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  مقدمه
گـرفتن در معـرض    هاي مختلف ادبی در دورة معاصر به رمـان و قـرار   ش نسلیگرا یفزون

گاه بلنـد ایـن   یاهمیت و جا  انگریتواند ب یم، هاي فکري جامعه پسند و ناپسندهاي جریان
، در حقیقت تناسب این قالب بـا تحـوالت جهـان معاصـر    . معاصر باشدنوع ادبی در دورة 

تنها بر اهمیت این نوع ادبی افزوده؛ آن را تا آنجا پیش برد که امروزه برخی به دالیلـی   نه
هاي گونـاگون   تجربۀ شیوه، هاي فارسی درکنار تعدد نویسندگان چون افزایش کمی رمان

عصـر  « عنـوان  از این عصـر بـه  ، ان جدید به رمانمخاطب  نویسی و رویکرد گستردة  داستان
در آخرین ویرایش و  .)5: 1382و محمودیان،  776ـ  778: 1386عابدینی،  میر( اند نام برده »رمان

نـویس نـام    داسـتان  2055؛ از )1386( »فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا امروز« چاپ کتاب
مربوط به دورة پس از انقالب ) نفر 1412ود حد( برده شده است که بیش از نیمی از آنها

شـک راه پـذیرش    م؛ بیینکنظر ، اگر به آمار استخراج شده از کتاب مذکور. ظهور هستند
سـندگان بـه نظـر    یتر از تعـدد نو  مهم، انین میآنچه در ا. نماید چنین داوري هموارتر می

نویسـندگان  ان یـ هـاي فکـري خـاص در م    هاي داستانی و گـرایش  ظهور جریان، رسد یم
 یه با وجود توجه روبه فزون و گستردة منتقدان هنـوز برخـ  کمهم  یموضوع. معاصر است

ن یـ از ا یکـی . قرار نگرفتـه اسـت   يجد يگوناگون آن مورد استقصا يایها و زوا انیاز جر
 کشـ  یه بـ کاست  يا اسطوره يها تین و روایاس مضامکتوجه به انع یداستان يها انیجر

 یگرچه برخ. مختلف است يها خاص جامعه در دوره یو فرهنگ یمحصول اوضاع اجتماع
بـه   »یسـ ینو صدسال داستان «تاب کدر  ینیرعابدیاز منتقدان و پژوهشگران مثل حسن م

 و چهـل تحـت عنـوان    یدر دهـۀ سـ   يا اسـطوره  يهـا  گرا و داستان اسطوره يجاد فضایا
ل یـ جانبه و منسجم و تحل همه یبررس یخال يند؛ جاا هردکاشاره  »یتازة ادب يها شیگرا«

ت یشود؛ اهم یش از گذشته احساس میب، ها در رمان اس اسطورهکر انعیل ظهور و سیدال
 يردهـا یکل رویـ ه بـه دل کـ م یه در نظر داشته باشـ کشود  یارتر مکآش ین موضوع زمانیا

، سـم یمدرن سـم و سـپس پسـت   یهاي هفتـاد و هشـتاد بـه مدرن    سندگان دههیگستردة نو
  . دیآ یسان معاصر به شمار مینو  رماناز وجوه غالب  کیی ییگرا اسطوره

  
 معاصر يها اس آن در رمانکت انعیفکیدالیل گرایش به اسطوره و 

هـاي همیشـگی   شـوند؟ ایـن، یکـی از پرسـش     ها در ادبیات دوباره فعال مـی  چرا اسطوره
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الطـون  اي به نظریـات اف  شاید پیشینۀ چنین مسأله. منتقدان در برخورد با اسطوره است 
از منظر افالطون، اسطوره محتوا و مفهومی معین دارد؛ بدین معنـا کـه اسـطوره    . برگردد

است؛ جهانی که هرگز همانی نیست که بود، بلکه همـواره در   »شدن« ِ زبان مفهومی جهان
افالطون معتقد اسـت  . گردد هاي متفاوتی متجلی می حال تغییر است و هر آن، به صورت

   .)43: 1387کاسیرر، : ك.ر(یت بازنمایی جهان توصیف شده را داراست که تنها اسطوره ظرف
هـایی گونـاگون نیـز وجـود دارد؛ امـا       روش، ن مسـأله یـ گویی به ا تردید براي پاسخ بی

تحلیل بینـامتنی مـا را متوجـه    «. گو به چنین مسأله است منطق بینامتنیت بهترین پاسخ
بـدین معنـا کـه تـاریخ و جامعـه      ، انـد  جامعهها وابستۀ تاریخ و  سازد که متن این نکته می

هنري و ، شامل ژانرهاي ادبی( هاي گفتمان منابعی هستند که تحلیل بینامتنی را در نظم
سـازد کـه چگونـه     همچنین توجه ما را به این نکتـه معطـوف مـی   . سازد ممکن می) غیره
بـاره برجسـته   دهنـد و ژانرهـا را دو   این منابع تاریخی و اجتمـاعی را تغییـر مـی   ، ها متن
هاي متنی که با الگـوگرفتن یـا    ن روش حتی به ارزشیا )122: 1379فـرکالف،  ( ».سازند می

ارزش  غالبـاً کند؛ زیرا  نیز اشاره می، به وجود آمده) عمدتاً متن گذشته( تأثر از متن دیگر
  . گیرد اي فروتر و یا برتر قرار می بلکه در مرتبه، متنِ آفریده شده با متن الگو برابر نیست

 غالبـاً انـد و   هاي فرهنگی و مایـۀ ایجـاد تـاریخ فرهنگـی یـک ملـت       ها پدیده اسطوره
زمـانی کـه تـداوم فرهنـگ     . کنند هاي هویت فرهنگی یک قوم یا ملت را روایت می ریشه

ش شکل گیـرد؛ بازتـاب و انعکـاس    ا هگیري مداوم و مکالمه بین حال وگذشت ملتی با بهره
و  52 : 1379فراي، : ك.ر( ز بسترهاي این تداوم فرهنگی قرار گیردتواند یکی ا ها می اسطوره

اجــراي چنــین امــري را ســرعت ، پــذیري اســطوره خصــلت رجعــت .)41 : 1384مران، یضــ
 يهـا  ت دالیالیسـ  یعنـ یآن؛  يت سـاختار یشتر ناظر بر ماهیه بک يا صهیبخشد؛ خص می

سـان و  یکاسـطوره   يهـا  دالاگـر  . و نمادین آن است ییمعنا يها هیجه الیاسطوره و درنت
 يان بـازپرداز کـ چ گـاه ام یشـد و و هـ   یاز آن سلب مـ ، و دوام يقدرت ماندگار، ثابت بود

، زمـانِ آن «خـاص نیسـت و   یه اسـطوره پایبنـد زمـان   کـ ل اسـت  ین دلیبه هم. افتی ینم
رسـتگار فسـایی،   ( »پذیر اسـت  بلکه برگشت ، خطی یا دیرنده نیست، برخالف زمان تاریخی

بـه همـین دلیـل زمـانِ     ، نهایت اسـت  معتقد است زمان بروز اسطوره بی، الیاده .)1 : 1383
بـاردیگر  ، نظر با برگزاري آیین مورد، هر قدر کهنه و دیرین باشد، اي ناظر بر واقعۀ اسطوره
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 :1385الیـاده،  ( دارد شود؛ و بدین طریق حضـور خـویش را اعـالم مـی     یادآوري یا تکرار می
   .)369ـ  368
مشخصـۀ داسـتانی و روایـی آن    ، ساز حضور اسطوره در رمان اسـت  نهیه زمکر گید یعامل

همـان  ) 139: 1373استراوس، ( شود؛ است که به قول استراوس جوهرة اسطوره محسوب می
ــهیخص ــ يا ص ــریچ آن را ک ــد وین ــتاري، ( »ذات اســطوره«ه هرال ن یو مــارت) 87 : 1387س

ن یـ از ا .)17 : 1386مارتین، ( است رده ک یتلق»ن وجه و تناسب اسطوره با رمانیبهتر«واالس
 رمان را محصول تنزل یافته و تغییر شکل یافته اسطوره دانسته اسـت ، لوي استراوس، رو
لـذا در  ، دانـد  مـی  یالمکت ینیز اسطوره را نوعی داستان و روا »فراي« .)45: 1384جواري، (

کتـابِ  « ایی چـون هـ  بـه گـزاره  ، تحلیل خود از کتاب مقدس و ساختار داستانی اسـطوره 
، يفـرا : ك.ر( شـود  متوسـل مـی   »کتاب مقدس اسطوره اسـت « و »گوید مقدس داستان می

تواند از عوامل دوام و تداوم آن  یز میاسطوره ن یت قدسیماه ياز نظر فرا .)51ـ  50:  1379
توانـد بـه    یمـ  یـی ت روایـ ل ماهیـ روشن است اسـطوره بـه دل   .)56: همان( در جامعه باشد

بازگشـت رمـان بـه     ید نـوع یاما بازتاب آن در رمان را با، دیدرآ ییاگون رواگون يها لکش
  . اسطوره دانست یعنیخود؛ یسرچشمه و سرشت اصل

تقویـت حـس بازگشـت بـه     ، معرفـت افزایـی  ، اسطوره بهترین ابزار بازسـازي اندیشـه  
. درخلـق آثـار ادبـی بـویژه رمـان اسـت      ، ترین منابع فکري و فرهنگـی  خویشتن و از غنی

در کنـار اسـتفاده از معـانی    ـ  آنگاه که طرحی روایی داشته باشدـ  ها گیري از اسطوره رهبه
افزایـد؛ بـه    تنها به ارتقاي محتوا و غناي هر اثر ادبـی مـی   و الهی نه یبلند و مفاهیم انسان

با آگاهی از چنین نقشی است کـه   .)34 : 1385، یـک ارکم( بخشد ساختار آن نیز انسجام می
در جستجوي سـاختار منسـجم و چیـزي کـه بتوانـد      ، ان امروزي از یک سونویس داستان
اي  هـاي اسـطوره   به روایت، دربارة جهان و انسان باشد، کننده نگرش جدید عصر منعکس
اي دین اسالم و رخدادهاي حماسـی تـاریخ    ظرفیت اسطوره، آورند و از دیگر سو روي می

مقابلـه بـا آن رویکـردي حماسـی و      شدت اختناق و استبداد حاکم بر ایـران کـه  ، معاصر
نـد بـه مـدد قـوه     ک یمـ  کمکبه نویسنده ، ردک یجاب میاي را در جامعه ا نگرش اسطوره

ز رهـایی از عمـق   یگان جامعه و ن خود با مصیبت کشید یبراي نشان دادن همراه، تخیل
  .به ماوراي عرف و عادت؛ یعنی تاریخ گذشته و اسطوره پناه برد، فاجعۀ اجتماعی
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به دلیل تحوالت گسترده و سریع جهان امروز و ضرورت بازتعریفی که از  نیوجود ابا 
هـاي   نویسندگان در استفاده از مضامین و روایت، انسان معاصر در جهان ایجاد شده است

هـر نسـلی آنهـا را    «  رویکردي ثابت و ایستا ندارنـد؛ زیـرا   یفکیو  یمکاي از نظر  اسطوره
 »کننـد  هاي ایـدئولوژیک خـود دریافـت وتأویـل مـی      گاه انگیزشباورها و ، براساس نیازها

فرزند زمانۀ  يا  سندهیهر نو«ه کم یریاچ بپذکدة لویاگر مطابق عق .)342: 1386میرعابدینی، (
ر یمتناقض و متقاطع بر او تـأث  يبه نحو[...] متناقض عصر  يها شیگرا]لذا .[ش استیخو

هـا و نوسـانات    انیـ ه خود را از جرکدشوار است ار یسنده بسینو ين برایبنابرا. گذارند یم
واقعـا رهـا   ، نـد یه متعلق به طبقه خود اوک ییها انیان از آن جرین میش و در ایعصر خو

 يد در راسـتا یـ ز بایـ هـا در قالـب رمـان را ن    اسطوره یسی؛ بازنو)395: 1388اچ، کلو( »سازد
 يامـدها یو پ یاجتماع يرخدادها. ل نمودیمعاصر تحل یسنده و تأثرات اجتماعینگرش نو

هـا را بـه سـاحت امـروز و مسـائل آن       اسـطوره ، ن و ذهنیآنها در عرصۀ ع یمثبت و منف
، نیافتن مضـام یـ هـا بـا امـروز و     ان اسـطوره یـ م يونـد یردن پکـ دا یـ شاند و قطعا پک یم

ت یند و روایانسان معاصر خوشا يبرا، آشنا و ملموس از درون آنها يها و فضاها تیشخص
ن هـدف از  یبنـابرا  .)152: 1384، يغفـور : ك.ر( نـد ک یاو لذت بخـش مـ   يرا برا يا اسطوره

 يهـا  نـه یجاد زمیه اکبل، ستین شده نییش تعیاز پ ییها تنها ارائه جواب، اربرد اسطورهک
  . ه انسان معاصر با آن روبرو استکاست  يدیجد يها ر و تعمق دربارة پرسشکتف

خـاص   يهـا  ش دغدغـه یات آن به نمـا ید حیاندن اسطوره و تجدیسنده ضمن نماینو
ر کـ معاصر را بـه تف  يها ، انسانیو ذهن ینیع يها جاد بستر تجربهیآورد و با ا یم يروزمانه 

ـ یـ ل بازگشت اسطوره ین دلید اولیشا. دارد ینش وامکو وا اربرد اسـطوره در  کـ ل یـ ن دلیا اول
دورة معاصـر باشـد    انسان در یکت تراژیش موقعینما ياسطوره برا ییمعاصر توانا يها رمان

ن دلهـرة انسـان   یمب يه حضور اسطوره در جوامع امروزکهمانگونه  .)67: 1386پـور،   ییهنموک(
 يرو )47: 1386، یترقـ (اندیشـد،   ش مییو مرگ خو یستیوسته به نیه پکاست  يا زمان زده

 يایـ دارنـد، خـود گو   یـک تراژ یتیمـاه  غالبـاً ه ک یحماسـ  يا اسطوره يها آوردن به داستان
  . بار انسان معاصر است و غم كت اسفنایاندن موقعیها در نما انطباق و قدرت اسطوره

هـا بـه علـل     اسـطوره ) حدود صد سال( یمعاصر فارس یات داستانیخ ادبیدر طول تار
 يهـا  در رمـان ، ریعمدة ز يها لکو به ش) ...و یفرهنگ، یاسیس، یاجتماع، یادب( گوناگون
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ات یـ رد روایکـ بـا رو  ییهـا  شتر رمـان ین مقاله بیما در ا ياه مبنکاند  معاصر بازتاب داشته
  .است يا ا شبه اسطورهی يا اسطوره

ا غالـب عناصـر و   یبا همه  يا اسطوره، ه در آنکمعاصر؛ رمانی  يا  ت اسطورهیروا .1
هـا و   هیـ ما بـن ، ییمـاورا  يهـا  ا جنبـه یالعاده  خود از جمله وجود عناصر خارق يها یژگیو

الگوها و نمادهاي خاص آن اسطوره و رخـدادها در   کهن، هرمانانق ینشِ حماسکاعمال و 
 یـی ابد و تأثیر بینامتنی آن در غالـب عناصـر روا  ی یتجل) رنگیپ( تیسطح ساختاري روا

 اي روایت اسطورهمشهود باشـد؛ آن را  ...رخدادها و، يپرداز تیشخص، هیما رمان چون بن
)Mythical Narration ( ن دانشـور  یمین نوشـتۀ سـ  مثـل رمـان سووشـو   . نـامیم  مـی
 »کد و جمـ یجمش«ح؛ یل فصینوشتۀ اسماع »اوشیدرد س« ؛ینوشتۀ اصغر اله»یسالمرگ«ای
 .یهر دو از محمد محمدعل »انهیو مش یمش« و

 »اوشیسـ «مثـل رمـان  ، بدون دخل و تصرف در قالب رمان اسطوره یک یسیبازنو. 2
  .هزاد نوشتۀ محمد قاسم

، تیر شخصـ یـ نظ يا ا چنـد عنصـر اسـطوره   یـ  کیـ  يریو تصو یحیبازتاباندن تلم. 3
  .شود یده میبه وفور د یفارس يها در رمان غالباًه کهن الگو و نماد ک، هیدرونما
ر یه اساس و خط سـ کنیبدون ا يا ت اسطورهیزودوار از روایو اپ يا هیحاش يریبهرگ. 4
 در »انهیو مشــ یمشــ«يا ت اســطورهیــاس رواکــمثــل انع. ت را متــأثر ســازدیــروا یاصــل
  .ینوشتۀ محمدعل »برهنه در باد«رمان

  
  هاي فارسی معاصر  اي در رمان هاي اسطوره اوج و فرود روایت

  مرداد  28 يودتاکاز مشروطه تا قبل از  یفارس يها گاه اسطوره در رمانیبر جا يگذر
با وجود آنکه نهضت مشروطه را باید سرآغاز بیـداري ملـت ایـران و تغییـر در بنیادهـاي      

فرهنگـی و  ، هـاي اجتمـاعی   تماعی و ایجاد تحوالتی عمـده در همـه عرصـه   سیاسی و اج
تأثیر و بازتـابی  ، هنري بویژه داستان نویسی دانست؛ اساطیر در ادبیات داستانی مشروطه

هـاي سیاسـی در قانونگـذاري و     دلمشـغولی ، دلیل این امر بیش از هر چیز. نداشته است
ه از رهگذر انقالب مشـروطه پـرورش یافتـه    هایی ک خردگرایی حاکم بر آن بود؛ زیرا نسل

کردنـد؛ مخـالف هرگونـه     ها را احسـاس نمـی   گیري از اسطوره بودند؛ نه تنها ضرورت بهره
هاي نسل روشنفکر انقالبـی   عقلی و ماورائی بودند؛ جاي تعجب نیست که نگرش تفکر غیر
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یانـه در  گرا که شارح و مترجم قانون اساسی مشروطیت و صـرفاً متکـی بـه تحلیـل عقـل     
هاي فرهنگی و اجتماعی بودند و نیز روشنفکران دینی کـه بـه نـوگرایی و تحلیـل      عرصه

، باوري باشد؛ بـویژه آنکـه   نافی هرگونه اسطوره و اسطوره، علمی مذهب تن در داده بودند
نویسـندگان  ، به همین دلیـل . پژوهی جایگاه خود را در تحقیقات نیافته بود هنوز اسطوره

 مـانع تـأثیر ایـن نگـرش شـدند؛      ؛اساطیري را در آثار خود به کار نبردند نه تنها مضامین
هـایی کـه در اسـتقرار مشـروطه و      آنان از ذوق پیروزي و دغدغـه  )16: 1386 پور،  لیاسماع(

هـاي مخالفـان    هایی کـه ازحکومـت اسـتبدادي و اسـتمرار آن درمقابـل دسیسـه       نگرانی
  .درآوردند نویسی قلم خویش را درخدمت اعالمیه، داشتند
هاي اجتماعی که در اوایل مشـروطه   رمان. ست مشروطه فضا به کلی تغییر کردکبا ش

براي نمایاندن اوضاع اجتمـاعی رشـد   ) 1301( »تهران مخوف«با پیشگامی مشفق کاظمی در
سنگینی فضاي شکست انقالب؛ از یک سـو نویسـندگان   . شود کنار گذاشته می، یافته بود

 کشـاند  یمـ  اي به سوي پرداختن به مضامین تـاریخی و افسـانه  ، یزرا در پی یافتن راه گر
هاي  درهم شکسته شدن کاخ، تا با پناه بردن به گذشته پرافتخار خود )72: 1384کامشاد، (

از سـوي دیگـر   . آرزوي خود را فراموش کنند و آالم روحی ناشی از آن را تسـکین دهنـد  
کـه طرفـدار   ـ  طـرف حکومـت رضاشـاه   توجه و تأیید و توصیه مستقیم و غیرمسـتقیم از  

: ك.ر( هایی را تقویت نمود گرایش به چنین داستانـ  گرا بود سرسخت ناسیونالیسم باستان
 طن پرستی و بیگانه ستیزي برايحس و، یمل ییادگرایبه این دالیل بن .)130 : 1381غالم، 

شک خالی از  یکه بـ  هاي تاریخی را ظهور رمان. یابد درخور می ياحیاي هویت ملی رشد
دانسـت؛   یکباید حاصل چنین نگـرش نوسـتالوژ  ـ  اي نیستند اشارات و توصیفات اسطوره

هایی که بیشتر به رمانس اروپایی شبیه اسـت و اغلـب جنبـه رمانتیـک و عاشـقانه       رمان
چگونـه  یبرنـد و ه  یها را با خود به همـراه مـ   ره اسطورهیکپ، ها دارند و فقط همانند تابوت

  .شود یمده نیها در آنها د ستفاده از اسطورهدر ا یتیخالق
کفـایتی و   و ظهـور جنـگ جهـانی اول و احسـاس بـی      یاختنـاق رضاشـاه  ، به تدریج

هاي ذهنـی نویسـندگان را درهـم ریخـت و بـاردیگر       بنیان، سرخوردگی دربرابر بیگانگان
کوشش براي احیاي مجد و عظمت ایـران و بازسـازي   . احساس یأس در جامعه حاکم شد

بـاردیگر روي آوردن بـه   ، ور ملی دربرابر بیگانگان و پنهان نمودن درماندگی و خـواري غر
نویسان این  رمانرا در   خصوص کندوکاو در فراسوي تاریخ و اسطوره افتخارهاي نیاکان به
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کـه  ـ  این قضیه پس از ورود تفکرات مدرنیسـتی  .)14: 1373مسکوب، : ك.ر( دوره زنده کرد
شود؛ زیرا نویسندة مـدرن کـه شـاهد از     یتر م گستردهـ  غرب بود رهاورد جنگ جهانی در

دادن یکپارچی و صالبت فرهنگ و فروپاشی اخالق است و دریافتـه کـه تکنولـوژي      دست
، به جاي آزادي و آسایش موجبات انحطاط اخالقی و تباهی انسان را فـراهم آورده اسـت  

همزمـان دنیـایی از کمـال    ، خـود  کوشد رمانی بیافریند که در عین شباهت با دنیاي می«
بـه  . هاي چندگانه معنا به ذهن خواننـده القـا کنـد    مطلوب را از طریق نمادپردازي و الیه

، نیسـت ) محاکـات ( صرفاً در پی بازنمایی واقعیت، وي برخالف اسالف خود، عبارت دیگر
کـه وي  نه فقط به سبب اینکه زندگی در عصر جدید جذابیتی براي او ندارد؛ به دلیـل این 

اي که انیشـتین   در زمانه. اساساً منکر وجود واقعیت عینی یکسان براي همه آدمیان است
، یابـد  اي خاص جلوه می خصوصیات فیزیکی اجسام در ذهن مدرك به گونه، کند ثابت می

پـس  ، صحبت از واقعیتی عینی و بازآفرینی واقعیت توجه مخاطبان را جلب نخواهد کـرد 
ی بپردازد که بین دنیاي مشـهود و انعکـاس ایـن دنیـا در ذهـن      دهد به شکاف ترجیح می

نیما آغازگر چنین رویکردي در شعر است کـه بـه    .)101 : 1374پاینده، ( »انسان وجود دارد
مـرغ  ، ققنوس: هاي اساطیري مانند طورخودآگاه یا ناخودآگاه به انعکاس روایات و بن مایه

امـا آغـازگر آن در   ) 16: 1386پـور،   لیاسـماع : ك.ر( پرداختـه اسـت؛  ... مرغ مجسمه و، آمین
گـاه  ، هرچنـد . او دانسـت  )1(»بوف کور«ادبیات داستانی ایران را باید صادق هدایت و رمان

هـا متبـادر    ز بـه ذهـن  یـ را ن یـی زدا شـائبه اسـطوره  ، ن بارهیت در ایرد منفعالنۀ هدایکرو
در ، رت بالمنازع هدایتهاي اسطوره در داستان در کنار قد گیري از ظرفیت ند؛ بهرهک یم

کننده بود که نویسـندگان بسـیاري را بـه     چنان خیره، داستان پردازي و فرم آشنایی زدا
گرا به راه انداخت که برخـی از   رابطۀ بینامتنی با بوف کور کشاند و حتی جریانی اسطوره

   .)1517: 1386میرعابدینی، : ك.ر( برند نام می »ادبیات بوف کوري«آن به عنوان 
ر دورة حکومت رضاشاهی داستان نویسان دیگـري نیـز در اعتـراض بـه اسـتبداد و      د

ردند محـیط تاریـک زمـان    ککوشش ، ها و زبانی نمادین آن اختناق با استفاده از اسطوره
از ) 1313( »چمـدان «تصویر کشند؛ یکی از آنها بزرگ علوي است که در داستان خود را به
پسـر  «و شاید متـأثر از   »رستم و سهراب«اري از روایت با الگوبرد، اي به همین نام مجموعه

دسـتغیب،  ( دهـد  جدال دو نسل؛ یعنی کشاکش پـدر و پسـر را نشـان مـی    ، »و پدر پهلوي
و سـپس   1320اما سـقوط رضاشـاه و جانشـینی محمدرضـا شـاه در سـال       .)157: 1374
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اي هـ  گیري و رشد گروه به شکل 1329پیروزي مصدق در ملی کردن صنعت نفت درسال 
سیاسی مانند حزب توده و افزایش خوانندگان و شـکوفایی مطبوعـات مرامـی و سـرگرم     

شتابزدگی حاصـل از غلبـه ژورنالیسـم؛ از    . کننده و درنتیجه پاورقی نویسی منجر گردید
در آفرینش اثري جاندار و مایه ورکاست و افکار آنها را بیش از هرچیز ، نویسان رماندقت 

هاي تـاریخی   بر این اساس حتی آفرینش رمان. ري معطوف داشتبه عرضه آثار ادبی بازا
دقتی تاریخی و هنري گشت کـه بـا وجـود دنبـال کـردن خصیصـۀ        مملو از بی، آن دوره
 یدر پرداخـت داسـتان   یدقتـ  یو ب یو ناتوان یاسیس يل رنگ و بویبه دل، کنندگی سرگرم

درباره کورش و کمبوجیـه؛  اثر علی جاللی ) 1321( هاي بابل شب. آور بودند بیشتر مالل
 سـیاه جامگـان  توصیفی از زندگی فردوسی؛ ، اثر حسینقلی میرزا) 1323( جفت پاك

اثـر حسـینقلی    رابعـه  و دربارة نهضت ابومسلم خراسانی، ه کرمانیزاد از صنعتی) 1323(
اي  هاي اسطوره از اشاره غالباًهاي تاریخی هستند که  هایی از اینگونه رمان نمونه، مستعان

  .الی نیستندخ
 هاي تاریخی که بازماندة همان احساس دورة قبلی است؛ این دوره با وجود رونق رمان

نـاتوانی در بیـان   . هاي اجتماعی و رئالیستی قرار داشـت  در سلطۀ رمان) 1320ـ  1299(
اجتمـاعی  ـ  هاي تمثیلی برخی نویسندگان را به نگارش افسانه، مناسبات اجتماعیِ واقعی

دگانی که نـاتوان از تجسـم افکـارخود در برابـر سرنوشـت و سـیر تـاریخی        کشاند؛ نویسن
در خالل چنـین   .)177:  1386میرعابدینی، : ك.ر( به انتزاع و افسانه روي آورده بودند، جامعه

اگرچـه بـه صـورت    ـ  اي هایی است که گاه استفاده از اشارات و مضـامین اسـطوره   داستان
نوشـتۀ   »خـدایان از بنـد رسـته   «، هـا  ز آن داسـتان یکـی ا . یابد نمود میـ  ضعیف و سست

منتشـر  ) 1321( احسان طبري است که به صورت پاورقی در نشریۀ مردم ضد فاشیسـت 
در این داستان مسألۀ پیدایش طبقات و نقش پول را در مناسبات اجتمـاعی بـه   «وي. شد

ره آفـرینش  شباهت به اسطو داستان طبري بی. کند اي بیان می اسطورهـ  اي صورت افسانه
  .هاي اسالمی نیست یا داستان ابلیس و آدم در روایت از دیدگاه زرتشتیان

  
مرداد تا پیـروزي انقـالب    28ياز کودتا یفارس يها ر در رمانیاس اساطکت انعیفکی 

  اسالمی ایران
به یکباره فضاي سیاسی آزاد، و سقوط دولت مردمی مصدق 1332مرداد  28با کودتاي  
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شـود و محمدرضـا شـاه کـه احسـاس قـدرت بیشـتري         رهم شکسته مید، ودتاکش از یپ
فضاي سیاسی کشـور را بـیش از پـیش     ،هاي حکومت خویش کرد براي استحکام پایه می

جـه  یدر نت. به اختناق کشاند و سانسور را براي کنترل بیشتر افکار عمـومی برقـرار نمـود   
، چـون و چـرا از غـرب    بی هاي استعمارگران و تمایل شاه به فرمانبرداري گسترش دخالت

نویسان ایـن   داستان، درکنار سرخوردگی و ناامیدي نویسندگان از شکست نهضت مردمی
گرا تقسیم نمود که پس از قیـام   را به دو گروه عمدة غربگرا و بومی) 1357ـ  1332( دوره

گـرا متـأثر از گـرایش     نویسندگان غرب. ابدی یرشد و گسترش م1342خرداد  15مردمی 
بومی و غربی پرداختند؛ و با محـور   هاي غیر به ترویج عناصر و جلوه، و تشویق آنحکومت 

درصدد برآمدند تا به زعـم خـود   ، قرار دادن سیر هنري و باورهاي حاکم در اندیشه غرب
هاي باورهاي سنت نامعقول را برکنند و خلق را از تعصبات خرافی مذهبی برهانند؛ و  الیه

د تـا لُـب فرهنـگ و هویـت ایرانـی را کشـف کننـد و در        امـان کوشـیدن   دستۀ دیگر بـی 
اما احساس ناامنی و  .)38: 1386پدرسن، : ك.ر( هاي خویش آن را به نمایش گذارند داستان

، شدن آن زیـر چکمـۀ اسـتعمار      شدن عظمت ایران و پایمال سرخوردگی از درهم شکسته
گـرایش بـه   ، نـین محیطـی  زبان داستانی آنها را به سمبولیسم کشاند؛ به دلیل ایجـاد چ 

اي در این  هاي اسطوره گیري از روایت در دالیل بهره. گیرد اي رونق می هاي اسطوره روایت
مانـدگاري حـس ناکـامی ناشـی از     ، یکـی : باید به دو منشأ جداگانه توجه داشـت ، دوره

نهضت مشروطیت و درهم شکسته شدن نهضت ملی نفت با همدسـتی اسـتبداد و اسـتعمار    
سیسـم در روي آوردن بـه اسـطوره بـه      پیروي از گرایش جهـانی چـون رمـانتی   دیگري، و 

ترین گریزگاه از گزند تحوالت گسـترده و سـیطرة فـن سـاالري و مـادیگري       عنوان مطمئن
هـا، حتـی اکنـون خـود را نیـز از دسـت داده        تنها فرصـت  جهان معاصر و اعتقاد به اینکه نه

هـا، کهـن    اي ذهنی بازشناسی و بازآفرینی آموزههر دوي اینها در فراهم آمدن فض. بینند می
اي بـراي نویسـندگان ادبیـات داسـتانی      هـاي اسـطوره   ها، نمادها و درونمایه الگوها، بن مایه

معاصرنقش حیاتی داشتند؛ رویکردي بازخوانشـی کـه موجبـات درهـم شکسـتن محـدوده       
  . ها شد طورههاي گذشته و باز آفرینی اس زمانیِ کارکرد اساطیر، بازنگري اندیشه

ختـه بـا اشـارات    یا آمیـ هـاي اسـاطیري    روایت) چهل و پنجاه( در فاصلۀ این دو دهه
بـا اهـداف و   ـ  از سـوي هـر دو گـروه یادشـده    ، هـا  متنوع و گوناگون در رمـان  يا اسطوره

 يا ات اسـطوره یـ ش بـه روا ین زمان ابتدا گرایالبته در ا. انعکاس یافتـ  رویکردي متفاوت
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آفرینش داسـتان براسـاس   ( نوشتۀ تقی مدرسی) 1334( »لیا و تنهایی اویک« با یر بومیغ
بهـرام  ) 1340( »ملکـوت «و  )95ـ  93: 1383تسـلیمی،  : ك.ر() روایت توراتی یهوه و شـیطان 

بـه دلیـل بیـداري و    ، مـرور  ند؛ اما بـه ک یدا میرونق پ )231:  1386، ینیرعابدیم( ...صادقی و
اي  هـاي اسـطوره   گـرایش بـه اسـتفاده از روایـت    ) رگراناستعما( بیزاري از غلبه بیگانگان

نویسـانی کـه درصـدد اسـتفاده از      اغلـب رمـان  . ابدی یبیشتر از گذشته م يشاهنامه نمود
تحریک احساسات ملی و ایجـاد جـذابیت و   ، هاي اساطیري درجهت تبیین اندیشه روایت

نامه نظر نمودنـد و از  هاي حماسی شاه به اسطوره، هایشان بودند جلوة شاعرانه در داستان
 اي بیژن و منیـژه  اسطورهـ  رمان تاریخی. قدرت آنها در پرورش معانی و اهداف بهره بردند

اثـر یحیـی قریـب و    ) 1336( خـون سـیاوش  ، ة صـفوي زاد اصـغر رحـیم   اثر علی) 1334(
هـایی از آن   نمونـه  )2(نوشتۀ ارسالن پوریا) 1338( داستان نمایش نامه وار آرش شیوا تیر

، ز متـأثر سـاخت  یـ چـون آل احمـد را ن   یسـان یداستان نو یل حتین تمایا. هاست تانداس
ه بـا فـرم افسـانه    کـ  )1340( »نون و القلم«ش چونیها از رمان یدر برخ يو هک يا گونه به

: .ك.ر( نـد ک یاد میبه وضوح  يا شاهنامه يها ها و داستان تیاز شخصـ  هن نوشتهک ییسرا
   .)178: 1383آل احمد، 
 ایـن دو دهـه کـه بـا گـرایش یادشـده نگاشـته شـد؛         يا ترین رمان اسـطوره  ستهبرج

در ایـن رمـان بـا پیونـد میـانِ وقـایع       ، ن دانشوریمیس. است دانشور) 1348( »سووشون«
اثري پایا و ماندگار خلـق نمـوده   ، هاي روزگار خود اي گذشته و رویدادها و تجربه اسطوره

. ورد اقبال گستردة جامعه ایرانی قرار گرفتـه اسـت  م، که از زمان آفرینش داستان تاکنون
کوشـید  ، گناه کشته شدن یوسف یوندزدن آن با بیوي با یادکرد از مظلومیت سیاوش با پ
 .کشــی و اســتعمار در روزگــار خــود معطــوف کنــد  فکــر خواننــده را بــه پدیــدة مظلــوم

و  يزروسـف و  ی یخسـرو بـا زنـدگ   کیس و یفرنگ، اوشیس یداستان زندگ "سووشون"در
نش قهرمانانـه بـا   کـ ، هـا  تیشخص، ها هیما شود و حضور فعال بن یده میدرهم تن )3(خسرو

ت یـ آن را بـه روا ...و یعناصـر مـاورائ  ، الگو هنک، گر چون زمانید يا امتزاج عناصر اسطوره
 يا ن عناصر اسـطوره یاز حضور ا یتواند بخش یر میز  عبارت. بدل ساخته است يا اسطوره

  : اوش نشان دهدیرمان سووشون را با اسطورة س یننامتیوند بیو پ
ان یـ ه سـوار ماد کدوسر، شوهرش را همانطور  ياژدها یکه کد یخواب د يشب زر یک« 

 يده اژدهـا یـ رده، دکـ ه نگـاه  کـ ده، و خـوب  یرانده، درسته با اسب بلع یبوده و بتاخت م
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و دور تـا دور   ش بـوده یپا ياتندکن دار اسیبوده، تنبان چ "نگریسرجنت ز"ه یدوسر، شب
وسـف را بـا دسـت    یم، که حـا کـ د یـ چند شب بعد خـواب د ... رده بودک يدامن را گلدوز

. ورمـال از تنـور درآمـده   کورمـال  کوسف جزغاله شـده،  ی. انداخته ییخودش در تنور نانوا
ل اهللا یـ م خلیه بـر ابـراه  کـ  یهمـان آتشـ   یعنیه آتش ؛کن خواب گفت یر ایعمه در تعب

از  يه زرکـ  يو با وجـود . امتحان خود را داده یعنیآتش درآمده؛ ه از کنیگلستان شد و ا
   .)239ـ  238: 1380دانشور، ( »چ نگفتیاوش افتاد، هیاد داستان سیحرف عمه به 

اش  سـابقه کـه   استالگو   هنک یکش یسووشون نما، زین یشناس دگاه نقد اسطورهیاز د
ن یـ در ا. گـردد  یبرمـ  دوبـاره   شیزد رویا، د شوندهیشه زدیدوران ا وبه دوران مادرشاهى 

 یدردانگـ «ن نمـاد یجانش یا به زندان افتادن همگید شدن یتبع، ا شهادتیمرگ ، داستان
ا بـه  یـ افتن یدرآمدن و از زندان نجات  یکیاز تار، و از آتش خارج شدن»ا دانهیاه یبودن گ

ه کـ گونـه   همـان  .)428: 1376بهار، ( دن گشته استییو باز رو ينماد بارور، دنیقدرت رس
انبار را بـه روى   وسف سووشون هم درِی، ن استیوري زمآزدبانو بسته به باریمرگ همسر ا

  و پرداخـت خـون اسـت     شیاما بها، دیت را به آنها ببخشاکند تا برک ت گرسنه باز مىیرع
ن یـ ننـده ا کزنـده   یبه نوع، وسفیش درخت از خانه یر رویتعب .زرى علمدار سوگ است

  :هن الگو استک
مـاهون بـه    کت مـ یان آنها تسـل یاز م. ده بودیز رسیه آمدند، چند نامه تسالآمکخانه  به«

ات  در خانـه . ن خـواهرم کـ ه نیـ گر ": ردکخسرو و عمه ترجمه  يدلش نشست و آن را برا
غام یو باد پ. نتیار درختان در سرزمیدر شهرت و بس ییها د و درختییخواهد رو یدرخت

ه کـ در راه : دیها از باد خواهند پرس د و درختید رسانگر خواهیرا به درخت د یهر درخت
   .)304: 1380دانشور، ( »يدیسحر را ند يآمد یم

محمود دولت آبادي نیز تقریباً همزمان با پیـروزي انقـالب، نگـارش رمـان کلیـدر را بـا بـن        
کـه  هـایی   اگر قصـه . به نگارش آن ادامه داد 1363هاي تاریخی و دینی شروع کرد و تا سال  مایه

بر محور جدال و مبارزه با ستم شکل بگیرد، برداشتی آزاد از حماسـه و اسـطوره چـون اسـطوره     
بـر ضـد یزیـد بـدانیم؛ رمـان      ) ع(پرومته در غرب یا کاوه آهنگر بر ضد ضحاك یا قیام امام حسین

بـی تردیـد گـرایش بـه     . اي محسوب نمـود  اسطورهـ  هاي حماسی کلیدر را نیز باید از جمله رمان
اش، بـازآفرینی سـیر    هـاي همیشـگی   ها و توصیه موضوعات از جانب کسی که یکی از دغدغهاین 

  . تواند بعید باشد نمی )22: 1371دولت آبادي، (تاریخ و فرهنگ ایران است؛ 



   249 /...  هاي تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت

  تا پایان جنگ تحمیلی یاز پیروزي انقالب اسالم یفارس يها ر در رمانیاس اساطکت انعیفکی
ادبیـات داسـتانی نیـز    ، هـاي فکـري و اجتمـاعی    ر عرصـه با پیروزي انقالب و دگرگونی د

هـا و مضـامین جدیـد بسـیاري وارد      درونمایـه . جاد شده متحول شدیا يمتناسب با فضا
هـرزه نویسـی نویسـندگان گذشـته را بـه      ، غرب زدگـی ، گرایی  حوزة داستانی شد و پوچ

افتخـار بـار   هاي امید نویسندگان بار دیگر جوشید و احسـاس غـرور و    چشمه. کناري زد
شروع جنـگ تحمیلـی و پیامـدهاي آن ماننـد تـورم      . دیگر در عرصۀ داستانی ظهور کرد

، هـا  هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی بخصـوص در دانشـگاه   و نیز تحول در عرصه، شدید
روشن است در چنین فضایی که . را با رکود نسبی مواجه کرد 60تا  58هاي  ادبیات سال

وجـه   بـی  شاط انقالبی است؛ انتظـار خلـق آثـار اسـطوره محـور     هنوز دوران غلبه شور و ن
گفتمـان  .تابـد  اسـطوره را برنمـی  ، نماید؛ زیرا به قول بارت ماهیت انقـالب و زبـان آن   می

سیاسی است و هدفی جز افشاي عملکرد ساختارهاي سیاسی نـدارد؛ از   یگفتمان، انقالب
امـا پـس از فـروکش     .)68: 1380نلو، عضـدا : ك.ر( انقالب از اسطوره دور اسـت  غالباً، این رو

نمودن حال و هواي پرهیجان اوایل انقالب؛ احساس ضرورت ثبت وقایع و حقایق انقـالب  
ــدگارتر از تــاریخ ــق داد، در قــالبی مان ــه ادبیــات رون ــاردیگر ب ابتــدا  60لــذا در دهــۀ ، ب

ت خـویش  هاي کوتاه رشد قابل توجهی یافت؛ زیرا جامعۀ ایران درگیر و دار تثبیـ  داستان
اما پس از  )4ـ  2: 1374زاده،  تقی( خوانی نداشت نویسی و رمان بود و وقت زیادي براي رمان

  .به یکباره رمان غالب گشت، چندي
هـاي   در تبیین نحوة نگرش و بازتاب داستان نویسان این دهه بـه مضـامین و روایـت   

رئالیسم ، ون مدرنیسمنویسی جهان چ باید به تأثیر جریان هاي داستان، یرانیاي ا اسطوره
نویسان و تحوالت و اتفاقات داخلـی چـون جنـگ     در سبک نوشتاري داستان... جادویی و

هـاي گذشـته را    نویسانی که تجربه نویسندگی در سال اغلب داستان. تحمیلی نظر داشت
هـا و فنـون نویسـندگی جدیـد آشـنا بودنـد؛ ملهـم از ایـدة زمـان           داشتند و بـا تکنیـک  

درجهت ـ  که بیشتر نقش زیباشناختی براي آنها داردـ  هاي نوگرایانه را نرما، پذیر برگشت
ماندگاري و اقبال عمومی بـه اثـر خـود و پاسـخ گـویی بـه وضـعیت خـاص فرهنگـی و          

زدن سرنوشت قهرمانـان اثـر    اند و بدین ترتیب با گره بر اساس اسطوره بنا کرده، اجتماعی
میرعابـدینی،  ( کل نمـادین بـا گذشـته پیونـد زدنـد     وقایع و حقایق جدید را به ش، با تاریخ

اي از چنین رویکردي  نمونه، از براهنی) 1366( »رازهاي سرزمین من«رمان .)1029: 1386
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فسـاد پنهـان در   ، شـود  براهنی در این رمان که اساساً رمانی سیاسی محسوب مـی . است
رسـتم و شـغاد و   ، هاي رستم و سـهراب  دربار و ارتش پهلوي را با درهم آمیختن اسطوره

او در  .)89: 1387شـیري،  ( گـذارد  به صورت تمثیلـی بـه نمـایش مـی    ، قصه یوسف و زلیخا
شـاید  « کنـد کـه   می ها بیان داستان دوم از رمان خود به روشنی از زبان یکی از شخصیت

  . »شود داستان رستم و سهراب یا رستم و شغاد دارد تکرار می
هـاي مضـمونی    متـأثر از دگرگـونی  ) 1359( »دداستان جاوی«اسماعیل فصیح در رمان

بـا  ـ  که اساس آن در مبارزه با ظلم و ستم و احیاي عدالت استـ  ناشی از انقالب اسالمی
هـاي اندیشـۀ    از ظرفیـت ، جوانی زرتشتی در قالب شخصیت اول داستان خود استفاده از

بیین و نمایش گیرد تا به ت زرتشتی چون درگیري نیروهاي اهورایی و اهریمنی کمک می
: 1386اُجاکیـانوس،  ( فساد واختناق قاجاري و به طور کلی فساد حکومت سلطنتی بپـردازد 

ت اسـطورة  یـ زکارا بـا مر کاز همین نویسنده نیز آش) 1364( »درد سیاوش«رمان .)32ـ  31 
اوش در یسـ ( رمـان  يت امروزیرا با شخص يا اوش اسطورهیس یزندگ يماجراها، اوشیس

مظلـوم  «و »ر و شـر یـ خ«يا ۀ اسـطوره یـ رده و به طـرح دو بـن ما  ک يپندار همانند) داستان
دو خـانواده را  ، ر و شر موجـود در زمانـه  یطرح تقابل خ يح برایفص. پرداخته است »یشک

ش یبـه نمـا  ـ  هـا باشـد   از تقابل جامعه با آرمـان  يتواند نماد یه خود مکـ  يم پهلویدر رژ
مـان پسـر سـناتور    یاوش ایسـ ( ییو اهورا یکیندة نیشته شدن نماکه به ک یگذارد؛ تقابل

  :دیانجام ) خسرو( فرزند او ییو انتقام جو يدارینه بیو زم) مانین ایتر فخرالدکد
اوش یبـه اسـم سـ    یاونم نه فقـط جـوان  . اوشهیخسرو، پدرش س یز طوفان زندگکمر«

 یعنـ ی؛ كو پـا  کالبد مـرام تـ   یعنین وسط؛ یه در اک »مانیاوش ایس«ه مفهومکمان، بلیا
اوش یو سـ ـ  هـا  ین ژامپرتـ یـ ن جامعه، و از ایدر ا کیپندار عشق و پا یعنیوارسته بودن؛ 

. خونشـه  ينها تـو یه اکمان داره؛ بلیزها نه فقط این چیو خسرو به ا. مان نشانۀ آنهاستیا
ا یـ ن دنیـ اوش پدر او به ناحق از ایرده سک یر مکشه فیخسرو هم ین گفتیا، تو همچنیثر

   .)220:  1377ح، یفص( »...ردهک یرو درست احساس ممتأسفانه خس. رفته
ل کـ بخشـد و دامنـۀ آن را بـه     یابعاد فاجعه را وسـعت مـ  « ن موضوعیح با طرح ایفص

تـر  کشـاهنامه گرفتـه تـا زمـان د     یاوش قهرمان حماسـ یاز زمان س، رانیخ و جامعه ایتار
له بـه  ین وسـ یتـا بـد   )38: 1386اُجاکیـانوس،  ( »شـاند ک يو عصر پهلو] 68و 66ص[ مصدق
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ان یان و عصـ یکـ همـواره سرنوشـت ن   یرانـ یه در جامعـۀ ا کـ ه بپردازد ین درونماین اییتب
، ح در داسـتان یفص يها د عبارتیشا. شدن است یو قربان ينابود، ینندگان دربرابر زشتک

  : ه باشدین درونمایهم يایگو
. طش بـود یمحـ بـا   ينابغۀ حسـاس و ناسـازگار   یکاوش مسأله یدونم مسألۀ روح س یمن م«ـ  

 یدونـ  یم. گرفت یوب شده اجتماع جا نمکخیم يارهایب و بزرگش در قالب معیانگار روح عج
انگر یدر جامعـه مـا عصـ   . نـه ک  یقبـول نمـ   يانگر فـرد یو عص یه طاغکه ی يا جامعه ما جامعه

   .)113: 1377ح، یفص( »نهک یرو تحمل نم يان فردیم، انتقاد و عصکم حایرژ. وم به فناستکمح
 یانگر اجتمـاع یعص یکمان یاوش ایس. داشت يا ان، حماسه جداگانهین میاوش ایو س«ـ  

شـناختند   یاوش را مـ یه سک یسانکبنا به گفته . ان بوده، و عاشق اشو زرتشتیرانیا يخو
اوش یسـ  1330اواخـر  . و صـفا بـوده   یو راسـت  کیامبر پایجور پ یکاو اصال خودش هم 

از طـرف شاهنشـاه و همـه     یمان، سـناتور انتصـاب  یان ید فخرالدیتر سکد یخانواده اشراف
ن و یـ ارش به اکم افیساده خودش به تعل يایرود دنبال دن یم. رود یمند، ک یز را ول میچ

  .)223ـ  222: همان( »آن

نویسـان جنـگ بـه     توجهی یا غفلت داسـتان  نکتۀ درخور توجه دیگر در این دوره؛ بی
هاي مذهبی ناشـی از   آنان با وجود ایجاد زمینه .است یرانیاي ا مضامین و روایات اسطوره

هاي مذهبی ماننـد   حتی یک اثر که کامال بازآفرینی یا بازپردازیی نسبی از روایت، انقالب
هـاي حادثـه    نیافریدند و تنها به اشاراتی مستقیم به برخی شخصیت، حادثه عاشورا باشد

، )ع( امـام علـی  ، ) ع( الشهداهاي صدر اسالم چون حمزه سید عاشورا و یا برخی از شخصیت
نویسـندگانی  «نویسـان جنـگ    سـو داسـتان   یکند؛ زیرا از ا هاکتفا نمود... ابوذر و سلمان و

هـاي خـود را از حضـور در خطـوط      خواستند تجربه کسانی بودند که می، اي نبودند حرفه
گـی  زد با شتاب، هاي جنگ آنان نگران فراموش شدن ارزش. مقدم به دیگران انتقال دهند

هاي زنده و ملمـوس   می نوشتند و کمتر موفق به خلق جهان داستانی قائم به ذاتی با آدم
توانســتند طـرز تلقــی خـود را از وراي ســاختارهاي روایـی بــه شــکل     شــدند و نمـی  مـی 

گـر آنهـا متـأثر از    ید يو از سـو  )890: 1386میرعابـدینی،  ( »غیرمستقیم به نمایش درآورند
اسـطوره را معـادل    غالبـاً ه کـ م بودنـد  یرکـ ها و قرآن  رهنگاسطوره در ف یقاموس مفهوم
هـاي جنـگ از    داسـتان ، لذا با چنین نگرشـی . گرفتند ین و افسانه درنظر میر االولیاساط

محـروم  . هـاي رزمنـدگان خـالی مانـد     هاي اسطوره در بازتاب قهرمانی و دالوري ظرفیت
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از دالیل ضـعف و سـادگی   ها یکی  هاي جنگ از قدرت تفسیرگري اسطوره ماندن داستان
شود که ساختار و تکنیـک داسـتانی آن    لذا کمتر داستانی یافت می. در پرداخت آنهاست

سـلیمانی،  ( خواننده را جذب نماید و لذت متن آن تا مدتی براي خواننـدگان بـاقی بمانـد   
مواجـه   ییهـا  ه گـاه بـا رمـان   کهاست  به اسطوره ین نگاه منفیبا توجه به هم .)35: 1373

ـ یو تـرو  یـی اسطوره زدا یه در پکم یشو یم  يهـا  تیاز شخصـ  یبـه برخـ   ییاعتنـا  یج ب
، ينوشتۀ رنجبـر گـل محمـد   ) 1361( »طلوع در مغرب«ند؛ رمان ا هگام برداشت يا هاسطور

   .)53ـ  54: 1386ف، یحن: ك.ر( از آن است يا هنمون
  
  1387تا  از پایان جنگ تحمیلی یفارس يها در رمان یرانیر ایاس اساطکت انعیفکی

  هاي نخستین پس از جنگ  سال 
نگـارش  ، پس از پایان جنگ تحمیلی و تغییر در اوضاع فکـري و عـاطفی جامعـه ایرانـی    

، در ایـن دوره . یابـد  درخـور مـی   يرشـد ـ  که حاصل حاکمیت دوران آرامش استـ  رمان
جدیـد  هـاي   با تفکر در آثار قبلی و توجه به ضـرورت ، نویسندگان تازه کار پس از انقالب

هـاي جدیـدي در    بـه تجربـه  ، جامعه و مطالعه در تکنیک و فنون جدید داستان نویسـی 
   .زنند اي دست می هاي اسطوره یسی مثل گرایش به روایتنو رمان

بـا توسـل بـه     به شیوه مدرنیسـتی ) 1368( »تذکره ایلیات«سیدعلی صالحی در رمان
کـه  ـ  »ایلیات«د که منتظر ظهور کن داستان قومی را بازگو می، هاي اساطیر زرتشتی روایت

از «هستند کـه ـ  است) soter( اي اسفندیار یا نجات بخش اسطوره به نوعی همان سیماي
وقت بیداري مـردم و  ، آن وقت. پشت کوه قاف فراخواهد رسید و علف شفا را خواهد آورد

ي طوبی و معنا«رمان .)271: 1386دستغیب، ( »خواب همیشگی و بازگشت خان خونام است
به شیوه رئالیسم جادویی به بازخوانی تاریخ اخیر ایران در تناظر با مراحل گوناگون  »شب

نوشـتۀ جعفـر   ) 1368( »رمان گاو خـونی  .)77: 1382یاوري، ( پردازد می اي زندگی اسطوره
از ، با وارونگی اسـطوره  ،)پسرکشی( مدرس صادقی نیز با الهام از اسطورة رستم و سهراب

. تمایل به مردن پدر دارد، گوید که با وجود عشق به پدر سري سخن میتمایالت ادیپی پ
ــان ــی در رم ــاس معروف ــروزي وســب ) 1368( »ســمفونی مردگــان«عب ــا خوانشــی ام  کب

  . برادرکشی روي آورد يا ۀ اسطورهیما به بازسازي بن، یستیمدرن
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  1387از آغاز دهه هفتاد تا پایان 
چه از لحاظ کثرت و چه از لحـاظ تنـوع سـبکی و    ـ  یسینو رمانبا آغاز دهه هفتاد و رشد 

ــات و مضــام، مضــمونی ــت؛   ن اســطورهیاســتفاده از روای ــق یاف ــیش از گذشــته رون اي ب
یکـی از دالیـل چنـین    . که این فرایند در دهه هشتاد نیز با قدرت ادامـه یافـت   اي گونه به

اسـت؛  هـاي فارسـی    رواج گستردة سبک مدرنیسم و پست مدرن در نگارش رمان، رونقی
بر جنبۀ استثنایی رویـدادها تأکیـد   ، با حفظ فاصله خود با واقعیت«زیرا واقع گرایی مدرن

اساسـاً   .)1304: 1386میرعابـدینی،  ( »می کند تا خواننده را از عادي پنداشتن آنها برحذر دارد
گرایـی   راهبرد هنري مدرنیسم، برانـدازي خودآگاهانـه قراردادهـاي واقـع    «به قول جان بارت

و  »واقـع گرایانـه  «به جـاي روش  »اي اسطوره«وایی به یاري تمهیداتی چون نشاندن روشبورژ
ایجاد توازي آگاهانه میان معاصر و قدیم بود و نیز ایجاد آشـفتگی اساسـی در رونـد خطـی     
ــگ و     ــراردادي در خصــوص وحــدت و انســجام پیرن ــات ق ــت؛ دســت شســتن از توقع روای

   .)132: 1381یزدانجو، ( »ز آنها و گسترش علّی و معلولی حاصل ا شخصیت
ادبیـات فاقـد اصـل و    ، از نظر تفکر پسامدرن نیز ادبیات بدون تأثیر پذیري از گذشته

در ادبیــات پســامدرن موافــق منطــق ، ن رویــاز ا .)277: همــان( شــود نســب دانســته مــی
اي بـراي اصـالت دادن بـه نوشـته هـا       بازآفرینی و بازسازي تاریخی و اسطوره، بینامتنیت

ه قبال کـم تجربـه و تـازه    ک ییحتی آنها ،لذا اغلب نویسندگان این دوره. شود یده میگزبر
اي شـدن و تکـرار    متأثر از این جریان قـوي بـراي فـرار از کلیشـه    ، آمدند یکار به شمار م

بیشـتر از خـود نشـان     يا فرم و سـاختار توجـه   فرهنگی و سیاسی به، مضامین اجتماعی
از تمـامی  ، م سـاختاري و برجسـته نمـودن داسـتان خـود     دادند و کوشیدند براي انسـجا 

ی کـه بـه   یهـا  ها استفاده نماینـد؛ ظرفیـت   فرهنگی، ملی و قومی چون اسطورههاي  ظرفیت
البتـه  . نظر آنان مدتی است در جامعه به دلیل خردگرایی و علم محوري فراموش شده است

ۀ متفـاوت  ین دوره، دو رویا یرانیا يریا اشارات اساطیو  يا اسطوره يها تیش به روایدرگرا
ببرند بـا   یمدرن پ اتب مدرن و پستکم يها  شهیاند يه به ژرفاکنیبدون ا یبرخ. وجود دارد

آوردنـد،   يرو یو مـذهب  یمل يها  با اسطوره يو باز یاس تصنعکانه تنها به انعیناش يدیتقل
  .داختندپر یرانیا يها اسطوره يهنرمندانه و خالقانه به بازساز امالًک یو برخ
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  دهۀ هفتاد و هشتاد يها در رمان حماسی يها اسطوره اسکانع) الف
 ۀیـ ما ت بـن یـ بـا محور  ییها ژه داستانیمنبعث از شاهنامه بو یحماسـ  اي روایات اسطوره

ر یاس اسـاط کـ انع يهـا  ن جلوهین و پربسامدتریتر از برجسته »تقابل پدر و پسر«يا اسطوره
یسـان ایـن دهـه در بـازآفرینی یـا      نو رمـان ه به تمایل آنچ، قتیدر حق. در این دوره است
بـه   ییگـو  کنـد؛ پاسـخ   کمـک مـی  »پدرکشی و پسرکشـی «ۀیما با بن ییها بازنگري اسطوره

 »نوشـدارو «رمـان ، ن اسـاس یـ بـر ا . جدال سنت و تجدد اسـت  یعنین بشر؛ یدغدغۀ امروز
 ر و پسـري پـد  گویی درونی بـه الگـوبرداري از داسـتان    علی مؤذنی به شیوة تک) 1370(
گـرد  ، تهمینـه ، رسـتم ، توازن اشخاص عمدة کتـاب بـا زال  . نوشته شد) رستم و سهراب(

بـه فضاسـازي و بازسـازي داسـتان بـر      ، آفرید و عناصر ماورائی مانند سیمرغ و نوشـدارو 
بـن مایـه    .)121: 1383دسـتغیب،  ( کنـد  مبناي اسطوره و پیوند حال با گذشته کمـک مـی  

اثـر محمـد علـی نیـز درگیـري پسـر و       ) 1370( »قش پنهانن«گیري و روایت رمان  شکل
خنجري ، مردي با ریش پهن و سیاه«با مشخصۀ  یپدري است که راوي در توصیف تابلوی

 نـد ک یعرضـه مـ   »با نظاره غروب آفتـاب منتظـر مـرگ فرزنـد    ، بر پهلوي جوانی فروکرده
بـا الهـام از   ) 1373( »حیرانـی «محمد علی سـجادي در رمـان    .)1083: 1386میرعابدینی، (

، ها بـه آن اسـطوره   اسطورة سیاوش و فرنگیس شاهنامه و با گره زدن سرنوشت شخصیت
د عبـاس  یس«.سازد یار مکاي رمان را آش زند و جنبه اسطوره بین امروز و گذشته پیوند می

 یاسـ یدر آلمان به نگارش رمان س، ها خود به اسطوره یستیش مدرنیمطابق گرا »یمعروف
ن رمـان  یـ در ا يو. همـت گماشـت  ) 1379( »دون سـه پسـر داشـت   یفر« ادو اسطوره بنی

تفـاوت  ) سـلم و تـور  ، رجیـ ا( دون و سـه پسـرانش  یـ با الگو گرفتن از اسـطوره فر  یاسیس
ان یـ در جر گـر یاز سـوي د  را ک سـو و اخـتالف بـرادران   یاز  را پسران باهاي پدر  دگاهید

ه در دهـه  کح یل فصیاسماع .ندک یبه شیوة نمادین عرضه م، و پس از آن یانقالب اسالم
در دهـۀ  ، رده بـود کـ را تجربه  يا اسطوره  تینش روایآفر، اوشیز با رمان درد سیشصت ن

سـهراب  «ب اسطورةکیارا با ترکآش) 1377( »پارس يمدکـ  يتراژد«هشتاد با نگارش رمان
ق به خلـ  »و مجنون یلیل«و افسانه  »خسرو کیس و یاوش و فرنگیس«و  »نه و رستمیو تهم

  .پرداخت »یشکفرزند«ۀ یما ت بنیبا محور يا اسطوره ياثر
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اي  محمد محمدعلی که باید از او به عنوان یکی از پرکـارترین روایـت پـرداز اسـطوره    
را ناظر بر شکوهمندي و سرانجام غمبار ) 1383( »جمشید و جمک«، دهۀ هشتاد نام برد

، همسـر جمشـید  ، جمـک  نخستین شهریار هفت اقلیم در اسـاطیر ایـران بـه روایتگـري    
جـذابیت خاصـی بـه رمـان     ، ایـن اسـطوره   یسـ یهاي محمدعلی در بازنو خالقیت .نوشت

متـأثر از اسـطورة رسـتم و    ـ  )1382( »قصـۀ تهمینـه  «يا اسـطوره  تیاو روا. بخشیده است
ت زن یۀ نگاه شخصـ یمعاصر و از زاو یستینگرش فمن با سهراب و رستم و شغاد شاهنامه

رسـتم و سـهراب   «سنده به اسطورة یم نویرمستقیح و گاه غیصر يها اشاره. نوشت داستان
 یسـنده بـا خوانشـ   ینو. دهـد  یاثر را با اسطوره نشـان مـ   ینامتنیوند بیدائما پ »نهیو تهم
ه کـ معاصـر را   يهـا  نهیتهم یداستان زندگ، يا هنه اسطوریتهم یاز داستان زندگ يامروز

ت یـ روا، ش انـد یخـو  يد بـرا یـ جد یتیهـو  يدرجسـتجو ، روزگار يها یمطابق با دگرگون
  : ندک یم

ان افسـانه هـا و   یـ ام، از م ینـه سـمنگان  ید مـن تهم یـ د بگویبه ذهنش رس يا هلحظ«
ا خـود را  یـ گفـت آ  یماما نگفت و اگر ... ما هآمد یمعمول يها شما آدم يایاسطوره ها به دن

   .)170: 1382، یمحمد عل( »؟ردک یمه مردم کمضح
ـ  اسـت  یسـت یرد شـبه پسامدرن یکـ با رو یه رمانکـ  »ر بادبرهنه د« در رمان یمحمدعل

انه، یو مش یبه مش»مهران«و»انکی«يراو يه فرزندان دوقلویوتاه با تشبک يزودیارا در اپکآش
، یمحمـدعل : ك.ر(پردازد  ین زوج مینش نخستیان، درباب آفریرانیا يا به طرح باور اسطوره

 كومت ضحاکرا با دوران ح يومت پهلوکحن رمان، یگر از اید ییدر جا يو .)172:  1387
  .)238: همان(ند ا هدون نشستیام فریه مردم آن در انتظار قکند ک یسه میمقا

د عطـاء اهللا  یسـ نوشتۀ  اجتماعیـ  با رویکردي سیاسی) 1382( »شانکسهراب « رمان
این اقتبـاس در  . است داستان رستم و سهراب شاهنامه از يامروز یاقتباس نیز یمهاجران

ها و گفتگوي آنها و چه هنگام توصـیف   جاي جاي کتاب چه در هنگام پردازش شخصیت
 يبه شـباهت ظـاهر  ، اتیسهراب و استوار ب يبه طور مثال در گفتگو .کامالً مشهود است

  :شودیم اشاره اینگونه آقاخوان با رستم
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بـا  . بله« ،»با رستم؟« »سهراب جان، رابطه تو با رستم چطور است؟: ات گفتیاستوار ب«
ه دوفـاق اسـت،   کـ ش بلنـدش  یر. ماندیچشم خدا به پدرت باشد، مثل رستم م. آقاخوان

   .)112: 1383مهاجرانی، ( »ش رستمیدرست مثل ر
به هماننـدي آقـاخوان بـا رسـتم     ل مطلق ک يعنوان دانا سنده بهینورمان، 103در ص

  :کند صریحاً اشاره می
  .»دیرس یدو فاق به نظر مش رستم یقرمزش مثل رـ  ییش بلند و حنایر«

هماننـدي و اقتبـاس نویسـنده از اسـطورة      ایـن  يایـ هاي آقاخوان نیز گو حدیث نفس
  :ادشده استی

به زهـر   يغه پوالدیت. دیشکرون یخنجرش را از غالف ب نم؟کد با سهرابم چه یمن با«
. دبا تمام توان تیغه را باال بـرد و در قلـب سـهراب فـرو کـر     . درخشید می آب داده خنجر

 یرنگـش مهتـاب  . لبخنـد زد . ردکسهراب فقط نگاه . دینه سهراب جوشیخون از س ۀچشم
پدرت من "دیخواست بگویم"جاست؟ کپدرم، پدرم : دست آقاخوان را فشرد و گفت. شد

اش مثـل قـدرت   افهیق. دید و برّاق سپر سهراب دیر خودش را در صفحه سپیتصو. هستم
 يویـ چـه د . هسـتم  يویآه چه د.چشمانش را بست. ترتر و گرفتهرهیور بود، چند پرده تک

سـم   كجانان بر خا. ه داده بودکینه آقاخوان تیسهراب سرش را بر سمت چپ س .ام شده
   .)187: همان( »دادیهه سر میوفت و شک یم

بـراي ردة  "رستم و سـهراب "را ناظر بر روایت) 1382( »تهمینه«همدانی رمان  نادعلی
حسـین  « ۀنوشـت ) 1383( »جهانبانـان «رمـانِ  »پهلـوان مـدد  «. کنـد  نوجوانان بازنویسی می

سـاز   متأثر از شخصیت رستم در شـاهنامه درگیـر هفـت خـوان سرنوشـت      »خسروجردي
) 1385( »سـالمرگی «اصغرالهی در داستان بلند .شود؛ باشد به هدف خویش دست یابد می

هـاي   روایـت  دیـد ناگهـانی و درهـم آمیخـتن     با سبکی پسـامدرن و تغییـر راوي و زاویـۀ   
 ات دینـی یـ و روا) سیاوش و کیکاوس، کتایون  گشتاسب و، اسفندیار( اي شاهنامه اسطوره

بـه بـازآفرینی دوبـاره آنهـا در     ) و حادثه عاشورا) ع(و اسماعیل )ع(اسطورة داستان ابراهیم(
  :هاست هاي ذیل گویاي بخشی ازاین روایت عبارت. پردازد قالب امروزي می

داداش . دي، رفـتم شـبانه گوسـفندي در قـدمگاه قربـانی کـنم      وقتی تو به دنیـا آمـ  «
هـا،   خوابی درمیان خواب و بی. شب دوباره حضرتشان به خوابم آمدند. مانعم شد. نگذاشت
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ـ  .صدایشان را شنیدم. روبرویم ایستادند. خاطر، مکدر رنجیده. ها، به دیدارم آمدند دلشوره
 ».مردمان زمـان فسـاد مـی کننـد    «: گفتند. راز شرم سرم را انداختم زی »تو از ما هستی؟«

علقه دنیـا  ...کاري بکن که ابراهیم خلیل اهللا کرد«: گفتند ».وفاي به عهد می کنم«: گفتیم
   .)40: 1386، یاله( »را از دل بکن

ها دم در، وقتی که با ما خداحافظی می کرد تا برود به جبهـه، او را تـوي بغـل     آن وقتـ  
... بعد دوتایی ایستادیم دم در و رفتن او را تماشا کـردیم . ه کردیمگرفتیم، بوییدیم و گری

بله تو، یادت می آید خـوابی را کـه بـرایم    «، »من«، »تو او را به مرگ فروختی؟«: لیال گفت
تـو او را فرسـتادي سـوي    «: لیال گفـت  »چته نصف شبی«. از خواب پریدم... »گفته بودي؟

  .)68 ـ 67: همان( »مرگ تا خودت زنده بمانی

. جایی که شـب قبـل او را یواشـکی چـال کـرده بـودم      . فردا دلواپسی رفتم توي کوچهـ  
خاك دست نخورده بود و جایی که او را به خاك سپرده بودم، علفکـی  . درست پاي دیوار

  ) 129ـ  128: همان( »...روییده بود] یادآور گیاه سیاوشان[سبز
انـد کـه اولـین تجـارب      یـز ظهـور کـرده   البته در این دوران داستان نویسان دیگري ن

یکـی از آن   »آرمـان آریـن  «.انـد  ردهکـ هاي شاهنامه عرضـه   خویش را با بازنویسی اسطوره
هـاي   نویسندگان جوان و موفق است که براي تحریک احساسات ملـی و احیـاي اسـطوره   

 )1383( »پارسـیان و مـن  «اش بـا عنـوان   گانـه  هاي سـه  در رمان، در میان نوجوانان یرانیا
بـه  ، سورئالیسـتی  یهاي اصلی داسـتان در فضـای   تالش کرده است با قراردادن شخصیت

اسـطورة  ، امروزي از اساطیر شاهنامه؛ چون اسطورة ضحاك مـاردوش  یروایت نمادین ول
ن یبـا از آخـر  یه تقرزاد محمد قاسم. بپردازد... فریدون و، کاوه آهنگر، دستان زندگی رستم

 يشـاهنامه در قالـب رمـان رو    يهـا  ه بازنویسی داسـتان ه بکن دوره است یسندگان اینو
ه آشـکارا بـر   کـ اسـت  ) 1387( »اوشیسـ «نه رمانین زمین تجربۀ او در ایاول. آورده است

  )4(.با کمترین دخل و تصرف و خالقیت بازنویسی شده است یت فردوسیروا يمبنا

  
  دهۀ هفتاد و هشتاد يها در رمان یزرتشت يها اسطوره اسکانع) ب

و  یر زرتشـت یاز اساط يریگ بهره، ن دو دههیدر ا یرانیر ایگر بازتاب اساطید يها لوهاز ج 
   .است قبل از زرتشت یر بومیاساط



   همنوزدشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 258

 يا  اسـطوره  يهـا  تیـ روا ل خردهکو بازتاب آنها به ش، يد مانویچون اسطورة زروان در عقا
اي هـ  بـا پـس زمینـه   ) 1372( »فـرار فروهـر  «اسـماعیل فصـیح در رمـان   . هاسـت  در رمان
هـاي داسـتان     گفتـار و پنـدار شخصـیت    ،رفتار، هاي زرتشتی به توصیف داستان اسطوره
ذهـن  ، شناسـی  پردازد؛ تا ضمن ارائه دانش زرتشتی خصوص دکتر جعفر فروهر می خود به

محمـد محمـد علـی    . ندکاي رمان خویش معطوف  مخاطبان خویش را به فضاي اسطوره
 یبـه بـازخوان  ) 1385( »مشـی و مشـیانه  «اي  رهدر این حوزه نیز با نگارش روایـت اسـطو  

ت یـ روا يسـاز  یانونکوي با . اسطورة آفرینش از منظر زرتشتیان ایران باستان می پردازد
پـردازي مردانـه را در عصـر حاضـر      مرکزیت روایـت ، ندک یتالش م) همسر مشی( مشیانه

گـرش  اي را کـه بـه دلیـل مردمحـور بـودن و همچنـین ن       بشکند و نقـش زنـان اسـطوره   
نیـز در   يشـور کفرهـاد  . احیـا نمایـد  ، مردساالرانۀ اساطیر ایـران نادیـده انگاشـته شـده    

 يو، پـردازد  یزرتشت مـ  یداستان زندگ ینیبه بازآفر) 1386( »ن سفر زرتشتیآخر«رمان
پـردازد و   ینش مـ یآفـر  يا اسـطوره  يها تین و خرده روایدر سراسر رمانش به نقل مضام

ماقبل زرتشت و پس از او آشـنا   يا اسطوره يها شهیا با اندله خوانندگان خود رین وسیبد
یکی دیگر از آثاري اسـت کـه   ، زینوشتۀ آرمان آرین ن) 1387( »اشوزدنگهه«رمان .ندک یم

ان یاي زرتشت هاي اسطوره زندگی یکی از شخصیت، هاي زرتشتی به قصد پردازش اسطوره
  .را بازنویسی و احیا نموده است

  
  گیري نتیجه

اي در آنهـا   هاي اسـطوره  هاي معاصر که آشکارا یا پنهان مضامین و روایت به رماننگاهی  
گـرا در   دارد تا از وجـود و گسـترش جریـانی اسـطوره     ما را بر آن می، بازتاب داشته است

 يهـا  تین و روایهایی که در استفاده و بازتاب مضام رمان هاي معاصر سخن بگوییم؛ رمان
 یحـ یو تلم ینـ یتنهـا بـه اسـتفاده تزئ    یاند؛ برخ فی متفاوتاز نظر کمی و کی يا اسطوره

 ين دردهـا کیتسـ  ين مأمن برایر را بهتریاز اساط يامروز یسیبازنو یبرخ، تفا نمودندکا
با تالش خالقانـه   یند و گروها هدانست یو فرهنگ یت ملیهو یابیو باز یو اجتماع یشخص

 یـک امـل  کدند با طـرح  یوشکردند و آو يها در رمان رو اسطوره يو بازپرداز یسیبه بازنو
   .)يا هت اسطوریروا( نندیافریاز آن اسطوره ب يامروز یتیروا، اسطوره در عناصر رمان
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از  یاجتمـاع  و یخیاعم از تـار  یفارس يها رمان، مرداد 28 يودتاکه قبل از کنیبا وجود ا 
مواجـه   »بـوف کـور  «هـاي چـون    گـاه بـا رمـان    ینصیب نبود و حتـ  بی يا اشارات اسطوره

ن رویکـرد  یند؛ اما نخستا هها روي آورد متناقض نما به اسطوره يها شیشویم که با گرا می
 یو تصـنع  یکسـتات یا، منفعالنه یشینویسان ایرانی با گرا ها در رمان بازخوانشی از اسطوره

آغاز شد؛ زیرا غلبۀ احساس شکست و سرخوردگی ناشی از سـقوط دولـت مصـدق و ایجـاد     
ر و استفاده از زبان نمـادین آنهـا   ییسان را به انعکاس گسترده اساطنو رمان آور، فضاي خفقان

شـتر  یب ،57تا پیروزي انقالب 32این دوران؛ یعنی از سال یاي مل هاي اسطوره روایت. کشاند
آن  يهایی است که از شاهنامه برآمده است یا به نوعی بازخوانی و بازسـاز  معطوف به روایت

ســپس مضــامین و . ن اســطوره ســیاوش و رســتم و ســهرابدر قالــب امــروزي اســت؛ چــو
  .از بوف کور هدایت يرویبه پ زرتشتی چون اسطوره آفرینش اي ههاي اسطور روایت

ها احسـاس نشـد؛    با پیروزي انقالب ضرورتی براي بازآفرینی و بازپرداختن به اسطوره
بـازنگري و   ضـرورت ، هـاي دینـی و مـذهبی    با گرایش ظهور و تداوم انقالبی ایدئولوژیک

هـاي   روایـت ، هـا  در چنین فضایی برخـی از رمـان  . انعکاس اساطیر ملی را دگرگون نمود
کننـد و   و روایت حماسی عاشورا را منعکس می) ع(و اسماعیل) ع(دینی چون روایت ابراهیم

رسـتم  «، »رستم و سـهراب «شاهنامه چون یحماسـ  يا اسطوره يها تیبه بازتاب روا یبرخ
متـأثر  ، نویسان رمانبسیاري از ، اما پس از جنگ تحمیلی. پرداختند »شسیاو«و  »و شغاد

بـه انعکـاس برخـی اسـاطیر     ، از سبک مدرنیسم و تمایل آن سبک در بازنمـایی اسـاطیر  
نویسـان   رمـان معروفـی و مـؤذنی تعـدادي از آن    ، براهنـی . در رمـان روي آوردنـد   یرانیا

ـ یا اي هي اسطورها با آغاز دهۀ هفتاد سیر توجه به روایت. هستند و ضـرورت گـرایش    یران
به آن بیش از پیش نمایان شد؛ زیرا در این دهه و دهـۀ هشـتاد کـه ادامـه آن محسـوب      

ادبـی و سیاسـی پسـامدرن در کنـار مدرنیسـم رشـدي گسـترده        ، سبک فکري، شود می
دیگر نه به دالیل نوستالژیک؛ بلکـه بـه دلیـل گریـز از     ، نویسان این دو دهه رمان. یابد می

ان یـ رانیا يا ر اسطورهکت تفیدر ماه يبازنگر، ایجاد انسجام و جذب مخاطب، تکرارزدگی
ست و گاه به دالیل سیاسی یپسامدرن مثل فمن يرکف يها انیجر کمکو انتقاد از آن به 

ن یگسترة استفاده از مضـام . و بازتفسیر اساطیر روي آوردند یبازخوان، به اقتباس و حزبی
ــیي اا هــاي اســطوره و روایــت ــیش از گذشــته اســت  یران ــن دوران ب ــت یدر حق. در ای ق

انسـجام بخشـی و جـذابیت آثـار و تبیـین       يبـرا ، ن دورهیـ ا يگـرا  سان اسـطوره ینو رمان
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 يایـ وند زدن دنیبا پ، شیعصر خو یو اجتماع یاسیر اوضاع سیو تفس یذهن يها افتیدر
 يا هاي اسطوره روایت. آوردند يرو يا اسطوره يها تیبه روا، بشر یمعاصر و گذشتۀ آرمان

دسـتۀ اول روایـات   : بنـدي نمـود   توان در دو دسـتۀ ذیـل طبقـه    این دو دهه را می یرانیا
، حماسی شاهنامه کـه بـه ترتیـب بسـامد شـامل اسـطورة رسـتم و سـهراب        ـ  اي اسطوره
اي متـأثر   دستۀ دوم روایات اسطوره. فریدون و اسفندیار است، جمشید وضحاك، سیاوش

  .زرتشتی چون اسطورة آفرینش مشی و مشیانه يها اسطورهاز بوف کور و 
  

  نوشت پی
الگـویی بازسـازي شـده از    . بوف کور داستان سرگشتگی انسان در شـناخت خـویش اسـت   . 1

اي بـه صـورت غیرخطـی     اساطیر هند و ایرانی که با درهم تنیدن روایات متفاوت اسطوره
ور را بایـد نمونـه واقعـی آثـار     به دلیل شیوه نویسندگی هدایت بوف ک. نوشته شده است

ومشـیانه، مهرگیـاه، اسـطورة ازدواج     اسـطورة مشـی   .شـمرد ) polysemic(چندصـدایی  
اسـطورة فرشـته و ایـزد بـانوي      ،)36ـ  26 : 1376 ،شمیسا: ك.ر(جادویی بر اساس آیین تانترا 

) 70 : 1383تسـلیمی،  : .ك.ر(جمـک    و اسطورة جمشـید و  )16: پور، پیشین لیاسماع: ك.ر(ها  آب
  .اي منعکس شده در داستان است هاي اسطوره هایی از آن روایت نمونه

چـون   هاي شاهنامه نظر داشته است؛ نویسی نیز به روایت زمینه نمایشنامه ارسالن پوریا در. 2
      .)1347(و تازیانۀ بهرام ) 1336(حماسی تراژدي افشین ـ  نمایشنامه تاریخی

 یبعد از مرگ ناجوانمردانـه پـدر در پـ   ) اوشیخسرو فرزند سیکبدل (وسف یخسرو، فرزند . 3
شـه بـه   ین اندیـ به دست او دهـد تـا ا   یقصد دارد تفنگ »يزر«است و مادر او ییجو انتقام

نم، اما حـاال بـا   کط آرام بزرگ یم را با محبت و در محیها خواستم بچه یم«: ونددیوقوع بپ
  .)252: 1380انشور، د( »دهم ینم به دست خسرو تفنگ مک ینه بزرگ مکی

هفتـاد و   يهـا  دهـه (هـاي کوتـاه ایـن دوره     هاي حماسی در داسـتان  گیري از اسطوره بهره. 4
یوزپلنگانی که با من «مجموعه در»کشان سهراب شب«داستاننیز رواج دارد؛ مانند ) هشتاد
من قاتـل  « در مجموعه داستان بن بستاثر بیژن نجدي، داستان کوتاه ) 1373( »دویدند

   .نوشتۀ احمد دهقان »سرتان هستمپ
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  منابع
 .پارسیان و من، چاپ هفتم، تهران، موج) 1385(آرین، آرمان 

 .نون و القلم، تهران، گهبد) 1383(آل احمد، جالل 
، ترجمۀ بهار مختاریـان و فضـل اهللا پـاکزاد،    »بررسی ساختاري اسطوره«) 1373(استراوس، کلودلوي  

 .159ـ  135اره چهار، صص فصلنامه ارغوان، سال اول، شم
 .یح، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسیل فصیاسماع ینقد مجموعه آثار داستان) 1386(اجاکیانوس، آناهید 

 .، گسترة اسطوره، چاپ دوم، تهران، هرمس»یرانیا يها  تحول اسطوره«) 1386(، ابوالقاسم پور لیاسماع
  .، چشمهسالمرگی، چاپ دوم، تهران) 1386(الهی، اصغر 

  .رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جالل ستاري، چاپ سوم، تهران، سروش) 1385(الیاده، میرچا  
  .ران، چاپ دوم، تهران، آگاهیر ایدر اساط یپژوهش) 1376(بهار، مهرداد  
ها و مقاالت  ، مجموعه سخنرانی»گذر از مدرنیسم به پست مدرنیسم در رمان«) 1374(ن ینده، حسیپا

  .ینار بررسی مسائل رمان در ایران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمینخستین سم
جهان بینی در ایران پیش از انقالب، گزارش احمد سمیعی گیالنی، تهـران،  ) 1386(پدرسن، کالوس 

  .فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
  .لوفری؛ تهران، نیهست يبزرگ بانو) 1386( ی، گلیترق

  .ی در ادبیات معاصر ایران، تهران، اخترانیه هاگزار) 1383(تسلیمی، علی 
  .شکوفایی داستان کوتاه، چاپ دوم، تهران، علمی) 1374(ه، صفدر زاد تقی
  .ریدگاه، چاپ اول، تهران، صریجنگ از سه د) 1386(ف، محمد یحن

  .، اسطوره و ادبیات، چاپ دوم، تهران، سمت»اسطوره در ادبیات تطبیقی«) 1384(جواري، محمدحسین 
  .یسووشون، چاپ پانزدهم، تهران، خوارزم) 1380(ن یمیدانشور، س 

  .از دریچه نقد، تهران، خانه کتاب) 1386(دستغیب، عبدالعلی 
  .کالبد شکافی رمان، تهران، سوره مهر) 1383(دستغیب، عبدالعلی 
سمینار ها و مقاالت نخستین  ، مجموعه سخنرانی»نگاهی به رمان فارسی«) 1374(دستغیب، عبدالعلی 

  .بررسی مسائل رمان در ایران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  .رد، گفت و گذار سپنج، تهران، چشمه و پارسی) 1371(دولت آبادي، محمود 

  .پیکرگردانی در اساطیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 1383(رستگار فسایی، منصور 
  .و رمز، تهران، سروش اسطوره) 1387(ستاري، جالل 

  .24هاي کوتاه جنگ، ادبیات داستانی، شماره  بررسی ساختار داستان) 1373(سلیمانی، بلقیس 
  .هاي داستان نویسی در ایران، تهران، چشمه مکتب) 1387(ري، قهرمان یش

  .داستان یک روح، چاپ سوم، تهران، فردوس) 1376(شمیسا، سیروس 
  .هان اسطوره به فلسفه، چاپ دوم، تهران، هرمسگذار از ج) 1384(مران، محمد یض

  .گفتمان و جامعه، تهران، نی) 1380(عضدانلو، حمید 
سـت  یمۀ اول قرن بین يها شنامهیونان باستان در نمای يها ظهور اسطوره«) 1384(ال ی، ليغرو يغفور

  .ات، تهران، سمتی، اسطوره و ادب»فرانسه
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  .چشمه، تهران، یخیرمان تار) 1381(غالم، محمد 
  .کتاب مقدس و ادبیات، ترجمۀ صالح حسینی، تهران، نیلوفر: رمزکل) 1379(فراي، نورتروپ 
تحلیل انتقادي گفتمان، ترجمۀ فاطمـه شایسـته پیـران و دیگـران، تهـران،      ) 1379(فرکالف، نورمن 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  .ران، توسبندهش، ترجمۀ مهرداد بهار، چاپ سوم، ته) 1385(فرنبغ دادگی 

  .شاهیعل یاوش، چاپ پنجم، تهران، صفیدرد س) 1377(ل یح، اسماعیفص
  .هاي سمبلیک، جلد دوم، ترجمۀ یداهللا موقن، چاپ دوم، تهران، هرمس فلسفۀ صورت) 1387(رر، ارنست یاسک

  .پایه گذاران نثر جدید فارسی، تهران، نی) 1384(کامشاد، حسن 
  .تهران، ثالث، یخیرمان تار) 1388(اچ، گئورگ کلو

  .نظریه هاي روایت، ترجمه محمد شهبا، چاپ دوم، تهران، هرمس) 1386(مارتین، واالس 
  .هاي رمان فارسی، تهران، فرزان روز نظریۀ رمان، ویژگی) 1382(محمودیان، محمد رفیع 

  .نه، تهران، افقیقصۀ تهم) 1382(، محمد یمحمدعل
  .م، تهران، مرکزبرهنه در باد؛ چاپ پنج) 1387( ، محمدیمحمدعل

  .داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، تهران، فرزان) 1373(مسکوب، شاهرخ 
هاي ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجري و محمد نبوي، چاپ  نامه نظریه دانش) 1385(مکاریک، ایرنا 

  .دوم، تهران، آگه
  .و امید ایرانیان سهراب کشان، چاپ سوم، تهران، فرهنگ معاصر) 1383(مهاجرانی، سید عطا اهللا 

  .نویسی ایران، چاپ چهارم، تهران، چشمه صد سال داستان) 1386(میرعابدینی، حسن 
  .نویسان ایران، تهران، چشمه فرهنگ داستان) 1386(میرعابدینی، حسن 
، تهـران،  )ش 1320از آغـاز تـا   ( یشـ یو نما یات داسـتان یر تحول ادبیس) 1387(میرعابدینی، حسن 

  .یادب فارسفرهنگستان زبان و 
، مجموعۀ مقاالت ادبیات داستانی در ایران زمین، ترجمـۀ پیمـان   »داستان بلند«) 1382(یاوري، حورا 

  .متین، تهران، امیرکبیر
  .ادبیات پسامدرن، چاپ دوم، تهران، مرکز) 1381(یزدانجو، پیام 

   
  


