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  دو داستان ي ساختار و عناصر داستاني و ادبيبررس
  يوسف و زليخا و سياوش و سودابه

                    
  **ليلي نادري/ *ميرزايي)پدرام(علي  

  
 ادبيات تطبيقي به عنوان علمي پويا و متحول،  حياتش را از :چكيده

در . يكا آغاز كرد و بعد از آن به ايران راه پيدا كرداروپا و سپس آمر

گيري اين علم در ايران به مسائل كلي آن پرداخته  ابتداي شكل

اما بعدها مسير اصلي خود را پيدا كرد و در زمينة تطبيق . شد مي

  .ادبيات فارسي و ادبيات ملل ديگر مطالعاتي انجام پذيرفت

هاي ادب  داستانتريندو داستان يوسف و سياوش از مهم

هاي موضوعي و شخصيتي از فارسي است كه عالوه بر شباهت

  .هايي دارند نويسي و عناصر ادبي نيز به يكديگر شباهت نظر داستان

  

 ادبيات تطبيقي ، ساختار وعناصر ادبي ، داستان يوسف ، :كليدواژه

  . داستان سياوش ، زليخا، سودابه 

  مقدمه
اي از نقد ادبي، از انعكاس  هادبيات تطبيقي به عنوان شاخ

اين . گويد ها بر يكديگر سخن ميادبيات ملل و تأثير آن
علم در قرن نوزدهم ميالدي در فرانسه توسط فرانسوا 

گذاري شده و سپس به ديگر ملل رسوخ پيدا  ويلمن پايه
ادبيات تطبيقي   هايي كه در زمينةنخستين كتاب. كرد

توسعه و روش كار آن نوشته شده، به تاريخچة تكوين و 
در ايران از اوايل سدة حاضر، تحت تأثير . پرداخته است

ادبيات غرب، به ادبيات تطبيقي به عنوان علمي خاص 
  .استحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفتهتوجه شده و ت

  گذار ادبيات تطبيقي در ايران، فاطمه سياح بودكه  پايه
  اشتغال  به تدريس اين درس1326 -1317هايدر سال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عضو هيئت  علمي دانشگاه پيام نور*

  .نوردانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام** 

     apedmir7@yahoo.com:نشاني اينترنتي
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  41  ...بررسي ساختار 

  ، بـه نقد و سياحـت مطالعـات او در كتابي به نام 1.داشت
ه البت.  به چاپ رسيد1354كوشش محمد گلبن در سال 

رمانتيسم و رئاليسم و ( بيشتر به كليات مسائل ادبي سياح
هاي نقد ادبي، سير  سنت و بدعت در ادبيات، شيوه

 ، و به ادبيات تطبيقيپرداخته...) حماسه به سوي رمان و 
 ، جـواد  او پـس از .است نپرداخته آن،به مفهوم خاص

اي را در اين زمينه انجام داد  جدي حديــدي تحقيقــات
 به مفهوم خاص كلمه، وارد ادبيات ،ادبيات تطبيقي راو 

سعدي  مطالعات خود را در كتابي به نام از  او.ايران كرد

اين كتاب ارزنده، تأثير . استرسانده ، به چاپتا آرگون
از قرن هفدهم ميالدي (ادبيات فارسي بر ادبيات فرانسه 

 پس از آن .كند را بررسي مي) تا اواخر قرن بيستم
بيات تطبيقي در ايران صورت  ادةاتي در زمينتحقيق
 با شاهنامههاي مقايسة بعضي از شخصيت .استگرفته

  .از آن دست استهاي ايلياد هومر بعضي از شخصيت

  
  بحث و بررسي

، از »سياوش و سودابه«و » يوسف و زليخا«  دو داستان
هاي ادب فارسي است كه به دليل ترين داستانمعروف

و ) يوسف و سياوش(ي اصلي آن هاقداست شخصيت
ها بسيار خاص دينداري و ايمان در آن  همچنين جلوة

  شاهنامة در )76ص(ثعالبي .استتوجه اديبان بوده مورد

چون سودابه از دور : استر خود چنين آوردهمنثو
سياوش را ديد، آنچه از يوسف صديق به همسر عزيز 

رت  عبااز. مصر رسيده بود، بدو رسيد و مفتون او شد
هاي موضوعي اين اهتتوان نتيجه گرفت كه شب فوق مي

  .استهمان ابتدا مورد توجه بوده دو داستان از
  

  ساختار
داستاني   پردة نمايشي و حلقة  داستان يوسف، از سي

هايي ها، خألها و بريدگي اين پردهدر .استكيل شدهتش
و توان به آنها پي برد  كه با تعمق و تدقيق مي دوجود دار

هايي  ها قرينه البته در پرده. آنها را به يكديگر پيوند داد
وجود دارد كه از گسستگي پيشگيري ) لفظي و معنوي(

  .دسياوش، ساختاري حماسي دار اما داستان .كند مي
وجود قهرمان،  هاي ساختاري حماسه چونويژگي
مافوق  حنة حوادث، وجود ماوراءالطبيعي ووسعت ص

 نوعي آنگذشته از. مود بااليي داردبشري در اين داستان ن
 ، فردوسي.در آن مشهود استتراژدي و غمنامه نيز   جنبة

هاي تراژدي را در اين منظومه  ويژگيةق داستان، همالخ
در  از نظر ساختار، ،عمده شباهت اين دو .استآورده

  است كهعشق و دلدادگي زنان به شخصيت اصلي
در داستان   نيز هست؛ هر چندقسمت اعظم داستان

 حسادت برادران، به زندان .ماجرا نيست اين همة يوسف
 رسيدن به  ودن يوسف، درايت او در تعبير خوابافتا

     از ماجراهايي است كه به وقوع مقام صدراعظمي 
   .پيونددمي

جز ،  در آن.گونه است داستان سياوش نيز همين
ماجراي دلدادگي سودابه، ماجراهاي ديگر چون نبرد 

حسادت   وش با افراسياب توراني و صلح با او،سيا
  .استآمده مرگ سياوش  و اوهايگستريدامگرسيوز و 

  
  عناصر داستاني

توان  دهندة يك داستان را مي عناصر داستاني تشكيل
طرح يا پيرنگ، شخصيت، كشمكش، : چنين برشمرد

مايه يا  ديد، درون وگو، صحنه، زمان، مكان، زاوية گفت
 يوسف در بررسي داستان.  خيال و لحن فه، عاط انديشه،

با   راخواهيم ديد كه همة اين عناصر  ،و سياوش
توان كشف هايي كه با هم دارند ميها و تفاوتشباهت

  .كرد
  ــــــــــــــــــ

 در دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران درس سنجش 1317 در سال فاطمه سياح .1

 سالگي به علت عارضة 45 در سن 1326كرد و در سال  ادبيات را تدريس مي

نظير در  تالشي بي«، ماه ادبيات و فلسفه به نقل ازمجلة كتاب . (قلبي درگذشت

  )6ص : 1380مرداد و شهريور  ، »عرصة ادبيات تطبيقي
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  .طرح يا پيرنگ. 1
يافتة وقايع است كه با رابطة   پيرنگ مجموعة سازمان 

 در واقع خورد و علت و معلولي به يكديگر پيوند مي
  .)62 : 1376 به نقل از ميرصادقي ( .الگو و نقشة داستان است

   »تنه و پايان  مقدمه،«   از سـه جـزء داستـان يوسـف،
 با خوابي داستان. استتشكيل شده )150 :1379پرويني، (

ترتيب و . شود بيند آغاز مي  در كودكي مييوسفكه 
وقايع . شود تسلسل زماني قصه به نحو احسن رعايت مي

يكي پس از ديگري با تسلسل زماني منطقي و عقالني به 
. مقدمة داستان جداي از تنة داستان نيست. رود پيش مي

ها به بهترين نحوي معرفي در مقدمه، تمام شخصيت
  . شوند مي

ست و شخصت اصلي داستان و انساني وااليوسف، 
همين محبوبيت او نزد . در نزد پدر محبوبيتي تمام دارد

كم با  كم. است شده د ورزيدن به ويسموجب ح  ر،پد
انداختن او به چاه و برده شدن او توسط كاروانيان به 

 وارد تنة داستان  مصر و وارد شدن به كاخ عزيز،
امتناع يوسف،  گري زليخا ودر صحنة خواهش. شويم مي

با شيوع قحطي در مصر و آمدن . درس به اوج مي  قصه
ايتاً آمدن پدر به مصر و تعبير خواب برادران به مصر و نه

  .رسيم يوسف، به پايان قصه مي
  .شخصيت .2 

ها در داستان كساني هستند كه با اعمال و  شخصيت
هاي  شيوه. آورند به وجود مي داستان را  گفتار خود،

ها و نوع پردازي، با توجه به تيپ شخصيت شخصيت
را به وان آن ت داستان و روايت آن متفاوت است كه مي

 ؛روش غيرمستقيم  روش مستقيم،: سه دسته تقسيم كرد
 درون ةارائ  آنها،ها از طريق اعمال  شخصيتةيعني ارائ
به نقل از ميرصادقي ( .گونه تفسيري ها بدون هيچشخصيت

1376: 85.(.  

 پردازي در داستان يوسف، به دو روش شخصيت
از شگردهاي . استمستقيم و غير مستقيم، انجام شده

م ذكر نام اصلي دپردازي در اين داستان، ع صيتشخ
گاهي به جاي ذكر نام اصلي . هاي داستان استشخصيت

 به عنوان مثال نام . كند از القاب و صفات استفاده مي
زن عزيز « عنوان كند و از آن با زليخا را صريحاً ذكر نمي

        اهل  معرفي او از القابي چون در وكند  ياد مي» مصر
  خطاكار، گمراه، نادان و گناهكار،كاذب، مكاره، ا، فحش

همچنين نام برادران يوسف، . كند كار استفاده مي خيانت
  .شود يا نام عزيز مصر يا ملك مصر ذكر نمي

شخصيت اصلي و محوري، يوسف است و 
برادران   هاي فرعي آن، حضرت يعقوب،شخصيت

  مصر يوسف، عزيز مصر، زليخا، بنيامين، زندانيان، ملك
ها، به نحو هركدام از اين شخصيت. و زنان مصر هستند

، مظهر )ع(يعقوب. اند اي معرفي شده بسيار هنرمندانه
  عشق به فرزندش يوسف و همچنين مظهر اندوه و 

برادران مظهر حسادت، زليخا . استصبر معرفي شده
گر هايي مالمتمظهر نفس اماره و زنان مصر انسان

   ف از آغاز تا انتها، در همة حوادث  يوس.اند معرفي شده
 نيكوكار،   زيبا، خيرخواه، او.داستان، حضور فعال دارد

اي روحي دار گذشت، مؤمن، باحيا و  با رفتار، خوش 
  .استبزرگ معرفي شده

در داستان سياوش، يك شخصيت اصلي به نام 
 پدر ،هاي كاوسسياوش و چند شخصيت فرعي به نام

 شاه توران و ، افراسياب؛دري سودابه ناما، سودابه؛سياوش
 ،گرسيوز؛ افراسياب ؛  سپهساالر، پيران؛پدرزن سياوش
  .دنرستم وجود دار و برادر افراسياب

 چون نقش برخي از آنها مثبت و برخي ديگر 
انساني  اما سياوش  . استسودابه و گرسيوز منفي و شرور

وارسته و ديندار معرفي شده كه در طلب كمال است و 
او مردي با شرم و حياست و . ادار به عهد و پيمانوف

پاكدل است و . تمايل چنداني به مصاحبت با زنان ندارد
  .گردد به دنبال راستي مي

. معتقد سرسخت تقدير است  هاي زرواني، به دليل انديشه
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او توأم با  اتاً انسان بدبيني است و بدبينيسياوش ذ
  .نااميدي است

 مستقيم ن سياوش به دو روشپردازي در داستا   شخصيت
چند جا به طور . استو غير مستقيم صورت گرفته

  . استيم به وصف زيبايي سودابه پرداختهمستق
جا از و يك » رويسودابة ماه«، »سودابة پرنگار« مانند

 سودابة« :گفته گري او به شيوة مستقيم سخن حيله
شتر  كـاوس و افراسيـاب از زبـان سراينده، بي.»گـر چاره

 ،»توران زمين شاه «،»شهريار «،»شاه ايران زمين« عناوين  با
  . اند وصف شده... و » ساالر توران سپاه«

       ،»خردمند« :فاتي چونپيران در داستان با ص
» سيار هوشگرد پيران ب« ،»نيكنام «،»بختيار «،»پيران گرد«

نيز در داستان در عبارتي گرسيوز . استتوصيف شده
 ،»بدنژاد «،»ساز دام «،»بدگمانِ «،»نامجوي «،»دار كينه« چون

    به صورت مستقيم توصيف » دنشانب «،»بدفريب«
خواسته با اين صفات  گويي خود فردوسي مي. استشده

  .تر ترسيم كندشرارت چهرة او را در نظر خواننده بزرگ
   .كشمكش. 3 

ريزد،  مقابلة دو نيرو يا شخصيت، كه بنياد حوادث را مي
  جسماني،«هاي شود كه به شكل شمكش خوانده ميك

تواند در داستان وجود داشته   مي»اخالقي  ذهني،  عاطفي،
  .)73 :1376ميرصادقي، (باشد 

در داستان يوسف، درگيري و كشمكش زن عزيز با 
در داستان است ) جسماني(اوج درگيري فردي   يوسف،

اع يوسف شود و با امتن همسر عزيز آغاز مي  كه با مراودة
به » هيت لك«و بستن درها توسط همسر عزيز و گفتن 

يوسف در اوج بحران . رود افكني پيش مي سوي گره
گريزد و همسر  از دست زن مي» معاذاهللا«گفتن  داستان با

. كند  مي عزيز با تعقيب او، پيراهنش را از پشت پاره
مگوهاي بسيار  بگوكم با آمدن همسر زن به داستان و كم

      گناهي او  دن يوسف به زندان و بعدها اثبات بيو افتا
و اعتراف همسر عزيز و زنان مصر، قصه به سمت 

  .رود گشايي پيش مي گره
در داستان سياوش، كشمكش جسماني در صحنة 

امتناع و فرار او  گري سودابه از سياوش وخواهش 
اما اين كشمكش در داستان، برعكس . شود مشاهده مي

بلكه هر چه   شود، گشايي نمي موجب گرهداستان يوسف، 
كورتر   اي كه در داستان وجود دارد، رويم، گره جلوتر مي

رود كه شخصيت اصلي و  شود و تا آنجا پيش مي مي
سياوش عالوه . برد قهرمان داستان را به كام مرگ فرو مي

هاي ديگر با شخصيتبر كشمكشي كه با سودابه دارد، 
رسيوز و افراسياب نيز به س، گوكاو داستان از جمله 

ش معتقد به آييني سياو. نوعي تضاد ذهني و اخالقي دارد
هاي ديگر به آن پايبند از شخصيت است كه هيچ يك
 او را از  توانند طبق آيين او رفتار كنند، نيستند و چون نمي

  .كنند ميدان به در مي
  .گووگفت. 4

 اول،: استپذير  به دو طريق امكانگو در داستانو  گفت
 تقيم بين دو شخصيت يا بيشتر؛ دوم،گوي مسو گفت
گوي شخص با خود كه حديث نفس گفته و گفت

در داستان يوسف هر دو طريق وجود  .)479همو، (شود مي
گو وعالوه بر اين، در داستان به نوعي ديگر از گفت. دارد
اين . گوي پيامبر با خداوند استو خوريم و آن گفت برمي

 است و هيچ پاسخي از جانب گفت و گو يك طرفه
در واقع خداوند در قالب عمل و با . پروردگار ندارد

در داستان  .دهد فرستادن عذاب يا موهبتي پاسخ مي
  : هاي مختلف وجود داردسياوش اين عنصر به شكل

  .هاي داستانگوي مستقيم بين شخصيتو  گفت.1
  .گوي قهرمان با خودو گفت.2
  .وند در قالب دعاگوي قهرمان با خداو  گفت.3
 سخن با نبرد افراز يا حيواني كه قهرمان به نوعي به آن .4

سياوش پس از ديدن خواب . (وابستگي و دلبستگي دارد
سخن » شبرنگ بهزاد« از عاقبت شوم خود، با آگاهيو 
  ).گويد مي
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در اواخر داستان سياوش پس از ديدن خواب :  وصيت.5
  .پردازد  ميفرنگيس،  هولناكش، به نصيحت همسرش،

 در داستان شش مورد از اين : گفتار مكتوب يا نامه.6
گفتارهاي مكتوب وجود دارد كه ميان سياوش و 

به نقل ( است سياوش و افراسياب رد و بدل شده س،وكاو

  ).281ـ296 :1368از سرامي، 
برگرفته از واقعيتي تاريخي    داستان يوسف،.زمان. 5 

قرآن از . استيوستهت كه در زمان خاص به وقوع پاس
 چـرا كـه هدف اسـت؛ زمان وقوع آن امتناع كـردهذكر

اما گاهـي، بـه . استيخ نبوده بلكه پند دادن بودهذكر تار
» ...غداً، بضع سنين و   ،ئاًعشا«چنـد عنصـر زماني از قبيل 

خوريم كه البته به منظور خاصي در آيات آورده  برمي
  .اند شده

» ...كون عشاء يب...وجاوواً« عبارت  در به عنوان نمونه،
نقش بسيار مهمي در فهماندن » عشائاً«ذكر عنصر زماني، 

برادران تا وقت شب . ده داردگري برادران به خوانن حيله
به او بگويند كه ما  كردند تا هنگام رفتن به نزد پدر صبر

او نيافتيم و  اثري از تا ديروقت به دنبال برادرمان گشتيم و
اما اين توصيف زماني در . ابت بسيار ناراحتيماز اين ب

  .استنادر داستان سياوش، كوتاه و فشرده و 
  . مكان. 6

در داستان يوسف، نام شهري كه آن حضرت را پس از 
در ابتداي . استذكر شده» مصر«  خريدن به آنجا بردند،

» كنعان«داستان وقايع در سرزمين اجدادي يوسف يعني 
حوادث مهم داستان در مصر   اما همة. پيوندد به وقوع مي

  .دهد رخ مي
.  در داستان سياوش، نيز اين عنصر به كار برده شد

آغاز » دشت دغوي«يراني به داستان با رفتن پهلوانان ا
تحت نظر رستم پرورش » زابلستان«سياوش در  . شود مي
دو جنگ گران » بلخ«توران در   دو سپاه ايران و.يابد مي
 .انجامد كست سپاهيان افراسياب ميشكنند كه به  مي

» قچقار باشي«سياوش پس از دعوت افراسياب، در شهر 

 سياوش پس .تا تورانيان به پيشواز او بيايندكند  اتراق مي
از آمدن به توران زمين و كسب احترام فراوان شاه، در آن 

 پايان در .كند بنا مي» سياووشگرد«سرزمين شهري به نام 
را در دشتي دور از شهر سياووشگرد داستان، سر سياوش 

به  .استت ذكر نشدهكنند، اما نام اين دش ازتن جدا مي
 شاهنامهزمان و مكان را در توان گفت كه   مي،طور كلي

  ... هويت و سيماي ويژه نيست 
رويدادهاي اين حماسه در سراي سپنج وقوع  همة

  ).890: 1368سرامي، ( .پذيرد مي
   .صحنه. 7

گيرد،  ا كه در آن عمل داستاني صورت ميزمان و مكان ر
   .گويند صحنه مي

مستقيم و «تواند به روش  مي نمايش صحنه
سف، به زمان و مكان در داستان يو. باشد» غيرمستقيم

  .استصورت كلي و مبهم بيان شده
كه در كجا واقع شده؟ يا چه  نام چاه و اينمثالً  

االت  هيچكدام از اين سؤ؟مدت يوسف در زندان بوده
  .پاسخي ندارند

جواب باقي  در داستان سياوش بسياري از سؤاالت بي
سن دقيق سياوش هنگام روز حوادث مختلف : ماند مي

چقدر بوده؟ يا سن سودابه چقدر بوده؟ يا سياوش چند 
جوابي  همگي سؤاالت بي سال در دربار افراسياب مانده؟

  .كنند هستند كه عنصر صحنه را مبهم مي
   .ددي زاوية. 8 

زواية ديد يا نحوة روايت داستان به دو صورت 
 نويسنده خود را بيرون از داستان ،اول: پذير است امكان

 ،دوم. كند داند و ماوقع را براي خواننده بازگو مي مي
هاي داستان است كه به نويسنده خود يكي از شخصيت

در صورت اول به راوي داستان . پردازد شرح حوادث مي
داستان سياوش نيز از زبان  .شود ته ميگف» داناي كل«
شود و زاوية ديد اين داستان  نقل مي» سوم شخص«
  .است» داناي كل«
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   .مايهدرون. 9
محوري و مركزي داستان يوسف، بيان واليت   انديشة

. خداوند نسبت به بندة مخلص و خداترس و باتقواست
اما اين داستان عالوه بر اين انديشة محوري، حاوي 

  :ترين آنها از اين قرارندهاي ديگري است كه مهم انديشه
  ؛ شيطان دشمن آشكار انسان است.1
  ؛شوند ستمگران و بدخواهان، رستگار نمي. 2
  ؛انگيز است  مكر زنان بزرگ و حيرت.3
  .دروغگو رسوا خواهد شد. 4

 يك انديشة محوري و چند داستان سياوش نيز از
مستقيم و غير است كه به طور انديشة فرعي تشكيل شده

 همانند ،داستان نيزدر اين . اند ر داستان بيان شدهمستقيم د
ي و خير و نيكي ستايش و بد  هاي شاهنامه،نهمة داستا

  .استناراستي نكوهش شده
  :اين داستان از اين قرارند هاي ديگر مايهدرون

 هيچ و ستهاهمة انسان حاكم مطلق زندگي تقدير،. 1
  ؛ريختتوان از آن گ گاه نمي 

جزاي اعمالش را در زندگاني   كس هر كاري كند،  هر.2
طور كه سودابه جزاي كردار ناپسندش  همان. خواهد ديد

  ؛را ديد و به دست رستم كشته شد
شود و دروغگو   حقايق به بهترين شكلي آشكار مي.3

  ؛هميشه رسواست
 مردان حقيقي، ميلي به زنان ندارند و اصالً زنان چيزي .4

  .ه مردان واقعي را به خود مشغول كنندندارند ك
  .عاطفه. 10

 اين عنصر در داستان يوسف به چند صورت نمود پيدا 
عاطفة پدري يعقوب نسبت به يوسف كه به . كند مي

صورت عالقة شديد آن حضرت نسبت به فرزندش به 
  .شود تصوير كشيده مي

جنسي در    حسد در برادران يوسف و عاطفه و انگيزة
در داستان سياوش .  وجود دارددر حد باالييهمسر عزيز

 ةنيز اين عنصر به صورت حسد در گرسيوز و انگيز

  .خورد جنسي در سودابه به چشم مي
  .خيال. 11

 اين عنصر يكي از وجوه تمايز آثار ادبي و هنري از آثار 
اين عنصر در يك اثر هنري،  .تحقيقي است علمي و
تان يوسف و در داس. شود مي» آفرينش هنري«موجب 

داستان سياوش، از اين عنصر در حد بسيار بااليي بهره 
گرفته شده است و با استفاده از صورخيال، انتخاب دقيق 

آهنگي حروف و كلمات، استفاده از  كلمه و تناسب و هم
جا و باطناب  ايجاز و و هاي خاص بياني و زباني تكنيك

  .درست تصاويري نو و تازه خلق شده است
  .فضا. 12 
فضاي كلي . گويند نيز مي» حال و هوا«اين عنصر را  

 اما ؛داستان يوسف، در ابتدا غمگين و در انتها شاد است
فضاي كلي داستان سياوش برعكس داستان يوسف 

 ميگساري و شكار  چونييها  شاعر ابتدا با صحنه.است
كشد اما در  و تيراندازي فضايي شاد را به تصوير مي

رگ سياوش فضايي غمگنانه را به انتهاي داستان با م
  .آورد وجود مي

   .لحن. 13 
هاي قرآن فاخر داستان لحن داستان يوسف، همانند همة 

لحن داستان سياوش نيز متناسب با . و سنگين است
  .موضوع آن، فاخر و سنگين است

  
  گيري نتيجه

عالوه » سياوش و سودابه«و » يوسف و زليخا«دو داستان 
ي از نظر اخالقي، شخصيتي و هاي موضوعبر شباهت

اعتقادي، از نظر ساختار و عناصر داستاني و ادبي نيز 
  .همانند هستند

مانند شيوة ها در عناصر داستاني اين شباهت 
 ديد، ةزاوي  پردازي، كشمكش، صحنهپردازي،  شخصيت

  .ترند درون مايه، خيال و لحن بارزتر و برجسته
وسف و ي« هر دو داستان از يك شخصيت محوري 
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 در .و چند شخصيت فرعي تشكيل شده است» سياوش
هر دو عاطفة حسادت نسبت به شخصيت اصلي داستان 

 خواهش  هر دو داستان، با صحنة. خورد به چشم مي
 رهايي و  با كشمكش جسماني و ورسد زنان، به اوج مي

اين . رسد گشايي مي به گره فرار شخصيت اصلي داستان 
وسف سرانجامي خوش به دنبال گشايي در داستان ي گره

هاي  دارد اما در داستان سياوش موقتي است و در صحنه

 تا آنجا كه قهرمان داستان ؛شود ديگر اين گره كورتر مي
هاي  مايه درون هر دو داستان . كشاند  كام مرگ ميرا به

داستان سياوش بيشتر   ماية مشابه ديني دارد اما درون
. چربد دين وايمان ميسياسي است و در آن سياست بر 

» داناي كل«زاوية ديد هر دو داستان سوم شخص و 
لحن هر دو داستان با توجه به موضوع آن، فاخر و . است

  .سنگين است

  منابع
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