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  چكيده
پذيرند و هم بر آنها تأثير  تأثير مي اجتماعي -ها در طول تاريخ، هم از حوادث سياسي  اسطوره

ترين حوادث تأثيرگذار  يكي از اصلي 1332مرداد  28ودتاي در تاريخ معاصر ايران، ك. نهند مي
هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بود كه موجب شد نويسندگان حوزه ادبيات و بر ساختار

دهنده ناخودآگاه جمعي مردم  هايي كه بازتاب ها گرايش يابند؛ اسطوره نويسي به اسطوره داستان
يل فصيح يكي از اثر اسماعدرد سياوش رمان . هستند هاي بعد از كودتا ايران در سال

مقاله . ها است گرايي در آن سال كه نمايانگر جريان اسطورههايي است  ترين داستان شاخص
اي، به تحليل  ورهتحليلي و چارچوب نظري نقد اسط -يري از روش توصيفيگ حاضر با بهره
دهد  اين پژوهش نشان مي. پردازد اي و چگونگي بازتاب اسطوره در اين اثر مي ادبيت اسطوره

اش و همچنين متناسب با موقعيت  يپ فكريكه نويسنده رمان با توجه به نوع شخصيت و ت
يت بر روا  اي كهن با تكيه ها، روايات و فضاهاي اسطوره خاص زماني، به بازآفريني شخصيت

هدف وي از انتخاب زمان مرگ . دست زده است شاهنامهاي داستان سياوش از  اسطوره
با مصدق همانند كند و اين بوده است كه هم او را  1332مرداد  28سياوش، قهرمان داستان، در 

ها را نشان دهد؛ به عبارتي ديگر، فضاي  كشي ايراني هم با ارجاع به اسطوره سياوش، قهرمان
  . داستان را وسعت بخشد و آن را با كل تاريخ ايران مطابقت دهد
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  مقدمه

كه گسترش علم و معتقدند پردازان مشهور حوزه اسطوره  بعضي از نظريه
موجب شده است كه ر سراسر شوؤن زندگي بشر، عقالنيت پوزيتيويستي د

اسطوره به باور اين گروه، . ميان برودسازي از  اسطورهگرايش به باوري و  اسطوره
ها قائل به خدايان بودند و از منظر  متعلق به زماني كهن است؛ دوراني كه انسان

 ،و آيينيا با توسل به اسطوره  ،كردند حوادث جهان را تحليل و تبيين مي ،اسطوره
خدايان براي برآوردن درصدد ايجاد تغيير در حوادث عالم و درخواست از 

 چنين ديدگاهي دربارهشناساني كه اين  از ميان اسطوره. آمدند برمي نيازهاي خود
 برخي ازالبته ؛ توان نام برد كساني مانند تايلور و فريزر را مي ،اسطوره دارند

گويند اگر با  نهند و مي وقعي نمي پژوهشگران حوزه اسطوره به اين تناقض
، چرا ما حضور آن را ه استحضور علم، اسطوره از ساحت زندگي رخت بربست

يم؟ ديگر هست وضوح و به اشكال مختلف شاهد در زندگي بشر دوره مدرن به
را  وامعكه روح جمعي ج... ها و وقايع اجتماعي، سياسي و آنكه با وقوع بحران

 ميان از. سازند شكار ميها به طرق گوناگون خود را آ ، اسطورهسازد متأثر مي
به افرادي مانند ارنست كاسيرر، مالينوفسكي، سورل،  ،طرفداران اين رويكرد

  . توان اشاره كرد راگلن ميو يونگ، كمبل، 
 انفسه ماهيت مستقلي ندارد و ظهور و حضور آن تنها در ارتباط ب اسطوره في

شناسي،  شناسي، تاريخ، جامعه سي، روانشنا هاي ديگري همچون مردم شاخه
سطوره و ادبيات به ا. كند پيدا ميمعنا ... و، ادبيات پژوهي، هنر شناسي، دين زبان

. و روايتي بودن پيوند تنگاتنگي با هم دارند ،دليل ويژگي تخيلي، نمادين
: 1389سگال (» .كارگيري اسطوره در آثار ادبي بوده است هبارزترين شكل آن ب«

هاي  و استعاره ها به شكل تشبيهات، تلميحات به اين معني كه اسطوره )137
مانند  از پژهشگرانبعضي . روند كار مي جاي آثار ادبي به اي در جاي اسطوره
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بسيار فراتر گذاشته و معتقد است كه نه تنها  نورتروپ فراي، محقق كانادايي، پا را
ويژه اسطوره زندگي  هاسطوره ببلكه تمام ژانرهاي ادبي از  ،يك ژانر از ادبيات

ساختاري ادبيات  اسطوره عنصر )141: 1389سگال ( .اند يك قهرمان اشتقاق يافته
گاهي ) 77: 1381روتون (. جا شده است هاساطيري جاب ،طور كلي است و ادبيات به

الگوهاي  شوند و گاهي هم كهن اساطير ديني و قومي در آثار ادبي بازآفريني مي
وجود دارند،  نهفتهدر ساختار ناخودآگاه جمعي روان بشر به صورت فرازماني كه 

  . گردند دوباره در آثار ادبي پديدار مي ،متأثر از حوادث سياسي و اجتماعي
 در تاريخ معاصرترين حوادث  يكي از اصلي 1332 مرداد 28حادثه كودتاي 

وزه تأثيري عميق به جا گذاشت و در ح است كه بر ذهن و روح مردم ايران
 باعث گرايش نويسندگان ،وجود آمدن فضاي وحشت و خفقان هبه دليل ب ،ادبيات

. در آثار ادبي شد ها آفريني يا بازآفريني اسطوره به بيان مبهم و نمادين و اسطوره
است كه  ها اسماعيل فصيح هم يكي از اين داستان اثر درد سياوش رمان

از آنجا كه . است يافتهبازتاب  آنر د ،پردازي بعد از كودتا به شكلي بارز اسطوره
بستگي تام به نيازهاي  هاي آنها گيري، نوع و هدف نحوه شكل ها، تولد اسطوره

اقتصادي و  -شرايط اجتماعي و ،فكري و رواني، مكاني و زماني، فرهنگ ملت
زاده زمان  لذا اسطوره اسطوره تحققي خارجي دارد؛ ،آييني حاصل از آنها دارد

هاي خاص خود  ، و خالقيتزبان ،تفكرات ،شرايط ،ها ي ضرورتاست و هر زمان
در اين دوره با توجه به تأثيرگذاري  ،بنابراين )20: 1383رستگار فسايي (؛ را دارد

پذيري از طريق نمادهاي  ثرحادثه كودتا در روان جمعي جامعه ايراني، اين ا
  .است يافتهتجلي و انعكاس  درد سياوشاي در داستان  اسطوره

و در ديگر  نمايد پراكنده و از هم گسيخته ميبنيادهاي اساسي ادبي «ر اسطوره د
اين بنيادها و موازين از طريق منطق تشبيه هماهنگ و  ،هاي ادبيات و هنر گونه

موزون شده است و كوشش به كار رفته است تا اين اتفاقات و رويدادها محصول 
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اي  رويدادهاي اسطوره هنگ ساختنهما. هاي معيني باشند و نتيجه عوامل و انگيزه
ها از سوي منطق و انطباق آنها با تجربه و دنياي خارج سبب و توجيه آن

تحليل  ،بنابراين )213: 1378سركاراتي (؛ »شود ي اساطير در زمينه ادبي ميجاي هجاب
با ساختار رمان نيازمند نوعي   اسطوره در رمان و هماهنگ كردن ساختار اسطوره

 :اي است اهنگي در پي تطابق دو زبان رسانهاين هم ،واقعدر. ه استو توجيتغيير 
از آنجا « ،عالوه بر اين )96: 1384ثميني ( ؛نخست زبان ادبيات و ديگر زبان اسطوره

گ هاي فرهن هاي كهن يا اسطوره نويسندگان در كارشان، از داستان كه بسياري از
بل توجهي براي شناسايي قاگيرند، نقد تالش  هاي ديگر بهره مي خود يا فرهنگ

كرد آنها در آثار ادبي به شونده و نيز براي توضيح نحوه كارهاي تكرار اين پديده
هاي  بيان ويژگياين مقاله  هدف نگارندگان )34: 1388مكاريك ( ».دهد دست مي

سپس . استكارگيري عناصر داستاني در آن  كلي ساختار رمان و چگونگي به
 ،مكان ، زمان، شيوه روايت تار متن بر مبناي عملكردرابطه بين اسطوره و ساخ

 ،نهايتاي شناسايي خواهد شد و در اسطورهو فضاسازي  ،پردازي شخصيت ،لحن
به تحليل علل و عوامل  ،با توجه به تأثير گفتمان اجتماعي حاكم در زمان خلق اثر

  .شود يماي پرداخته  ها و فضاهاي اسطوره ها، شخصيت تبديل يا تغيير در روايت
جمله آثار گوناگون فصيح ازكالبدشكافي رمان فارسي عبدالعلي دستغيب در 

او در . اما توضيحاتش كوتاه و كلي است را تحليل كرده است، درد سياوشرمان 
ها و مضامين  هاي سبكي و معرفي شخصيت اين رمان فقط به برخي جنبهتحليل 

اي اين  وجوه اسطورهدرباره  ور بستر فضاي تاريخي و اجتماعي پرداخته داستان د
هاي آثار  ويژگي طور خاص، در آن بهبهترين اثري كه . رده استكرمان بحث ن

، مجموعه مقاالتي است كه آناهيد اجاكيانس نوشته و بررسي شدهداستاني فصيح 
بك پردازي، س هاي شخصيت ها و شيوه به توصيف و تحليل شخصيتدر آنها 

اين  مايه داستان، فضا، و لحن اثر پرداخته است، اما بياني نويسنده متناسب با درون
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 اي نكرده اي آن اشاره وجوه اسطورهبه  درد سياوشدر تحليل رمان گر نيز  پژوهش
اين رمان كه اسماعيل فصيح در نوشتن  كرده استبسنده نكته اين  بيان و تنها به

سن ح. بوده است شاهنامههاي داستان سياوشِ  متأثر از روايت و شخصيت
اين حد فراتر نرفته  از نويسي در ايران صدسال داستانكتاب ميرعابديني هم در 

پردازي و بازآفريني  كه اسطوره رسد كه تاكنون اثري رو، به نظر مي است؛ از اين
 -اي و بستر اجتماعي را با توجه به وجوه ادبي اسطوره اسطوره در اين رمان

  .استتحليل كرده باشد، نوشته نشده  آن تاريخي
  

  معرفي نويسنده

هاي زيادي به  كه داستان نويسان معاصر است اسماعيل فصيح يكي از داستان
هاي جذاب و  او هم قبل و هم بعد از انقالب داستان. رئاليستي نوشته استسبك 

. يدا كرده استنوشته كه در بين خوانندگان ايراني محبوبيت زيادي پ قابل توجهي
داستان  ،)1351( دل كور، )1347( شراب خام به وانت مي ها از بين اين داستان

، )1366( 62زمستان، )1364( درد سياوش، )1363( ثريا در اغما ،)1359( جاويد
 اسير زمان، و )1373(باده كهن ، )1372( فراز فروهر، )1369( شهباز و جغدان 

نظر به . كنند مي ياد گير گوشه اي نويسنده عنوان با او از. اشاره كرد) 1373(
دوران زندگي او . رسد كه اين انزوا بازخوردي از حوادث زندگي فصيح باشد مي

اين  و انقالب اسالمي همراه بود و 1332مرداد  28با دو حادثه پرتالطم كودتاي 
عالوه  ي نداشت؛طلب و انزواجوي او سازگار حوادث با روحيه صلح و آرامش

ها او را  سال ،نابل كمبل بودنروژي به نام آ يمرگ همسر اولش كه زن ،بر اين
گيري ادبي  شهاحتماالً گو. غرق ماتم كرد و درد و دريغ برايش به همراه آورد

، درد اش به امور حزبي و جناحي و همچنين يلي ذاتيم فصيح هم به دليل بي



  يجانيمحمد عل ـ يگدليبزرگ ب ديسع ـ يقباد ينعليحســــــ  شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/  214

 هاي اقامتش در امريكا ناپذيري است كه با مرگ همسرش در اولين سال تحمل
  .ه بودگير او شد گريبان

ون دنياي معاصر خود را ورزيد و چ فصيح به تاريخ كهن ايران عشق مي
آاليش خود  پاك و بيكرد و دنياي  ميبه اعماق تاريخ ايران سفر  ،ديد مطلوب نمي

نشدني داشت؛  اي وصف فردوسي عالقه شاهنامهاو به . جست را در ايران كهن مي
 شدهكال گوناگون، آشكار به اش شهاي در داستان شاهنامهاي كه با انعكاس  عالقه
هاي او فردي است كه با محيط و فضاي آلوده و  قهرمان اغلب داستان. است

تواند تغييري در آن  زگار خود ناسازگار است و چون نميعاري از فضيلت رو
  . برد ي پناه ميمسيح و عرفانكند و به عقايد زرتشتي  گيري مي ، گوشهايجاد كند

  

  خالصه داستان

اول ارديبهشت . شود داستان پسر سياوش ايمان معرفي مياي اين خسرو در ابتد
عموي  ،شهروز ايمان ،جالل آريان خواهرزاده ،شب عروسي ثريا. است 1355

خون كشد،  را مي بره. شود اي در مراسم عروسي حاضر مي با بره ديوانه خسرو،
شما  نه كهگناه م اين خون برادر بي«زند  پاشد و فرياد مي مي آن در مجلس عروسي

خورد و سرهنگ  مجلس عروسي به هم مي» .دين تقاص پس مي... او را كشتيد 
كشف حقيقت وجوي  به جستخسرو . كند ، سكته ميناپدري خسرو ،لقا ديوان

ودو  پدري كه بيست. رود تا بداند اصل و منشأ واقعه چه بوده است مرگ پدر مي
ماجرا فرنگيس، مادر ثريا، پس از اين . اي غرق شده است سال پيش در رودخانه

جالل آريان . كمك از آبادان به تهران بيايد برايكند تا  اضا مياز جالل آريان تق
در حدود  شود كه سياوش ايمان، پدر خسرو، ، متوجه ميپس از رسيدن به تهران

خود، ازدواج كرده  ناتني خواهرزاده ،زرتشتي شده و با فرخ 32و  31 هاي سال
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در . ساكن شده استاي در كرج  نواده بريده و با فرخ در خانهخا آنگاه از .است
 شدهكرج غرق  سپس سياوش در رودخانه. ، خسرو به دنيا آمده استهمان سال

  .و هرگز جسدش پيدا نشده است
ابتدا نزد  .گيرد براي يافتن خسرو به بستگان او مراجعه كند جالل تصميم مي

شخصي به نام محمد كوهگرد معروف  يابد كه درميرود و  لقا مي سرهنگ ديوان
. ايمان، شهروز را بدان كار واداشته است خدمتكاران خانوادهاز  اوسامدآقا، به

ژيال وفا از بستگان خسرو آشنا با  ،سرهنگ جدا شدن از  جالل آريان هنگام
او  بهشب عروسي  اطالع چنداني از علت اصلي واقعهولي او نيز  ،شود مي

كند و او علت اصلي ماجرا را اختالف  ي ايمان مالقات ميسپس با ليل. دهد نمي
كه  اما فرخ در حالي ،داند اوسامدآقا بر سر يك قطعه زمين ميفرخ، مادر خسرو، با 

سلطان  جالل با كلثوم. دهد ه او نمياست، هيچ گونه اطالعاتي ب بسيار خشمگين
زبان او را لي و ،كند مالقات مياست، كه در سال مرگ سياوش خدمتكار او بوده 

  .اند نيز بريده
گويد كه فرخ و سرهنگ  سياوش، به جالل آريان توضيح ميمنورالسلطنه، مادر 

ي از جلوگير براياند و فرخ  ، با هم رابطه نامشروع داشتهپيش از ازدواج لقا ديوان
سياوش نيز به دليل عطوفت و مهرباني  .ه استدآبروريزي به سياوش متوسل ش

خسرو حاصل ارتباط  ،حقيقته و درآورد راً به عقد خود دررا ظاه ذاتي، او
سرانجام محمد كوهگرد، برادر  .ستا لقا مشروع پيش از ازدواج فرخ و ديواننا
 حقيقت اين است كهكند؛  ي جالل فاش ميلقا، حقيقت را برا ني سرهنگ ديواننات

او را سياوش را به دستياري فرخ كشته و  1332مرداد  27لقا شب  عباس ديوان
حقيقت را كشف  خودخسرو نيز كه  .كند دفنتا سياوش را است مجبور كرده 

تصميم نهايي  ،و سرانجام ماند ، اما زنده ميزند خودكشي مي، دست به است كرده
  .كه ثريا و خسرو براي ماه عسل به آبادان بروند اين است
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  هاي كلي داستان ويژگي

مرداد  28مي و بعد از كودتاي قبل از پيروزي انقالب اسال درد سياوشرمان 
ي يتراوي، شخصو در اين اثرِ فصيح نيز قهرمان داستان . ه استنوشته شد 1332

درباره خودش و نحوه سخن  اوبه نام جالل آريان است كه با توجه به توصيفات 
نكته قابل . شود كه اين شخص كسي جز اسماعيل فصيح نيست گفتنش معلوم مي

اگرچه موضوعي را  اين است كه اغلب اين آثاريح توجه در بررسي آثار فص
 اين رمان حجيم كه. هايي از يك رمان حجيم شمرد توان فصل مستقل دارند، مي

صورت منفرد  هاز تسلسل زماني وقايع و بهايي از آن جداگانه و فارغ  بخش
  )102: 1378اُجاكيانس ( .ستا زندگينامه جالل آريان ،حقيقت، دراند نوشته شده

خير و شر و نيكي و  هاي اسماعيل فصيح تقابل مايه در داستان ترين درون مهم
كارگيري اين مضمون را ناشي از تأثيرپذيري فصيح از  هتوان ب بدي است و مي

يعني  ،دين زرتشتي و تعاليم آن مبني بر تقابل خير و شر و دواليسم موجود در آن
  .بندي عالم به دو دنياي نيكي و بدي دانست تقسيم

هاي زيرين و  اليه ويسنده براي بيان فساد موجود در اجتماع و برمال كردنن
 ياز بيان اند، و روابط آدميان امروزي كه دچار تزلزل و ويراني گشته پنهاني زندگي

معضالت اجتماع و تيرگي روابط وي در نشان دادن . كرده استرئاليستي استفاده 
را از  هاكه آن كوشيده استو  مردم از طريق كنش داستاني چندان موفق نيست

مكان و زمان . ها يا توضيحات خود روشن سازد گوي شخصيتو طريق گفت
است و گاهي از طريق تداعي  پنجاههاي دهه  وقوع حوادث داستان تهران سال

  . گردد برمي 1332مرداد  28هاي بعد از كودتاي  ها به سال خاطرات شخصيت
است و فصيح با  درد سياوشت ترين عنصر در ساخ مهموجو  عنصر جست

. كرده استپليسي مبدل  -رمان را به اثري پژوهشي كارگيري اين عنصر به
او هر بار با بيرون كشيدن بخشي از حقيقت ماجرا و راز ) 1211: 1387ميرعابديني (
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عليق داستان بر ت ،و با اين شيوه داشته جنايت، ذهن خواننده را به كنجكاوي وا
هاي منفصل و مجزا و از  ارائه حقايق به شكل پاره ،عبارتيبه « ه است؛دافزو 

از  )15: همان(» .د و كشش داستان مؤثر استهاي متعدد در ايجا ديدگاه شخصيت
با وجود . زاويه ديد اول شخص داناي كل براي روايت داستان استفاده شده است

 ،مانند سياوش ،هاي نمادين رئاليستي بودن سبك نوشتار داستان، شخصيت
  .اند سمبليك به داستان بخشيده  لقا ويژگي و سرهنگ عباس ديوان ،خسرو

  

  اي روايت اسطوره

 دوي آنها اساسي اسطوره و رمان روايتي بودن هر هاي مشترك و يكي از ويژگي
كه روايت با شيوه تخيل برقرار از طريق شناخت روايت و روابطي «. ستا

 )49: 1383جواري (» .ار متن را شناختتوان روابط بين اسطوره و ساخت ، ميكند مي
يكي معنايي است كه  :از دو منظر قابل توجه استكاركرد اسطوره در رمان 

 بخشي به امور عادي و شناخت انسان دارد؛ يعني معرفت اسطوره براي آگاهي
و ديگري نقشي است كه در ساختار داستاني و اصول روايي ) ساختي تأثير ژرف(

 ،در اين داستان) 29: 1389زاده  قاسم(. افزايد صر داستاني ميعنآن دارد و بر پيوند 
اي سياوش، هرچند نه به شكل دقيق و منظم، بازآفريني شده است  روايت اسطوره

اي سياوش، خسرو،  هاي اسطوره تكيه اصلي بر شخصيت ،و در اين بازآفريني
آفريني و نويسنده در باز. گرسيوز و افراسياب است ،سودابه و در مرحله بعد

هاي داستان توجه  سازي كمتر به روابط و نسبت خانوادگي بين شخصيت شبيه
به شباهت شان بيشتر  اي ه هاي اسطور قهرمانان با نمونه دادن و در قرينه قرار كرده

  .نظر داشته استدر پندار و عمل 
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و  او هايها و آزار سري و خيره ، سياوش به دليل تهمت سودابهشاهنامهدر 
، گريزد و به توران، نزد افراسياب مي ودر مياز ايران  كيكاووس هاي لبيط قدرت

هاي گرسيوز، برادر افراسياب، افراسياب نسبت به  ها و دسيسه در آنجا با توطئه اما
از سياوش پسري به نام . رساند ود و او را به قتل ميش ميسياوش خشمگين 

هم  فصيح رماندر . گيرد ماند كه انتقام پدر را از افراسياب مي كيخسرو مي
كه گرايانه اطرافيان  سرشت ماديو  خانه روح سياوش به دليل فضاي پست و بي

هيچ ارزشي براي امتيازات معنوي و انساني قائل نيستند و همه نسبت به هم كينه 
طلبي و رياكاري است،  زياده ،مقام ،ها هم پول و دشمني دارند و عامل دشمني

سناتور  ،خانه پدرش  به دين زرتشتي، از محيط آلودهدن با گرويگريزد و  مي
. برد اي در كرج پناه مي تواند نمادي از جامعه ايران باشد، به خانه كه مي ،ايمان

به علت مخالفت پدرش او . همسر كيكاووس، است ،فرخ ايمان هم مثل سودابه
 اودن از لقا ازدواج كند و با وجود حامله ش با سرهنگ عباس ديوان نتوانسته است

ولي  رفته و با او ازدواج كرده است،، نزد سياوش است كه محكوم به قتل شده
كرده و از هرگونه ارتباطي حفظ  شاهنامهسياوش پاكي خود را همچون سياوش 

مرداد،  27لقا در شب  بعد از آزاد شدن عباس ديوان. كرده استخودداري با فرخ 
. برد سرش را مي شاهنامهون سياوش كشد و چ سياوش را مي ،او با تباني با فرخ

به پي برده است، اي از حقايق  گوشهبه خسرو نيز كه در حادثه شب عروسي 
كه پليد مادرش   با اين كار و آشكار كردن چهره .رود دنبال كشف حقيقت مي

. گيرد است، به نوعي انتقام مي اش كرده مانند سودابه، سياوش را قرباني هوسراني
لقا هم به دليل ترس از كشف  ، عباس ديوانر شب عروسي، دعالوه بر اين

اره به مرگ سياوش نويسنده با اش. ميرد كند و در بيمارستان مي مي  ، سكتهحقيقت
دهد،  به دنبال آن رخ مي نهضت مصدق نابودي شبي كه مرداد، 27در شب 

را او ابعاد فاجعه «. ها را نشان دهد كشي ايراني قهرمان ،نوعي به كوشيده است
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ايران، از زمان سياوش،   امنه آن را به كل تاريخ و جامعهبخشد و د وسعت مي
ومت پهلوي ، گرفته تا زمان دكتر مصدق و حكشاهنامهقهرمان حماسي 

   )112-111: 1378اُجاكيانس (» .كشاند مي
  :گويد هار درباره ريشه داستان سياوش ميمهرداد ب

باور داشت كه افسانه سياوش اصالت  توان ياري مطالعات تطبيقي اساطيري مي به«
سامي است كه به صورت ايشتر و  -ايراني ندارد و يك داستان كهن اقوام سومري 

قيه و آسياي يتموز در سومر و بابل و به صورت سيبل و آتيس در سوريه و فين
النهرين  ، در غرب ايران، با توسعه تمدن بينصغير رايج بوده است و به احتمال قوي

م، در شمال شرقي ايران . در هزاره سون پ) تمدن آنو( آن به ماوراءالنهر و رسيدن
در ( خدايي در يك جامعه كهنِ مادر –او معرف پهلوان ...  .نيز اثر گذاشته است

 شود و براي خود از تخت شاهي رانده مي) ناتنيداستان سياوش و رامايانا مادر 
  ) 468: 1384 بهار(» .گردد سرسبزي و فراخي زندگي قرباني مي

 ،شد ه با اين فرجام اندوهبار كشته خدايي ك كند كه گونه تصديق مي فريزر هم اين
سوريه، بود كه پيروانش هم در يونان و هم در  ،تموز يا آدونيس، خداي سوري

ا تا هايي در غرب آسي چنين داستان. گرفتند هر سال عزاي مرگش را مي ،زادگاهش
اي در  هرچند بهار مختاريان در مقاله )294: 1384 فريزر(. قرون وسطي رواج داشت

، حماسه اسكانديناوي، همانندي بالدرو  شاهنامهبررسي تطبيقي داستان سياوش 
هاي هندواروپايي ديگر نشان  ختار اين دو روايت و برخي داستانفراواني در سا

تاريان مخ :ك.ر( ،داند استان و روايت را هندواروپايي ميدهد و خاستگاه اين د مي
روايت  ريشه اين روايت مطابق با كالن ،طور كلي توان گفت به مي )81-101: 1392

كشتند  گويد در گذشته مردم شاه را مي مي گراي فريزر است كه مناسك –اسطوره 
از  ،گزيدند تا روح خدا كه در وجود شاه است برميو كس ديگري را به جاي او 

ساله از نو سرسبز  اهان كه همهنند چرخه گيشاه كهنه به شاه نو انتقال يابد و ما
  . جريان حيات و زندگي آدميان بادوام باشد ،شوند مي
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، سرزندگي و آباداني حاكم ها با مرگ قهرمان در همه روايت ،بينيم كه مي چنان
به  ،شاهنامهدر داستان سياوش . دهد شاه جديد نويد نوزايي و تحول مي شود و مي

تورانيان و  دادن با شكستاو شود و  ميو جانشين كيخسر ،مرگ سياوش دنبال
اما در بازآفريني اين  آورد؛ و سربلندي را به ارمغان مي كشتن افراسياب پيروزي

دست به  تواند انتقام سياوش را بگيرد و نمي، خسرو رمانروايت در اين 
 اين واقعيت را بايد به ياد داشت كه در هنگام« ،عالوه بر اين .زند ميخودكشي 

ه سيطره انسداد سياسي بر جامعه، بازانديشي در هويت تاريخي، فرهنگي و نگا
يامد شود؛ چراكه پ هاي ذهني روشنفكران تبديل مي انتقادي به آن به يكي از مشغله

هاي  يابي علل و زمينه فتن است و ريشهرمستقيم هر شكستي در خود فرو
و شكست بعد از  آلود يأسنويسنده متأثر از فضاي ) 96-95: 1383شيري (» .شكست

قام مرگ سياوش را از اي سياوش را كه در آن كيخسرو انت ، روايت اسطورهكودتا
كشي در  خواهد بگويد كه قهرمان گويي او مي. داده استگيرد، تغيير  افراسياب مي

ها  ناپذير مقتل سياوش ن سرزمين تحولتاريخ ملت ايران سنتي ديرينه است و اي
آرماني اگر  ايماني و ريا و خيانت و بي بي  در اين دوره ويژه به ؛بوده است

آرمانگراياني مانند سياوش ايمان، دم از صداقت و عدالت و ايمان بزنند، كشته و 
راوي  دنووجو ب ترين نقطه قوت اين رمان هم در جست اصلي. شوند تباه مي

ر جويي دو يك قتل به جست تجويي كه از تالش براي يافتن علو است؛ جست
هاي نابودي يك  هو يافتن ريش مرداد 28صر ايران پس از كودتاي تاريخ معا

  ) 1212-1211: 1387ميرعابديني (. شود رادمرد تبديل مي
دوم، در بحران، در تاريكي شب،  و مرداد سي 28در شب  .شوند هام سنگين مي پلك«

وجوش قواي نظامي به اين طرف و آن طرف  ها در جنب ها و جيپ كاميون
م در زمان و مكان مرد. گيرند كشند، يكي را مي زنند، يكي را مي يكي را مي. روند يم

. آيد بينم كه با جيپ به كرج مي يك جا ستوان ديوان را مي. لولند و زندگي خود مي
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آيد پيش  كشد مي ترمز دستي را مي. كند جلوي ساختمان باغ، موتور را خاموش مي
  .كشد گناه را مي در بغل داشت، سياوش بيبه تحريك زني كه بچه او را . فرخ

سياوش پسر كيكاووس ... تر  ها عقب ام يا قرن در زمان حكيم ابوالقاسم فردوسي
سودابه، زن جديد . لولد بينيم كه در زمان و مكان زندگي خود مي شاه كياني را مي

ه ها امر را ب ها و كينه حرف. بينيم كه چشمش دنبال سياوش است را مي ،كيكاووس
خواهد كه از ميان  گناهي سياوش از او مي شاه براي آزمايش بي. كند شاه مشتبه مي

ولي با  ،آيد بينيم كه از آتش با پيروزي بيرون مي سياوش را مي .آتش بگذرد
رود و با  كند و به توران نزد افراسياب مي عصيان، خانه و زندگي پدر را ترك مي

برادر عروس  ،به زودي به تحريك گرسيوز كند، ولي ازدواج مي ،فرنگيس، دختر او
آنجا كه خون سياوش به  .كيخسرو حاصل اين ازدواج است. شود خود، كشته مي

در ايران هميشه درختي از خون  .درختي از خون ؛رويد درختي مي ،ريزد زمين مي
  .زنند قلمه مي

. ندلول دم وسط زمان و مكان زندگي خود ميدر ناف ايران ابدي، مر .در بروجنم
يعني به سروكله هم  گذرانند؛ زندگي عادي خود را مي. شخوب است و روزي خو

سپارند و ايراني  هاي خود را به خاك مي كشند و بچه پرند، قهرمانان خود را مي مي
قهرمان با ملت  ... پسر با پدر بد، پدر با پسر بد، دختر با مادر بد: بودن ساده است

هاي انقالب  و لحظه... بد، مردم با دولت بد  مردم بد، ملت با قهرمان بد، دولت با
 ...پدر دست به يكي بر ضد مادر، مادر با پسر دست به يكي بر ضد پدر. هم هست

و ملت دست به يكي بر ضد دين، دين  ا فاميل دست به يكي بر ضد قهرمانفاميل ب
 322 :1364 فصيح(» .ايران ساده است  جامعه ...ضد شاه  و ملت دست به يكي بر

– 323 (  
  

  اي هاي اسطوره شخصيت

  سياوش

و دروغ و  پرست بودن اهل خانه ور ايمان است كه به علت پولسياوش پسر سنات
  خانه. برد اي در كرج پناه مي نهكند و به خا يرهاي محيط خانه، آنجا را ترك ميتزو
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. تهاي كودتا دانس توان نمادي از جامعه پرتزلزل ايران مقارن سال پدرش را مي
كاووس، ايران را ترك كي ،هاي پدرش سري از دست خيره شاهنامهسياوش 

است كه برخالف  شاهنامههمچون سياوش نيز داستان  اين سياوش. كند مي
 ؛رو و دور از هوي و هوس است ، خوشنساني پاك، وارسته، باايمانا ،پدرش
. كند نمي رقراربگونه ارتباطي  باز، با فرخ هيچ كه پس از ازدواج با فرخ هوس چنان

مرگ او  .ميرد نهايي و غربت و مظلومانه ميدر ت ،شاهنامهاو همانند سياوش 
ودن و اشتراك او با همسان بنكته است و اين  1332مرداد  28مقارن كودتاي 
اگرچه نويسنده در داستان از قول جالل آريان . دهد نشان مي دكتر مصدق را

خود اين  ،مصدق نداشته است گويد كه سياوش كاري به كار سياست و مي
  . به دليل ترس از برخورد حكومت است كاري پنهان

 ،از ايران، دوري از فضاي پر از نفاق سياوشعلت گريز  شاهنامهدر داستان 
به مرگش  درنهايت،اعتقادي دربار و كشور ايران است كه  مهري و بي دروغ، بي

  پرتزوير و جامعه  ين خانهاز اخواهد  مي سياوشدر اين داستان هم . انجامد مي
غمخوار فقيران و  ،گزيند و با اعتقادي راسخ به دين زرتشتي دوريآلوده 

آل اهورامزدايي را وسط اوضاع امروز  ايده«او . شود كشته مياما  ،بيچارگان باشد
توان  مي )199: 1364فصيح ( ».پياده كرده بود و تودهني خورده بود و خاك شده بود

. نقش دارنداش در مرگش  خانواده ،خصوص هاين سرزمين ب افراد  گفت همه
كه متعلق به افراد فقير و را  ،ايران مليتمام ثروت خواست نفت،  ميمصدق هم 

او نيز مانند  .ها چپاول شده بود، ملي كند زده مملكت بود و توسط غربي بحران
و با اعتقادي خواه اين ملت بود  آل سياوش، قهرمان داستان، قهرمان و انسان ايده

 ،او نيز به علت دروغدولت اما  ،راسخ همچون سياوش ايمان، قدم در اين راه نهاد
 28نيرنگ و كارشكني عوامل داخلي و برخي همراهان مانند حزب توده، در  ،ريا
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در اين دنياي خالي از اعتقاد و سرشار از دروغ و نفاق  او هم. مرداد سقوط كرد
  . دناپذير بو مانند سياوش تحمل

ما   در جامعه. كنه گر فردي قبول نميايه كه طاغي و عصيان ما جامعه  دوني جامعه مي«
رژيم حاكم، عصيان و انتقاد فردي رو تحمل . ستا عصيانگر فردي محكوم به فنا

  ».كنه نمي
  »كنه؟ چكار مي«: گفتم

عصيانگرا رو خرد و خاكشيرشون «: دكتر راسخ پك بلندي به سيگارش زد و گفت
  ».نه، تا مثل بقيه فرمانبردارشون كنهك مي

  »شن؟ و اونها خرد و خاكشير مي«
و حتي  شن خاكشير ميهاشون خرد و   خيلي ...شن و اونها البته خرد و خاكشير مي«

. شن ها مي روح نسل  مونن، خوره ي دوتاشون هم كه مييك. ره يادشون هم بر باد مي
  ».شن هميشه مي. ايران نابود شددو يه مرد خوب در و وهفتم مرداد سي شب بيست

  »مثل دكتر مصدق؟«: گفتم
  »مثل سياوش ايمان، عصيانگر«: گفتم

  ».صحيح«
  ) 114-113 :همان(» .وخسر ،مثل سياوش و پسرش«

 عمد، بههاي فرهنگي ايران باستان  به دين زرتشتي و سرمايه مند نويسنده عالقه
كند تا درد  استفاده مي ،سياوش ايمان كه معتقد به دين زرتشتي است ناماز 

همين . ايماني و ريا و نفاقِ موجود در جامعه است، نشان دهد سياوش را كه بي
 شاهنامهدر . شود ازي با وضع موجود باعث مرگ او ميايمان و پاكي و ناسازگ

  .خواهد تا پيمان بشكند درد سياوش آن است كه شاه از او مي«هم 
  خيره همي جنگ فرمايدم هب
  

  سوگند بگزايدم بترسم كه  
  

؛ »خرد ارد و همه نتايج آن را به جان ميو او در پاس داشتن پيمان ترديد ند
فشارد و جان  ، او بر ايمان و راستي خود پاي ميبه عبارتي )36: 1386مسكوب (

  .دهد د را هم به دليل راستي از دست ميخو
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  خسرو

 هاي لحاظ ويژگي بهاو . شود فرزند سياوش معرفي ميخسرو در ابتداي داستان 
شخصيتي و روحي و حتي شكل ظاهري هم مانند سياوش است؛ انساني پاك و 
وارسته كه در محيطي پردروغ، افكار و عقايد و شخصيت سياوش را كه تصور 

بعد از ماجرايي كه در مراسم . ست، الگوي خود قرار داده استا كند پدر او مي
و در طلب كشف حقيقت  دوش مياز همه چيز فارغ  ،دهد اش رخ مي عروسي

فهمد سياوش  پردازد و بعد از اينكه مي وجو مي مرگ پدرش به تالش و پرس
گيرد و مانند انتقام ب گيرد مي پدر واقعي او هم نيست، تصميم است،كشته شده 

اما پدر  ،آيد مي، پسر سياوش، درصدد قتل عامالن اين جنايت برشاهنامهكيخسرو 
وقتي هم كه . در بيمارستان مرده است ،ستا ماجرااين  اصلي اش كه عامل واقعي

او كه تحمل  ،بنابراين كند؛ نمي ، او در را به رويش بازرود فرخ مي به سراغخسرو 
تصميم به  ،تواند انتقام بگيرد اين فاجعه را ندارد و برعكس كيخسرو نمي

  .يابد نجات مي انجامگيرد؛ اگرچه سر خودكشي مي
  

  لقا فرخ و ديوان

لحاظ عمل و  بهالبته  ؛است شاهنامهاين داستان همانند سودابه در فرخ در 
او انساني است كه به . اش با خسرو و سياوش شخصيت نه نسبت خانوادگي

خصوص كلمه عشق از  هب... فرخ به چيزي ايمان نداره « :چيز اعتقاد ندارد هيچ
شتنش مثل احساس ندا –لوح روح و ساختمان فكر فرخ تبخير شده، نيست شده 

  .و فقط به دنبال تمايالت شخصي خود است )257: 1364فصيح ( »نسبت به بابي
با يك دست ژاكت و شلوار دوپيس به رنگ : لقا چيز ديگري بود اما خانم فرخ ديوان«

هاي  كرده و چشم و صورتي آرايش ني روشن، سنجاق طاليي زير گلو، سرسبز زيتو
طرز نگاه كردنش به يك مرد جديد با . ... زرد گرسنه، بگو، بخند، دست مرا فشرد



  225/  ...يكودتا ريبا نگاه به تأث اوشيدرد سرمان  يا اسطوره ليتحل  95بهار  – 42 ش – 12 س

» .خواست انگشت بزند، بچشد اي بود كه انگار مي چنان ولع ناشيانه و كودكانه
  ) 99: 1364فصيح (
ابتدا  او. شود هايش باعث مرگ سياوش مي ها و خيانت با هوسراني اين زن

لقا  با ديوانبيند پدرش با ازدواج او  كه ميوقتي بعد است، اما لقا بوده  عاشق ديوان
مرداد  27در شب . كند و با او ازدواج مي برد مي به سياوش پناه ،مخالف است

وقتي جالل آريان از برادر . برد سر سياوش را مي فرخلقا به همدستي  ديوان 1332
با بريدن سر بره و پاشيدن خون آن بر  ،پرسد در آن شب عروسي سياوش مي

او چنين جواب  ،قام چه كسي را گرفته استلقا و مهمانان، انت روي فرخ و ديوان
  :دهد مي

 ،برادر افراسياب ،كه به دست گرسيوز المسب... سياوش يل پاك ايران «: گفت
  »...كشته شد

  »انتقام سياوش رو از كي گرفتي شهروز؟«: گفتم
  ».سودابه نابكار... از ... از «
  »از سودابه؟«
  ».…اوهوم«
  ».ر حرملهاز سودابه و از گرسيوز پدرسگ ماد«
  »و چكار كرده بودند؟«
سياوش پاك رو خراب . اون به سياوش رنگ زد .سودابه به سياوش بدي كرد«

  ».كرد
  »چكار كرد؟« :پرسيدم

... دستاي سياوشو از ... م  گرسيوز المسب مادرحرمله. به كشتن داد... اون سياوشو«
ريخت توي ... خون پاك سياوش . سر سياوشو توي طشت بريد... از پشت بست 
  ».طشت خاكستر

  »بعد چطور شد؟«
  )154-155: همان(» .ريخت روي زمين... جوشيد خون سياوش ... بعد «
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قاتل سياوش  است؛ شاهنامهافراسياب توراني در  همتايلقا  عباس ديوان
، شاهنامهدر داستان . ستا لقا عباس ديوانافراسياب و در اين داستان  شاهنامه

ش كيخسرو براي و در اين داستان هم تال كشد مي رااب افراسي ،كيخسروسرانجام 
نام او . شود گبار او ميلقا و سكته مر برويي عباس ديوانآ كشف حقيقت باعث بي
دئوها در ايران نخست به «. كننده نام ديو است لقا تداعي و فرخ با فاميلي ديوان

مفهوم  جام،آيند و سران ن بيگانه و سپس خدايان دشمن درميصورت خدايا
هم ديوان، خدايان باطل  اوستادر ) 13: 1386آموزگار (» .كنند امروزي ديو را پيدا مي

) 371: 1386 ياحقي(. اند يا مردمان مشرك و مفسد تلقي شده و گروه شياطين و
، ديو معادل اساطير زرتشتي ويژه، بهدر تاريخ اساطيري ايران  ،بينيم كه مي چنان

لقا هردو  اين داستان هم فرخ و عباس ديوان در .شده استايمان قرار داده  افراد بي
هاي مثبت  از ايمان هستند كه در مقابل چهرهسرشت و دور  هايي ناپاك انسان

. گيرند دارند، قرار مييعني سياوش و خسرو كه گرايش به ايمان زرتشتي  ،داستان
ديو را به و معناي  شاهنامهچنين مفهومي از ديو سخن فردوسي در تفسير اساطير 

  :آورد ياد مي
  تو مر ديو را مردم بد شناس

  كو گذشت از ره مردمي  هرآن
  

 كسي كو ندارد ز يزدان سپاس  
 ز ديوان شمر مشمرش آدمي

)646: 1389 فردوسي(  
لقا است  ايماني چون عباس و فرخ ديوان الً متناسب با افراد بدسرشت و بيكام و

  . ندارند ييزدان اعتقاد بهكه 
 .استنماد دشمن و بيگانه  ،ديو در تعاليم زرتشتي و اساطيري ايران ،از سويي

در بازنمايي از غرب بسيار رايج و فراگير شده » ديو« ،در گفتمان ادبي اين دوره«
، عنوان يكي از دشمنان ايرانيان ديوان به .بود و غرب همچون ديو به تصوير درآمد

اولين  ،الگوي اساطيري حماسه نمن در كهگردد و اهري شان به اهريمن برمي نسبت
زاده در آثار ادبي  اديب )153: 1391زاده  اديب(» .كه به ايرانيان حمله كردكسي است 
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عنوان نماد  به را كارگيري واژه ديو، هيوال و اهريمن هموارد فراواني از ب ،اين دوره
، ه بودغرب كه انعكاسي از ناخودآگاه جمعي ايرانيان در گفتمان مخالف بيگان

ي از عوامل يك ،رود د در اين داستان سخني از غرب نميهرچن. دهد نشان مي
اد در همان شبِ مرگ مرد 28گيري كودتاي  شكست نهضت مصدق و شكل

، در اين هاي دول امريكا و انگليس بود كه به شكل ناخودآگاه سياوش، دسيسه
افراسياب يك  هم شاهنامهدر . اي ديو بازتاب داده شده است اثر با نماد اسطوره

ن است و از او با صفت ديو ياد نژاد بيگانه و بزرگترين دشمن ايرانيا ترك توراني
همان  شاهنامههاي  كوب اعتقاد دارد كه توراني ينعبدالحسين زر. شود مي

اند كه در تاريخ باستاني ايران در طي  هاي جنگجو و خونريزي بوده سكايي
اند  داده اوز قرار ان را مورد تهديد و تجو كشور اير كرده روزگاري دراز حكومت

ي، داستان كشمكش با آنها است؛ هاي ايرانيان شرق اي از حماسه و بخش عمده
دي لقا نما ، ديو در قالب شخصيت عباس ديوانعالوه بر اين )17: 1377كوب  زرين(

ست كه با توسل به كودتا نهضت مصدق را از حكومت استبدادي پهلوي ا
طلبي را در نطفه  خواهي و حق هرگونه فرياد تحول و عدالتمود و سركوب ن

سياوش . ثي كردخفه كرد و حركت آرماني مردم را در جهت ملي شدن نفت خن
لقا قبل از كودتا  يوانعباس د. جو هم در همان شب كشته شد آرمانخواه و عدالت

لطنتي هاي قدرت و امتيازات دستگاه س كه بسياري از اهرم شود؛ چنان دستگير مي
اما در همان  فتن مصدق از دستگاه حكومت سلب شد،هم در دوره قدرت گر

بدون  ،ريزد شود و نهضت مصدق فرومي برقرار ميشب كودتا كه حكومت نظامي 
نماد حكومت استبدادي است، آزاد لقا كه  ارائه شدن هيچ دليلي، سرهنگ ديوان

ر شدن اسم عباس ذك. برد وش را در همان خانه در كرج سر ميشود و سيا مي
 كننده همين وجه حكومتي و نظامي قا با عنوان سرهنگ نيز خود تداعيل ديوان
  .است ماجرا
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  اي فضاي اسطوره

هايي كه همانند  نويسنده با اشارات جسته و گريخته در داستان به حوادث و كنش
 اي شده است، باعث تقويت فضاي اسطوره شاهنامهعمل قهرمانان داستان سياوش 

او با انتخاب زمان وقوع اغلب حوادث مهم در شب و هواي  ؛ عالوه بر اين،است
فضاي تاريك و  است كه ابري و باراني و همراه با رعد و برق، هم خواسته

كاري را بازتاب  ، و پنهانفريب ،ريا ،گرفته و بدون مهر و سرشار از اختناق غم
ها داستان باشد؛ چه آنهاي  ني شخصيتدهنده تالطم درو به نوعي نشان دهد و هم

مانند آريان و خسرو و چه آنها كه  ،كه به دنبال كشف حقيقت ماجرا هستند
ترسند حقيقت آشكار شود و پرده از اعمال پست و فريبكارانه آنها برداشته  مي

يعني قتل سياوش در شب  ،ترين حوادث داستان براي نمونه يكي از اصلي ؛شود
اغلب در  ،ستا جالل آريان هم كه راوي ماجرا. افتد مرداد اتفاق مي 27كودتاي 

  . پردازد وجو و كشف حقيقت مي ساعات شب به پرس
دهند،  هايي كه مردم به رنگ سياه مي از ديد يونگ، درست است كه برخي از نسبت«

ريشه در فرهنگ آنها يا به اليه نژادي يا گروهي ناخودآگاهي جمعي مربوط است، 
دانند كه خود ريشه در  مردم جهان سايه را سياه مي ولي او اصرار دارد كه همه

هاي بسيار دور  هاي مشترك نژاد بشر دارد؛ براي نمونه فرا رسيدن شب از زمان تجربه
اوداينيك (» .وجوي امنيت واداشته است موجب ترس بشر شده و او را به جست

1379 :100(  
از عصر كه زير . ترف كم زير سياهي و شب و خواب وامي شهر شلم شوربا كم«

فرنگيس بيرون آمده بودم تا حاال، عصر و غروب و شب طوالني و   باران از خانه
  ) 199: 1364فصيح ( ».پايان رسيد تقريباً بي زياده از حدي به نظر مي

  

 اي  ادبيت اسطوره

از . ه شده استبا استفاده از شيوه بيان رئاليستي نوشت را درد سياوش فصيح رمان
هاي رئاليستي زبان مجازي نمود چنداني ندارد و نويسنده  تانآنجاكه در داس
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هاي ادبي  كند، ظرافت ي زبان پيدا نميمجالي براي پرورش حوزه استعار
هاي رئاليستي،  ته باشند؛ با اين حال، در داستانتوانند ظهور قابل توجهي داش نمي

ن نماد عالوه چو ؛دارد آشكار شدنهاي مجازي زبان، نماد قابليت  از ميان ظرفيت
 ند؛تواند داللت ك عناي عيني و رئاليستي خود نيز ميبر معاني گوناگون ديگر، بر م

نده خسرو و كن هاي خسرو و سياوش عالوه بر اينكه تداعي ، شخصيتمثال براي
شدن روايت و  تهتوانند بدون در نظر گرف هستند، مي  شاهنامهسياوش 
ها و  شخصيت. باشند انسان امروزيهايي از يك  اي، نمود هاي اسطوره شخصيت

در جاهايي . اند اي همگي از طريق نماد در داستان گنجانده شده روايت اسطوره
اي خود از طريق تشبيه و  هاي اسطوره هاي داستان با معادل هم كه شخصيت

بلكه  ،كارگيري يك آرايه نبوده است ههدف نويسنده ب ،شوند استعاره همانند مي
اي با روايت داستاني چندان موفق نبوده  طابق روايت اسطورهن در تلفيق و تچو

ها و روايت داستاني را با  نده رابطه شخصيتاينكه مبادا خوان براياست و 
 نيابد، آنها را از طريق تشبيه وطور دقيق در اي به ها و روايت اسطوره شخصيت

ي جالل وقت هبراي نمون شان همانند كرده است؛ اي هاي اسطوره استعاره با معادل
دهد، او چنين جواب  لقا را به محمد كوهگرد مي آريان خبر مرگ عباس ديوان

  :دهد مي
  »عباس مرده؟«
  ».مرده«
  .زد پشت دستش» .هيهات. هيهات«
  ».هيهات كه رفت و به جزاي اعمالش نرسيد«
  »كه چي باشه؟«
از تن  سر –قاتل سياوش رو با دشنه آبدار سوراخ كنه  كه خسروي پاك بره سينه«

  ) 308 :همان( ».ناپاكش سوا كنه
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گو يا در روند و نويسنده به جاي اينكه از طريق كنش يا گفت ،به اين ترتيب
اي را با  هاي اسطوره شخصيت ،طور طبيعي استان به جلو، بهحركت تدريجي د

هاي خود همانند سازد، با توضيحات زائد و مصنوعي خود شكل طبيعي و  معادل
 ؛را بر هم زده و به ابهام هنري داستان لطمه وارد كرده است رئاليستي داستان

يا به دليل است، گويي كه به فهم و درك خواننده خود از داستان اعتماد نداشته 
 ،با توضيحات خود است ناتواني در تلفيق و تركيب منسجم دو روايت، خواسته

  .وجورتر كند داستان را جفت
  

  نتيجه

 ،است يافتهبازتاب  در آنپردازي ناشي از كودتا  ورههايي كه اسط يكي از داستان
اي سياوش  نويسنده داستان اسطوره. اثر اسماعيل فصيح است درد سياوشداستان 

خود اين روايت ريشه  .بازآفريني كرده است شاهنامهاز روايت  پذيريريتأثبا را 
شاه نو شود و  گرايي است كه شاه كهنه كشته مي مناسك –در روايت اسطوره نيز 
زمستان، آباداني و  در مانند رويش جديد هرساله گياهان بعد از مرگو آيد  مي

كودتا ساختار  اما فصيح متأثر از فضاي اختناق بعد از آورد، حيات را به همراه مي
ظاهر پسر سياوش است،  كه به جاي اينكه خسرو هب .روايت را تغيير داده است

نويسنده با تغيير ساختار . زند به خودكشي ميبگيرد، خود نيز دست  را پدرانتقام 
خواهد ابعاد واقعه را گسترش بخشد  به خودكشي ميقهرمان  و روآوردنروايت 

؛ نشان دهدها  كشي را خصلت اصلي ايراني نو به ايران كهن برساند و قهرما
چيني گرسيوز  با دسيسه افراسياب و به دستكه  شاهنامهقهرماناني مانند سياوش 

شود و مصدق  بريده ميشود و سياوش ايمان كه سرش در شب كودتا  يكشته م
  .پاشد ر همان روز، نهضتش از هم ميكه د
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فرخ و سرهنگ عباس هاي  نشان دادن شخصيتنويسنده از نماد ديو براي 
ديو در فرهنگ . گرفته استلقا كه معادل افراسياب توراني است، بهره  ديوان

شان  ديني دين و بيگانه است كه بي ، نماد افراد بياساطيري ايران و در دين زرتشتي
افراسياب توراني بيگانه هم در . يعني ايمان است ،در تقابل با درد سياوش

لقا كه  د؛ مانند فرخ و عباس ديوانصفت اهريمني و ضد ديني دار شاهنامه
ديو در گفتمان  هرگونه معنويت و ايمان خالي است؛ عالوه بر اين، وجودشان از

 ؛كار رفته است هي اين دوره در آثار مختلف براي بازتاب تصوير غرب بادب
ن ملي ايران در نهضت اصلي شكست قهرما وامليكي از ع ،دانيم كه مي چنان

، عباس گري كشورهاي بيگانه امريكا و انگليس بوده است؛ بنابراين نفت، دسيسه
  . رود ار ميمبه شلقا همزمان نمادي از غرب نيز  ديوان

اغلب حوادث داستان هم در تاريكي و  .گرفته است فضايي غمداستان  فضاي
شب مرگ سياوش در  ؛دهد ، رخ ميدر هنگامي كه آسمان ابري و تار است

كننده ابژه وحشت و  ، تداعيشب در ناخودآگاه جمعي بشر .افتد كودتا اتفاق مي
  . عدم امنيت است

نويسنده از نام . است اسطوره  نمادادبي اين داستان   ترين مؤلفه اصلي
هاي  تلميح يا تشبيه يا استعاره. است نماد بهره گرفته صورتها به  شخصيت

شارات تشبيهي يا استعاريِ زيرا ا ؛اي مجزايي در داستان وجود ندارد ورهاسط
هاي لفظي و  هايشان در متن و وجود قرينه دلولاي به دليل ذكر شدن م اسطوره

كران  شان براي انتقال مفاهيم سيال و بي فيتمعنوي براي تشخيص آنها، هم ظر
وايات، شان در نمايش ملموس و عيني ر هماني يگانگي و ايناسطوره كم است و 

اي نسبت به نماد كمتر است و هم با توجه به  ها و فضاهاي اسطوره شخصيت
. فضاي وحشت بعد از كودتا ابهام و پوشيدگي كمتري نسبت به نماد دارند

بخش كمي از فضاي  ،شان اي به دليل محدوديت هاي اسطوره عارهتشبيهات يا است
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توانند تأثير عميقي در انسجام كل ساختار  دهند و نمي نشان ميروايي داستان را 
هاي مجازي  اليستي هم مجالي براي حضور ظرفيتداستان رئ. داستان داشته باشند

لي خودش را نيز ني اصمع ،اما چون نماد عالوه بر معاني گوناگون ،زبان نيست
كه  موارديدر . تواند با ويژگي رئاليستي داستان همسو باشد كند، مي حفظ مي

، يا به فهم خواننده چندان است اي بهره گرفته نده از تشبيه يا استعاره اسطورهنويس
 يا چون در بازآفريني و تلفيق روايت موفق نبوده، خواسته است اعتمادي نداشته

، داستان را شاهنامههايشان در روايت  ها با معادل تاست با شبيه كردن شخصي
  .است وارد كردهخود به ابهام هنري داستان لطمه  كار ايناما  ،وجورتر كند جفت
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