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(دریافت 9912/7/82 :پذیرش)9912/91/83 :

چكیده
بازتاب اسطوره در داستانهای معاصر فارسی الهـا بخـ

و موِدـا اجسـ ا سـایتاری ـ

جوستالژیک و اجتقال بنمایه و تصاویر اسطورهای زمینهساز پیوجا رمان با میراث ارزشمنا گذشته
است؛ باین ترتیب ظهور اساطیر در داستانهای معاصر فارسی و جقـ

نن در ننـای ایـن ناـار

اهمیتی ویژه دارد .درونمایة داستانهای فارسی از دورة مشروطه بهبعا ،عماتاً مبا ث تـاریخی
و اِتماعی همراه با جگاهی پررجگ به ِنبههای اسطورهای بوده است؛ اما کودتـای  82مـرداد و
سرکوب جهضت مردمی ملی شان صنعت جفت در فضای یـس نلـود و منفعـن جاشـی از نن ،و
روی نوری به اسطوره و بازتاب نن در ادبیات داستاجی فارسی جقطة عطفی در یلق رمـانهـای
اسطورهای فارسی گردیا .در این مقاله ،سیر اجعکا

روایت اسطورهای در بریـی داسـتانهـای

معاصر فارسی در دهة چهن و پن اه با تسکیا بر رمان سووشون بررسـی و تللیـن شـاه اسـت.
روایت اسطوره ای در دورة مورد بررسی بیشتر منعطف به رمانهای تاریخی بـوده اسـت؛ زیـرا
 .9داجش وی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،داجشگاه تربیت مار  ،تهران ،ایران
 .8داجشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،داجشگاه تربیت مار  ،تهران ،ایران (جویسناة مسئول)

 bozorghs@modares.ac.ir

 .9استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،داجشگاه تربیت مار  ،تهران ،ایران
 .4داجشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،داجشگاه شهیا بهشتی ،تهران ،ایران
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نلبة ا سا

شکست و سریوردگی جاشی از سقوط دولت مصاق و ای اد فضای یفقـاننور،

رمان جویسان را به اجعکا

گستردة اساطیر و استفاده از زبان جمـادین ننهـا در داسـتان کشـاجا.

روایتهای اسطورهای ملی در دورة مورد بررسی بیشتر معطوف به روایتهای شاهنامه است.
واژههای کلیدی :اسطوره ،روایت اسطورهای ،ادبیات داستاجی معاصر فارسی ،سووشون.

 .0مقدمه
اسطوره 9ذهن پژوهشگران وزة ادبیات را ،از نناز شکنگیری اجواع ادبی 8تا امروز ،بـه
یود ِلب کرده است .با گذشت زمان و توسعة جقا ادبی ،تفسیر تـاریخی اسـطوره جیـ
گسترش یافت و بسـیاری از منتقـاان و پژوهشـگران دریافتنـا کـه اسـطوره بخشـی از
شایه های گوجاگون داج

را شکن داده است .اسطورة هر ملت زمینهساز معرفت نفـایی

و اجفسی اوست؛ بنابراین بازیواجی و تسوین نن که برنماه از روان ِمعی اجسـانهاسـت،
به شنایت تاریخ تمان و فرهنگ ملتها کمـک مـیکنـا .همـواره جگرشـی متبـت بـه
اسطوره های ملن اکم جبوده؛ بلکه دیاگاه های متبـت و منفـی ـول نن وِـود داشـته
است .بریی جظریه پردازان ،ماجنـا بـارت و هایـت ،اسـطوره را بازتـاب ویـایخ تـاریخی
شمرده و گروهی دیگر مخالف این دیاگاه بوده و برنن هستنا کـه اسـاطیر جـه بازتـاب
ویایخ تاریخی ،بلکه زبان قایق فلسفی اسـت .بررسـی و تللیـن متـون ادبـی از منظـر
روایتشناسی میتواجا موِب شنایتی بیشتر از ابعاد گوجاگون زیباییشنایتی و معنـایی
از طریق درک کامنتر درونمایه و پیرجگ داستاجی شود و الیههای پنهان مـتن را بـرای
یواجناه نشکار کنا و درجهایت موِب فهم تازهتری از متن شود؛ بـا ایـن یـادنوری کـه
طبعاً در هر دورة تاریخی هیچ جوع ادبی جمیتواجا باون فـر ِـذاب و ملتـوایی ننـی
یالب مسلط باشا .به دیگر سخن ،بررسیهای تـاریخی ادبیـات جشـان مـیدهـا در هـر
روزگار بریی از اجواع (ژاجرها) نالب میشوجا .در دجیای معاصر ،بهویژه در اوایـر یـرن
جوزدهم و بیستم میالدی ،یعنی از اوایر مارجیسم و رواج پستمارجیسم ،اسطوره ِـای
33

تحلیل نمودهای اسطورهای در رمانهای معاصر فارسی از سال ...9941

حلوه صالح و همکاران

پای ملکمی در ادبیات داستاجی ِایا پیـاا کـرده اسـت .بازتـاب اسـطوره در ادبیـات
معاصر ،بهیصوص ادبیات داستاجی ،زمینهای ِایا در عرصـة تلقیقـات ادبـی فارسـی
بهشمار می نیا؛ بنابراین پرس

پژوه

اضـر چگـوجگی بازجمـایی اسـطوره در رمـان

معاصر است .به منظور پاسخ به این پرس  ،بـا توِـه بـه م ـال مقالـه ،ضـمن بررسـی
اِمالی رمانهای اسطوره ای مشهور معاصر ،اصـن بـر بررسـی ایـن موضـوع در رمـان
سووشون بوده است؛ زیرا در این رمان میتوان بارزترین بازتاب ِنبههای اسـطورهای را
در روایتهای داستاجی نن تبیین کرد .در پاسخ به پرس

اصلی این مقاله مـیتـوان ایـن

فرضیه را مطرح کرد که نن اشارات اسطورهای بهتاریج در رمان فارسی گستردهتـر شـا
و در رمان سووشون به اوج یودش در یالب روایت اسطورهای رسیا.
روش تلقیق مبتنی بر چارچوب جظری روایتشناسی است که در نن ،ضمن بررسی
رمانها و توصیف ِنبهها و عناصـر اسـطورهای نن ،کوشـ

شـاه اسـت سـیر تلـول

بازتاب اسطوره ،از اشارات اسطورهای در رمانهـای پیشـین تـا روایـت اسـطورهای 9در
رمانهای این دو دهه بهویژه رمان سووشون ،تللین و تبیین شود.
در دورة مورد بررسی این مقاله ،دو دهة چهن و پن اه ،و تی پـی

از نن در دهـة

سی ،روایتهای اساطیری نمیخته با اشارات اسطورهای متنوع در رمانها یابـن مشـاهاه
است که ازِملة ننها بـوف کـور جوشـتة صـادق هـاایت ،یکلیـا و تنهـایی او از تقـی

مارسی ،رمان تاریخی ـ اسطورهای بیژن و منیژه اار علیاصغر ر یمزاده صـفوی ،یـون
سیاوش به یلم یلیی یریب و داستانجمای

جامهوار نرش شیوا تیر جوشتة ارسالن پوریا،

ملکوت اار بهرا صادیی و داستان جون و القلم از ِالل نلا مـا را مـیتـوان جـا بـرد.
برِستهترین رمان در دو دهة مذکور سووشون جوشتة سیمین داجشور است .جویسـناه در
این رمان با ترکیبی از ویایخ اسطورهای و وادث روزگار یود ااری برِسته و ماجاگار
یلق کرده که مورد استقبال بیجظیر ِامعة ایراجی یرار گرفته و عالوهبر نن ،به زبانهـای
گوجاگوجی جی ترِمه شاه است.
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0ـ .0پیشنیۀ تحقیق
دربارة روایت اسطورهای ،تا زمان این پژوه  ،تلقیقـاتی جـهچنـاان گسـترده در یالـب
کتاب ،مقاله ،پایان جامه و رساله اج ا شاه است و جویسناگان نن بهفرایور موضـوع بـه
بررسی تاریخی ناار و معرفی جویسناگان برِستة نن پردایتـهاجـا کـه مهـمتـرین ننهـا

عبارتاجا از :کتاب بین

اساطیری در شعر معاصر ( )9971از به اد رشیایان کـه در نن

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

ت یه و تللین ظهور کهنجموجه ها و اساطیر در ادبیات جمایشی ایران از نناز تا اجقـالب
اسالمی ()9929؛ رسالة دکتری علی جوری با عنوان بررسـی ِلـوههـای جمـادپردازی در
ادبیات داستاجی معاصر ()9921؛ پایانجامة ربابه ی داجی با جا بررسی بازتـاب اسـطوره در
رمان ِنگ ()9922؛ رسالة دکتری سیاعلی یاسـمزاده بـا جـا تللیـن کیفیـت اجعکـا
روایتهای اسطورهای ایراجی در رمانهای برِستة فارسی از  9917تا  )9921( 9927که
بعااً با اصال اتی در یالب کتاب منتشر شا .اهمیت پژوه

اضر در بررسـی روایـت

اسطورهای در رمانهای دهه چهن ،بهویژه رمان سووشون است که رمان پـی گـا ایـن
دوره بوده و الگویی برای رمانهای اسطورهای این دهه و دهههای بعا بهشمار مینیا.
 .2اسطوره و روایت اسطورهای
از زمان افالطون و سوفسطاییان ،اسطوره ذهن فالسفة نربی را به یـود مشـغول کـرده
است .در اجایشة یوجاجی ،این مسئله می بایست رابطـة قیقـت عقالجـی و فلسـفی را بـا
باورهای سنتی و دینی تبیین میکرد« .سوفسـطاییان عصـر روشـنگری یوجـان بـا تفسـیر
اساطیر سنتی یا روایتهای منسوب به ای دان ،بهمن لة تمتینهایی کـه قـایق طبیعـی و
ایالیی را نشکار میسازجا ،میکوشیاجا تا دو مقولة قیقت عقالجی و باورهـای سـنتی
را با یکایگر نشتی دهنا» (بیاجی.)4 :9979 ،
بریی جظریهپردازان اسطوره را بازتاب ویایخ تاریخی شـمردهاجـا« :اسـطورهشناسـی
چه درمورد زمانهای دور و چه امروز ،جمیتواجا بنیادی دیگر ِ تـاریخ داشـته باشـا»
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(بارت .)99 :9973 ،اسطوره مادّة اصلی تاریخی ملتها به ویژه ِوامعی است که سـابقة
ننها به پی

از تاریخ میرسا« :اسطوره زادة تاریخ و زادن و مردن نن به دست تـاریـخ

است؛ زیرا اسطوره گفتار برگ یاة تاریخ است» (بارت .)994 :9938 ،امـا طبـق اجایشـة
مولر« ،اسطوره جوعی دیواجگی و بیشتر جاشی از یطایی است که در زبان ای اد میشـود؛
لذا یلط معنا راز پیاای
نفرین

اسطوره است» (کاسیرر .)23 :9927 ،جگـرش مـاک

مـولر در

دیاگاههای اسپنسر و دیگران تسایر داشت .بررسی و تللین متون ادبـی از منظـر

روایتشناسی میتواجا موِب شنایتی بیشتر از ابعاد گوجاگون زیباییشنایتی و معنـایی
از طریق درک کامنتر درونمایه و پیرجگ معنای داستاجی شود و الیههای پنهان مـتن را
برای یواجناه نشکار کنا و درجهایت موِب فهمی تازهتر از نن شود.
ژرار ژجــت جظریــهپــرداز ادبــی فراجســوی ازِملــه کســاجی اســت کــه در زمینــة
روایتشناسی به مطالعهای گسترده پردایته است و جظریات

در این زمینه یکـی از

مهمترین جظریات در وزة روایت است .روایتشناسی ژجت بر چگوجـه جگریسـتن
به متون متمرک شاه است و به ما امکان میدها که تصـویری از چگـوجگی دروجـه
شان داستانها در داستانهای دیگر بهدست نوریم (برتن .)914 :9922 ،

ژجت ،متسار از شکنگرایان 4رو  ،یصه را یکی از ِنبـههـای روایـت مـیداجـا و نن را
ترتیب وایعی ویایخ ارزیابی میکنا.
لوی ـ استرو

با معرفی رمان 3بهعنوان «یک یالـب ادبـی یـاص ،نن را یـک جـوع

روایتی تلقی میکنا که بر مسنا اسطوره جشسته است .وی رمان را ملصول تن لیافتـه و
تغییرشکنیافتة اسطوره میداجا» (ِواری44 :9924 ،ـ .)43قیقت این اسـت کـه رمـان
با اسطوره پیوجای دوسویه دارد؛ یعنی از یک سو «سرچشـمة پیـاایی رمـان را بایـا در
اسطوره ِست» (زرافا )973 :9921 ،و از سوی دیگر ،همانگوجه که ژرژ دوم ین معتقا
است ،رمان ظرف بازسازی اسطوره است .اسطوره به تـاریخ یـا زمـاجی یـاص وابسـته
جیست و بنابر همین یصیصه ،همواره در هر جوع یا یالب ادبی و در هر دورهای میتواجا
بازیـابی و بازجمـایی شــود .گرچـه بـرای بازســازی و بـازیواجید نن اوضـاع تــاریخی و
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اِتماعی بیتسایر جیست ـ یا به عبارت دیگر ،ظهور نن بـه بسـترهای نمـادة اِتمـاعی و
فرهنگی در زماجه جیازمنا است ـ باوِود این ،اسطوره تاریخزدایی میکنا و به مخاطـب
یود میفهماجا در اِتماع با پایاههای طبیعی روبهروست ،جه با پایـاههـای مصـنوع و
تاریخمنا .اسطوره میتواجا بهترین اب ار برای بازسازی اجایشه ،معرفت و تقویـت ـ
بازگشت به یویشتن و ازِمله ننیترین منابخ فکـری و فرهنگـی در یلـق ناـار ادبـی
بهویژه رمان ملسوب شود.
2ـ .0تعریف اسطوره و روایت
اسطوره :در مفهو اصطال ی اسطوره ،ایتالفجظـر عمیقـی وِـود دارد؛ زیـرا ماهیـت
بینارشتهای نن موِب ورود جگاه های متفاوت و گوجاگون به عرصة اسطورهپژوهی شـاه
است .رُز در فرهنگ اکسفورد اسطوره را اینگوجه تعریف کرده است« :کوششی تخیلـی
و پیشاعلمی بـرای توضـیه هـر پایـاهای یـواه وایعـی ،یـواه ییـالی کـه کن کـاوی
اسطورهساز را برمیاجگیخت و کوششی برای رسیان به رضایت بـهِـای سـرگرداجی و
بیتابی دربـارة پایـاههـا»سـت (بـه جقـن از روتـون .)83 :9927 ،تـایلور ،یـو شـنا
ااباتگرا« ،1منشس شکنگیری اسطوره را ِاجااراجگاری» میداجست (بـه جقـن از کاسـیرر،
) 843 :9927؛ یعنی اجسان ابتاایی معتقا بود جیرویی در همة طبیعت یا امور ِریـان دارد
که ِان و هم اد نن است « .هرگوجه رکـت از ضـور یـا نیبـت نن ِـان یـا همـ اد
کایت میکنا .پ

برای نجکه بر مظاهر طبیعت چیره شوجا ،بایا ِان یا هم اد اشـیا و

پایاهها را موافق یوی

گرداجنا .ت ابو ،جـذر ،یربـاجی ،همگـی بـرای ایـن توافـق بـود»

(فری ر9921 ،؛ ضیمران.)3 :9924 ،
الجگاان گلیکی در دین و نیناة علم جی همین جظر را دارد:
اسطوره را جبایا کایاتی جادرست و باستاجی بهشـمار نورد؛ بلکـه بایـا نن را وِـه
سرمای زباجی داجست که از جمادهای چناسـا تی تشـکین یافتـه اسـت و دروایـخ
مرِخ نن در وزة مینوی استقرار دارد .بنابراین معنای اسطورهها را بایا در مسـالن
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وِودی و زیستی اجسان و جیـ تقـایر تـاریخی او ِسـتوِـو کـرد (بـه جقـن از
ضیمران.)98 :9924 ،

بریی ملققان اسطوره را جاشی از یودنگاهی داجستهاجا« :اجایشة اسطورهای صـورتی
یگاجه و مشخص از یودنگاهی با ویژگیهای یوی

است» (بیـاجی)919 :9979 ،؛ امـا

یواه اسطوره را صورتی برنماه از یودنگاه و یواه ملصول جایودنگاه ِمعـی بـااجیم،
بایا پذیرفت که اساطیر «م موعهای از تصورات و صورتهای ادراکی است که بی

از

نجکه تفسیری باوی و الکن از طبیعت باشنا ،مرا و مسـلکی ِوشـیاه از ِامعـه و در
کم اجتقال سایتار و اعمال و ت ارب نن ِامعه به ِهان اساطیر ملسـوب مـیشـوجا»
(باستیا .)99 :9971 ،اسطوره تالشی برای معنادار کردن هستی ِهان است.
روایت :1تعریف روایت دشوار است؛ زیرا هریک از روایتشناسـان از منظـر فکـری
یود به نن جگریستهاجا .ساده ترین تعریـف روایـت جـاظر بـر سـه ضـلخ راوی ،یصـه و
روایتشنو است .مایکن توالن با تسکیا بر این جگرش مینورد« :هـر یصـه مسـتل

یـک

گویناه است؛ بنابراین در مطالعة روایت بایا دو مؤلفة اصـلی را تللیـن جمـود :یصـه و
گویناه» ( .)7 :9929تعریف کادن از روایت جی برداشتی ساده و تی تساملی از همین
جوع جگرش به روایت است:
جقن اداة وایعی یا ییالی یا سلسلهای پیوسته از وادث از دهـان راوی یـا طـرف
یطاب .روایتها را بایا از شرح و وصف االت ،کیفیتها یا مویعیتها و جیـ از
ارالة دراماتیک وادث متمای کرد .روایت شامن م موعة وادث یا داسـتانهـایی
است که در فراینا روایت یا گفتمان جقن میشود و در ضمن نن وادث بـهترتیبـی
یاص اجتخاب و تنظیم میگردد (.)837 :9921

یکی از رایجترین تعاریف روایت همان تعریف جخسـتین سـایتارگرایان اسـت کـه
«روایت را معادل با مفهو پیرجگ میداجنا؛ مفهومی که اصن ترکیب پیرفت زماجی و
علیت است» (مارتین .)37 :9921 ،اهمیت این تعریف زماجی نشکارتر میشود که بااجیم
پیرجگ مهمترین عنصر داستاجی از زمان ارسطو تا امروز است .مایکن توالن در تعریفـی
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دیگر نورده است« :روایت توالی ویایخ منطقی و زماجی است که پیوستگی ننها اصـن
تمرک بر فرد یا افرادی است که یواجناه به نجان گرای

متبت یا منفی مییابا و گویـای

تغییر وضعیت است» (به جقن از یاسمزاده و ب رگ بیگالی .)999 :9911 ،بهجظر میرسا
این تعریف بیشتر از همة تعاریف دیگر ال اهمیت است؛ چـون هـیچ داسـتاجی بـاون
توالی ویایخ منطقی و زماجی جوشته جمیشود.
2ـ .2روایت اسطورهای و عناصر روایت
بلث روایت از جکات کلیای مبلث داستان است .تعریف روایت اسطورهای معاصر بـه
این شرح است:
رماجی که در نن اسطورهای با همه یا نالب عناصـر و ویژگـیهـای یـود ازِملـه
وِود عناصر یارقالعاده یا ِنبههای ماورالی ،بنمایهها و اعمال و کـن

ماسـی

یهرماجان ،کهنالگوها و جمادهای یاص نن اسطوره و ریاادها در سطه سـایتاری
روایت (پیرجگ) ت لی یابا و تسایر بینامتنی نن در نالب عناصر روایی رمـان چـون
بنمایـه ،شخصـیتپـردازی و ریـاادها مشـهود باشـا ،نن را روایـت اسـطورهای
میجامیم .متن رمان سووشون جوشتة سیمین داجشور یا سالمرگی جوشتة اصـغر الهـی،
درد سیاوش جوشتة اسماعین فصیه (ب رگ بیگالی و دیگران.)848 :9921 ،

بریی از پژوهشگران و جظریهپردازان ،ماجنا کاترین کوهلر ریسمن و ویلیا لباو 2،بر
این باورجا که روایت کامن روایتی است که واِا ش
کن

مؤلفة چکیاه ،تعیـین مویعیـت،

در ال گرهافکنی ،ارزشگذاری ،راه ن یطعی و یطعة پایاجی است.
هاف روایت شناسی کشف الگوی عا روایت که دربرگیرجاة همة شیوههای ممکن
گفتن داستان و الگوی تولیا معناست ،ضرورت شنایت عناصـر پایـهای و بنیـادین
روایت کاری اساسی است .بسیاری از نجاجی که روایت را پایاهای ِهاجی میداجنا،
معتقاجا عناصر نن جهتنها در همة ناار روایی مشترک است ،تی میتوان سـایتاری
وا ا برای همة روایتهای داستاجی ِهان ترسیم کرد (یاسمزاده و ب رگ بیگـالی،
.)993 :9911
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مارتین (18 :9921ـ )19عناصر روایت را شامن «شخصیت ،مکان ،رویااد ،کن

و پیرجگ» داجسته است .وی معتقا است کن
نن را در روجا علّی و زماجی بهپی

و پیرجگ ِنبههای پویای روایتاجا کـه

میبرجا؛ در الی کـه شخصـیت و مکـان رویـاادها

عناصر ایستای روایتاجا» (همان ِا) .از زمان جخستین تالشهای علمی روایـتشناسـی
والدیمیر پراپ تاکنون ،هریک از روایتشناسان از منظر یـاص یـود بـه یکـی از ایـن
عناصر توِه کرده و نن را کاجون اصلی روایت بهشمار نوردهاجا .اجسان جخسـتین بـرای
باورپذیری و منطقی کردن افکار یود به چی ی جیازمنا بـود کـه یـک یاصـیت داشـته
باشا و روایت بهترین وسیله برای رسیان به چنـین هـافی ملسـوب مـیشـا؛ زیـرا
روایت یارت ییرهکنناهای در پیری ی و سایتاربنای همة جوشتار ،تفکر و تی اجواع
داج

را داراست.

 .4بازتاب اسطوره در ادبیات داستانی معاصر فارسی
چنانکه بیان شا ،وِود اسطوره میتواجا به سایتار روایی داستان اجسـ ا بخشـا و بـه
ماجاگاریِ ،ذابیت و اارگذاری متن کمک کنا .تمایـن بـه بهـرهگیـری از اسـطوره در
رمان ،عالوهبر اینکه جوعی بازگرداجان رمان به سرچشمة یوی

است ،به گرای

ذاتی

اسطوره در برگشتپذیری و باززایی جی برمیگردد؛ زیرا ایـن یاصـیت دالمـاً ا یـا و
بازسازی میشود .دالهای اسطوره داللتهای ضمنی دارجا و به زمان و مکان یاصـی
بستگی جاارجا و در هر متنی اِازة ورود مییابنا .این یصلت ذاتی ،یعنی بریورداری
از داللتهای ضمنی ،به اسطوره یاصیت سیالیت و اجعطافپذیری داده اسـت .بازتـاب
اسطوره در داستانهایی که بهدالین مختلف به بازجویسـی ملـا اسـطورههـای ملـی و
دینی میپردازجا ،دیاه میشود .ننها جوعی تقلیا و ایتباسی ینک از اسطورههای اصـلی
هستنا که جویسناه در نن کوش

میکنا تنها با دادن شـکن و سـایتار امـروزی ،یعنـی

رمانواره کردن نن ،بازگشت به فرهنگ و تمان کهن را در میـان یشـرهای مختلـف یـا
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یشری یاص در ِامعه زجاه کنا ،باون اینکه در بازجگری یا بازنفرینی اار دچار ز مت
شود.
4ـ .0روایت اسطورهای در داستانهای معاصر فارسی از مشروطه تا دهۀ چهل
یکی از موضوعات اساسی و مهم که در ادبیات داسـتاجی ظهـور و بـروز برِسـته دارد،
ِریان اسطوره در رمانهای فارسی است .پ

از شکست یاِاریـه درمقابـن رو هـا،

جگارش رمانهای تاریخی نناز شا« .البته بریی معتقاجا که جگارش رمانهـای تـاریخی
را در ایران بایا به ترِمة رمانهای تاریخی نربی در ایـران مربـوط داجسـت کـه بـرای
اولین بار ایراجیـان را بـه ایـن سـو متمایـن جمـود» (بـاالیی و کـوییپـر )99 :9977 ،؛
«رمانهایی که یود در ِهان نرب بسیار متسار از رشا تفکرات اوماجیستی بود» (لوکـا،،
 .)919 :9922جگارش رمان تاریخی بـا شکسـت جهضـت مشـروطه و سـراج ا سـقوط
مصاق در کودتای  82مرداد بهاوج رسیا.
ظهور دوبارة رمانهای تاریخی و سپ

اسطورهای اصن این فضاست .نااری کـه

براینا چنین فضا و سایتهپردایتة نن است ،نالباً ناار جسلی است که باورهایشان را
ازدست داده ،با جوعی شرمناگی دروجی و تالش برای جپذیرفتن وایعیتها ،ییال را
بر وایعیت ترِیه دادهاجا و به دجیای افساجههای پریوار و دجیای کودکی گریختهاجا
تا با رماجتیک کردن وضعیت جابهن ار یود و زماجه ،ملیطی یابـن تلمـن بیافریننـا
(میرعاباینی.)194 :9921 ،

باال گرفتن ِریان اسطورة نریایی که در سالهـای پـی

از ِنـگ ِهـاجی دو اوج

گرفت و در دورة رضاشاه به ایران رسیا،
[ایراجیان را] در افسون یک یاجهتکاجی فرهنگی و تـاریخی و بازگشـت بـه دوران
پرشکوه تمان نریایی فروبرد .رضاشاه جا پهلـوی را بـرای سلسـلة یـود برگ یـا؛
نمویتن زبان پهلوی باب روز شا؛ پورداوود جخستین و کهـنتـرین بخـ

اوسـتا،

یعنی گات ها را ترِمه کرد؛ پیرجیا تاریخ ایران باستان را جوشت و گذشتة نرماجی در
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جخستین رمانهای تاریخی بازنفرینی شا؛ تی جویسناهای چون صـادق هـاایت از
این موج فراگیر برکنار جماجا و برای نمویتن زبان پهلوی به هنا رفت .داستانهایی
ماجنا پروین دیتر ساسان و مازیـار را جوشـت ،در گوشـهوکنـار جوشـتههـای

بـر

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

در چنین فضایی ،رمانهایی با ملوریت افراط در ا ساساتیگری (ساجتیماجتالیسـم)
جی شکن گرفت .رماجتیسیسم و جاسیوجالیسم وِه نالـب ادبیـات داسـتاجی ایـن دوره در
پردازش رمانهای تاریخی و اسطورهای شاجا« .باوِود نجکه در دهههای ننـازین 9911
بهدالیلی چون رشا جاسیوجالیسم باستانگـرا ،ا تـراز از تمایـن نشـکار بـه مسـلکهـای
سیاسی بر اار یفقان موِود ،ا سا گرایی و رماجتیسیسم ،زمینههای بازگشت به تاریخ
پرعظمت ایراجیان را در یبن از اسال فراهم جموده بود» (سپاجلو .)39 :9929 ،این ِریـان
در ایران با کودتای  82مرداد  9998و سقوط دولت مردمی مصاق شات گرفت؛
[زیرا] ضربة کودتا بر تارک مخالفان کومت و روشنفکران و اهن یلم ،جاگهـاجی،
سنگین و گیجکنناه بود؛ عاهای اعـاا  ،گروهـی تبعیـا و شـماری زجـااجی شـاجا.
ِمعی جی بهیول ایوان االث «چتر بوالدین جاپیاا به دست /روی سا نهای دیگـر
گا » میزجنا و به کشورهای نربی و بلوک شرق پنـاه مـیبرجـا و نن دیگراجـی کـه
میماجنا ،یاموشی میگ یننا زبان در کا و یلم در نالف ،سر در الک فرومیبرجـا؛
شکست و گسست را باور میکننا ،بریی به پـوچی و هـیچاجگـاری مـیگراینـا و
شماری هم در نبار گم میشوجا .نن شور و تلرک بروجی دهة یبـن یکسـره ملـو
میشود و اج وای دروجی ِای

را میگیرد و جو هسرایی برای وطن مردة یـوی

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

بنابراین ،باوِود بریی دالین ،روی نوردن ایراجیان به اسـاطیر را جاشـی از سـایتار
ذهنی ایراجیان داجستهاجا؛ چنانکه دربارة علت اساسی ماجـاگاری سـایتار اسـطورهای در
ذهن و اجایشه و روش تفکـر ایراجـی جوشـتهاجـا« :علـت اساسـی نن بازجمـاییهـای بـا
تصورات یومی ماست که سلطهاش بر ذهن ایراجی پابرِاسـت و از هـ اران سـال پـی
تاکنون تغییـری در نن پایـا جیامـاه اسـت» (ملمـای و عباسـی .)18 :9921 ،یکـی از
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ِریانهای داستانجویسـی دهـة سـی در ایـران اسـطورهگرایـی یـا گـرای

بـه ا یـای

اسطورههاست که دوشادوش رمان تاریخی رکت میکنا و هماجنا و بی

از هر عاملی

از تلوالت سیاسی ـ اِتماعی نن دهه در ایران سرچشمه میگیرد؛ «البتـه در ایـن زمـان
به روایات اسطورهای با یکلیا و تنهایی او ( )9994جوشتة تقی مارسـی کـه

ابتاا گرای
بهظاهر نفرین

داستان براسا

روایت توراتی یهوه و شیطان اسـت» (تسـلیمی:9929 ،

 )13شروع میشود .جاگفته جماجا که صـادق هـاایت میـان اسـطوره و داسـتان در رمـان
معاصر فارسی پیوجای گسترده و عمیق بریرار کرد و نن را از اشارات موردی بریـی از
داستانجویسان همزمان و پی

از یود به متن داستان در بوف کور کشاجا.

بوف کور صادق هاایت جموجهای دریشان از این ِریـان ادبـی بـهشـمار مـینیـا.
بهرهگیری از ظرفیت های اسطوره در داستان در کنـار یـارت بالمنـازع هـاایت در
داستانپردازی و فر نشناییزدای ناار او ،چنـان ییـرهکننـاه بـود کـه جویسـناگان
بسیاری را به بریراری رابطة بینامتنی با بوف کور کشاجا و تی ِریاجی اسطورهگرا
بهراه اجاایت که بریی از نن بهعنوان ادبیات بوف کوری جا میبرجا (میرعابـاینی،
.)9397 :9921

رمان یکلیا و تنهایی او گرچه بیشتر متسار از اسطورههای نیربومی است ،بـیتـسایر از
ِریان بوف کوری جی جیست .جگارش رمان تاریخی ـ اسطورهای بیـژن و منیـژه ()9994

اار علیاصغر ر یمزاده صفوی ،یون سیاوش ( )9991اار یلیی یریب و نرش شیوا تیر
( )9992جوشتة ارسالن پوریا جموجههایی از نن رمانهای اسطورهگراست که با رویکـردی
رماجتیستی و جوستالژیک جوشته شاهاجا.
انلب رمانجویساجی کـه درصـاد اسـتفاده از روایـتهـای اسـاطیری بـرای اجتقـاد
اِتماعی و سیاسی از کومت ،تبیین اجایشـه ،تلریـک ا ساسـات ملـی و ای ـاد
ِذابیت و ِلوة شاعراجه در داستانهایشان بودجا .به اسطورههای ماسی شـاهنامه
روی نوردجا و از یـارت نن هـا در پـرورش معـاجی و اهـااف یـود بهـره بردجـا
(یاسمزاده و ب رگ بیگالی.)71 :9911 ،
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در چنین فضایی ،اسطورههای یرباجی ،نزادی و دادگستری همچـون سـیاوش ،فریـاون،
نرش و کاوه ،و تمهای نالب اسطورههای تاریخی که ِلوة اسطورهای یافته بودجا ماجنا
م دک و بابک بهعنوان اسطورههای مـورد پسـنا مخالفـان کومـت رشـا چشـمگیری
یافتنا؛ زیرا ایراجی سریورده از وضخ موِود و جاتوان از رسـیان بـه نمـال و نرزوهـای
یود ،جیاز داشت با ماسهسرایی از شخصیتهای اسطورهای ،به نجان هـویتی افسـاجهای
بخشا تا بتواجا با پناه پردن به ننها ،ضمن طرح اجتقادهای یـود بـه زبـان دیگرگوجـه و
سمبلیک ،درماجاگی و جاتواجی یوی

را جی ِبران کنا یـا از اجـاوه و رجـج و گنـاه

بکاها .کارکرد اسطوره در این مویعیت بیشتر تالش برای و ات ملی ،تفکر و بازیـابی
هویتی در میان افراد ِامعه است.
4ـ .2روایت اسطورهای در داستانهای معاصر فارسـی از سـال  0431تـا  0431بـا

تأکید بر رمان سووشون
البته در ادبیات داستاجی طی سالهای  9991تا  ،9937بهدلین بیااری مرد و بی اری از
نلبة بیگاجگان (استعمارگران) ،گرای

به استفاده از روایتهای اسطورهای ـ ماسی (با

مرک یت روایتهای شاهنامهای) جمود بیشتری دارد؛ چون اسطورهها این یابلیت را
دارجا که با مقتضیات ِامعه سازگار شوجا و معاجی ِایا بیابنا و «تعبیر مضامین
مختلف زجاگی را عهاهدار شوجا» (میرعاباینی .)949 :9927 ،بنابراین جویسناه این
امکان را مییابا با توِه به اوضاع رو ی و مقتضیات ِامعهاش ،بهکمک اسطوره،
جاگفتهها را در سیر داستان ِاری کنا و دجیای پرتنایا فردی و پارادوک های
اِتماعی و پرتن

روزگار را با زباجی جمادین بهتصویر کشا و ضمن فظ ریم تفرد،

به فرد تواجایی بازاجایشی در یویشتن فردی و یومی عطا کنا .در فاصلة این دو دهه،
روایتهای اساطیری نمیخته با اشارات اسطورهای متنوع و گوجاگون در رمانها اجعکا
یافت .در این دوره ،گرای

به استفاده از روایتهای اسطورهای شاهنامه بی
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گذشته جمود یافت« .این تماین تی داستانجویساجی چون نل ا ما را جی متسار سایت؛
بهگوجهای که وی در بریی از رمانهای

چون جون و القلم ( )9941از شخصیتها و

داستانهای شاهنامهای بهوضوح یاد میکنا» (نلا ما 972 :9929 ،به جقن از یاسمزاده
و ب رگ بیگالی .)79 :9911 ،رمانجویسان ایراجی در استفاده از اسطورهها رویکردی
اابت و یکسان جاارجا؛ بلکه بهدالین مختلف ادبی ،اِتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و
ایتصادی و بهشکنهای گوجاگون به بازتاب اسطورهها در رمانهای یود روی نوردهاجا.
یکی از شیوههای ت لی اسطورهها در داستانهای فارسی و بهویژه رمان ،کاربرد ت یینی
و تلمیلی ننهاست .بریی از جویسناگان به کمک تلمیلات و اشارات اسطورهای
میکوشنا سطه ِذابیت اار یود را جسبت به ناار دیگر یوی
اف ای

یا جویسناگان همعصر

دهنا .شیوة دیگر ت لی اسطورهها در داستانهای فارسی ،کاربرد یک یا چنا

عنصر اسطورهای چون کهنالگو ،بنمایه و جمادهای اسطورهای در رمان است که روشی
پرکاربرد در رمانجویسی معاصر فارسی ملسوب میشود و دروایخ بازگشت به
سرچشمههای بومی است که بازسازی و بازنفرینی روایت اسطورهای کهن را مسمنی
برای رهایی از بلران هویت و شیوهای برای ا یای م ا و عظمت ملی و الفت بین
ت اد و سنت میداجنا 1.هوشنگ گلشیری در این باره جوشته است« :بهجظر من،
جویسناگان بهتر است بهِای تقلیا از رلالیسم ِادویی 91،رلالیسم سوسیالیستی 99و ...به
سرچشمههای ادب یودمان برگردجا و ننها را با دستاورهای ِهاجی داستاجیجویسی
پیوجا ب جنا» (.)91 :9911
در رویکرد بازیواجشی به اسطورههای ایراجی،
رمانجوی

ایراجی سعی میکنا ،بینجکه اسا

روایات اسطورهای برهم یورد،

ننها را به زمان و مکان معاصر ج دیک کنا و از ورای این روایات اسطورهای ،به
بیان مشکالت معاصر بپردازد؛ لذا کوش
اسطورهای و اسا

میکنا درعین فظ شخصیتهای اصلی

داستانها ،صورت ِایای منطبق بر زماجه به ننها ببخشا

(نفوری نروی.)939 :9924 ،
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جادر ابراهیمی در داستان «نرش در یلمرو تردیا» ( )9948از م موعهای به همین جا به
بازنفرینی طن وار نرش اسطورهای میپردازد .او نرش را اجساجی عادی معرفی میکنا که
بهعلت نم جان داشتن ،یا در ِنگ میگذارد؛ اما چون تنهاست ،شکست مییورد و
تیر را میشکنا و میگری د .هر جسن اسطورهها را بنابه جیازها ،باورها و اجگی شهای
ایالولوژیک یود دریافت و تسوین میکنا« .جویسناگان اسطورهپرداز با پردایتن به
مسالن ابای بشر متن اج وا ،گناه ،عشق ،اضطراب و مرگ یصا دستیابی به کلیتی فلسفی

و ادبی را دارجا» (میرعاباینی .)948 :9927 ،کورش سللشور در اژدهای کوچک
( )9949در ای اد فضایی اسطورهای ـ سوررلالیستی به توفیقی جسبی دست مییابا.
اژدهای کوچک داستاجی از تمایالت شیطاجی در بشر است و به ِنبههای گوجاگون
رججهای رواجی و ایالیی اجسان توِه میکنا .هرم شهاادی در ب جگاه مبارزات مردمی،
یعنی سال  ،9937رمان شب هول را جوشت .او یکی دیگر از جویسناگاجی است که به
شیوة سوررلال و با زباجی جمادین ،با بهرهگیری از روایت دینی ضرت ابراهیم (ع)،
اسماعین (ع) و ماِرای هاِر و سارا ،به بازجمایی و برِستهسازی جق

روشنفکران

در دورههای مختلف تاریخ معاصر و بیااری مرد پردایت.

4ـ2ـ .0خالصۀ رمان سووشون
سَووشون یا سیاوشان دراصن بهمعنای سوگ سیاوش است که طی یرنها در میان مـرد
سینهبهسینه جقن شاه و در عنوان رمان ،جویسناه صورت لفظی شکستة نن را که در میان
مرد شیراز رایج بوده ،نورده است .این رمان در  89فصـن ( 914صـفله) جوشـته شـاه
است.
سوشوون یصة زجی است بهجا زری ،بریاسته از یاجوادهای متوسط ،که با ازدواج بـا
یوسف ،مردی از یاجوادة فئودال و رو اجی ،به زجاگی ِایای وارد شـاه اسـت .زری
در کنار همسر و سه فرزجاش و در اجتظار بهدجیا نمـان فرزجـا چهـار  ،بـرنن اسـت تـا
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نرام

یاجهاش را فظ کنا؛ اما زجاگی او درگیر ماِراهای زماجه میشود .رمان فضـای

اِتماعی سال  9981و اواین ِنگ ِهاجی دو را منعک

میکنا؛ سالهایی که اجگلی

در شیراز یشون نورده استِ .نگ جایواسته با یود یلطی و بیماری بههمـراه نورده و
سربازان اجگلیسی با کمبود نذویه روبهرو شاهاجا .یوسفیان روشنفکر و تلصینکرده
که متکی به ارزش های ملی و بومی یود است ،ماجنا سایر ملّاکین رفتـار جمـیکنـا و از
فروش نذویه به یوای اجگلی

سر باز میزجـا .در ایـن میـان ـوادای روی مـیدهـا و

یوسف با توطئة اجگلی ها کُشته میشود .با تلـولی کـه در زری پایـاه نمـاه ،مراسـم
تشییخِنازة یوسف به رکتی مردمی و ضااستعماری تباین میشود.
رمان سووشون بر زمینة تاریخی پ

از شهریور ،9981و با گوشة چشمی به بعضی

از ویایخ زمان رضاشاه و اشاره به یک وایعة تاریخی پی

از این ِنگ ،استوار است

(گلشیری .)29 :9918 ،داجشور در این رمان به ضور گستردة یارِیها ،بهیصوص
اجگلیسیها ،در ایران و ِنگ ِهاجی دو اشاره میکنا .داستان با عقاکنان دیتر اکم
شروع می شود و با این اتفاق ،مخاطب با فضا و شخصیتهای رمان که بیشتر ننها
یارِی هستنا ،نشنا میشود و در ادامه با تلوالت سیاسی ،اِتماعی و ایتصادی این
ضور و تسایر عمیق نن بر الیههای مختلف اِتماع ،ضربنهنگ داستان تناتر و به
همین جسبت تلول شخصیتها و کن

ننها بارزتر میشود.

4ـ2ـ .2جایگاه سیمین دانشور در میان نویسندگان ایرانی
سیمین داجشور بیشک تواجاترین و مشهورترین زن داستانجوی

ایران است .وی در

شمار برِستهترین داستان جویسان ایران یرار دارد .او اولین زن جویسناهای است که در
عرصة ادبیات داستاجی ایران اعتبار یافته است .معروفترین رمان او سووشون است .از
داستان های کوتاه او جی که در سه م موعه اجتشار یافت ،در داین و یارج از کشور
بسیار استقبال شاه و بعضی از ننها به سایر زبانها ترِمه شاه است« .بارزترین
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است .این تعلق بامعنا سهم

ب رگی در تشکین مشی جگارش و طرز دیا او دارد» (دهباشی .)911 :9929 ،از نج ا که
داجشور سعی کرده در داستانهای

به زجان بپردازد ،انلب شخصیتهای داستانهای

زجان هستنا .توِه به زجان و پردایتن به زجاگی ننها پی

از او تا به این ا در

ادبیات داستاجی ایران سابقه جااشته است.
داستانهای داجشور وایعیت را منعک

میکننا و موضوعاتی چون دزدی ،زجا،

ازدواج ،زایمان ،بیماری ،مرگ ،ییاجت ،ا تکار ،بیسوادیِ ،هن ،فقر و تنهایی را
دربرمیگیرجا .موضوع ناار او عماتاً مسالن اِتماعی سالهای 9941تا  9911است.
یواجناه ننها را لم

و باور میکنا .او از مرد اطراف

الها میگیرد .داجشور در

تصویر کردن شیوة زجاگی طبقات پایین و طبقة متوسط سنتی و طبقة بورژوا به یک
اجاازه مهارت دارد (همان.)849 ،

استفاده از له ه و فرهنگ شیرازی ازِمله موارد یابن تعمق و مهم ناار اوست که
در شنایت بهتر این جویسناه مؤار یواها بود؛ زیرا وی از این امکاجات برای پاسااری
و فاظت از فرهنگ بومی یود سود برده است .او با دردست داشتن این اب ار سعی در
جشان دادن اصالت و یامت فرهنگ این سرزمین دارد.

4ـ2ـ .4بازتاب روایت اسطورهای در رمان سووشون
اوج هنــر داســتانجویســی داجشــور در رمــان سووشــون اســت« .ایــن ااــر از یــث فــن
داستانجویسی و هنر پردازش شخصیتهای داستاجی و پرورش درونمایه به ـای یـوی
و سترگ است که شایا بتوان نن را جقطة عطفی در تاریخ داستان معاصر ایـران داجسـت»
(یبادی .)41 :9929 ،سیر تکاملی در داستان اینگوجه است که داجشور تلوالت سیاسـی،
اِتماعی یا تی ایتصادی را در سالهای ِنگ ِهـاجی دو در شـیراز جشـان داده و بـا
اجتخاب ایث یون سیاوشانِ ،نبههای ماسی و اساطیری را به رمان افـ وده اسـت؛
بهگوجهای که میتوان گفت جگـارش رمـان سووشـون ( )9942کـه بایـا بـهجـوعی نن را
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بازسازی امروزین از اسطورة سیاوش داجست ،جموجة اعالی روایت اسطورهای با گرای
یادشاه است؛ چنانکه عطف توِه به اسطورة سیاوش و پیوجا مظلومیت او بـا یوسـف،
شوهر زری ،بهجوعی یادنور مظلومیت ِالل نلا ما در مبارزه با استعمار و استکبار جی
هست .عباالعلی دستغیب در این باره جوشته است« :دروایخ یوسف تصویری صادیاجه از
ِالل نلا ما است؛ یعنی تصویری از روشنفکری صـریه ،یشـمگین و متفـرد .او از
ساللة عیاران کهن است که بیاادگری را برجمیتافتنا و میکوشـیاجا تـا ـا امکـان بـه
کمک دردمناان بشتابنا» ( .)919 :9929رمان اسطورهای سووشون بهتـرین شـاها بـرای
بازجمایی جق

و کارکرد اسطوره در رمانهای معاصر است ،ننگاه که بنیادهای هویتی و

موِودیت تاریخی و نرور ملی در معرض ه ـو فرهنگـی و سیاسـی بیگاجگـان یـرار
میگیرد .سیمین داجشور در این رمان همراه با گفتمـان پسااسـتعماری همفکـر و همسـر
یوی ِ ،الل نلا ما است.
گفتمان سیاسی داجشور در بازجویسی اسطورة سیاوش درنمیختن نن با تاریخ عاشورا
و رویکرد اجقالبی اما

سین (ع) در عاشورا جهتنها از تـالش هوشـمنااجة داجشـور

برای ِلب مخاطبان ایراجی کایت میکنا که تعصـبی یـاص بـه هویـت ملـی و
مذهبی یود دارجا ،گواه توأمان بودن ظرفیتهای زیباییشنایتی اسطورهها و ننـای
اجایشگاجی ،در براجگیختگی ملی ایراجیان است (یاسمزاده و بـ رگ بیگـالی:9911 ،
.)79

و ا ین یود مؤیا گرای

رماجتیستی داجشور و جاظر بـر سمبولیسـم اِتمـاعی ،زبـان

اعتراض و اجتقاد جویسناه از فضای موِود در ِامعة ایران است .تماین بـه اسـطوره در
این دوران به ای بود که دهة چهن و پن اه نلبة اسطوره بریردملوری یـرار گرفـت؛
زیرا اسطورهگرایی تنها ملاود به جیروهای مخالف کومت جبود؛
بلکه یود کومت در رویارویی با جیروی اپوزیسیون و گسترة سیاست و اِتمـاع،
از اسطوره بهره برد و ِایی برای یرد فلسفی که راهگشـای ِامعـة مـارن اسـت،
بایی جگذاشت؛ بهگوجه ای که پی

از نناز دهة پن اه ،مشاوران دربار پهلـوی طـرح
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ِشنهای 8311سالة شاهنشاهی را دادجا و کومت جی نن را با شکوه تما بهاِرا
گذاشت .سخنان ملمارضا شاه ،هنگامی که در پیوجا با ب رگترین شاه همة دوران
ایران گفت« :کورش نسوده بخواب که ما بیـااریم» ،گرچـه همـان زمـان از سـوی
گروهی مخالف و بریی مرد به ریشخنا گرفته شـا ،امـا درونمایـهای پیچیـاه را
بیان میکرد .در قیقت پهلوی دو به شاهی با سـیمای اسـطورهای تکیـه مـیکـرد؛
باین سان کومت جی برای رویارویی بـا اسـطورههـای مخـالف و بـرای اسـتوار
سایتن پایههای یـود بـه اسـطورهسـازی روی نورد (ملمـای و عباسـی:9921 ،
11ـ.)19

یکی از جشاجههای بازتاب اسطوره در رمان این است که جویسناه در داستان عالوهبر
مکانهای معمولی ،از مکان های مقا
پوست

شیراز ازِمله باباکوهی جا برده است« :و

را برده باباکوه و به بابا هایه کرده و بابا هم برای مریا هو کشیاه» (داجشور،

)942 :9919؛ « نن شب باباکوهی ،بابا برایشان فال افظ را گرفت و یواجا که [»]...
(همان .)817 ،یکی دیگر از مکانهای مقا

شیراز شاهچراغ ـ برادر اما رضا (ع) ـ

است که دو بار در داستان به نن اشاره شاه است« :اما اینکه ِنازه را برای طواف به
شاه چراغ ببریم و ِماعت در صلن سینه و زج یر ب جنا و نیای مرتضایی جماز میت
بخواجا» (همان)819 ،؛ «سروان به همان زودی از ِا دررفت’ :شاهچراغ! مخ شهر؟
[( »‘]...همان .)811 ،کوه مرتاضعلی جی جا مکاجی در شیراز است که میان مرد شهر
یااست دارد .ذکر این مکانها در رمان از للاظ مذهبی و عرفاجی اارگذار هستنا.
دریت اسطورهای گیسو :به روایت سووشون ،این دریت میعادگاه سوگواران
سیاوش است و در تما گرمسیر معروف است .در داستان با دیت یاصی به این
دریت اشاره شاه است:
زری توضیه داد« :اول بار که دریت گیسو را دیا از دور ییال کرد دریت
مراد است .و لته کهنة سیاه و زرد و یهوهای به نن نوی ان کردهاجا .ج دیک که رفتم
دیا جه ،گی های بافتهشاه به دریت نوی ان کردهاجا .گی
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شوهرهایشان ِوانمرگ شاه بوده [ ]...یا پسرهایشان ،یا برادرهایشان» (همان،
.)874

ویژگی دیگر توِه به مکانهای تاریخی ماجنا افظیه و ارگ کریمیاجی است:
«زری میداجست که دکتر عبااهلل یان از گروه افظیون است و نن گروه هر شب ِمعه
بر سر م ار افظ ا یا میگیرجا» (همان)827 ،؛ «طبقک

اولی که مخاطب بود ِواب

داد’ :ک ا بایا برو ؟‘ عمهیاجم گفت’ :ارگ کریمیاجی ـ دوسایخاجه‘» (همان.)99 ،
یکی از ابعاد مهم شخصیت یوسف ِنبة اسطورهای وی است که به شخصیت
«سیاوش» و بیگناه کشته شاج  ،درست ماجنا یوسف ،شباهت داردِ .نبة جمادین و
ارتباط شخصیت او با شخصیت ظلمستی اما

سین (ع) هم ذکرکردجی است

(ادیبزاده .)933 :9919 ،از سویی ،جا یوسف میتواجا جاظر به شخصیت یوسف پیامبر،
فرزجا یعقوب (ع) ،باشا .داستان یوسف پیامبر در یرنن م یا نماه است .وی در زمان
یلطی در مصر با ادارة صلیه و درایت ،گنا را ذییره میکنا و مرد را از یلطی
ج ات می دها .جویسناه با اجتخاب این جا و این شخصیت و ضایت او با اشغالگران و
ظلم ،او را همچون من ی در زمان یلطی معرفی میکنا .شخصیتهای داستان جمادی
از شخصیت های اساطیری هستنا .اجتخاب جا سووشون برای رمان ،توِه به
شخصیت های اساطیری چون رستم ،سهراب و سیاوش ،و اشاره به مراسم سوگ
سیاوش همه جشاندهناة جق

اساطیر در رمان استِ .نبة استعاری شخصیت یوسف

جی به اساطیر اشاره میکنا .عنوان داستان سووشون است؛ اسم رسم ع اداری سیاوش.
سیاوش یهرمان اساطیری ایران است .سهراب فرزجا رستم است .اجتخاب این جا ها
باعث نشنایی یواجناه با اساطیر و داستانهای یهرماجان ایراجی شاه است« .جا ها ،جمادها
ماسی

و جشاجهها همه از فضایی اسطورهای و

کایت میکنا :یوسف تااعیگر

سیاوش است ،و رستم و سهراب و یسرو که شخصیتهای اسطورهای و ماسی
شاهنامه هستنا» (همان .)932 ،این مکانها از للاظ جق
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ویژگیهای ناار داجشور است ـ و از جظر تللین روایت اسطورهای ،همجشینی یاصی را
در رمان ای اد کرده است.
مبارزه ِویی در رمان نشکار است .یوسف جماد کامن مبارزی نرمانیواه و
سازشجاپذیر است .عالوهبر او ،از شخصیتهای دیگر چون شوهر عمهیاجم جی در
رمان جا برده میشود که بهجوعی اهن مبارزه با استبااد دایلی یا دیالتهای یارِی
است .وایعة عاشورا و یادکرد نن در رمان و پیوجاش با اسطورة سیاوش،
مبارزهِویی با هرگوجه ظلم را در داستان براجگیخته است.
 .3نتیجه
چنــانکــه گذشــت ،اســطوره یکــی از ننــیتــرین منــابخ فرهنگــی و ملــی و از بهتــرین
سرچشمهها برای بازسازی اجایشه ،معرفتاف ایی و تقویت
در یلق ناار ادبی ،بهویژه رمان ،ملسوب میشود .پیاای

بازگشت بـه یویشـتن
ِریان اسطورهگـرا در رمـان

فارسی جاشی از پیاماهای اِتماعی و ویایخ تاریخی و لـ و بازتـاب و تقویـت هویـت
ملی در کنار هویت دینی است .این امر باعث اجعکا

بسـیاری از روایـات ماسـی ـ

اسطورهای شاهنامه در داستانهای معاصر فارسی شاه است .داسـتانجویسـان ایراجـی در
استفاده از اسطورهها در رمانهای یود رویکرد اابت و یکسان جاارجـا؛ بلکـه بـهدالیـن
مختلف ادبی ،اِتماعی ،سیاسی و فرهنگی و بهشکنهای گوجاگون بـه بازتـاب اسـطوره
روی نوردهاجا .بریی از جویسناگان به کاربرد تلمیلی و ت یینی بسـناه کـرده و بعضـی
دیگر بازجویسی امروزی از اساطیر را بهترین مـسمن بـرای تسـکین دردهـای شخصـی و
اِتماعی و بازیابی هویت ملی و فرهنگی داجسـتهاجـا .بنـابراین از یـک سـو اسـتفاده از
اسطوره در رمان زمینة بازیواجی و بازجگری داستانهای اسطورهای کهن را فراهم میکنا
و همچنین یود بستری برای ت لی فضای اِتماعی و سیاسی اکم میشود و از دیگـر
سو ظرفیت القای اجایشه و اجعکا

بریی ریاادهای ماسی تاریخ معاصر به جویسناه

امکان میدها به ماد یوة تخین ،عالوهبر ننای ااـر و نفـرین
14
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همراهی یود با مصیبتکشیاگان ِامعه و جی رهـایی از پیامـاهای منفـی یـک ریـااد
اِتماعی و گاه درِهت تقویت یک اجایشة یاص ،به مـاورای عـرف و عـادت ،یعنـی
تـاریخ گذشــته و اســطوره ،پنــاه بــرد و تــی بــه اســطوره بپــردازد .از دورة مشــروطه،
داستانهای فارسی ،اعم از داسـتانهـای تـاریخی و اِتمـاعی ،وِـود داشـتنا؛ ولـی از
اشارات اسطورهای بهرهمنا بودجا .ظهور و بازتاب اسطوره در ادبیـات داسـتاجی معاصـر
فارسی با گرایشی همراه با اجفعال و سـریوردگی شـروع شـا؛ ولـی در ادامـه در اوج
یود در رمان سووشون ،به دستمایهای برای قِویی و مبارزه بـا ظلـم تبـاین شـا؛
زیرا نلبة ا سا

شکست و سریوردگی جاشی از سقوط دولت مصاق و ای اد فضـای

یفقاننور ،رمان جویسان را به اجعکا

گستردة اساطیر و اسـتفاده از زبـان جمـادین ننهـا

سوق داد؛ بایهی است الزمة بهرهمنای از این ظرفیتهـا ،رِـوع بـه متـون اسـطورهای
کهن است .روایـتهـای اسـطوره ای ملـی در دورة مـورد بررسـی بیشـتر معطـوف بـه
روایتهای برنماه از شاهنامه است و وِود بریی داستانهای معاصر با گرای
و دینی ،ضرورت بازجگری و اجعکا

مـذهبی

اساطیر ملی را دگرگون کرده اسـت .در بعضـی از

این داستانها ،روایتهای ماسـی عاشـورا مـنعک

شـاه اسـت .روایـت اسـطورهای

سووشون تواجست همراه با مقاصا سیاسی و اِتمـاعی و تلـوالت جاشـی از ایتضـالات
زماجی عرضه شود .در این وضخ اِتماعی اکم ،جویسناه یهرمـاجی مـیپروراجـا کـه بـا
مشکالت مبارزه کنا و من ی مرد باشا .در این میان ،یوسف شخص دلخواه و یهرمـان
رمان است که می توان چنا مالول برای او درجظر گرفت :یوسف من ی مرد اسـت کـه
هماجنا همجا یـود ،یوسـف پیـامبر (ع) ،درعـین صـاایت و پـاکی در اعمـال و رفتـار
مییواها مرد را ج ات دها .یوسف جماد مبارزی است که مقابن جا ق میایسـتا و بـا
شخصیت اما

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

و پاکی کردار ،بر اار فتنة بیگاجگان کُشته میشود ،در الی کـه گنـاهی جـاارد .بنـابراین،
چنانکه در متن مقاله به بررسی ابعاد روایت اسطورهای در رمان سووشون پردایته شـا،
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بهیوبی یابن تبیین است و رمان سووشون در ادامـه سـیر

بازتاب اشارات و روایات اسطورهای در رمانهای پیشین تا زمان یلق این رمان بـه اوج
روایت اسطورهای در رمان فارسی دست یافته و ماجاگار شاه است.
پینوشتها
1. myth
2. genre
3. mythical narration
4. Formalists
5.novel
6. positivist
7. narrative
8. Catherine Kohler Riessman & William Labov
 .1برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک :یاسمزاده.99 :9921 ،
10. magical realism
11. socialist realism
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علمی و فرهنگی.
ـ تسلیمی ،علی ( .)9929گ ارههایی در ادبیات معاصر (داستان) .تهران :ایتران.
ـ توالن ،مایکن ( .)9929درنمای جقاداجه ـ زبانشنایتی بر روایت .ترِمة ابوالفضن ری.
تهران :بنیاد سینمایی فارابی.
ـ ِواری ،ملما سین ( .)9924اسطوره در ادبیات تطبیقی؛ اسطوره و ادبیات.8، .
تهران :سمت.
ـ داجشور ،سیمین ( .)9919سووشون .81، .تهران :یوارزمی.
ـ دستغیب ،عباالعلی ( .)9974جقا ناار ا ما ملمود .تهران :مهناز.
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حلوه صالح و همکاران

ـ دهباشی ،علی ( .)9929بر سا ن ِ یرة سرگرداجی (ِشنجامة دکتر سیمین داجشور) .تهران:
سخن.
ـ روتون ،ک.ک .)9927( .اسطوره .ترِمة ابوالقاسم اسماعینپور .4، .تهران :جشر مرک .
ـ زرافا ،میشین (ِ .)9921امعهشناسی ادبیات داستاجی .ترِمة جسرین پروینی .تهران :سخن.
ـ سپاجلو ،ملماعلی ( .)9929جویسناگان پیشرو ایران .1، .تهران :نگه.
ـ ستاریِ ،الل (ِ .)9972هان اسطورهشناسی .تهران :جشر مرک .
ـ ضیمران ،ملما ( .)9924گذار از ِهان اسطوره به فلسفه .8، .تهران :هرم .
ـ نال  ،ملما ( .)9929رمان تاریخی .تهران :جشر چشمه.
ـ فرای ،جورتروپ ( .)9977تللین جقا .ترِمة صاله سینی .تهران :جیلوفر.
ـ ـــــــــــــــ ( .)9924صلیفههای زمینی .ترِمة هوشنگ رهنما .تهران :هرم .
ـ فری رِ ،یم ِرج ( .)9921شایة زرین .ترِمة کاظم فیروزمنا .4، .تهران :نگاه.

ـ یاسمزاده ،سیاعلی و سعیا ب رگ بیگالی ( .)9911رمان اسطورهای .جقا و تللین ِریان
اسطورهگرایی در رمان فارسی .تهران :جشر چشمه.
ـ یبادی ،سینعلی ( .)9929بنیادهای جتر معاصر فارسی .تهران :اجتشارات ِهاد داجشگاهی.
ـ یبادی ،سینعلی و همکاران (« .)9922تللین گفتمان نالب در رمان سووشون سیمین
داجشور» .فصلنامة جقا ادبی.

 .8ش .1صص941ـ.929

ـ نفورینروی ،لیال ( .)9924ظهور اسطورههای یوجان باستان در جمایشنامههای جیمة اول یرن
بیست فراجسه؛ اسطوره و ادبیات .تهران :سمت.
ـ کادنِ ،ی.ای ( .)9921فرهنگ ادبیات و جقا .ترِمة کاظم فیروزمنا .تهران :شادگان.
ـ کاسیرر ،ارجست ( .)9927زبان و اسطوره .ترِمة ملسن االای .تهران :مرواریا.
ـ کوپ ،الرج

( .)9924اسطوره .ترِمة ملما دهقاجی تهران :علمی و فرهنگی.

ـ گلشیری ،سیامک (« .)9921پستمارجیسم در ادبیات داستاجی معاصر ایران (بررسی مؤلفههای
پستمارن در ناار هوشنگ گلشیری)» .پژوهشنامة فرهنگ و ادب .ش .91صص848ـ.872

ـ ــــــــــــــــ (ِ .)9918اال جق

با جقاش در ناار سیمین داجشور .8، .تهران :جیلوفر.

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

( .)9921جظریههای روایت .ترِمة ملما شهبا .8، .تهران :هرم .
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ـ ملمای ،ملماهادی و علی عباسی ( .)9921صما .سایتار یک اسطوره .تهران :چیستا.
ـ مسکوب ،شاهرخ ( .)9979داستان ادبیات و سرگذشت اِتماع .تهران :فرزان.
ـ مکاریک ،ایرجا ریما ( .)9923داج جامة جظریههای ادبی معاصر .ترِمة مهران مهاِری و
ملما جبوی .8، .تهران :نگه.
ـ میرعاباینی ،سن ( .)9921صا سال داستانجویسی در ایران .4، .تهران :جشر چشمه.
ـ ــــــــــــــــ ( .)9927سیر تلول ادبیات داستاجی و جمایشی (از نناز تا  .)9981تهران:
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
ـ جصری ،عبااهلل ( .)9927گفتمان مارجیته .9، .تهران :دفتر جشر فرهنگ اسالمی.
ـ هایت ،گیلبرت ( .)9971ادبیات و سنتهای کالسیک .ترِمة ملما کلباسی و مهین داجشور.
تهران :نگه.
ـ یا قی ،ملماِعفر ( .)9973فرهنگ اساطیر و اشارات داستاجی .تهران :سروش.
ـ یاوری ،ورا ( .)9928داستان بلنا؛ م موعهمقاالت ادبیات داستاجی در ایرانزمین .ترِمة
پیمان متین .تهران :امیر کبیر.
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Abstract
The reflection of myth in contemporary Persian stories inspires and instills a
structural cohesion of nostalgic sense into the story, and the transfer of
myths and mythical images underpins the novel's link to a valuable legacy,
thus, the prevalence of myths in contemporary Persian stories and the role
they play in richness are of particular importance. The themes of Persian
stories from the constitutional period onwards have been mainly about
historical and social issues as well as the mythical aspects. But after the coup
of August 1953 and the suppression of the popular movement for
nationalization of the oil industry and its aftermath desperate and passive
atmosphere, the dream of myth and its reflection in Persian fiction became a
turning point in the creation of Persian mythical novel. In this article, the
reflection of the mythical narrative in some contemporary Persian stories of
the 1960s and 1970s is examined and emphasized focusing on Sawvashoon
as a sample analysis. The myth narrative in the period under investigation
has been more on historical novels because the overwhelming sense of
defeat and frustration with the collapse of the Mossadegh government and
the establishment of an oppressive atmosphere pushed novelists to broadly
reflect myths and use symbolic language in their stories. The national
mythical narratives in our study are more focused on the narratives that
emerged from the Shahname.
Key words: Myth, Narrative, Mythical Narrative, Contemporary

Persian Fiction, Saw va shoon.

* Corresponding Author's E-mail: bozorghs@modares.ac.ir

71

Biannual Journal of Narrative Studies

Year.4, No. 7, spring, summer 2020

