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  چكيده
 ،هـا  رنـگ  ازطريق. دارد يتنگاتنگ يوندات پبيو اد ي،هنر، نقاش ةعنصر رنگ با مقول

. كـرد  كشـف  را يسـنده عصر نو ياز راز و رمزها و اوضاع اجتماع ياريبستوان  يم
دارنـد و در   فراوانـي  يرما تـأث  يو حاالت روح ،ها نگرش ي،زندگ شيوة در ها رنگ

 و احساسـات  هـا  رنـگ  نيز بياتدر اد. برخوردارند نماديني جايگاه از ها ملت يينآ
  .كنند مي القا را گوناگوني هاي نشانه

 .اسـت  برخـوردار  خاصـي  جايگـاه  از ايـران  داستاني ادبيات در سووشونرمان 
 يراز،مردم ش ويژه به يرانيان،ا يو اخالق ي،اجتماع ياسي،اوضاع س گر نمايان سووشون

 ادبيات ارزشمند بسيار هاي نمونهرمان از  ينا يقت،درحق. دوم است يدر جنگ جهان
 يـات ادب. اسـت  يـداري ب عصـر  بيـات اد يواقعـ  ةو دنبال است ايران در پسااستعماري

و در  پرداخـت  داخلـي  اسـتبداد  با مبارزه  به) عصر مشروطه(اول  مرحلة در بيداري
 هـاي  يـه العنصر رنـگ در  . نشان داد جهتو يدوم به مبارزه با استعمار خارج ةمرحل

كاربرد  نوعت در قد. كند مي ايفا گوناگوني هاي نقش تلويح و باصراحت اثر مختلف
 ،اثر تر يشرا در شناخت ب طباخمتواند  يم ها آن قراردادي يامعن ينچن ها و هم رنگ
  .كند ياري يو اجتماع و يسندهحاكم بر ذهن و زبان نو هاي يشهاندو  ،ها سنت

 يـدوار ام ياجتمـاع  التتحـو  برابر دراست خود را  كرده سعي همواره دانشور
 ايـن  آشـكارا  نمادها، كمك به ،سووشونسطور رمان  يندر آخر حتي و دهدنشان 
رنـگ   ةكـاربرد گسـترد   ،نويسـنده  تصور اين برخالف. كند مي بيان را خود آرزوي
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 پنهان هاي يهالدر  كه دهد يماست، نشان  يمرگ و عزادار كنندةالقا تر يشكه ب ياه،س
عبـارت   بـه . نـدارد  وجـود  اجتمـاعي  تحوالت به چنداني بيني خوش نويسنده ذهن
 يذهن و زبان و يبر ساختارها يسندهنو يشةفراتر از خواست و اند يروهايين ،ديگر

تـالش   ،حاضـر  ةدر مقال. اند گرفته دست بهرمان را  ييتسلط دارند كه كنترل محتوا
  .شود اثبات سياه رنگ بررسي اساسبر يهفرض ينشده است ا

 شده هتوج) لغوي و ضمنيداللت ( رنگ عنصر به بار 2679 ،سووشونرمان  در
 هـاي  رنـگ  يگـر درصد شامل د 86و  ياهدرصد از آن مربوط به رنگ س 14كه  است
تكـرار در   بـار  452بـا   سووشـون  در سـياه  رنگ كاربرد ميزان. است فرعي و اصلي
  .است يمرگ و زندگ يننماد مفهوم بازگوكنندةاول قرار دارد و اغلب  يگاهجا

  .دانشور يمين، سسووشونمرگ،  ي،زندگ ياه،رنگ، س :ها كليدواژه

  مقدمه
 ينتـر  پرخواننـده ترين اثر داستاني زنان در چهل سال اخير و  اولين و درخشان سووشونرمان 

 يرگراييو تقـد  تسـليم،  نااميـدي،  از مـوجي  كـه  شـد  نوشته زماني اگرچه. است يرمان فارس
مقاومت،  يد،اثر قصد داشت روح ام ينا ينش، دانشور با آفربود برگرفتهرا در يرانيا يسندگاننو

  .دمدبآن روزگار  ةشد يمتسل يسينو داستانبودن زندگي را در كالبد  دار و هدف ي،شاداب
جنـگ   يهـا  سـال فـارس در   ةت منطقوالبه تح 1348 منتشرشده در رمان ينا يسندةنو
در  داسـتان  حـوادث . پـردازد  يشاه م  محمدرضا يدنرس قدرت بهپس از  يعدوم و وقا يجهان

بـه سـقوط دولـت     گونـه رمز او ،دانشور ةگفت به اما افتد، يفاق متا يرازدر ش 1322اول  يمةن
كه  است يوسفرمان  ينا قهرمانان ترين مهماز . كند ياشاره م يزن 1332مرداد  28مصدق در 

طـرزي   فكر است و سرانجام به روشن يمذهب اشرافاز  يوسف. دارد يضد استعمار روحية
 يرانـي ا گـراي  سـنت زن نمـاد   ،رمان اصلي قهرمان ،زري ،همسرش. شود مشكوك كشته مي

  .شود يم دلفكر مب روشن يداستان به زن يشرفتپ يراست كه در مس
 يآثـار و  ةدربـار  بسـياري  هـاي  پژوهش مدرن، داستان در دانشور نقش يتبه اهم توجه با

از جـواد   شهرزاد پسامدرن سيمين دانشور يها يسرگردانبر  يدرنگازجمله  ؛نوشته شده است
 يرةبر ساحل جز ، واز هوشنگ گلشيري دانشور يمينجدال نقش با نقاش در آثار س ،اسحاقيان
آثـار او   بـارة در يزننامه  يانپا چند. از علي دهباشي دانشور نيميس دكتر ةنام جشن ،يسرگردان

و  يمـي ابراه يراميساز سـم  »دانشـور  سـيمين  داسـتاني  آثـار  تحليـل  و نقد«: نوشته شده است



 67   جواد دهقانيان و زينب مريدي

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

 ياز فاطمـه جعفـر   »محمـود  احمـد  و دانشـور  سيمين آثار در پردازي يتشخصو  شخصيت«
: شـده اسـت   نوشـته  دانشـور  سيمين نويسي داستانهنر  دربارةمقاله  يتعداد ينچن هم. يياوجا

 علـي  ينحسـ از  »اجتمـاعي  گفتمان و ادبي هاي مكتب نظر از سووشون هاي مايه درون تحليل«
 يبا طـرح موضـوع   اخير ةمقال. يقهرمان يداز سع »دانشور سيمين سووشون بر نقدي«و  يقباد

  .پردازد مي دانشور رمان مشهورترين در زندگي و مرگ مضمون شناسي نشانهتازه به 
 ينچنـ  و هـم  دهـد  يحاكم بر آن جامعه را نشان م يها ارزش يادباثر كه  يناه به جبا تو

 يـك  يسـندگان و نگرش نو يدگاهد ياست، بررس هجامع يو فرهنگ ياز مسائل فكر يبازتاب
عوامـل   در تـأثير آن  جامعـه و  در يمرگ و زندگ يرتأث گر يانب يمرگ و زندگ ةجامعه دربار

  .استبخش  يزندگو  ينآفر مرگ
 يمرگ و زندگ يها نشانه ياه،رنگ س هايبا توجه به كاركرد ،شده است يسع جا ينادر 

در  يضـمن  يهـا  داللـت كمـك   به) يردگ يمقرار  يگرد يزچ يجا بهكه  يزيچ منزلة بهنشانه (
اي داللـت صـريح و بـر چنـد ابـژه       تواند بر ابژه يك نشانه مي. شودبررسي  سووشون مانر

داللت مناسـبت  . ديگر باشند ةنشان يكاي از  توانند نشانه اشيا مي. داللت ضمني داشته باشد
ـ   بنـدي   دستهدر يك  ،ميان دال و مدلول است و داللـت صـريح يـا     هكلـي و نسـبي، آن را ب

 ةاست كـه بـه مطالعـ    يعلم يشناس نشانه. كنند مطابقتي و داللت ضمني يا التزامي تقسيم مي
  ).13: 1380، يروگ(پردازد  يم يعالمت يها نظامو  ،رمزگان ،ها زبان يرنظ يا نشانه يها نظام

 يكشف مناسبت يتدال و مدلول است و هدفش درنها يانمناسبت م يافتن يادب يشناس نشانه
. كـرده اسـت   يـل تأو يا دريافتهكرده است و آنچه خواننده  عرضه يسندهآنچه نو ياناست م

 يـا  يراسـت كـه بـه هـر تصـو      ياصـل  يشناخت آن قراردادها يادب يشناس نشانه ي،عبارت به
  ).7: 1382 ي،احمد(بخشد  يم "يگرد يمعنا"ساختن  يروين يادب يفتوص

 ديقـراردا  اي رابطـه  ،شـان  يضـمن  يخود و چه در معنـا  يحصر يچه در معنا ،ها رنگ
كه اجتمـاع و   ياز همان قرارداد توانند يم يو مخاطب و يسندهنو بنابراين،. كنند مي برقرار

 معـاني  و كننـد  عدول عرفي و قراردادي معاني از يا و كنند پيروي استكرده  يينعرف تع
  .بيافرينند جديدي
چه  پاية شناسي الزم است بدانيم رنگ سياه در روان سووشوناز پرداختن به رمان  پيش
 ؛نـه  يـا بدهـد   يگـري د يرنگ مفهـوم ضـمن   يندانشور توانسته به ا يااست و آ ييقراردادها
در  تحـولي  يـا  اسـت  جامعـه  عـرف  با مطابق او اثر در سياه رنگ درمورد تماعيقرارداد اج

 تأثير ياسيو س ياجتماع ائلاز مس ها رنگ انتخاب در دانشور آيا است؟ كرده خلقآن  يمعنا
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نمـود   ياهبراساس رنگ سـ  يمرگ و زندگ يها نشانهيك از   كدام ،؟ و سرانجاماست پذيرفته
 كرده است؟ يداپ تري يشب

 

  ياهرنگ س ياسنش روان
به هـم   يكنزد يها رنگاز  ياريبس يمبود و مردم قدشمار  ها انگشت رنگتعداد  ،در گذشته

 كـدكني   يعيشـف . رسـد  يمهزار  300از  يشبه بها  رنگا امروز تعداد ما ،دانستند يم يكيرا 
  :نويسد مي ها رنگ نام غييرنكردنت بارةدر

و مـواد   يتر در زنـدگ  كم يا چون رنگ تازه يعني ؛اند ها ثابت بوده در روزگار گذشته، رنگ
خود درمـورد   يلغو يرةدا ةبه توسع يازياهل زبان ن ،شده است يظاهر م يموجود در زندگ

وجود  خاص به يبيترك يا يا مادهگذشته تا  يها م ها و قرن سال. اند كرده يها احساس نم رنگ
رنـگ در ادب   ةلئمسـ  يرو يـن موجود در زبان افزوده شـود و ازا  يها بر رنگ يو رنگ يدآ

 ةزبان شاعران در حـوز  يلغو يرةمختلف دا يها و در دوره يدهند ياريتحوالت بس يفارس
  ).268: 1386 ي،كدكن يعيشف(است  يدهند ياريبس يها دگرگون رنگ

نمادها و درحكم ها  از آنوناگون گو در جوامع  اند يخاص يو معان يممفاه يها دارا رنگ
 در. شوند يمدر جامعه ماندگار  يقرارداد يعالمت منزلة به سرانجامو  شود مياستفاده ها  نشانه
كفر، نشاط، و اندوه را  يمان،ا يأس،مرگ، آرزو،  ي،زندگ چون مفاهيميها  رنگ تمدن، تاريخ

 همـة  بـراي مشـترك را   مفـاهيمي  و دارند جهاني زباني ها رنگ از بسياري. اند داده انعكاس
. كنـد  مـي  تغيير ديگر جامعة به جامعه يك از ديگر مفاهيم از برخي ماا ،كنند مي القا ها انسان

رو  هروب يخاص يها نشانهبا نمادها و  يمكن يم يكه در آن زندگ يا جامعه به توجه اب بنابراين،
در نـزد افـراد و اقـوام گونـاگون     توانند  يها م رنگ. است يزجوامع متما يگركه با د يمشو يم

گـر بخـت و اقبـال     يـان پيراهن سـفيد عـروس ب   مثالً ؛داشته باشند يزن يتعابير مختلف فلسف
و خلـوص و   يپـاك  ةنشـان  حج دينيرنگ در مراسم  ينهم. استجديد  يمبارك در زندگ

بـوده   يـز ن يرنگ در گذشته عالمت سوگوار ينا. است يماد يدنيا يها پيرايه ةزدودن هم
 هـاي  مدلول ،خويش تمدن طي ،انسان و است اعتباري ها رنگدال و مدلول  ،رو ازاين. است

  .دال واحد استنباط كرده است يكرا از  گوناگوني
 .كند مي القا را متعددي معاني بياتو اد هنر، فرهنگ، در كه است هايي رنگ از سياه رنگ

و  گونـاگون  هاي فرهنگ در محيطي شرايط براساس و زمان درطيدال  ينمدلول ا ين،بنابرا
  :نويسد مي سياه رنگ درمورد لوشر. است داشته گسترده هاي تفاوت فرهنگ يك در تيح



 69   جواد دهقانيان و زينب مريدي

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

است كه  يمرز مطلق گر ياننما ياهس. كند يم يرنگ است و درواقع خود را نف ينتر يرهت ياهس
 ياه،سـ . اسـت  يو نـابود  يفكر پـوچ  گر يانگردد و لذا ب يمتوقف م يآن زندگ يدر فراسو

 يقـو  يربوده و از تأث ييانصراف نها يا يم،گر ترك عالقه، تسل خود، نشان ةكنند يعنوان نف به
كه در همان گروه قرار گرفته باشد برخوردار است و خصلت آن رنگ را مورد  يبر هر رنگ

  ).97: 1378لوشر، (دهد  يقرار م يتو اهم يدكأت

گذارد  يمدر ذهن انسان  ياثر منف يراز ،دانند يم ناخوشاينديرا رنگ  ياهرنگ س بسياري
رنـگ مـرگ و مراسـم     ياهسـ . دانند مي گو و دروغ كار يببد و فر يها انسانو آن را مختص 

 يدر مراسـم سـوگوار   ،داند يمرا مكروه  ياهرنگ س يدناگرچه اسالم پوش. است يسوگوار
 يو رسـم  ينغمگ ييمراسم فضا ايندر  رنگ ايناستفاده از . كاربرد داردشدت  بهرنگ  ينا

 رنـگ  هـاي  ويژگـي  نيز كاشاني .رنگ است ينابودن  يمنف ةدهند نشانو  دهد يمرا انعكاس 
  :شمارد ميبر چنين را سياه

رنگ  ينا. و رنگ اندوه و مرگ است ،نماد شب، ظلمت، غم، وحشت، اضطراب ياهرنگ س
 يو دزد يتو جنا يو رازدار يدگيپوش يبرا يو رنگاند  دانسته يمنانو اهر يطانرا رنگ ش

 گـر  نمايـان  يـره و غ ياهسـ  ةجامعـ ) بـاران  كمو  يسال خشك( ياهچون سال س يكلمات. است
) االسـود  مـوت ( "ياهمـرگ سـ  "آمده  يدر اصطالحات عرفان. رنگ است ينا يمنف يراتتأث

  ).192: 1325 ي،كاشان( استاهللا  يفتحمل آزار از خلق و نشان فنا 
  

  سياه رنگ براساس زندگي و مرگ هاي نشانه بررسي
 اين. است كرده پيدا نمود بار 452مفهوم رنگ سياه  سووشوناشاره شد در رمان طوركه  همان
 كـار  به مو و تاريكي، شب، چون ضمني هاي داللتبا  موارد اقيو ب ياهس واژة با بار 116 مفهوم
  .است رفته

  :كنيم مي يلو تحل بررسيرا  ها آناست كه  رفته كار به متعددي معاني رمان، رنگ سياه دردر اين 
  
  زندگي ةنشان) الف

  اميدواري
كه  يد،حم و شود نميا موفق م، اكند مي يخواستگار ياز زر يد،پسرش، حم يالدوله برا عزت

كه  يقيتا به هر طرخواهد  يمرا فراموش نكرده است، از مادر  يزن و بچه زر داشتنهنوز با 
 يدنرسـ  يفرصت برا ينرا بهتر يوسفمرگ الدوله  عزت. ياوردبچنگ  بهرا  يشده است زر
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 يوسـف،  يمراسم سوگوار يبرا. كند يماستفاده   ت سوءيموقع ينو از اداند  يمبه هدف خود 
 .كنـد  يمـ  ياهسـ  ،كرده بود يكه قبالً رنگ بلوط ،خود را يموها تيح ،پوشد يم ياهس پا تا سر
الدولـه   عزت يبرا درواقع ولي ،است يوسف يمراسم عزا و سوگوار ةنشاناين رنگ  ،ظاهر به

به  يكينزد ياست برا يو هم ابزار دهد مي نشان تر جوانهم را  او كهچرا ؛است يرنگ شاد
  .شود يم يزن يزر شبهة و شك موجب ئلهمس ينا. فرزندش يو تصاحب او برا يزر

فرصت كـرده بـود    يك... جوراب  ي،دستكش، روسر. بود يدهپوش ياهالدوله سر تا پا س عزت
  ).280: 1377 دانشور،(بكند  ياهرا س يشداشت موها يبكند؟ اصالً چه لزوم ياهرا س يشموها

  آرامش
 در اگرچـه  تـاريكي . كنـد  را تـداعي مـي   رنـگ  ايناست و  ياهرنگ س يقاز مصاد تاريكي
 يمعنـ  يخـود، حـاو   يگرد يةدر ال ما،است، ا گرفته خود به منفي بار تر بيش ايران فرهنگ

حـزن و انـدوه    ةنشانجا  همهدر  يكيو تار ياهيس ،سووشونرمان  در. استمثبت آرامش 
 يبـرا  يكيتـار  زير، عبارتدر . باشد ياتح ةنشانتواند  يمموارد  از رخيبلكه در ب يست،ن

 توانـد  يمـ و  يابـد  ميآرامش  يكيتار با يراز ،است يزندگ ةنشان يوسف، يقاتل فرض ،كلو
  .استراحت كند
كرد و تخت  يكتار يريحص يها اتاق آبدارخانه را با پرده يزر. شنبه صبح كلو تب كرد سه

  ).147: همان(كه دم دستش باشد  يدجا خوابان زد و كلو را آن

و در تاريكى شبانه بـه آرامـش روحـى و روانـى     آيد  مىدر  انسان در شب از آشفتگى به
  :فرمايد مى و كند يم ياد سوگند به تاريكي شب قرآندر  خداوند. يابد مىدست 

  ).4: شمس(به شب، آن هنگام كه زمين را بپوشاند  قسم: شهاغذا ييل اوالَّ

آرامش و  ةمايازسوى ديگر و كند  مىحرارت آفتاب روز را تعديل  ييشـب ازسو تاريكي
  :فرمايد يكه خداوند م چنان .شود تفكر مي موجب ينچن موجودات زنده و هم ةاستراحت هم
  .)2: يضح(خداوند آرامش را در شب و شب را در آرامش قرار داد : جيذا سيل اوالَّ

  :است سووشوندر  يجرا امينيو آرامش مض استراحت، تاريكي، شب،
مـك مـاهون   ... بود بتركد  يكنزدكرد  يمكه  يو حاال سرش از درد... شتاب داشت  يزر
كـم   دسـت باشـد و او بتوانـد    يامـده هنـوز ن كرد  يمشام مهمانشان بود و او خدا خدا  يبرا
  ).224 - 223: 1377 دانشور،(دراز بكشد  يكيدر تارساعت  يمن
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  دادگي دل و عشق
عارفـان در  . كنـد  يمـ معشوق خود خلـوت   يابا خود  ،آرامش است يةكه ما ،انسان در شب

اشـاره شـده    يزن يكيتار ةبه اين نشان ،سووشوندر . كنند يم يازراز و ن يشب با معشوق ازل
مثبـت   كامالً ةاست كه جنب ياهرنگ س گر يتداعهوا و مو شدن  يكتار زير، عبارت در. است
 يناز ا يوسف سبب، ينهم به. است يدادگ دلو محبت و عشق و  آرامش ةو نشان است يافته

  .دهد مي ترجيح روشنايي بر را آن و برد يم ذترنگ ل
سرش را در دو  يوسف. شده بود يكتار يگرهوا د .و عطرزده به باغ آمد يزهپاك و پاك يزر

: يدو پرس يدرا بوس يشموها يبه سمتش رفت و سرش را بلند كرد و رو. دست گرفته بود
 ."روشـن كـنم   رابـروم چـراغ   ": پا شد و گفـت  يزر...  "؟يدار ينخواسته كسالت يخدا"

  ).111: همان(خواهد  ينمدستش را گرفت و گفت  يوسف

  شكوه و اقتدار
 نشـين نـو و مـدرن را جا   يهـا  يـده پد هـا  مدد رنگ  است به كرده يسعدر اين رمان دانشور 

 خـود  باستاني گذشتة از را اقتدار و شكوه مدلول سياهدال  يگر،د بياني به. كند يسنت يها يدهپد
 مفهـوم  در نيـز  پيشين شاعران اشعار در سياه رنگ. كند مي بازتوليد نو مظاهري در و گيرد مي

عظمت  وشكوه  ةنشان رارنگ سياه  شاهنامهدر  ياست؛ مثالً فردوس رفته كار به ابهت و شكوه
 ،اسـفنديار  و سـياوش،  ،چون بهزاد ،ياسب پادشاهان و پهلوانان نام. است برده كار بهشاهانه 

 كـه گرفته است  درنظر حاكم برايرا  ياهس ينماش ياه،اسب س يجا به ،دانشور .رنگ سياه دارد
 گرفته خود به مثبتعبارت وجه  يندر ا ياهرنگ س بنابراين،. اقتدار و شكوه او دارد بر داللت

  .است گرايي مدرن به داستان يتشخص ةعالق دهندة نشان ينچن است و هم
  ).142: همان( ديرس راه از يدراز اهيس نو نيماش

 يهسـ  يو اژدهـا  يه،سـ  يرش يه،س يافع يمانند حافظ و نظام يدر اشعار شاعران ،چنين هم
  .استاز قدرت  ينماد

ــررنــگ ــيشتزوي ــاپ ــودم  ايـم  سـيه  افعـي  و سرخيمشير  نب
  )520: 1383حافظ، (

  :دارد ميبر مندقدرت ياهس يردو ش يانبهرام تاج زر را از م ،نظامي پيكر هفت در
ــاج ــاندرزرت ــيرمي ــياهش  مـاه يـك  اژدهـا  كـام بـهچون  س

  )87: 1384 ي،نظام(
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 ،كه نمـاد قـدرت اسـت    ياه،س يگنج با اژدها يافتنكشتن اژدها و  يبهرام برا چنين، هم
  :شود مي رو هروب

 بگشــاد كمــين اژدهــاســياهبــر  نهـــادتـــوزســـپيدكمـــاندر
  )66: همان(

  تحسين
كـه  ها  نيهم ةديگند يمو كي. نبودكس  چيه به نيغرضم توه": جواب داد نيغمگ وسفي

  ).125: 1377 دانشور،( "ييطال عصر گرانيباز تر شيبه بارزد  يم ديگفت

 يطرد و انكار شـده اسـت و حتـ   ) مو( ياهس واژة آوردن با) ييطال(جا رنگ زرد  در اين
. اسـت  يـز چ ينتر ارزش كماز  يهكنا يكس يدةگند يمو يك. به خود گرفته است يمنف يمعن

 حتـي  كـه  معنا بدان است؛ نظر مورد فردباالبردن ارزش  يبرا يزآم ينتحس يانب ينوع جمله
  ).78: 1387 ي،نجف(است  يگرانصفات د ةصفت ناقابل او برتر از هم يك

 احمـد،  آل! (شـوهرها  ةبـه همـ  ارزد  ياش مـ  دهيگند يمو كيخدا زنده بگذارد آقا را كه 
1340 :50 - 51.(  

  
  مرگ ةنشان) ب

  مرگبه  يحصر اشارة
رمـان   يـن در ا يـز دانشـور ن . اسـت  يمـرگ و تبـاه   گـر  يانب مستقيماً سياه تر موارد، در بيش

كاكـا    خـان مـرده بـود و    يوسـف كـه   ييدر جا. كند يممرگ اشاره  يها نشانهبه  صراحت به
پر از  يها دست يرا رو يانشگر يها چشمو  يدبوس يمدست برادر را محكم گرفته بود و «

  ).213: 1377 دانشور،(» گذاشت يماو  ياهرگ و س
  :كند ميمعني گور و مرگ القا  به را خيمه و چادر سياه دانشور

در . شـو  يمتسـل  يي،اند كه تو محكوم به فنا فرستاده نامه سرهنگ به قشقايي و احمدي يربو
گفت سرهنگ بـدبخت از   يم "!ما خواهد بود يما گورها يچادرها": يسدنو يجواب نامه م

  ).209: همان( شده متوسل آباده پادگان به شده يدلشكر اصفهان ناام
ـ  و مخفيانـه را در خـود   يكيو تـار  ياهيس يچادرها و گور معنا ،در اين تصوير  يدرون

 در را سـياهي  مفهـوم  تلويحـاً ) يدناام و بدبخت، گور، تسليم،فنا، ( كاررفته به هاي واژه. دارد
 ويرانـي  و تبـاهي  از مشترك مفهومي به درنهايت ها واژه ينا همة سبب، همين به دارند؛ خود
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خود را از دست داده است  يدو ام يندب يمرا  يكيو تار ياهيفقط س سرهنگ ييگو. رسند مي
و هـر لحظـه در انتظـار     حاضر به تسليم نيسـت  ،هرحالدر ولي ،يندب ينم يراه نجات يچو ه

  .تباهي و ويراني است
را  يزر يحادمخانم مس. است كرده اشاره نيز مرگ از پس زندگي به رمان اين در دانشور

  :يدگو يمو  يردگ يمطلعت خانم  يجا به
گفـت  ...  گرفـت  شيهـا  بـال  ريـ ز را توآمد و پوش  اهيسدار  بال آدم كيسقف شكافت و 

  ).218: همان( نبود جا بهشت تو يعني...  يطوبدرخت  ريبهشت زبرمش  يم

مرگ  تلويحاً يزپوش ن سياهدار  لو آدم با دارد اشارهبه مرگ  آشكارا طوبيبهشت و درخت 
  .نيست زندگي پايان مرگ كه دهد يمدانشور نشان  ير،تصو يندر ا. را در خود نهان دارد

  سوگواري
 ياهلباس سـ  كاربرد. تر اشاره به مرگ و مراسم سوگواري دارد بيش ياهرنگ س ،سووشوندر 
 مدلولي و دال ميان اجتماعي قراردادي ضمني داللت اين. شود مي ديده وفور به معني اين در

  .خود به آن گردن نهاده است ةبا جامع سو هم نويسنده كه است
 براسـاس . اسـت  بـوده  مـؤثر  سـياه  رنـگ  بـه  معنابخشـي  در رسـمي  ديـن  و مذهب
 هرگـز آن را   درنتيجـه  و كنـد  ينممثبت  يمداللت بر مفاه ياهرنگ س مذهبي، رهنمودهاي

  .دنـ گزين نمـى بر ،رنـگ برتـر   يـك  منزلـة  بهزندگى،  ةروزمر هاى ينهدر حاالت عادى و زم

از نظر اسـالم، رنـگ   . است يدرنگ سف تشيع مذهب در نخستو انتخاب  يدهرنگ برگز
آرامش بعد از تـالش و كوشـش    البته. است يدو تالش رنگ سف ،حركت يات،زندگى، ح
ـ  ياهلباس س پوشيدن. شود يمالقا ) شب( ياهرنگ س ازطريق در  يدر نماز مكروه است، ول
  .استثناست يعزادار

 يعنـى ؛ پوشيدند ميها  ب و سوگوارىئرا فقط در مصا ياهرنگ س ،)ع(  يتدر مكتب اهل ب
  :نويسد مي مورد اين در رجبي. يشگىى بوده است و نه انتخابى همئنادر و استثنا يانتخاب

 ياهاُحد لباس سـ  يدانحمزه و شه ياند كه دختر ام سلمه و زنان انصار در عزا نوشته يبرخ
پس از شـهادت امـام   ...  يدپوش ياهار سيجعفر ط يدر عزا يزن يسو اسما بنت عم يدندپوش
 ياهلبـاس سـ  ) ع( ينامـام حسـ   يبـرا  يشقـر  طايفة و هاشم بني زنان او، يارانو ) ع( ينحس

  ).105 - 103: 1387 ي،رجب( پوشيدند
رنـگ   شـاهنامه در  مثالً ؛آمده است يسوگوار ةنشان  در اشعار شاعران نيز رنگ سياه به
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 ياز نمودهـا  يپوشـ  سـياه خانـه و  كـردن   سـياه . اسـت  يسوگوار ةگر عزا و نشان سياه بيان
  :بوده است يعزادار

 شـاه سـوگ  در اندوهبهنشسته  سـياهوكبـودكـردهجامههمه
  )107 /1: 1373 فردوسي،(

 مربـوط مرگ پنداشتن  ياهريمن مسئلةباستان احتماالً به  دوران درو عزا  يپوش سياهپيوند 
ـ  حسن(از آن اهورامزدا و مرگ از آن اهريمن است  يچراكه زندگ شود؛ مي  ،و احمـديان ي ل

1386 :152 - 153(.  
ه جـز در  البتـ است،  يمترح  ها و مجالس گواريسو از رسوم مشترك اغلب يدنپوش ياهس

باستان،  يرانا يرسم  يندر د. اند آن را منع كرده شدت مندايي كه به ينو صابئ يانزردشت يانم
روزگـار   تـا و  يسنت تا دوران اسـالم  ينو ا است بوده يدعزا سف ةجام ي،زردشت يند يعني
  :ادامه داشته است يانغزنو

و مقدمان و اصـناف   ياناع همة و سپيد دستاري و ردايي و قبايي با داد بار ديگرروز يرو ام
ـ  يتيسه روز تعز. جزع بود يارو بس يدهپوش يدهاسپ ،خدمت آمدند لشكر به رسـم   هملكانه ب
  ).13/ 1: 1383 يهقي،ب( يدندكه همه پسند چنان ؛داشته آمد

 بطوطـه،   ابـن (اسـت    بوده يعزادار ةنشان يدرنگ سف يزدر اندلس و مغرب ن ،چنين هم
1400 :197.(  

 داسـتان  يفضـا  .شود يمحاكم بر داستان ساخته  يفضا تناسب  به ها رنگ ،سووشوندر 
لبـاس   ياهفضـا، رنـگ سـ    يـن در ا. است و رنـگ تيـره غلبـه دارد    ياهس يسوگواراعتبار   به

از . كنـد  يمـ  يـدا پ تري يشمناسبت ب كلي فضاي آن با و است ديگر هاي رنگاز  يرترچشمگ
. و مناسب عزا و مـاتم اسـت   ،يرگ دل ،آور حزن يعتاًآن است كه طب ياهخواص و آثار رنگ س

در  يزردهـد   ينمـ اجـازه   يوسـف كه كند  يم دانشور در جايي مطرح ،سووشوندر داستان 
 را به عزا صاحب ياهرنگ ساسان نش رواناز نظر  ؛بپوشد ياهاز چهل روز س يشمرگ مادرش ب

 او كه شود مي ناشي جا آن زاين نظر يوسف ا ، وليدهد يمتسكين  وي را و رساند مي آرامش
جهـاني   ايـن ناخواه به شادي و مصاديق زندگي  خواه كه است فكري روشن جريان از نمادي

 رفتارهـاي  كـه  هـايي  بخـش  آن از ويـژه  بـه  گزينـد؛  دوري مـي ها  سنت از و دهد اهميت مي
 پوشـي  ياهسـ و  عـزاداري  در افراط با يوسف. است پنهان ها آن در خودآزاري و مازوخيستي

بـا   زري سـبب،  همـين  بـه  .است، مخالف است يخاطرات منف يادآوركه  روز، چهل از بيش
  .شود مي رو هروب يوسف يدواكنش شد
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توان مقابلـه بـا    چون يول ،د و از آن متنفرندنرا دوست ندار ياهرنگ س مردم از بسياري
 يتوضع اين ،سووشوندر رمان . بدهند تن آن بهو عرف جامعه را ندارند مجبورند  ها سنت
 سـنت خواهـد   يمـ فكر جامعه است و  از قشر روشن يوسف. افتد يماتفاق  يوسف مورددر

 رويارويي در او كه دهد جريان حوادث داستاني نشان مي ،حال بااين. دهد ييرتغ را پوشي سياه
 سـياه  لباس نزديكانش تنها نه سوگش در او، نابهنگام قتل از پس. خورد مي شكست سنت با

 يـن دارنـد و ا  يو مظـاهر و  يااش همة كردن سياه در سعي افراطي اي گونه بهبلكه  ،پوشند مي
  .اوست يشةشكست در راه و اند ينوع منزلة به

  :يدگو يم يوسفعمه خانم در مرگ 
 بدش ياهاز رنگ س) يوسف(آن ناكام . ندارد ياما زر دارم، سياه لباس و ياهس يخودم روسر

 مجبور. بپوشد سياه روز چهل از تر يشب يمرحوم شد، نگذاشت زر يمادر زر يوقت. آمد مي
 بكنـد  سـياه  رنـگ  امشـب  ينمحمدرضـا همـ   يش را بدهم حـاج ا روسري و پيراهن شدم

  ).268: 1377 دانشور،(

 يبه اجـزا  تر يشب يدنبخش تناسبو ساختن  هماهنگ يبرا يعامل چوندانشور از رنگ 
برخاسته از اصـل   كه ساخته شده ها رنگتضاد  يتناسب برمبنا ينا .رده استب بهره يرتصو
كـه موجـب    يدو سـف  ياهتضاد رنگ س ،براي مثال ؛ادراك است در ينهزم يرتأث شناسي روان

 اي عـده  اسـت  قـرار  عصـر  روز يـك  .بيابند تري يشب ةجلوها  رنگ يناز ا يكهرشود  يم
در سـوگ   يزر. بياينـد  مدرسـه  از بازديـد  بـراي  ،انـد  شده وارد لندن از تازه كه انگليسي،
در  يسـع  وارد تـازه  هـاي  انگليسـي مدرسه در استقبال از  يراما مد ،استپوش  ياهسپدرش 

را مجبـور بـه درآوردن    يزرشـود   يمـ موفـق   يتو درنها داردفرم مدرسه كردن  دست يك
  :كند ياهلباس س

و پاك  ورفته شسته بعدازظهر تان همه خواهم مي گفت و فرستاد خانه به را دخترها مدير خانم
 يتـان ها روپـوش  يـر ز يدهپـاك اتوكشـ   يدو حتماً حتماً بلوز سـف  يدبه مدرسه برگرد يزهو پاك
 يـر كه بـه احتـرام مـرگ پـدر ز     ياهبلوز س يكبود و  يتازه مرده بود و زر يپدر زر. يدبپوش

 ينهمـ شـدند   يمكه عزادار  ييدخترها همة. يدپوش يممدرسه  ياهو س يدسف يچازيروپوش پ
وقـت داشـت از كـدام     يدر عرض دو سه ساعت يحاال زر .قدغن كه نبود. كردند يمكار را 
زد و همان  يادل به در يآن روز زر اام... دست و پا كند و با كدام پول؟  يدبلوز سف ياهگور س
: گفـت  يزر... كه كشدم  ينمكه  يشيدرا شست و اتو كرد و به مدرسه رفت و اند ياهبلوز س

ربـع   يـك در عـرض   ،از كجا نشد معلوم...  "ماه نشده پدرم مرده يكهنوز . پوشم ياهسمن "
لج  يزر اام... كرد و آورد و به او داد و گفت بپوش  يداپ يزر ةانداز يدبلوز سف يكساعت، 
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شـاگردها   ةهمـ  يخودش دست به كار شد جلو. من پدرم مرده ،پوشم ياهسكرد و گفت من 
چنـان بلـوز را    يدكه رس ياهبه بلوز س اام ،از تنش درآورد ياطرا به احت يزر يچازيروپوش پ

  ).154 - 153: همان( يدبه او پوشان ياطرا با احت يدبعد بلوز سف ،كنده شد ينشكه آست يدكش

او را ملـزم بـه    يعرف و سـنت اجتمـاع   يراز ،پوشد مي ياهبلوز س شمرگ پدردر زري 
تجـددخواه و   يـان از جر يبخشـ  مثابـة  بـه  جا ينادر  ،مدرسه يراما مد ،كند يم يرفتار ينچن

 لبـاس (مدرسه با توجـه بـه قـانون مدرسـه      يرمد. دارد او را منصرف كند يسع ،فكر روشن
 يدلباس سف يدنپوش بهرا  يزر) ها انگليسياستقبال از  مراسم برايآموزان  دانش متحدالشكل

 شـود  مي تمام تجدد و مدرنيته نفع به مدرنيته و سنت جدال ظاهراً جا اين در. كند ميمجبور 
 مقاومـت  بـا  شـكني  سنت ينا هالبت. و عرف را كنار بزند سنت شود يم موفق مدرسه مدير و

  .شود مي رو هروب مرحله، اين در سنتي تفكر نماد زري، شديد
كـه   ،گـور  يبرا ياهمثالً با آوردن صفت س ؛كرده است يترا رعاها  رنگدانشور تناسب 

مخاطـب   يرو يشپ مخوفو  ياهس يريمرگ است، تصو ةدهند نشانو  ياهو س يكخود تار
خواننـده را بـا    ذهـن خشـد و  ب مـي مرگ را شدت  ةنشان ياه،س ةواژ تكراربا . كند مي ترسيم
  .زند يم يوندپ شده يمترس يفضا

را رنـگ  هـا   راهنيـ پو هـا   مالفـه  و نمينش يمگفت تا صبح . را دادم رنگ كندها  مالفهتمام 
: عمـه  ي؟ صـدا هـا  مالفـه : كاكا  خان يصدا. شود يمهوا گرم است تا صبح خشك . كنم يم
 ةمالفـ  ،گـذارم  يمرا دورتادور اتاق ها  تشك يرو. كنمپوش  اهيسرا ها  اتاق ةهمخواهم  يم
  ).268: همان(اندازم  يم اهيس

 ةمالفـ  ،كه دورتادور تاالر قرار داشت ،ها تشك يمحمدرضا داشتند رو يغالم و حاج
همـه پارچـه    نيـ مانده ا داريخدا شب تا صبح ب ةبند" .ديشياند يزر... كردند  يمپهن  اهيس

ش سرتاسـر  ا يچراكـه نگـاه راضـ    ؛محمدرضا فكـر او را خوانـد   يانگار حاج "رنگ كرده
  ).277: همان( كرد ريرا سپوش  اهيس يها منينش

  ).295: همان(پوشانده بودند  اهيس ةپارچ با را سرتاسر. بودند بسته كتل را انيماد

حضور بـه   ةاست كه اجاز) مرگ( ياهدر حال غلبه است رنگ س اكه آشكار يرنگ ،ميان دراين
كـردن   ياهسـ در  يسـع  يوسف يدر مراسم سوگوار شد گفتهكه  چنان. نداده است يگرد هاي رنگ
سـنت   هايدسـتور  راه ايـن  ازتـا  پوشـانند   يمـ  ياهسـ  ةاسب را با پارچ ينز يحت، دارد يزچ همه
 خـانوادة  در فـرد  بـه  ئمقا يو تجددخواه يفكر روشن ،ترتيب بدين. شود اجرا افراطي اي گونه به

  .شود مي شكست به محكوم جامعه، مستحكم هاي سنتدر برابر  يوسف،
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 يتوقـف زنـدگ   دهنـدة  نشان رنگ اين. گيرد ميبرتمام فضا را در ياهيس تصوير، اين در
 را سـوگواري  آييني مراسم يتاهم يرهاتصو همةدر  ياهگسترش رنگ س. است يوسف يبرا
  .كند مي چندان دو

مردان است كه بـه احتـرام مرحـوم     يشر يمو يدننتراش ي،سوگوار يها نشانه يگراز د
  .دهند يمنشان  يزانشانمردان خود را عزادار عز گونه دينو بزنند  ينمخود را  يشر

  ).291: همان(بودند  يدهرا نتراش يششاناز مردها ركدام  يچه

 نشسـته سـوگ    به يكرده است و همراه زر يزانآو رارنگ  ياهس يها پارچه محمدرضا  حاجي
در . اسـت  كـرده پـوش   ياهسـ  يوسف يعزاردار قول زري دو طرف گدار را در مراسم  است و به

شده اسـت و در كنـار    ،زندگي هاي هنشان ،شاد يها رنگ ينجانش ،مرگ ةنشان ياه،رنگ سجا  ينا
 را ديگر هاي رنگاز  يفيط ،دهد ميرا نشان  يزر يكه اندوه و خستگ ياه،رنگ س ينحضور سنگ

سـرانجام   ،ها رنگ ساير طرد با). 11: 1384 يقي،صد( كند مي آشكار را زري بيني واقع كه بينيم مي
  .كند مي محو خود در را گذشته هاي رنگغالب  ياهيس

، سرتاسر هـر دو طـرف گـدار، بـر     رنگ ياهس يها پارچهمحمدرضا  يحاجكه  يدد) يزر(و
ـ  ،رنگارنگ قرمز يها پارچه يشههم. چوب بسته آفتاب با دو جفت و  ،ينـارنج  ،سـبز  ،يآب

  ).279: 1377 دانشور،(بست  يمرا در برابر آفتاب كرده  رنگ يها پشمو ها  يشمابر يگاه

  نااميدي و يأس
 سووشون يها المثل ضربدر  ياهرنگ س. اند ها شده المثل ضرباز  ياريبس ةها سرچشم رنگ

  :كند يمرا القا  يدي،و ناام ،اندوه ،يأس چونغالباً بار معنايي منفي، 
  :شوند يم يوسف خانة وارد ،اند پوشيده چادرنماز ماندن ناشناس يكه برا سهراب، و رستم ملك

 "شده آخرالزمان ةدور! اهيپناه بر خدا رو به هفت كوه س": عمه خانم به صورتش زد و گفت
  .)55: همان(

شده بـود كمـك    يقاچاق زندان اسلحة با كه فردوس ننه آزادي براي زري از الدوله عزت
  .پذيرد نمي يزر ماا ،خواهد يم

 نيـ ا...  اهيس بافتند كه را يكس بخت ميگل": آمد و گفت شيها چشم به اشك) الدوله عزت(
  ).174: همان( "گذارند يم تيتنها شان همه يسخت موقع تيها خواهرخوانده و دوستان هم

. اسـت  يـي گرا يمتسـل و اعتقـاد بـه جبـر و     يسـنت  ةجامع يها واكنش ةدهند نشان جمله
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و معتقد است كه انسان مقهور تقـدير الهـي و قـوانين     داردا گر سنت ييتشخص الدوله عزت
است  يناو از ا يتشكا .است محال يامر ياله ريتقد با مبارزه و است نشيعالم آفر ريتغيال

 ياندوهناك است چون از درك اسرار هسـت . يابد ينم را بر وفق مراد خود يزندگ يكه ژرفا
. يابـد  يمـ آرزوهـا را سـخت سسـت     ةو شالود يهست يادعاجز و ناتوان است و اساس و بن

كوتاه ناگهـان   يدر عمر كران بي هايوسعت آسمان و آرزو  به دلي با كه بيند يم الدوله عزت
 و زده دل هـا  ناكـامي  و هـا  ينـاهموار و سرانجام در مبارزه بـا   است شدهگرفتار غم و اندوه 

 .شود مي ناتوان

  :ديگو يم باره نيدرا و ندارد اعتقاد نوشت يشانيپو  ريدانشور به لوح تقد ،باوجوداين
و  يهمـان آزاد  امانت بار. داده ارياخت ما به خدا. ندارم اعتقاد نوشت يشانيپ و ريتقد لوح به
شـماها را   "حـوا " دانسـت  يم كه خداوند. استاست كه خداوند به انسان عطا كرده  ارياخت

 كـرد؟  تـان  ينه چرا ،دانست يماو كه  خورد؛ ديخواه را ممنوعه اهيگ اي گندم و زند يمگول 
 اوو پرتو ذاتش را در دل  بود دهيآفر خود صورت  به را انسان خدا د؟يآفر را گندم چرا اصالً
 ارشياخت كه بفهماند انسان به خواست يمپس . دشمن مخلوقش كه نبود بود نهاده عهيود به

  ).628: 1375دانشور، ( است خودش دست

و آرامـش   ،سـكوت  ،يكيتـار . درآيـد  نيز عاشقانه ئتيتواند به هي شب سياه و تاريك مي
 و خيـال  عالم در وگو گفت يناگر ا يحت ،است عاشقانه وگوي خلوت و گفت يبرا يفرصت
او  .كنـد  فرامـوش  را يوسـف  مرگ و بگذرد تيره فضاهاي از كند مي سعي زري. باشد رؤيا
 يزهاييبه چ يزر. است خوش كند كه مرگ يوسف خوابي بيش نبوده دل اين به خواهد مي
 عشـق  بنـد  در دل چنـان  هـم  امـا  انـد،  كرده يبشنص ياريبس يتنگ كه اندوه و دل انديشد يم

 يوسف با ورزي عشق ينچن و آرامش و هم ياتحفقط در ذهن خود احساس . دارد يوسف
 آن و) 88: 1384 يقي،صد( كند مي احساس را تلخي بيداري كند مي باز كه چشم اما ،كند مي
 .نـدارد  اسـتمرار  او سرخوشـي  و شـادي . محبـوب  چنـين  ياري فقدان و يوسف مرگ هم
 در موجـود،  وضـع  از آشـفته  و خسـته  زري. كنـد  خوش مي  دل يابه خواب و رؤ ين،بنابرا

  .است) يوسف شدن كشته( بار غم وضع اين از دورشدن و خلوت وجوي جست
و  يـي طالهـا   گنـدم . گذرند يم يزار گندمكه از  يندب يم يوسفخودش را دست در دست 

يمو به وزش نساند  ردانهپ يبـه جـو   يوسفو  يزر. اند انداخته يينم غروب سرشان را پاد 
را  يگـر د و دسـت هـم  اند  نشسته يكيدر تار. بشود يكتار تا هوا ينندنش يمو رسند  يمآب 
  ).267: 1377 دانشور،(اند  گرفته
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  وحشت و ترس
 يـدي و ناام يـأس آمده است كه بر وحشت و  يكيموارد با غروب و تار از برخيدر  يسياه

  .است نويسنده روزگار گران ستم و زده خفقانو  يرهت ةاز جامع يغروب نماد. داللت دارد
 دخترها و آورند مي روبنده و آيند مي دخترها دنبال نوكرها شده شلوغ شهر كه رسد مي خبر
و حاال  يگب يو نظرعل ماند مي او مانده طور همان) يزر( او و روند مي و زنند مي صورت به
بـاالتر   يكـيش دارد كه  يدراز يها يلسب يگب ينظرعل. ترسد يمشده و او  يكهوا تار يگرد

  ).262: همان( است كج نفهمي بفهمي صورتش. تر يينپا يكيشاست و 

 بيگ نظرعلي هاي سبيل وطرف  ازيك هوا تاريكي. است سياهرنگ غالب در اين تصوير، 
 تـرس  مفهـوم  انتقـال  بـراي  محملـي  درنهايت و دهند مي هم دست به دستازطرف ديگر 

  .افزايند مي زري وحشت و ترس بر و شوند مي
 ياهيو س يكياز تار يبشر ةجامع يخياز زبان سروان راز تنفر تار گريد ييدانشور در جا

نور  نبودنو  شب، يسرما ،يكيتار سكوت، چون يعناصر بيترك. كند يم فيشب را توص
  :است ساخته يمنف ينمادها ياهيس و يكيتار از انسان چرا كه ديگو يمبه ما  ييو روشنا

قدر سرد و  ا آنما...  بود يميعظ يكيتار و ميسكوت عظ": ديگو يم رميسم از يزخم سروان
. چـراغ  نـه  ستاره، نه بود مهتاب نه. ميديدو يم يگاه و ميزد قدم بزند دهيسپ تا. بود كيتار
  ).208 - 201: همان( "مينداشت هم تيكبر

 كـه  چنـان  ؛شـود  يمـ  ديـ بازتول و ابدي يم يمنف بار يكيتار كه هاست از خالل همين واژه
 ةريـ ت يفضـا  از كنـد  يم تالش و شود يم همراه سروان با ،يپندار ذات هم ازطريق مخاطب،

  .برسد روز يروشنشب بگذرد و به 

  ستم و ظلم
كـه انگـار    ييها شب. آشفته هاي خواب و كابوس از پر هاي شب و ماند زري و رفتند ها آن

 يشهـا  خوابو تر  ناراحت يالشخگذشت  يمبود و هرچه زمان  ياويختهصبح به دنبالشان ن
  ).238: همان(شد  يتر م آشفته

 كهشب و روز  ير،تصو يندر ا. است ناپذير يانپاگسترده و  ينهمواره چن يزر هاي شبِ
 دل در زري. دارنـد  اي دوگانـه نقش متقابل و  اند ياهيو س ،يديسپ ،يروشن ،يكيتار يندةنما

 نشسـته  آن اميـد  به زري كه صبحي. كشد مي انتظار را سپيدي صبح و است گرفتار تاريكي
 و تـر  ناراحـت  يـالش خ ،شـود  مـي  تـر  نزديـك  صبح به و گذرد مي زمان هرچه. رسد نمي  فرا
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در  .است ترديد افكنده  به چيز همه مورداو را در يزر يديناام. شود مي تر آشفته هايش خواب
 يوسـف  مرگ شب در كه هايي كابوسو با  كند مي يط ياهيرا در س يهولناك هاي راه يان،پا
  .شود مي تر آشفتهو  يدترناام بيند مي

 يممجبـور  ها انسانما . شود مي يفتوص يكبه اتاق تار يابار دن ينچند ،سووشونرمان  در
  .يمكن يزندگخانه  يكتاردر 

 ام خوانـده  كجـا  دانم نمي": گفت يقيآرام و عم يو با صدا يدكش يآه) خان عبداهللا( پيرمرد
كـه   يـدم را فهم ينفقط ا... اند  كردهوارد آن بسته  چشماست كه ما را  يكيمثل اتاق تار يادن

  ).284: همان( "هم وارونه است يشها عكساست كه خانه  يكتار يكمثل  يادكتر گفت دن

 از. است چون مبهم است يكتار يابهام است، زندگ ةنشانجا  ينادر  ياهرنگ س يطرفاز
 تفكـر  از خـاص  وجهـي  بـا  را تـاريكي  ،اسـت  يدهدر شرق را چش يزندگ يرمردپ كه جا آن

اسـت   كوشيده كه آن با دانشور. است آميخته همدر است، پرستي غمكه همانا  شرقي، فلسفي
و القائات رنگ  يممفاه ةچنان در سلط اام ،كنار بكشد يخيو تار يفلسف يأس ينخود را از ا

  .بوده است يزناپذيرگر يشاز آن برا ييمانده است كه رها ياهس

  ترحم و تحقير
 راتـرحم يـا تحقيـر     ،رود مـي كـار   بـه چهـره   يفتوص براي رنگ سياه هرگاه ،سووشوندر 
بـه   تحقيرآميز و نژادپرستانه نگاهي كه معمول، سنت خالفبر يسندهنو يهمشهر. رساند مي

  :است ورزيدهعشق  آن بهو  هبردكار  به يبتحب يبرا راچهره  ياهرنگ س اند، هداشت ياهنژاد س
 اوسـت  لب خندان دل خرم باگون يمچشم  تعـالم بـا اوسـ   يرينيكه شچرده يهسآن 

  )81: 1383حافظ، (

 دانـد  يم بها كم را اهيس گريد ييجا در و ستين كساني همواره زين حافظ نگاه كه هرچند
  :ديگو يم و

 دارد دمـاغ  در چه كه بين بهاكمسياهتو  ز بنفشه تاب دارم كه ز زلف او زنـد دم
  )157: همان(

مجعـد   يبـا موهـا   يا چرده ياهسپسر . غروب كرده بود يگرآفتاب دزد  يمدر باغشان را كه 
  ).110: 1377 دانشور،(را به او دوخت  ياهشگرد س يها چشم. در را باز كرد) يزر( ،آمد

را  ياهتناسب رنـگ سـ   ياهس يها و چشم ،مجعد يچرده، مو ياهغروب آفتاب، پسر س
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بـا آن آورده   يـز ن يصـفت منفـ   بـرده  كار به را چرده سياه هرجا دانشور. كامل كرده است
 چـرده  سـياه  چـاق  مـرد ، )203: همان(كوتوله  چردة ياهس و الغرو، سياه پير، سياه دده: است

  ).289: همان(
منقل آتش كه دود اسفند از آن بلنـد   يكبا  ياهيدده س«كنان دختر حاكم، در جشن عقد

  ).9: همان(» جن بوداده به اتاق آمد ينبود ع
چادرهـا   ياهسـ ؟ همان خورد يمخانه به چه دردشان «ت، يالا يدگو يم يوسفبه  كاكا   خان

 شـاهنامه  در يول ،فقر است ةنشان جا ينادر چادر  ياهس). 63: همان(» است يادهم از سرشان ز
پادشاهان يا  سياهو مهد  ،سراپرده، چتر  خرگاه،  خيمه،. عظمت و شكوه است ةچادر سياه نشان

  ).154 - 153: 1386 ،و احمدياني ل حسن(نماد قدرت و شكوه شاهانه است  آنانوابستگان 
 داغ هنوز اهينان س...  ديدوش ريش ميبرا اهيس ةكاس كيدر شان  يكيآتش كردند و ها  چوپان

  ).208: 1377 دانشور،( بود
دو ...  گذاشـت  جلومان و آورد اهيس ظرف كي در يفيكث ريدختر كدخدا آمد و ش بعد

 ريشـ  ةگلوله خورد وسط كاس ،آمد يراندازيت يصدا. ميبخور داد و درآورد اهيقرص نان س
  ).207: همان(

 يـن شـده اسـت و در ا   يترعا خوبي به سووشوندر ها  رنگتناسب كه اشاره شد  چنان
بـا هـم    ياهو نان سـ  ياهظرف سجا  ينادر . است يافته برجسته نموديعبارات وحدت رنگ 

 يدر معنـا  ،توانـد  يمـ است كـه هـر دو    ياهس يزنان ن ،است ياهاگر كاسه س. اند شده يننش هم
  .بيند ينم يزيچ يديو ناام ياهيجز س يسندهنو ياگو. فقر باشد شدتاز  يا نشانه ي،ضمن

  شكني سنت
و  ياهس يراهنمثالً خسرو در مرگ پدر پ رد؛دادنبال  به ييها يامها پ رنگ يبترك ،سووشوندر 

كه اطرافيان و مخصوصاً نزديكان مرحوم  حالي در ،كند يمانتخاب  يبا رنگ خاكستر يشلوار
شكسـتن   بـه  اي اشاره كهكند  يمرا انتخاب  يخسرو رنگ خاكستر. پوشند يم سياه پا تا سر

 يو عمـه خـانم و حتـ    يزر ةخسرو جـوان اسـت و بـه انـداز     يطرف از. داردسنت و رسم 
 چـون  خاكستري رنگ گفت توان مي. دارد تجددبه  يشو گرا يسترسوم ن بند پاي يشعمو
 رنگ باازطرفي  و دارد ارتباط سوگواري مراسم باطرف  ازيك است سفيد و سياه از اي آميزه
  .است تناقض و تضاد در سياه

دانشـور ذاتـاً    يگر،ازطرف د. ندارد يخوب ميانةرسوم قدما  بادانشور  ،سووشون رماندر 
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 رو،  ايـن از. رسـم را بـرهم زنـد    بـارگي  يـك به  كند نمي جرئت و دارد كار محافظه اي يهروح
 مسـير  در( فتـوحي  خـانم  شخصـيت  تـا  دارد تـري  بيشتناسب  يسندهبا نو يزر يتشخص
چـادر   يخـانم فتـوح   ييدر جا). گذارد يمكنار  مظاهر سنت را كامالً يخانم فتوح داستان،

ـ  جاي آن و بهآورد  يمرا در  ياهس ـ  يخـانم فتـوح  . ينـد گز مـي را بر يرنگ آب متجـدد و   يزن
 يا تكـه كه  يو كسان يخسرو و خانم فتوح مثل ،داستان هاي يتاز شخص رخيب. نوگراست

و نـو   انـد  شـكني  سـنت دنبـال   به ،كنند يم ياهس يوسف ياز لباس خود را در مراسم سوگوار
امـا بـه    ،ندارنـد  يكه با سـنت و عـرف جامعـه سـر سـازگار      اند كساني ها اين ؛يشنداند يم

 يسـنت  يروهـاي با مخالفـت ن  زيرا ،كنار بگذارند يكل بهعرف جامعه را توانند  ينم بارگي يك
  .از سنت به تجدد است يمگذار مال ةمرحل آبي رنگ درواقع،. ندوش يممواجه 

 و كرد سر كلوش يآب چادر كه يزن نيدر شهر اول. كم گرفت شد دست ينمرا  يخانم فتوح
و هنوز كشف حجاب رسماً اعـالم نشـده    بود او گذاشت كنار را اهيقول خودش كفن س به

  ).107: همان(كلوش را هم مرخص كرد  يبود كه چادر آب

دانسته شـده اسـت و    ياهسجا  ينادر  ،است يدسف يرانكه معموالً و مخصوصاً در ا ،كفن
بلكه رنگ  يست،منظورش جنس چادر ن يالبته خانم فتوح. است چادر زنان ايران استعاره به

 ينفـ جـا   يـن ارنگ در  ينا. است يو رنگ عزا و سوگوار يمنف يرنگ ياهچون س ؛آن است
كـه   ،1يدر ادامه خانم فتوح. آرامش است ةدهند نشانآن شده است كه  نشينجا يشده و آب

خـانم  . كنـد  مـي  آزاد را خـود  و گذارد يمكنار  يزرا ن يچادر آب ،مخالف رسم و سنت است
يعني رنگ سياه به آبي تبديل و سـپس   ؛كند مياز سنت به مدرنيته حركت  رفته رفته يفتوح
 خالل از عرف، و سنت با مدرن جريان جدال چگونگي داستان،بخش  اين در. شود ميمحو 
  .تصوير كشيده شده است به ،ها رنگ انتخاب نوع

  اسطوره
. كنـد  مـي  يهتشـب  ياوشبـه سـ  را  يوسفو  دهد ميسمت اساطير سوق   به را داستان دانشور
  :گويد مي يريبا هوشنگ گلش يا مصاحبهدر  دانشور

عناصر و آداب  ةهم او عييتش در هم و است سياوش ادآوري هم او قتل و هست هم وسفي
  ).149: 1376 ،يريگلش(كند  يم دايحضور پ هيتعز

: 1377 دانشـور، (» بر سر دارند ياههمه چارقد س«كه  يندب يمرا  ينچ خوشه يها زنزري 
  :پرسد يمو شود  يمهمراه  ينچ خوشه يها زناز  يكيبا ). 268
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امشـب شـب سووشـون    . بشـوم  تيتصدق قد و باال ـ ؟ديا كرده سر اهيمادر چرا چارقد س
  ).270: همان(فردا روز سوگ است . است
  .است 2به مراسم سووشون يا اشاره اين عبارت

و  3ياوشسـ : دارد ييو محتوا ينعناصر نماد ةتمام با هم يتناسب سووشونرنگ سياه در 
و با  اند ياهس رنگ گر يتداع ياز همه نام خود رمان همگتر  مهملباسش و  ينچن و هم اسبش

 نويسنده گمان بي. خواني دارد هم كامالً) يوسفظلم و ستم و مرگ  يتحاكم(موضوع رمان 
 در سـياوش  سرگذشت مانند يببه شباهت  يوسف، يعني داستان، مرد قهرمان نام انتخاب در

 جامعه روز شرايط پيوند در كه ظرافتي چنين. است داشته نظر پيامبر يوسف و ايراني اساطير
 يلبـزرگ تبـد   يحتلمـ  يكاست اثر را به  شده برقرار مذهبي قهرمانان و ملي هاي اسطوره با
 و گذاشـته  جديـد  عصر به پا كه است پيامبر يوسف و سياوش همان يوسف گويي. كند يم

 خـوبي  به دانشور. گرفته است عهدهرا بر اي تازه )پرستي و استعمارزدايي نهمي( خويشكاري
  .رددا يراثر تأث يو ماندگار يراييتا چه اندازه در گ يو مذهب يخيتار ةسابق ينكه ا استآگاه 

 ،اوسـتا در . شـده اسـت   يبـايي ز يراساس تصو ياوشرمان با سوگ س يندر ا ياوشنام س
Syavarshan  مركب ازsyava معني سياه و  بهarshan چهارپا و مخصوصاً اسب ( معني گشن به

 ،)234 - 227/ 2 :1377 پـورداوود، (دهد  معني مي 4ياهاسب نر س ةهم دارند ياست كه رو) نر
  .كند مي دوچندانرا  يباييز ينا صاحبشآن با  يو واج معناييرنگ اسب و تناسب  چنين هم

 يو خاكپاره  پاره ياهشلباس س ،كشد يم يههو ش يستدا يجا م همانهم  ياهشاسب لخت س
  ).272: 1377 دانشور،(كند  يپاك م ياهشچارقد س ةاشكش را با گوش ،شود يم

 در. مـرگ اسـت   ةنشـان  يهمگـ  ياهو چارقد س ياهو لباس س ياهاسب س ،در اين عبارات
 يوقتـ  ياوشسـ . از مـرگ بـا خـود نـدارد     يمتن رمـان، نشـان   خالفبر ياه،اسب س اساطير،

اسب سـوار اسـت و اسـب و سـوار هـر دو آسـوده و        ايناز آتش عبور كند بر خواهد  يم
  .يندآ يم يرونآتش سربلند ب يناز ا يدروسف

 بسـاخت  آتش جنگ ،دلتنگنشد  تنـدي بتاخـتبهراسيهسياوش
 )36 /3: 1373 فردوسي،(

 اما. پريده شب رنگ بيني مي كني مي نگاه يكهو. كنند مي آتش. اند گذاشته هيمه ميدان وسط
. اسـت  ياهاست، اسبش سـ پوش  ياهسخودش ... بارالها ...  بروم قربانش كه نزده آفتاب هنوز

روشن  يدانو م يدكش يغآفتاب ت ينيب يم يكهو... شود  يمآتش رد  يو با اسب از رو يدآ يم
  ).271: 1377 دانشور،(شد 
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 ؛اسـت  ينمـاد زنـدگ  جـا   يناآتش در  بنابراين،. كند ميروسفيد عبور  5سياوش از آتش
كنـد   يمآفتاب  يدنكش يغتروز و  ييدانشور اشاره به روشنا ،بعد از آن. ياوشس يبرا يزندگ

اما هنوز «و  »پريده شبرنگ « يها يبتركشب در كنار  ياهرنگ س. شود يمشروع  يكه زندگ
معتدل كـرده و   يشب را تا حدود ياهيس يزآتش ن يگر،د يازسو. بازد يمرنگ  »نزدهآفتاب 
و وجـوه مختلـف    يرنفوذناپذ يرگيبا چ ياهرنگ س ير،تصو يندر ا. ت آن كاسته استداز ش

 ياهيسـ  ينو دربند ا يرهمه را اس يزر همه، ينابا. استكرده  يرو مكان را تسخ ،فضا، زمان
  ).185: 1384 يقي،صد( يندب يم

  مسيحي مسلك و عقيده
داد و مـرده را   كور و پيس را شـفا مـي   ،به فرمان خداوند ،)ع(  يسيكه ع است آمده نآقردر 

 مثابـة  به يحاو دم مس يسياز نفس ع زبان يفارس يسندگانو نو شاعران ،رو  ايناز ؛كرد يمزنده 
 اسـتفاده  يعبـد  ينسـاختن مضـام   يبـرا ) مردگـان كـردن   زنـده و  يمـاران ب يشفا( يمعجزات

زيرا راهبـان لبـاس    ،گر شده است غ مسيحي با لباس سياه جلوهبلّم ،سووشوندر  6.كردند مي
  .است مسيح دين كردن تبليغ ها آنو نقش كنند  ميسياه به تن 

از  ياريدر آثـار بسـ   يشـان ا يدنپوشـ  لبـاس و  يزنـدگ  يصو خصـا  يحيانبه مسـ  جهتو
  :نويسد ميمورد  يندر ا كاشفي. شود يم يدهو شاعران د يسندگاننو

 ةاست كه دل ايشان خزين يرنگ سياه، رنگ شب است و رنگ مردمك ديده و از آن مردم
به ياد  ييتحت قبا يياوليا پردة در و دارند يم يمخفكس  همهاسرار باشد و حال خود را از 

  ).168: 1350، يسبزوار  يكاشف( گذرانند يمحبوب ازل م

جـز   هب) ع(  يسيحكمت، ع يناز جهت ا«است و ) ع(  عيسيو اين مقام خاص حضرت 
  ).37: 1345 ي،باخرز(» يديپالس نپوش

در دستش بوده و  يكتاب يشهكه همزد  يمحرف  ياهپا س تا با لباس سر يدار يشكلو از مرد ر
مثل پوش  ياهساما آن مرد ... بود  يختهكه به كلو داده به گردنش آو يطلسم يرهم نظ يطلسم

كـه  كرده  يم يالكلو خ ولا. شده يم يدايشبوده، چون كه هر روز پجا  اش همان خانهكه  ينا
ش ا يهنـد  يةهمسـا  يـده فهم يوقت اما. را شفا بدهدها  آنضل است كه آمده فحضرت ابوال

 يهـ پـوش   ياهسـ مـرد  ...  يسـت حضرت ابوالفضل نپوش  ياهسكرده كه آن مرد  يقينمرده، 
اتـاق بـزرگ    يكتو ...  يدهخون خودش گناه همه را خرهست و با جا  همه يسيعگفته  يم

گشـته،   يسـي ا هرچه كلو دنبـال ع ما. هم بوده و كلو وهم برش داشته بود يكبزرگ كه تار
  ).188 - 187: 1377 دانشور،(نكرده بوده  يدايشپ
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دانشـور بـا طـرح ايـن اعترافـات ماليخوليـايي احتمـاالً        . كلو ظاهراً قاتل يوسف است
 را كلـو  هـا  آن. دهـد  نشـان  اسـتعمار  فراينـد  در را پوش غان سياهمبلّ پنهان نقش خواهد مي

 نشـانة : دارد دوگانـه  كـاركردي  جـا  اين در سياه رنگ. بكشد را يوسفكه  اند كرده ترغيب
 خـود  مقاصد براي مذهب سالح از كه استعمارگراني براي نمادين معناي و مذهبي ستقد

  .كنند مي استفاده
  
  گيري نتيجه

نشـان   سووشونرا در رمان  يمرگ و زندگ هاي پركاربردترين و آشكارترين رنگي كه نشانه
 ايـن  اامـ  است، برده كار به گوناگوني يرنگ را در معان ينا دانشور. است ياهرنگ س دهد مي

بـه   يـدي جد يمعنا يچه عبارتي، به. رود نمي فراتر اجتماعي هاي عرف و قراردادها از معاني
 سـتم  و ظلـم  فقـر،  نااميـدي،  يـأس،  چون مفاهيمي رنگ اين. شود ينماضافه  يشينپ يمعان

 چون و ستماتم و عزا سياه رنگ مفهوم ترين مهم. كند يمرا القا  شكوه و عظمت و سياسي،
 اسـت،  دانشـور  آثار رايج مضامين از مردم گرفتاري و ،فقر ،عدالتي بي ،ستم و ظلم با مبارزه
 هاي مصاحبه و ها گفتهبرخالف  بنابراين،. است شده مهيا سياه رنگ شدن نمادين براي زمينه

 نتيجهدر رمان او رنگ غالب است و در ياهاست، رنگ س يدواريو ام يدبر ام يمبنكه  دانشور،
  .است داده سوق پرستي غم و يأس به را نويسنده ناخواسته و ناخودآگاه

 هاي رنگ درنهايت كه چنان .است يتهتقابل سنت و مدرن ةعرص ياهرنگ س ،ازسوي ديگر
 از نشـاني  ايـن  و گيرنـد  جـاي رنـگ سـياه را مـي     ،مانند رنگ خاكستري و آبي ،تري ماليم

رمـان   يشـرفت پ يرسـ . اسـت  يسـنده بر سنت در ذهـن نو  يتهمدرن يجيتدر غلبة و پيشرفت
 هـاي  رنـگ  به اصلي و تند هاي رنگ تغيير و ها رنگتنوع . است يتهحركت از سنت به مدرن

  .است فرايند اين هاي نشانه ترين مهم از فرعي
 تـاب دوم را باز يپس از جنگ جهان يرانا ةاوضاع نابسامان و آشفت سياه رنگ چنين، هم
 خود وطني غيرت به كه مردي رثاي در است اي نامه سوگ سووشون نظر، اين از. است داده
 تطميع و تهديد با را او و اند گرفته پيش را فروشي وطن راه همگان كه درحالي. است بند پاي
 سووشـون  مراسـم  خود قالب در انديشي مرگمرگ و  رمان، اين در. كشند ميسوي خود  به

  .است شده نهادينه
رنـگ   يضمن يماز مفاه. است يزن ياتمفهوم مرگ ندارد، بلكه نماد ح جا همه سياه رنگ

 بـوده  يدر تفكـر باسـتان   يقـرارداد  يمعنا يناست و ا يو برتر صرمان تشخ يندر ا ياهس
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در . گزيننـد  مـي بر را سـياه  اسب نامدار هاي شخصيت و پادشاهان از بسياري كه چنان .است
 .شود مي گر جلوهافراد متشخص  ياهس ينرنگ با همان كاركرد در قالب ماش ينا ،جا ينا

 بـه  بايـد  كه بر اين نظر است ،سووشونرمان  دربارة ويژه به ،خود هاي مصاحبه در دانشور
 هـاي  يدگرگـون و  يشرفتدر حال پ يرانا امعةج او باور بهبود و  يدوارآن ام تحوالت و جامعه
 رنـگ سـياه   سووشـون سخنان در رمان  ينا رغم به. مدرن است كرسوي تف به حركت و مثبت

 و غـم  بـر  همه از بيش متعدد، ضمني هاي داللتو  يممفاه با ه،پربسامدترين رنگ است كه البت
 نظـر  بـه  بنـابراين، . اسـت  دانشـور  هاي انديشه و نظر برخالف درست اين و دارد داللت اندوه
كـه   يروهـايي ن .انـد  داشـته دانشور بـر او تسـلط    انديشة و خواست از فراتر نيروهايي رسد مي

 او را بـه ) داسـتان  يـت روا(و در عمل  اند گرفته ئتاو نش جامعة اجتماعي والتاحتماالً از تح
داسـتان   يدر انتهـا  داسـتان،  سـير  خالفبـر  نويسـنده، . اند داده سوق منفي هاي سمت نگرش 

  :نتيجه بگيرد چنين است يدهكوش
 بسـيار  و شـهرت  در هـايي  درخت و روييد خواهد درختي ات خانه در. خواهرم نكن گريه

  ).304: همان... ( سرزمينت در درختان
و  سمت فضـاي تيـره و غـم     كه به ،است در ساختار داستان نتوانسته تصنعي پايان اين اام

نگـرش   ييـر داسـتان تغ  يدواركننـدة ام تحول تنها. شود اي عمده تغيير موجب ،اندوه رفته است
 ينـدة آ ولرسـالت تحـ   يـد زن با اين. يابد مي يمانشوهرش ا هاي آرمانكه به  يزن. است يزر

  .خود را بر دوش بكشد ةجامع
  
  نوشت پي

خـانم فتـوحي    ةدربـار  دانشـور  يمينسـ  دكتر ةنام جشن ،يسرگردان يرةبر ساحل جز بدر كتا .1
  :چنين آمده است
 اميـ بـر زن ق  يلـ يتحم يو عاطف يانضباط اخالق هيعل. است يا حرفه خطرباز يفتوح خانم

چون  او، طرد...  ابديخود دست  نهفتة ياستعدادها و ها تيظرف حجاب كشف به تا كند يم
 يتيهـو  افتنيـ  بـراي  پيگيرش وجوي جست ةكفار يوانگيانزوا و د يبه واد گر،يد ياريبس

 و مأنوس جهان خواهند ينم انشياطراف يول گسسته، سنت از او. است خودساخته و مستقل
  ).887: 1383 ،يدهباش(را از دست دهند  يو اجداد آبا مألوف

  :گويد يم ياوشس يينآ ربارةكيا د .2
و از شـود   يمـ  كشته ديتبع درگناه  يبوجود دارد كه  يزيقهرمان رازآم ،يفردوس ةدر حماس
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 در يمراسـم  او نيـي هر سال اول نوروز بـه نـام و آ  ها  گذشته در و ديرو يم ياهيخونش گ
چون  ،ينبات زدانيوارد فهرست ا ،نام دارد اوشيكه س ،قهرمان نيا. شد يملنهر برگزار ماوراءا
  ).8: 1388 ا،يك(شد  فو تموز يدموز

بهـار،  (دانسـته اسـت    »ياهمرد سـ «معني  تلويزيوني، سياوش را به اي هدر مصاحب ،مهرداد بهار .3
توجه كـرده و بـا    ياوشدر نام س ياهس يبه معنا يرز يتدر ب يزن يخود فردوس). 265: 1384

  :آن تناسب ساخته است
 سـياه سـياوش  كينزشدزمين  سـپاهآمـداندررودكاسهسوي

  )71 /4: 1373 فردوسي،(
  :مسكوب چنين آورده است .4

خـداداده و   ينـام  ياسـب دارا  ينوانان است و الانتخاب اسب از آداب تشرف به سلك په
نمودار است كه خـدا   يزن 12 ةصفح 1در جلد  شاهنامه ياز ابتدا ينخاص خود اوست و ا

 گذشتگان. است يزكالم ن يا "نام" ينندةو زمان كه آفر ينجان و خرد و زم يدگارنه فقط آفر
. قائـل بودنـد   يمعنـو  يونـدي اسـم و موسـوم پ   يـان دانستند و م يها را نازل از آسمان م نام

 يسـت، نـوع خـود ن   هم يها ها از اسب آن يصتشخ يشبرنگ تنها برا يانام رخش  بنابراين،
سـواران خـود بودنـد     ينبود و قـر  يزها ن آن يشكاربا هدف و وجود خو يهست ةبلكه نشان

  ).158: 1375مسكوب، (
  :گويد يم ياوشس ةمسكوب دربار .5

از  ،وستنديپ يم زدان،يا ،ينويخود به پادشاهان م يكه از بركت گوهر آتش ،يپادشاهان ساسان
 از را يشـكار يو خوگرداندند  يم يآتش رو يكه از راستگاه  آنمگر  ،دنديد ينم انيآتش ز

 ةگـوهر شـاهان  ...  بود گسسته آنان از فره گريدگاه  آن و دنديكوش يم داديو به بند دبر يم ادي
. يراست نياو ع ياز آتش آذرخش است و آتش بهشت چون فره در اوست و زندگ اوشيس
پـس  . به سرشت آتـش  يبا جسم و جان يمرد ؛آتش فرزند اهورامزداست ،نييبنا به آ يعني
 ديگـر  يـك را از گـوهر   همو دو گذرد  يمهنگام گذر از آتش از خود   مجسم به يراست نيا
  ).52 - 50: همان( ستين يانيز

كه  ،زيرا اشكانيان در حمايت از دين زردشتي ،دين مسيح از زمان اشكانيان وارد ايران شده است .6
  ).356: 1361 يي،فضا(نداشتند  يصبمذهب بومي و ملي بود، تع

  
  منابع
  .كريم قرآن
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  .فردوس: ، تهرانقلمالو  نون .)1340( احمد، جالل آل
  .والنشر ةللطباع داربيروت: ، بيروتالرحلة .)م  1980 /ق  1400(بطوطه   ابن

  .مركز: تهران ،متن يلساختار و تأو .)1382( احمدي، بابك
: تهـران ، 2ج ، به كوشـش ايـرج افشـار،    االداب فصوص و الحبابااوراد .)1345( يحيي ، ابوالمفاخريزرباخ

  .دانشگاه تهران
  .چشمه :، تهرانتاريخ تا اسطوره از). 1384( مهرداد بهار،

  .مهتاب: تهران ،1 ج ،كوشش خليل خطيب رهبر  ، بهيهقيب يختار .)1383( بيهقي، ابوالفضل
  .اساطير :، تهران2 ، جها ، الف، يشتاوستا). 1377) (مفسر مترجم و(پورداوود، ابراهيم 

  .عليشاه صفي: تهرانكوشش خليل خطيب رهبر،   ، بهغزليات ديوان .)1383( الدين محمد حافظ، شمس
  .2 ش ،1 س ،پژوهي ادب، »كرد رنگ در شاهنامهركا« .)1386( و ليال احمديان لي، كاووس حسن

  .خوارزمي :، تهرانسووشون). 1377( يميندانشور، س
  .كتاب سيامك: ، تهرانهنر تحسين و شناخت .)1375(دانشور، سيمين 
  .سخن :، تهراندانشور نيميس دكتر ةنام جشن ،يسرگردان ةريبر ساحل جز .)1383( دهباشي، علي
  .مهديار: تهران ،عزاداري شبهات به پاسخ .)1387( رجبي، حسين

  .آگاه: ، تهرانفارسي شعر در خيال صور .)1386( كدكني، محمدرضا  شفيعي
  .روشن: ، تهرانخاكستري خوش وجوي جست .)1384( صديقي، مصطفي
: الدين همـايي، تهـران   ، تصحيح جاللالكفاية و مفتاح الهداية مصباح). 1325( كاشاني بن علي  عزالدين محمود

  .مجلس چاپخانة
 3 و 1 ج ،كوشش سـعيد حميـديان    به براساس چاپ مسكو، ،يفردوس شاهنامة .)1373( فردوسي، ابوالقاسم

  .قطره: تهران ،4  و
  .ييعطا يمطبوعات ةسسؤم :، تهرانيحو مس يهود يها يند وليتح يرس). 1361( فضايي، يوسف

  .بنياد فرهنگ ايران: ، به اهتمام محمدجعفر محجوب، تهرانيسلطان نامة فتوت). 1350( حسين ،سبزواري  كاشفي
  .مركز: ، تهرانسياوش آفرين). 1388( خجسته كيا،

  .نيلوفر: ، تهراندانشور سيمين آثار در نقاش با نقش جدال). 1376( هوشنگ گلشيري،
  .آگاه: محمد نبوي، تهران ، ترجمةشناسي نشانه). 1380(گيرو، پير 

  .حكايت: تهران ،پور ياننغمه صفار ة، ترجمها رنگ و درمان با شناسي روان). 1378( ماكس لوشر،
  .خوارزمي: ، تهراندر مرگ و رستاخيز سياوش سوگ). 1375( شاهرخ مسكوب،
  .نيلوفر: ، تهرانعاميانه رسياف فرهنگ). 1387( ابوالحسن نجفي،
 .ارزو: ، تهرانپيكر هفت). 1384( يوسف بن  الياس نظامي،
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