همان( ».تو رختخواب
هم به  شاهنامهسهراب . کشد میها به روي هموطنانش تفنگ  شناسایی و مبارزه با دشمنان و عوامل نابسامانی

تجربگی و  تدبیري و کم خورد و به دلیل بی نیروي جوانی خود مغرور است و فریب افراسیاب تورانی را می
 در پایان، سهراب ملک. دهد کند و در این راه جانش را از دست می جوانی به ایرانیان و هموطنان خود حمله می

ولی شواهد حاکی از آن است که با مرگ است، گریزد و هرچند در داستان به مرگ او اشاره نشده  به کوه می
 . اي ندارد چندان فاصله

 

 رستم ملک



مزاج نیست و خرد  آتشسهراب و سهراب  او مانند ملک .کننده رستم است تداعی ،سهراب برادر ملک ،رستم ملک
مردي بادرایت است که بعد از مرگ  شاهنامهدر رستم . شود مانع فریب خوردنش می ،و درایتش همانند تهمتن

رستم  در این داستان هم ملک. کند به توران حمله میاو  انتقامراي گرفتن گردد و ب سیاوش داغدار و عزادار می
 .دهد میسر بعد از مرگ یوسف نداي مبارزه و ایثار 

 

 خسرو
خسرو نیز با وجود . گیرد را می و انتقام خون پدرکیخسر. است شاهنامهماینده کیخسرو ن ،یوسفخسرو، پسر 

پسرم اگر من «. دهنده راه او باشد بتواند ادامهاین پسر امیدوار است که  یوسفانسانی شجاع است و  سن کم،
  )17 :همان( ».تو خواهی توانست ،نتوانستم

اسب خسرو . است که از پدرش به او به ارث رسیده است ،، شبدیزکیخسروکننده اسب  اسب خسرو تداعی
کننده  نام سحر تداعی ،عالوه بر این. داردشباهت ) اسب خسرو(شبرنگ بهزاد  نام باو این نام  سحر نام دارد

تواند القاکننده مفهوم نزدیک بودن  زمان نزدیک به صبح و روشنایی است و وجود این اسب در کنار خسرو می
 .شب و ستم باشد ،تیرگی ،عدالت و آزادي و رهایی از ظلمتصبح  طلوعبه 

 

 خانم عمه
بعد از مرگ یوسف بینیم،  میاي بودن شخصیت او را به روشنی  ه تنها جایی که اسطور. او خواهر یوسف است

یاد به هاي او  داند و زري با شنیدن حرف می) ع(خانم مرگ یوسف را همانند شهادت امام حسین  عمه. است
. کند تأیید میاو را ستاید و  ها و اعمال یوسف را می او همواره شجاعت ،عالوه بر این .افتد زینب می حضرت
یزیدیان و هدف و ذات و خوي پلید  ،هاي خود بعد از شهادت امام حسین با سخنرانیکه  حضرت زینبهمانند 

منشین و تماشا کن  .هستی و نعش برادر کاکا فعالً تو خان«: عمه گفت«. کردو شهادتش را آشکار برادر پیام قیام 
 )292: همان( ».زري نگاهش کرد و به یاد حضرت زینب افتاد» .که خونش پایمال بشود

 

 زري
خود اسطوره زن قهرمان مدرن ایرانی است که از  ،دارد ،همسر سیاوش ،زري عالوه بر تشابهاتی که با فرنگیس

 . پی برده است جامعهساختن پستوي خانه به در آمده و به نقش مؤثر خود در 



هاي سنگین و دقت در انجام درست و کامل این وظایف گوناگون و  ولیتئتدریج بر اثر مس زري با همه ترسی که به
، سرانجام در اثر خون است حفظ تمامیت خانواده و آسایش آن و از جهتی بر اثر تحکم نظام مردساالر در او ایجاد شده

. اي جدید است شود که خود اسطوره نظیري می شود و یکباره قهرمان بی یش محو میها همه ترس ،)یوسف(سیاوش 
 ) 79: 1386نوري خاتونبانی (

با محبت و در محیط آرام بزرگ هایم را  خواستم بچه می«: گفت. د و توانستنبنشی ،زري کوشش کرد پا شود«
 )252: 1380دانشور ( ».دهم به دست خسرو تفنگ می. کنم اما حاال با کینه بزرگ می کنم،

 

 اي فضاي اسطوره

اي  براي پرورش فضاي اسطوره رفیتیـدان ظـابراین نباید چنـبن؛ ستی استـرئالیداستـان سووشون یک داستـان 
آن گنجانده و رمان تلفیقی اي در  هاي اسطوره ها و موقعیت شخصیت ،نویسنده مفاهیم با این حال، .داشته باشد

از عامل خواب هم استفاده  ،اي براي حفظ فضاي اسطورهدانشور  .اي است اسطورهچند روایت سمبولیستی از 
  .کرده است

هاي کهن  ها در روایت خواب. ها هم در نمادین کردن روایت، هم در سوررئال کردن آن کارکردي اساسی دارند خواب
که روایت سوررئال را خوابی  چناندنیاي سوررئال نیز با عالم خواب بسیار سنجیدنی است؛ . سرشتی نمادین دارند

اند و آن  موجب توسع ابعاد روایت شده –نماد و سوررئالیسم  –این دو جریان . نویسد اند که نویسنده بر کاغذ می دانسته
 ) 37: 1386سرمشقی . (اند را از سطح گزارش واقعیت تعالی بخشده

از یوسف که در معرض خطر قرار گرفته همواره تصاویري  ،هاي ذهنی زري در خواب یا در مواقع آشفتگی
 .کننده فضاي عاشورا یا فضاي مرگ سیاوش هستند و آن تصاویر هم تداعی بیند مییا گرفتار بال شده است، 

طور که سوار مادیان بوده و بتاخت اسب  یک شب زري خواب دید که یک اژدهاي دوسر شوهرش را همان«
دانشور ( ».زینگر بوده شبیه سرجنت نگاه کرده، دیده اژدهاي دوسرکه  رانده، درسته با اسب بلعیده و خوب می

که حاکم یوسف را با دست خود در تنور نانوایی انداخته، یوسف دید چند شب بعد باز خواب « ؛)238: 1380
نماد شر و اهریمن است  ،اي اژدها در تفکر اسطوره )239: همان( ».جزغاله شده، کورمال کورمال از تنور درآمده

 یشها  کابوسزري چندین بار در  ،آتش عالوه بر ایناز کننده گذشتن سیاوش  و افتادن یوسف در آتش تداعی
ها  بام ها بودند ریپ، ریپ، ریپ از پشت بام مردهایی که پشت«. بیند میتصاویري از سر بریده و طشت خون 

یک سر  ،در هر طشتی. گذارند ها را روي زمین می شتط. آیند و یکی یک طشت روي سرشان است بیرون می
اي و حس مرگ و مظلومیت  این تصاویر هم فضاي اسطوره )257 :همان( ».چکد بریده هست که از آن خون می

کند تا خواننده کنجکاو شود که چه  د و هم به نوعی تعلیقی در داستان ایجاد مینگستران سراسر داستان می دررا 
 .بیفتد اتفاقی ممکن است



کنند و  گوهایی که بر شبیه بودن این حادثه با واقعه عاشورا داللت میو اشاره به مرگ یوسف با استفاده از گفت
اي  توصیف نحوه اجراي عزاداري متناسب با سوگ سیاوش و عاشوراي حسینی هم باعث تقویت فضاي اسطوره

و صداي گریه » .خواستی بروي کربال مجاور بشوي همشیره تو که می«: کاکا طعنه زد خان«. در داستان شده است
رچه سیاه سرتاسر زین را با پا. مادیان را کتل بسته بودند« )249: همان( ».ستا جا حاال که کربالي من همین«: عمه

جا  یک مالفه سفید که جابه. و کاله سفید را کتل و تفنگش را حمایل گردن مادیان آویخته بودند پوشانده بودند
  )295-296 :همان( ».آلود روي سحر قرار داشت سنبلی رنگ شده بود، عین یک کفن خون گل با جوهر

از دیرباز . است -اسب امام حسین  - گر ذوالجناح شک سحر تداعی باشد، بی -اسب سیاوش  -اگر مادیان یادآور شبدیز 
اي  اسب سفیدرنگی که پارچه ،شد هاي عزاداري که براي امام حسین گرفته می در مراسم سوگواري مذهبی و دسته

برند که آوردن اسب در تعزیه و پیشاپیش  شماري از پژوهشگران گمان می... گلگون بر پشت دارد، حضور داشته است 
 )45: 1386سرمشقی ( .هاي عزاداري امام حسین برگرفته از آیین سیاووشان است دسته

 
 اي ادبیت اسطوره

مسائل  ،دگان به دلیل فضاي ترس و خفقان حاکم بر جامعهـنویسن ،مرداد 28اي ـهاي بعد از کودت در سال
گرایی فقط براي تزئین و آرایش  نمادگرایی و اسطوره اما کردند، انتقادي و معضالت را با زبانی نمادین بیان می

نتقادي راي بیان مفاهیم فلسفی، اجتماعی، سیاسی و ابداستان قالب ز گان انویسنداغلب زیرا  ؛داستان نبوده است
براي حمل معانی و بسیار اي به دلیل مبهم و چندپهلو بودن و قابلیت  اسطوره هاينماد. ندگرفت میعصر بهره 

ها  هایی که از طریق تشبیه سطورها. اند ، بهترین ابزار انتقال این مفاهیم بودهبودن مفاهیم کالن و فرازمانی و ازلی
ها و زوایاي پنهان متن رسوخ  به تزئینی و ظاهري دارند و به ریشهاغلب جن ،کنند انعکاس پیدا می ها یا استعاره

 اي سطورههاي ا هو استعار ها تشبیهابهام موجود در . شوند میو باعث تقویت و انسجام ساختار داستان نکنند  نمی
این رمان  در .رسد گیري از آنها چندان هنرمندانه به نظر نمی بهره؛ از این رو، استاي کمتر  از نمادهاي اسطوره

لحاظ برخورد و تقابل رندانه با  بهساخت و هم  و ژرف هم به لحاظ روساختاي  استفاده از نماد اسطورهنیز 
خواست از  نویسنده رمان از آنجا که می. ترین شیوه است مناسب یعنی حکومت و بیگانه، گفتمان مخالف

ها و فضاهاي نمادین  را از طریق روایات، شخصیت ها اسطوره براي انتقال مفاهیم استفاده کند، سایه آن اسطوره
دیگر تشبیه و استعاره یا  اي چون به طرف در تشبیهات و استعارات اسطوره. بر سراسر داستان گسترانده است

ها از خاصیت و ظرفیت  ، هم ابهام هنریشان کم است و هم وجود این قرینهاست مدلول آنها در متن اشاره شده
سیال است و هر لحظه رنگ و شکلی دیگر به  اي اسطوره اما نماد ،کاهد نتقال مفاهیم دیگر میآنها براي حمل و ا

تري با متون و  هایش بیشتر است؛ یعنی روابط عمیق همانی آن با مدلول این ،گیرد و مهمتر از همه خود می
اي  ماد اسطورهن دیگر، ؛ به عبارتکند شده آن است، برقرار می اي شکل جایگشت هایی که نماد اسطوره سرچشمه



ها و روایات  تر فضاها، شخصیت تر و عینی ظرفیت و استعداد باالتري براي انعکاس و بازآفرینی ملموس
 . دهد ، از خود نشان میاست اي که داستان با آنها روابط بینامتنی ایجاد کرده اسطوره
زیرا نویسنده اوالً از بیانی رئالیستی  ؛اي است اي، نماد اسطوره ترین شکل ادبی اسطوره رایج ،سووشوندر 

 .هاي ادبی در متن شده است استفاده کرده که این خود مانعی براي تجلی تشبیه و استعاره و دیگر ظرافت
بر معناي اصلی خود نیز  ،عالوه بر معانی ثانويتواند  میاست که نماد  به این دلیل اي هم نماد اسطورهاستفاده از 

دوم آنکه به . غیر مجازي زبان داستان هم باشدظرفیت اي هماهنگ با شکل رئالیستی و  نهگو  داللت کند و به
اي سیاوش و روایت  بین روایت اسطوره است توانسته دانشور نمی ،جامعه بر فضاي خفقانحاکمیت دلیل 

بیهی و استعاري ارتباط تش) روایت یوسف( با متن خود ،اند که سمبل ایثار و مبارزه) ع( مذهبی قیام امام حسین
با توجه به ظرفیت محدود تشبیه و استعاره براي انتقال مفاهیم کالنی مانند ایثار، مبارزه و امید و (ایجاد کند 

 خانم همه نمادین سهراب و عمه رستم، ملک هایی مانند یوسف، خسرو، ملک شخصیت). هایشان وضوح مدلول
مانند سیاوش،  شان اي هاي اسطوره با مدلولآنها  همانند کردناي تشبیهی یا استعاري براي  ند و چندان اشارههست

و حضرت زینب نشده است و خواننده تنها از طریق ) ع( ، یوسف)ع(کیخسرو، رستم، سهراب، امام حسین
فضایی که  .پی ببردهاي آنها  تواند تا حدودي به مدلول قیاس و تطبیق ساختار روایتی این متون با هم می

کند و همچنین  هاي زري از داستان سیاوش یا واقعه کربال، ایجاد می هاي ذهنی و خواب تداعی نویسنده از طریق
ا ساختار روایت و مفاهیم بند و هست همه نمادین است، در این داستان شده و شب غروب ،اشاراتی که به عصر

 . ، تناسب دارندآن و شرایط اجتماعی زمانی که این داستان نوشته شده است
 

 نتیجه
گیري از  بهره با هو هنرمندان خالق را به شکل 1332 مرداد 28ودتاي ـهایی که ک انـترین داست یکی از اصلی 

اي  با بازآفرینی روایت اسطوره دانشور. سیمین دانشور است سووشوندر خود بازتاب داده است، رمان اسطوره 
انه آنها با عنایت به وجوه مشترك این و تلفیق هنرمند) ع( سیاوش و روایت مذهبی قیام امام حسین و یوسف

 ه است؛داد سر بخش در قالب شخصیت یوسف، پیام ایثار و مبارزه  الگوي قهرمان نجات روایات، و آفرینش کهن
در فضاي اختناق بعد از کودتا و انفعال روشنفکران و مردم نسبت به مسائل جامعه، آفرینش  دیگر، به عبارتی

ایستد و همانند کردن او با  در برابر ظلم حکومت و استثمار بیگانه می قهرمانی که حتی تا پاي جان
ند، پیام مبارزه و از خودگذشتگی هست اي امام حسین و سیاوش که سمبل مقاومت و ایثار هاي اسطوره شخصیت

همه وجه نمادین پیوندند،  که حوادث داستانی به وقوع می شبعصر، غروب و . استبراي تغییر وضع موجود 
 .اي داستان مؤثرند اي دارند و در تقویت فضاي اسطوره اسطورهو 



اي؛ زیرا  هاي اسطوره ه تلمیح یا تشبیه یا استعارههستند ناي  هاي ادبی این داستان نمادهاي اسطوره مؤلفه
هاي لفظی و  هایشان در متن و وجود قرینه اي به دلیل ذکر شدن مدلول اسطوره هاي تشبیهی یا استعاري اشاره

و هم یگانگی و دارند کران اسطوره  براي انتقال مفاهیم سیال و بینوي براي تشخیص آنها، هم ظرفیت کمی مع
. ي نسبت به نماد کمتر استا ها و فضاهاي اسطوره شان در نمایش ملموس و عینی روایات، شخصیت همانی این

دهند  میبه طور کامل نشان نداستان را  شان فضاي رواییاي به دلیل محدود بودن هاي اسطوره یا استعاره ها تشبیه
فضاي حاکمیت با توجه به  ،عالوه بر این. توانند تأثیر عمیقی در انسجام کل ساختار داستان داشته باشند و نمی

بهترین ابزار بیانی براي نمایش  ورد شدید حکومت با هرگونه انتقاد،آمیز بعد از کودتا و برخ سیاه و تحکم
شان  اي که مفهوم و مدلول نه تشبیه و استعاره اسطوره است اي بوده نماد اسطورهمبهم بیانی با هاي زمان  واقعیت
 . ندنک ایجاد براي نویسنده خطرممکن است تر است و  تر و روشن واضح

بستر مناسبی براي استفاده از ظرفیت مجازي زبان و این نثر شیوه بیان و نثر داستان رئالیستی است و 
 ،اي اي برخالف تشبیه یا استعاره اسطوره اما نماد اسطوره ،نیست... مانند تشبیه، استعاره و هاي بیانی ظرافت

تواند با ویژگی  می ؛ از این رو،کند عالوه بر معانی گوناگون دیگر بر معناي اصلی و عینی خودش هم داللت می
 . رئالیستی داستان همسو باشد
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