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  مقدمه - 1
اسـت و در اصـطالح   مشتق شـده » آواز بز«به معني » tragodia« يوناني ةواژاز » تراژدي«

سقوط انساني سعادتمند را از شوكت و بزرگي بـه ذلـت و   قالبي كهن در نمايش است كه 
ارسـطو   فن شعرترين تعريف تراژدي در  يقديم. )65: 1375داد، ( »دهد نگونبختي نشان مي

 ةتراژدي عبارت است از تقليد يك عمل جدي كامل كـه داراي طـول و انـداز   «: استآمده
نقـل و روايـت؛    ةوسيلنه به ،گردد كردار اشخاص تمام مي ةوسيلولي تقليد به. معين است

نفس انسان از اين عواطف و فعل و  1ةانگيزد تا سبب تزكي مي تراژدي، شفقت و ترس را بر
  ). 121: 1387كوب،  زرين( »انفعاالت گردد

 آن مصاديق و مفهوم پس از ارسطو، مفهوم تراژدي دستخوش تغييرات بسياري شد و

 است معتقد) 246: 1377( دپورفرها. شد بيشتر آن شمول ةداير و فراگيرتر زمان، گذشت با

شـده  مبـدل  صفت عنوان به يدتراژ به سپس و ]بوده[ اسم باستان، وناني در تراژدي« كه
 مـا  به آن ةنمون هر در تقريباً كه گويدمي داستاني تراژدي« )69: 1387( ليچبه نظر . »است

 ،)31: 1377( لوكاچ. »باشد داشته فاجعه كي جز پاياني ندارد امكان كه شودمي داده هشدار
 و انسـان  بـاب  در اسـت  نمايشـي  تراژدي« كه است معتقد بيستم، قرن بزرگ ادبي منتقد

تراژدي موجود يونان بـر اسـطوره و تـاريخ بنـا     « گويد مي) 145: 1375(براكت . »سرنوشت
هـايي بـراي   ان بدهد و انگيزهاي آزاد است تغييراتي در اصل داستاست و هر نويسنده شده

  .»ها و حوادث بسازدتشخصي
توان از اديب بزرگ  مي اند،كه به تراژدي پرداخته نقد ادبي ةنظران بنام حوز ز صاحبا

تحليـل  وي در كتاب ارزشمند خود با عنوان . نام برد )1912- 1991( 2كانادايي نُرترُپ فراي
فـراي  . پـردازد  طي چهار مقاله به تفسير و تشريح اصول ساختاري ادبيات مي )1957( نقد

ــطوره  ــدي اس ــه    منتق ــي از يافت ــواع ادب ــي ان ــت و در بررس ــاختارگرايان،   گراس ــاي س ه
تـايپي يـا    سوم كتاب، به نقـد آركـي   ةمقال. است شناسان سود برده شناسان و روان اسطوره

معنـاي   ةنظريـ : شـامل دو قسـمت اسـت   مباحث ايـن مقالـه   . اختصاص دارد 3صور نوعي
بـا  » تـايپي  ــ آركـي   روايتي«كل ميتوس، چهار ش ةدر نظري 4.ميتوس ةتايپي و نظري آركي

                                                 
1. catharsis  
2. Northrop Frye  
3. archetype 
4. mythos 
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بنـدي و انطبـاق داده    ه به توالي دوري آنها مطابق با دور فصول و به ترتيب زير دستهتوج
: يز؛ و طنـز ميتـوس پـاي  : ميتوس تابستان؛ تـراژدي : ميتوس بهار؛ رمانس: كمدي: شود مي

در ميتوس تراژدي، نويسنده به بررسي و تبيين اصول و سـاختار حـاكم   . ميتوس زمستان
راژدي، صـور نـوعي در تـراژدي،    در ايـن بخـش طـرح اصـلي تـ     . پـردازد  بر تـراژدي مـي  

هاي بسيار  گيري يك داستان تراژيك، همراه با ذكر نمونه پردازي و مراحل شكل تشخصي
  . است طرح و بررسي شده

تـاريخي و صـاحب ادب و فرهنـگ و هنـر، آثـار       ةداراي پيشين ات تمامي مللِادبي در
و تقابـل يـا    هـا تضـاد   راژديايـن تـ   ةعنصر مشترك همـ . است تراژيك بسياري خلق شده

اين تقابل، . كشمكش و جدال دو منشأ قدرت براي اثبات خود و دفع و هدم ديگري است
كه تراژدي نمايانگر وجود تضـاد  گردد؛ چرا برمير و طبيعت تراژدي ذاتي است و به ساختا

هاي بسياري برخالف خواست همگان، قربـاني ايـن    در جهان هستي است و همواره انسان
 كه است ايزمينه تراژيك، اثر يك در كشمكش« .شوند موجود در جهان هستي مي تضاد

 و لحظات آن وجودي علت كشمكش، . دپيوندمي هم به را ايواقعه اساسي و مهم اتظلح
  ).187: 1385 مكي،( »نمايدمي را آنها تاهمي همچنين

هـاي   هـا از مايـه  ها و رواياتي است كه برخي از آن فردوسي مشتمل بر داستان ةشاهنام
هايي چون مرگ ايرج، سهراب، سياوش، فرود، اسفنديار،  تراژدي. قوي تراژيك برخوردارند

رود، هاي سهراب و فـ  سوگنامه. سنگ باشد هم هاي دنيا تواند با بهترين تراژديو رستم مي
سهراب و  .دارندهاي قوي تراژيك  انگيزند كه عناصر و مايه رو تأث» چشم پرآب«دو داستان 

. فـرد هسـتند  اقع اصلي و اصيل دو تراژدي منحصربهوظاهر گمنام اما در فرود، قهرمانان به
شـمول   هـد، اصـولي جهـان   د ها و ساختاري كه فراي در ميتوس تراژدي ارائـه مـي   ويژگي

ايـن اصـول و   . گيرنـد  مـي   ات جهان را در بررگ ادبيهاي بز هستند كه بسياري از تراژدي
دقيـق   توان به شكلي ، تراژدي سهراب و فرود، ميشاهنامهساختار را در دو تراژدي بزرگ 
 توانند توان اذعان داشت كه اين دو داستان تراژيك مي ي ميبررسي كرد و نشان داد و حت

مطلق نيز بر آن است   خالق. ات جهان قرار گيرندهاي بزرگ و زيباي ادبي ار تراژديدر شم
در داستان رستم و سهراب و داستان سياوخش و داستان فرود سياوخش و داسـتان  « كه

و  شـاهنامه هـاي حماسـي    هـايي هسـت كـه در ديگـر داسـتان      رستم و اسفنديار ويژگي
تـر اسـت و آن عناصـر درام و    نيسـت يـا خيلـي كـم    هاي ديگر  تهاي حماسي مل داستان

  ).136: 1388مطلق،   خالقي( »تراژدي است
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 - 24: 1343( كـوب  عبدالحسـين زريـن   منتقدان بسياري چـون  گران وـتا كنون پژوهش
 ـقمطلـ   يـ، جالل خالق)5- 15: 1368( جعفر ياحقي محمد، )27: 1369( مجتبي مينوي، )23

ــين  محمــد و )141- 162: 1388( ــاحيام ــه  )37-  67: 1380( ري ــودن برخــي از  ب ــراژدي ب ت
بـا   شـاهنامه هـاي تراژيـك   كه داسـتان  اند كردهو اظهار  هكرداذعان  شاهنامههاي  داستان
محمـدعلي   چـون  نيز ديگريپژوهشگران  .ندهستهاي بزرگ جهان قابل مقايسه تراژدي
 فـر و مرتضـي ثاقـب   )4- 91: 1389( و ديگـران  مهدي محقق ،)225: 1374( ندوشن اسالمي

 مهـين تجـدد  . انـد خوانـده  شاهنامهداستان رستم و سهراب را تراژدي بزرگ  ،)34: 1348(
هـاي تـراژدي ارسـطويي بـا سـاختار داسـتان رسـتم        با انطباق ويژگـي  )177- 185: 1370(

چـون  ي ان ديگـر سـ ك. اسـت دادهخـوبي نشـان    وسهراب، تراژدي بودن اين داستان را بـه 
ازجملـه داسـتان رسـتم و     ،شـاهنامه هـاي  معتقدند كـه داسـتان   )63: 1361( كياخجسته

ـ   سهراب، همانندي بنيادين با تراژدي به معنـاي خـاص تـراژدي    ا امـ . دهـاي يونـاني ندارن
 ةاز همـ  نام تراژدي بر خود دارنـد، لزومـاً   هايي كهامروزه داستان ،گونه كه گفته شد همان

ميتـوس  « ةدر نظريـ فراي نيـز  . اندساختارها و ضوابط تراژدي يونان باستان پيروي نكرده
الگوهـاي   هـا و كهـن  داند و انگارهنمي باستان نوع ادبي تراژدي را مختص يونان 1،»تراژدي

هاي خـود   ها و ديدگاه دريافتات جهان كاويده و هاي بسيار از ادبيتراژدي را با ذكر نمونه
 ،عـالوه بـر ايـن    .است ارائه دادهشمول و فراگير  اي جهانهنظري تراژدي، به عنوان ةرا دربار

فـراي   .هاي مشترك ميان آثار ادبـي تأكيـد دارد  ها و زيرساختتايپي بر شباهتنقد آركي
ـ  هاي مشترك است كه ميتوسهمين ويژگيبا توجه به نيز  خـود را ارائـه    ةهـاي چهارگان
خـود ذيـل    ةممكن است بسياري از آثاري را كه فـراي بـراي تبيـين نظريـ     ؛ لذااست داده

هاي تـراژدي در  عيار نباشند و برخي ساختارها و ويژگي كامل تراژدياست،  تراژدي آورده
تواننـد از  ژدي سـهراب و فـرود نيـز مـي    ادو تـر  .رنگ باشد يا كم دنه باشتها وجود نداشآن

هاي مذكور بـا ميتـوس   قصد دارد با تطبيق تراژدي لذا اين مقاله .همين دسته آثار باشند
بزرگـي و عظمـت    ،تراژدي فراي، تراژدي بـودن ايـن دو اثـر را نشـان دهـد و ضـمن آن      

هاي سهراب  شباهت بسيار داستان .درا به نمايش بگذارآن  ةداني سرايندو سخن شاهنامه
ارزشـمند را در كنـار    دهـد كـه ايـن دو داسـتان     يكديگر، اين اجازه را به ما مي و فرود به 

  . يكديگر بررسي و يا با هم مقايسه كنيم
                                                 
1. Mythos of Tragedy  
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هـاي  شناسي انگليس و پـژوهش از مكتب انسان اي را بايدنقد اسطوره ةشيو ةتاريخچ
در  امـا   ،هاي كمبريج آغازكردشناساني چون ادوارد تيلور و جيمز فريزر و هلنيستانسان

گوستاو كارل » الگو كهن«و  »ناخودآگاه جمعي«مفاهيم  ةقرن بيستم، بخصوص بعد از ارائ
اي كـه از  شناسـانه  ادبي به خـود گرفـت و مطالعـات انسـان     ةيونگ، اين روش بيشتر جنب

جستند، جاي خود را به خلق آثاري دادند كـه بـا اسـتفاده از    ات سود ميها و ادبياسطوره
  در ايـن راسـتا   .پرداختنـد به تحليل آثار ادبي و اسـاطيري مـي   اًاين الگوهاي نظري، صرف

هـاي روايـي و   هـا، طـرح  تتصاوير، شخصي -  الگوها كهن« بدين ترتيب توان گفت كه  مي
در تمام آثار ادبـي حضـور دارنـد و     ـ  اتهاي نوعي ادبيهاي نوعي، و ساير پديدهمايهدرون

مكاريـك،  ( »آوردنـد ارتباطات متقابل آثار فراهم مي ةاي را براي مطالعبدين صورت، شالوده
بـا ايـن رويكـرد خلـق     پـس از نظريـات يونـگ،    اي كه آثار برجسته برخي از ).401: 1384
 تحقيق در زبان نمـادپردازي از مود بادكين،  هاي ازلي در شعرانگاره :اند از، عبارتاند شده

از  قهرمان هزارچهرهاز والديمير پراپ،  هاي پريانشناسي قصه ريختاز فيليپ ويل رايت، 
ويكرد اين افراد ماهيتي سـاختارگرايانه دارد  ر. از نرتروپ فراي دتحليل نقجوزف كمبل و 
   .وجوه شباهت استوار است كه اساس آن بر

ـ  گونه كه پيشتر ياد شد، فراي سومين ميتوس از ميتوس همان خـود را   ةهاي چهارگان
هـا و مراحـل    ر اين قسمت، سـاختار تـراژدي، شخصـيت   د. است به تراژدي اختصاص داده

از اسـتنباط مـا   . اسـت  ـ بررسـي شـده   صـ البته نه به صورت كامالً مجزا و مشخ تراژدي
داراي عناصـر و   ،آن است كه آثار ادبي روايـي يـا نمايشـي تراژيـك    توضيحات مشروح او 

در اين جستار، ساختار تراژدي مورد نظر فراي بررسي و . ه و همانند هستند ساختاري ويژ
 . شود نشان داده مي شاهنامهدر دو تراژدي سهراب و فرود با استناد به ابيات 

  
  عناصر ساختاري تراژدي - 2
   فضاي تيره و مبهم - 1- 2
ط فضاي تيره و مـبهم بـر   كند، تسل كه فراي براي ساختار تراژدي بيان مي ايلين ويژگياو

آيد و به آرامش  اي كه نام تراژدي بر خود دارد يا ذيل تراژدي مي نامه نمايش«. داستان است
ايـن  . ط اسـت ـ بر آن مسـل  گنجد ه در تعريف نميـ ك و مبهمي  شود، فضاي تيره ختم مي
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فضـايي كـه بـر دو     ).250: 1377 فـراي، ( »سـازد  ك را مـي فضا جزئي از وحدت ساختار تراژي
تـوان   درسـتي نمـي   تراژدي سهراب و فرود حاكم است، فضاي تيره و نامفهومي است كه به

فردوسـي، در همـان   . رونـد  گونه به سمت فاجعه پـيش مـي   برد حوادث داستان چرا اينپي
با سخن گفتن از مرگ به عنوان يك راز ناگشودني، فضـاي تيـره و    ،داستان سهراب ةطليع

سهراب هر زماني كه به شناسايي پدر نزديك . سازد مي مبهمي را بر كلّ روند داستان حاكم 
رود، تيرگي و ابهام حاكم بر  هرچه داستان پيش مي. گردد اي از او دور مي شود، با حادثه مي

 ،كاري هجيـر در كتمـان نـام رسـتم    و پنهان» زند رزم« شدن با كشته. شود فضا بيشتر مي
رفتـار  . آيـد تيرگي مبهمي كه ناشي از هراس از جنگ پـدر و پسـر اسـت، بـه وجـود مـي      

  . رساند رستم و اصرار وي بر كتمان نام، ابهام نامفهوم تراژدي را به اوج خود مي ةسنگدالن
تراژيـك بـه مفهـوم     ةاسـت كـه مايـ    شـاهنامه داستان فرود نيز يكي از چند داستان «

وقايع  -  ي اسفنديارـ و تا حد مانند داستان سهرابدر اين داستان  .دارسطويي كلمه را دار
در ... يابنـد  روي آنهاست جريان ميهن در جهت عكس مسيري كه روبرغم خواست قهرما به

تـراژدي   است كه خـاص  ناپذير نهفته ي توجيهتيرگ، و نوعي اين چند ماجرا نوعي بيهودگي
شـادماني فـرود بـا     ).225: 1374 اسـالمي ندوشـن،  ( »پيونـدد  ي حيات مياي كلاست و به معن

خالف انتظار با تنـدخويي و  ديدار فرود با سپاه ايران، بر. دپاي سپاه ايران ديري نمي ةمشاهد
شـدن دو پهلـوان ايرانـي،     با كشـته . رودتراژيك پيش مي ةناسازگاري توس، به سوي فاجع

يكـديگر   روشني براي پيوستن دو طرف به  ةريونيز، به دست فرود، ديگر هيچ نقطزرسپ و 
تـر   جويي دو پهلوان ايراني فضاي حاكم بـر داسـتان را تيـره    ماند و ماجراي انتقام  باقي نمي

ه و اصلي دو لشكر بود، جاي خود را بـه  ه انتقام خون سياوش كه هدف اولييكبار به. كند مي
چـه داسـتان   جاسـت كـه هر   ابهام تراژدي در اين. دهد از فرود ميتوزي شخصي توس  كينه

شدن دو  چه سبب كشتهآن شوند ورود، سهراب و فرود نيز از هدف خود دورتر مي پيش مي
  .كند ات اصلي خود دور ميشود، حوادثي است كه آنها را از مقاصد و ني قهرمان مي

  
  خواهي براي برقراري توازن برهم خورده  كين 1:سنمسي - 2- 2

. خورد بيند كه به دست قهرمان در طبيعت به هم مي تراژدي را در توازني مي ةفراي، ريش
برقراري تـوازن، چـه    ةعامل يا وسيل... زند قهرمان تراژدي توازني را در طبيعت به هم مي«

                                                 
1. nemesis 
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دادها نوشت و منطق حاكم بـر رويـ  يا سربسا انتقام انساني، انتقام ملكوتي، عدالت ملكوتي 
. )252: 1377فـراي،  ( »اساسي اين اسـت كـه ايـن تـوازن دوبـاره بايـد برگـردد        ةنكت. باشد

  .خوانند مي »نمسيس«ها، برقراري توازن را  يوناني
تـوازن   ةزننـد در هردو تراژدي، سهراب و فرود ـ به عنوان قهرمانـان تـراژدي ـ بـرهم     

 ةسهراب قصد دارد سرزمين ايـران و تـوران را عرصـ   . ندآي موجود در طبيعت به شمار مي
نظام پادشاهي دو سرزمين را از ميان بردارد و پدر را بـر تخـت    ،تاز خود قرار دهدو تاخت

اش به سرزمين ايـران،   منتظرهآورد و با ورود غير ظيم فراهم مياو سپاهي ع. شاهي بنشاند
هـاي   آيد؛ ايـن يعنـي نخسـتين نشـانه     ميناگهان هول و واليي در ميان ايرانيان به وجود 

  :نظميآشوب و بي
 نه اين رستخيـز از پـي يـك تـن اســت    به دل گفـت كـاين كـار اهـريمن اسـت

   )2/169: 1389فردوسي،(                    
دارد پيشـرو ايـن سـپاه     او قصد. شود يكباره بر سر راه سپاه ايران ظاهر مي رود نيز بهف

هرچند فـرود ندانسـته     .تاز به سرزمين توران حمله كند و كين پدر را بستاند هباشد تا يك
شود و سپس گمان ا همين عمل او سد راه سپاه ايران ميام ،كندبا ايرانيان تضاد پيدا مي

كشـد و   او دو تن از پهلوانان ايـران را مـي  . تواند بر سپاه ايران فائق آيدتنه ميكند يكمي
كـالت و   ةبدين ترتيب آشوبي بزرگ در قلعـ . كند را نقش بر زمين مي مركب گيو و توس

  :اندازد هول و واليي عظيم در دل سپاهيان ايراني مي
ــرك ــي تــ ــياهزادهيكــ ــو زاغ ســ  چــ

ــان  ــه گودرزيـــ ــنم ز خودكامـــ  نبيـــ
 

ــپاه     ــت راه سـ ــه بگرفـ ــن گونـ ــر ايـ  بـ
 مگــــر آن كــــه دارد پســــر را زيــــان

  )3/44: 1389فردوسي، (                       

از زماني كـه  . شدن قهرمانان به حالت نخست برگردد  خورده بايد با قربانيتوازن برهم
هاي بلند خود قصد پيشـروي و ايجـاد آشـوب در سـپاه ايـران را      سهراب و فرود با آرمان

 ايـن دو بـه عنـوان قهرمـان تـراژدي، جـوان، خــام و      . دارنـد، مـرگ در كمينشـان اسـت    
در  تـوازن موجـود   نظـم و  ،شـوند  درپـي مـي   دچار اشـتباهات پـي  ند؛ از اين رو اخودفريب

بايد قهرمانان قرباني شوند تا طبيعت روال معمول خـود را در  زنند و  طبيعت را به هم مي
گردد و ايرانيان نيـز   مي شدن سهراب، سپاه توران به سرزمين خود باز با كشته. پيش گيرد

شدن فرود نيـز سـپاه ايـران دوبـاره راه      با كشته. آيند دوباره بر گرد پادشاه خود فراهم مي
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يا عامـل برقـراري تـوازن، حاكميـت       هستان، وسيلدر هر دو دا. گيرد توران را در پيش مي
  .دادها و جريان انتقام انساني استسرنوشت، منطق روي

  
  ـ تراژدي، تقليد مناسك قرباني3ـ2

هـاي   گراسـت كـه در بررسـي آثـار ادبـي از يافتـه       فراي خود از منتقدان بـزرگ اسـطوره  
دانـد   اطير را مناسكي مياس او. است شناسي بهره برده شناسي و اسطوره شناسي، روان مردم

اساطير يا مربوط به نازايي، «: معتقد استو  نبات بارآوري حيات حيوان و ةبراي بقا و ادام
. است 1آنها قهرمان يك خداي كشاورز يا خدا ـ غلّه  ةيا رشد، يا باروري هستند كه در هم

بـاروري  اين خدا يا قهرمان در خالل گردش سال از مراحـل رشـد يـا سـقوط و مـرگ و      
شـناس   مـردم  ،او بسيار تحت تأثير آراي جيمز فريزر. )277ــ 278: 1385شميسا، ( »گذرد مي

  :نويسد مي رينز ةشاخفريزر نيز در . قرار دارد ،زرين ةشاخگرا و صاحب كتاب  اسطوره
بـا  . خدايان بسـته اسـت   -  در نظر انسان بدوي، گردش و روال طبيعت به زندگي و حيات انسان

هـاي او و سـرانجام از بـين رفـتن آنهـا بـا مـرگ، بالهـا و          گرفتن و ضعف تدريجي قدرت سستي
خـدايان را قربـاني    - انسـان   بـراي اجتنـاب از ايـن خطرهـا، مردمـان     . مصايبي نازل خواهد شـد 

م نيـروي  تموز، آتيس و ازيـريس، ظـاهراً تجسـ   شرقي،  ةسه خداگون .)295: 1386فريزر، ( كردند مي
ديونيزوس، دمتر و پرسـفونه نيـز،   . )437: همـان ( اند و رويش به طور اخص بوده باروري به طور اعم

شدن آنهـا بازتـاب زوال و احيـاي نباتـات      خداي يوناني هستند كه سرگذشت قرباني -  سه انسان
   ).452: همان( هاي تموز، آتيس و ازيريس يكي است نيز اساساً با اسطورهسه اين  ةاسطور. است

هـاي  هاي بسياري بين داستان سـياوش بـا داسـتان    ن به شباهتشناسا برخي اسطوره
كنند و معتقدند سياوش نماد يـا خـداي    اشاره مي» ازيريس ايزيس و« و »ايشتر و تموز«

رويد و اين شبيه همان درخـت شـدن    زيرا با مرگ وي، از خون او گياهي مي ،نباتي است
 - همگـي ايـن انسـان   ). 205: 1373بهـار،   و 1- 23: 1356گريمـال،  . نك( آتيس و آدونيس است

شدنشان باروري و توازن بهـاري را   اند كه با قرباني خدايان مظهر باروري و خداي غلّه بوده
نسان ـ خدايان  ل و دگرديسي اساطير، اين اطي روند تحو. گردانند بيعت برميدوباره به ط

. ن پيرامـون خـود هسـتند   اند كه عامالن برقراري تـوازن در جهـا   ل شدهبه قهرماناني مبد
ه تقليد قرباني در تـراژدي  ات به ديد صور نوعي بنگريم، متوجفراي اعتقاد دارد اگر به ادبي

                                                 
1. Corn- god 
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ترحم نسـبت بـه    ناپذير قهرمان و حسترس از سرنگوني اجتناب وجود حس او. شويم مي
ـ  سرنگوني قهرمان را نشـاني از وجـود مناسـك قربـاني در تـراژدي مـي       بسـياري از  . ددان

 تراژدي در مناسك بـدوي آداب قربـاني   ةريش«كردند كه  ه را مطرحپژوهشگران اين نظري
ر گـزينش الهـي هـ    ةاسـطور  براساس«. )171: 1385گرين و ديگران، ( »است بوده) بالگردان(

اي جـز اغتشـاش اجتمـاعي، سياسـي و      ت الهي، نتيجهدار كردن مشي تالشي براي خدشه
يـا همـان    - ت الهـي نظمـي در مشـي   ايت اين عامالن بينهدر. )174: همـان ( »طبيعي ندارد

خداياني چـون تمـوز،    - درست همانند انسان ؛بايد قرباني شوند -  توازن و نظم در طبيعت
كـه نـوعي عـدم تـوازن در     ( با پايان گرفتن فصل سرمابايد ازيريس، آتيس و سياوش كه 

 .قربـاني گردنـد  ) كه نوعي توازن در فصول اسـت ( براي رسيدن فصل رويش) فصول است
يك اصل كلـي اسـت    ،شدن عامالن آن  كشته ةوسيلهبرقراري توازن از دست رفته بالبته 

فرماست و فـراي آن را تنهـا تقليـدي از     مهاي تراژيك حكزمينه بر داستان كه مانند پيش
توان تقليدي از اين اصل نيز تنها مي رادو تراژدي سهراب و فرود  .داندمناسك قرباني مي

  هـيچ   چـه اگر؛ گـردد هم به همـان اصـل نمسـيس بـازمي      نظر فراي دانست كه آن دمور
، باشـند  شوندهاز خدايان قرباني اساطيري ةاي دالِّ بر اينكه سهراب و فرود در پيشيننشانه

اند، بايد قربـاني شـوند    ت كه توازني را بر هم زدهسهراب و فرود نيز به اين عل. وجود ندارد
  .گرددباره به حالت توازن اولية خود بازبيعت دوتا اوضاع ط

  
  ساختار تراژدي انتقام ـ4ـ2

هـا را سـاختار تـراژدي انتقـام معرفـي       اغلـب تـراژدي   تاري مهمفراي يكي از عناصر ساخ
انگيـزد يـا وارث اوضـاع و     مـي  در اين ساختار، قهرمان تراژدي يا خود عـداوت بـر  . كند مي

بيـنش  «. گـردد  داد فرجـامين مـي  جويي موجد رويـ  انتقامود و جريان ش احوال عداوت مي
. كند عمل مي 2ترين شكل خود، به صورت انتقام در ابتدايي) 1نظم و توازن طبيعت( قانون
هـا هـم ايـن سـاختار را در قالـب مضـمون اصـلي حفـظ          ترين تـراژدي  ي در پيچيدهحت
  ).252: 1377فراي، ( »كنند مي

                                                 
1. dike  
2. lextalionis  
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يكـي   :هـدفي پـاك و واالسـت    ،سهراب و فرود ةر دو تراژدي مورد بحث، هدف اوليد
ا هدف فرجامين آنها هدفي خواهي پدر است؛ ام ري خواهان كينخواهان يافتن پدر و ديگ

و نشـاندن پـدر بـر تخـت     ) عـزل افراسـياب  ( شـاهي  تـوران  ةسهراب در انديش :پليد است
 .پاه ايـران است و فرود در رؤياي چيرگي بر پهلوانـان سـ  ) كاوس برداشتن كي( شاهي ايران

اي  اي هستند كه سـابقه  خواهي سهراب و فرود، هر دو وارث اوضاع و احوال عداوت و كين
شدن ايرج به دست  منشأ اين عداوت، به كشتهسر. ني در تاريخ دو سرزمين داردبس طوال

گويي نيمـي از   هستند؛ توراني نيمه - ايراني سهراب و فرود هر دو نيمه. رسدسلم و تور مي
خواهي از تـوران در بـر    كين واهي از ايران و نيمي ديگر را حسخ كين را حسشان وجود
و دو تن از پهلوانـان  » زند رزم«شدن  در جريان داستان سهراب و فرود، كشته. است گرفته

  . كند ور مي آورد كه آتش جنگ را شعله ايراني، جريان انتقامي را پيش مي
  

   سرنوشت و نقص اخالقي قهرمان ةسلط - 5- 2
ـ درجملگـي   الف: يكديگرند دهد كه متضاد دو ساختار ارائه ميفراي براي تبيين تراژدي 

حساس برتـري قـدرت مجهـول و    ها قدرت قاهر سرنوشت بيروني مشهود است و ا تراژدي
عملي كه سير تراژيك را پـيش   ـ در  ب. گذارد جا مي ت مساعي انسان را در ما بهمحدودي

اين همان مفهومي اسـت كـه   . قانون اخالقي وجود داشته باشدبرد، بايد در اصل نقص  مي
فـراي  . دانـد  آن را با معصيت يـا بزهكـاري در ارتبـاط مـي     1ارسطو با عنوان نقص تراژيك

اكثريـت قهرمانـان تـراژدي اسـت،      ةپرواز را كه نصـيب  هوا و بلند يعني دماغ پر 2،هايبريس
در بوطيقا، نقص قهرمان تراژيـك  . شمرد مينقص اخالقي در تراژدي بر ةك نمونعنوان ي به

ميلتون اين «. دارد، مرتبط است با مفهوم اخالقي ارسطو از انتخاب آزادي كه هدفي در بر
. داند؛ يعني استفاده از آزادي بـراي از دسـت دادن آزادي   انتخاب آزاد را عمل تعويض مي

شود و  ميدان مي تنگشود كه  در تراژدي، مضمون معكوس زندگي نسبتاً آزادي عرضه مي
دارد،  دو ساختاري را كـه فـراي عرضـه مـي    . )256: 1377فراي، ( »گردد ت ميوارد سير علي

كنـد كـه نقـص     گونـه حـل مـي    موجود را ايـن  فراي تضاد. رسند متضاد به نظر ميظاهراً 
كنـد و بـراي    ت اخالقي مـي مسؤولي ةاخالقي قهرمان يا عملكرد اشتباه او براي بعضي افاد

  . سرنوشت ةتوطئ ةيگر افادبعضي د
                                                 
1. hamartia 
2- hybris/hubris    
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زنند، بـاالي چـرخ سرنوشـت     سهراب و فرود تا زماني كه دست به عمل اشتباهي نمي
قرار دارند؛ با اين حال در سير وقايع تراژيك بر اثر عملكـرد اشتباهشـان ايـن امتيـاز را از     

شوند و خود نيـز در پايـان تـراژدي بـدان معتـرف       دهند و مغلوب سرنوشت مي دست مي
وجـود نقـص اخالقـي يـا     . است ت سرنوشت در دو داستان كامالً مشهودحاكمي. وندش يم

انـان تـراژدي نيـز ديـده     ت سهراب و فـرود بـه عنـوان قهرم   مسؤوليت تراژيك در شخصي
عملكـرد   در ا اصل تعـويض يـا اسـتفاده از آزادي بـراي از دسـت دادن آزادي     شود؛ ام مي

كنند و در مقابل  از آزادي خود استفاده ميهر دو قهرمان . ل استسهراب و فرود قابل تأم
آن زمان كه سهراب و فرود آزادانه، سرزمين سـمنگان و  . دهند آزادي خود را از دست مي

حقيقـت مرتكـب   كننـد، در  رك مـي ص تة كالت و دامن پرمهر مادر را با اهداف مشخقلع
وقـايع را وارد  ير اين انتخاب آنها پيامدهايي را در پي دارد كـه سـ  . شوند عمل تعويض مي
دهد كه بـر   بارز عمل تعويض را سهراب زماني انجام مي ةنمون. كند ت ميميدان تنگ علي

سهراب و فرود، ناشـي از   ةهاي آزادان حقيقت اين انتخابدر. است حريفان خود چيره شده
در تـراژدي  . است» نقص اخالقي«فريبي، غرور و همان ويژگي قهرمان تراژدي يعني  خود

  . ود، دو عنصر سرنوشت و قصور اخالقي، هر دو هدايتگر وقايع تراژدي هستندسهراب و فر
  

  م هراس و ترح: متضاد در تراژدي دو حس ـ 6ـ2
. داسـتان اسـت   م در تراژدي با ارسـطو هـم  هراس و ترح فراي نيز در مورد وجود دو حس

آن تراژدي بايد چنان تأليف گردد كه هرچند كسـي نمـايش   « سخن ارسطو اين است كه
كه نقل روايت آن را بشنود، از آن وقايع بلرزد و بر حـال قهرمـان داسـتان     را نبيند، همين

: 1387كـوب،   يـن زر( »رحمت و شفقت آورد، و اين احوال بايد از تركيب حوادث حاصل آيد
ب آميـزِ صـوا   هـراس  دانـد از دو حـس   كيب خالف عادتي ميفراي نيز تراژدي را تر. )136

اصالً درست نيست قهرمان سرنگون (آميزِ خطا  مترح و حس )شود قهرمان بايد سرنگون(
اصـل ضـرورت و   «در تـراژدي   .)258: 1377فـراي،  ( شـود  كه در خواننده ايجـاد مـي   )شود
قهرمـان بايـد   « آميز صواب هراس بار، درحقيقت نمايانگر حس هپايان فاجع» ناپذيريِ گريز

يافته  زمانمصيبت بايد به شكلي سا« :گويد كافمن به نقل از شلر مي. است» سرنگون شود
ضـرورت  ... عي طـرح شـود  كه به شكل تصنها بيرون آيد، نه آن از درون پيرنگ و شخصيت

كـافمن،  ( »دهـد  ناپذيري را مد نظـر قـرار مـي    ناپذيري و گريز اجتناب تراژيك بيش از همه
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تراژيك، ضرورتي  براي داستانبار را  بدين صورت است كه خواننده پايان فاجعه. )175: 1385
اصـالً درسـت نيسـت كـه     « آميـزِ  تـرحم  دردي با قهرمان، حساما هم. بيند گريزناپذير مي

كه در جريان تراژدي، آدمي همواره با راآفريند؛ چ را در خواننده مي» قهرمان سرنگون شود
نـي قهرمـان سـر    شود كه كـاش حـوادث بـا سرشـت واقعـي و درو      اين خواهش مواجه مي

هاي  كه ويژگي -  تجربگي و بيهايي چون جواني، خامي  ه وجود ويژگيالبت. داشتسازگاري 
. ر اسـت ؤثـ در به وجود آمدن حس ترحم در خواننده، بسيار م قهرمان تراژدي است خاص

ن در اصل به ايـن حقيقـت تـراژدي    دلسوزي خواننده نسبت به قهرما ةاز سوي ديگر، ريش
   .دهند ت دروني قهرمان رخ ميو نيردد كه وقايع بر خالف خواست گ ميبر

هـراس از   د در وجـود خواننـده، دو حـس متضـاد    در سراسر دو تراژدي سهراب و فرو
. شدن قهرمان و حس ترحم نسبت به سرنوشـت شـوم قهرمـان در سـيالن اسـت      سرنگون

 شان خير است، لـذا دانيم كه نيت دروني ما مي. اندخام و معصوم  سهراب و فرود، قهرماناني
هراس از سرنگوني قهرمان است كـه   اما همواره اين حس ،خواهيم آنان سرنگون شوند نمي

نيافتني و عملكردهاي  هاي بلند و دست زيرا از زماني كه سهراب و فرود با آرمان ،غلبه دارد
است؛ پس توازن  زنند، مرگ در كمينشان ايستاده مياشتباهشان توازن در طبيعت را بر هم 

نتيجــه در. ردهــاي اشــتباه بايــد مــنعكس شــودرقــرار گــردد و پيامــد عملكبايــد دوبــاره ب
بر  )136: 1387كوب،  ينزر( ارسطو. ناپذير استشدن سهراب و فرود، ضرورتي اجتناب سرنگون

اين موضوع . كندهاي متقابل تراژدي تأكيد ميترورت وجود پيوند نزديك ميان شخصيض
يـان دو طـرف   نزديك م ةوجود اين رابط. شود در داستان سهراب و فرود ديده مي صاًمشخ

  .كند چندان ميحوادث، در خواننده حس هراس و شفقت را دو
  

  1پااليش نفس يا كاتارسيسـ 7ـ2
ارسطو در تعريف خود از تراژدي از وجـود عنصـري هنرمندانـه بـه نـام كاتارسـيس يـاد        

. گـردد  شفقت و ترس ايجاد مـي  نفس پس از ايجاد دو حس ةكاتارسيس يا تزكي. كند مي
داند؛ يعني  ق به پايان تراژدي ميكند و آن را متعل مفهوم تأكيد ميفراي نيز بر وجود اين 

دربـاب  . شود كامل عواطف كه سير تراژدي به آن منتهي مي ةهمان آرامش خاطر و تزكي
هـا بـر آرامـش    است كه همگي آن نظرات بسياري مطرح شدهمفهوم كاتارسيس، تعاريف و 

                                                 
1. catharsis 
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در توضـيح ديـدگاه مشـهور     )418ـ   419: 1363(كاپلسـون  . اند پاياني تراژدي تأكيد داشته
تراژدي در نگاه ارسطو، برانگيختن عواطـف شـفقت و تـرس    « :گويد ارسطو در اين باب مي

هايي كـه   هاي گذشته و فعلي قهرمان است و هراس براي رنج است؛ يعني شفقت براي رنج
 كــردن بــا تطهيــر و پاكســازي پــس متعلــق بعــدي تــراژدي، آزاد. ســتدر پــيش روي او

رفت بي آسيب و خوشـايندي اسـت كـه بـه      نفس از اين انفعاالت از راه برون) كاتارسيس(
نـوعي آرامـش   نيز در پايانِ دو تراژدي سهراب و فرود مخاطب  .»آيد هنر فراهم مي ةواسط

فردي كه  به ويژگي منحصر دليل وجود در دو تراژدي مذكور به .شود پس از طوفان خلق مي
هاي ضد قهرمان يعني رستم و توس وجود دارد، پااليش و آرامش رواني پايان  تدر شخصي
رستم، توس و سپاهيان ايراني پيوندي عميق بـا قهرمانـان   . پذيرد خوبي انجام ميهتراژدي ب

هـا احيـا    تشخصـي م و شفقت در وجود اين ترح در حقيقت، در پايان داستان حس. ددارن
دردي يك نوع احساس هم. شوند رفته مي دست گردد و آنان سوگواران اصلي قهرمانانِ از مي

از ايـن روسـت كـه ايـن دو تـراژدي      . ها وجـود دارد  تخواري و همدلي ميان شخصي و غم
   .گردد م و دلسوزي خواننده، در وجود رستم و توس تخليه ميترح. ندابخش آرام

ر اسـت، بخـش يـا    يجـاد كارتاسـيسِ پايـان داسـتان مـؤث     كـه در ا  عامل مهم ديگري
فردوسـي بـه عنـوان    . رنـگ دارد  سرنوشت است كه به عنوان قدرت قاهر و برتر نقشي پـر 

هـاي روزگـار و گـردش     بازي ةپرداز، براي ايجاد آرامش در خواننده از حرب شاعري تراژدي
راژدي ميانـه و هـم در پايـان تـ    فردوسي هم در ابتـدا، هـم در   . گيرد چرخ بسيار بهره مي

گري ايـن چـرخ    سازي نقش روزگار و حيله خود، با برجسته سهراب و فرود با شگرد خاصِ
روانـي خواننـده و    ةگيرد و از ايـن طريـق بـا تخليـ     دوار، بر كار جهان و هستي خرده مي

ايـن   فردوسـي بـا القـاي   . رهاند پذيرفتن ناگزير مرگ قهرمان، او را از قضاوت و داوري مي
موجـب آرامـش روحـي و     -  كه عنصر غالب و ذاتيِ تراژدي است -  مدار بيني تقدير جهان

فراتر از سير وقـايع داسـتان    شود و ذهن خواننده را به سوي چيزي تاسيس مي ايجاد كار
سازد تا به مسائلي چون گردش روزگار، تقدير محتوم و اسارت ناگزير آدمي در  ه ميمتوج
زندگي قهرمانان بـه مفهـوم خـود زنـدگي روي      ة؛ يعني از انديشسرنوشت بينديشد ةپنج
هـا   هـا بـدين نكتـه    گونه كه فردوسي، خـود نيـز در پايـان تـراژدي     درست همان. آورد مي

  :است انديشيده
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ــد   ــرخ بلنـ ــردار چـ ــت كـ ــين اسـ  چنـ
ــاله     ــا ك ــي ب ــيند كس ــادان نش ــو ش  چ

  

ــد      ــر كمن ــه ديگ ــاله و ب ــتي ك ــه دس  ب
ــاه    ــد ز گـ ــدش ربايـ ــم  كمنـ ــه خـ  بـ

  )194ـ2/195: 1389فردوسي، (              
  پردازي در تراژديتشخصي - 3
  قهرمان ـ1ـ3

 يجهـان  هـاي طورهتـرين اسـ  ترين و شـناخته الگوي قهرمان يكي از بنيادي اسطوره و كهن
را در  قهرمـان  ةاسـطور  ايـن  مـا « ).166: 1385 و ديگـران،  گـرين و  12 - 16: 1372، هوك( تسا

، در خـاور دور و در ميـان قبايـل ابتـدايي     يوسط و روم، در قروناساطير كالسيك يونان 
فراي انواع ادبـي را بـه لحـاظ نسـبت قهرمـان و       ).162: 1389 ونگ،ي( »ابيميكنوني نيز مي

ا از امـ  ،تراژدي قهرمان از ما برتر اسـت در حماسه و . كند بندي مي سنجش آن با ما طبقه
ت واحد كه همـان قهرمـان تـراژدي    شخصييك   در تراژدي بر. رتر نيستمحيط طبيعي ب

ت ، بـراي شخصـي  »ميتـوس تـراژدي  « فراي در اثناي تبيين نظريـة . شود يتأكيد م ،است
  :هايي بدين شرح قائل است قهرمان ويژگي

ت هـم  البته اين آزادي، محدودي. شود رؤيا خالص مي ةقهرمان در تراژدي از حيط - 1
هـاي   اكي بـا همـان توانـايي   ني اسـت خـ  به دليل وجود نظم طبيعت، قهرمان انسا. هست
قهرمـان  . جايي مابين انسان ملكوتي و انسـان واال  ؛ا در مقامي بينابين قرار داردام ،بشري

: 1377فـراي،  ( ا در مقابل سرنوشـت، كوچـك و نـاچيز   ام ،قياس با ما بسيار بزرگ است در
عناصـر خيـالي و   . انـد  هايي زمينـي  سهراب و فرود نيز به عنوان قهرمان، انسان. )249- 250

نظـم حـاكم بـر     ةها و وقايع در حيطـ  تتمامي شخصي. و داستان جايي نداردرؤيايي در د
فـرد  هاي منحصـربه  ويژگي همچنين سهراب و فرود به دليل وجود. روند طبيعت پيش مي

سرنوشتشان، در قياس با ما، بسـيار بـزرگ و البتـه     ت، نژاد، زندگي و همچنيندر شخصي
كـوچكي بـيش    ةهـاي روزگـار، بازيچـ    ا هر دو قهرمان در مقابل بـازي ام ؛متفاوت هستند

  . نيستند
يعنـي   ،ويژگي هايبريس يـا هيـوبريس  . قهرمان تراژدي داراي نقص اخالقي است - 2

بيني و نخوت كه صفت بارز قهرمانان تراژدي است، سبب سـرنگوني او   بزرگ خود ةخصيص
  هاسـت و قهرمـان تـراژدي بـه    ها و افراطوجراژدي نمايش ات« .)254: 1377 فراي،( شود مي

نقـص اخالقـي   ). 125: 1371 رحيمي،( »گونه هشداري از قلمرو اعتدال گريزان استهررغم 
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ات توان در شمار خصوصي تراژيك را ميت تر مسؤولي قي يا به تعبيري درستيا قصور اخال
لشكركشـي سـهراب بـه سـرزمين      ةتمامي اهدافي كه انگيـز . بارز سهراب و فرود قرار داد

. نـك ( سياسـتي و بلنـدپروازي وي اسـت    بر، خامي، بيآيند، حاكي از تك ران به شمار مياي
خـورد و در دام   در جريان داستان، سهراب بارهـا فريـب مـي   . )126ـ 2/127: 1389فردوسي، 

مهـر  برخورد نرم و سخنان سرشـار از  . شودافراسياب، گردآفريد، هجير و رستم گرفتار مي
دلـي ايـن دو    توس ـ حـاكي از جـواني و سـاده     ةسهراب با رستم و فرود با بهرام ـ فرستاد 

هنگـام  . دل اسـت  م و سـاده فـرود نيـز بـه همـين انـدازه خودفريفتـه، خـا       . قهرمان است
تجربـه انتظـار    گونـه كـه از يـك جـوان بـي      كالت، همـان  ةسپاه ايران به قلع شدن نزديك

فريـب بـزرگ،    .)3/31 :همـان . نـك ( كنـد  و دستپاچه عمل مـي بسيار شتابزده ، فرود رود مي
. كشـد  پذيرد و پهلوانان ايراني را مـي  آورد كه سخنان تخوار را مي زماني فرود را به دام مي

   ).3/46: همان( كندمي معرفي »دستور ناكاردان«فردوسي اين مشاور فرود را با عنوان 
  

  سرنوشت ـ2ـ3
ديگـري در ايـن    ةرا سرنوشت، تقدير، روزگار يـا هـر واژ  در تراژدي، نقش اصلي و اساسي 

 ،دهـد  داد فرجـامين سـوق مـي   ن جرياني كه وقايع را به سوي رويـ هما ؛كند معنا ايفا مي
اند و در نظـر فـراي، تقـدير خوانـده      همان چيزي كه قهرمانان در برابر آن زبون و درمانده

خـورده را دوبـاره برقـرار    بـرهم  در حقيقت، تقدير يكي از عواملي است كه توازن. شود مي
در اين معنا، سرنوشت با مفهوم زمان و نظام قانون طبيعـي، ارتبـاط تنگـاتنگي    . سازد مي
حقيقـت بـه بيـنش    بريم، در به چيرگي سرنوشت پي مي زماني كه در پايان تراژدي. دارد

 دادها رويـ تواند از منطق حاكم بر  ع نميكه سير وقايچرا ؛ايم قانوِن طبيعي رسيدهضرورت
زمينـه جـاي دارد،    انسان با قانون طبيعـت را كـه در پـيش    ةواقع فراي رابطدر. دفراتر رو

ايـن   شـدن در برابـر    مفهـوم كاتارسـيس نيـز مبـين تسـليم     . خواند تقدير و سرنوشت مي
شـدن در    اختن قهرمان، چيزي نيسـت جـز تسـليم   سرنوشت است؛ به بيان ديگر سپر اند

  .برابر قانون طبيعت
هاي مربوط به سرنوشت  ترين منبع استعمال واژه از نظر كمي و كيفي، بزرگ شاهنامه

بينـد و هرجـا فرصـتي     اي در دست سرنوشت مي حكيم توس انسان را چون بازيچه. است
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سرنوشـت چونـان عنصـري اصـلي و     . گيـرد  بر كار روزگار و چرخ  خرده مـي  ،دست دهد
تقدير بـي هـيچ   . آورد هراب و فرود را فراهم ميشدن س  ساز، اسباب و عوامل قرباني زمينه

كه بايد بدين وسيله آشـوب موجـود را   كند؛ چرا انون طبيعت عمل ميداوري، تنها طبق ق
اداي وظيفـه،  زنـدرزم پـيش از    شـدن   كشـته . خورده را بازگردانـد  هم رفع كند و توازن بر

كاوس از دادن  ي كيخوددارو في رستم، كتمان نام از جانب رستم خودداري هجير از معر
هدايتگر تمام اين وقايع سرنوشت است تـا سـهراب   . بر مبناي همين قانون است ،نوشدارو

 ،كشـاند  از آن سوي نيز تقدير، لشكر توس را بـه راه كـالت مـي   . را روياروي پدر قرار دهد
دهد تا او را به كشتن پهلوانـان ايرانـي ترغيـب     كسي چون تخوار را در كنار فرود قرار مي

كند تا فرود و سپاه ايران در مقابـل يكـديگر    تر مي ور خويي توس را شعله آتش تند ، وكند
روشن و اميدبخش و يك  ةسويه دارد؛ يك سوي در تراژدي، سرنوشت دو. رايي كنندآ صف
سـهراب و فـرود،    ةهـاي جسـوران   هـا و نقشـه   هـا، طـرح   طلبي قدرت. تاريك و مبهم ةسوي
روشـن سرنوشـت    ةغلبه بر حريفان، همگي مربوط بـه سـوي  ها و  تتوجهي آنان به سن بي

مزاجـي رسـتم و    هاي افراسياب و كيكاووس، سـنگدلي و تنـد   ا تمامي دسيسهام. آنهاست
تاريك و مبهم سرنوشـت   ةرشان، به سويخوردن سهراب و فرود و غرور و تكب  توس، فريب

را بـه قهرمانـان   بخش خـود  در رونـد تـراژدي، سرنوشـت روي اميـد    هرگـاه  . گردد مي باز
كنـد،   مهـري مـي   ا وقتي سرنوشت بيشوند؛ ام تمامي حريفان پيروز مي نماياند، آنان بر مي

گويي برادري فـرود بـا كيخسـرو    . ماند راز پدرـ فرزندي ميان رستم و سهراب پوشيده مي
تاريـك سرنوشـت    ةدرنهايت اين سوي. ماند نيز چون رازي از توس و سپاه ايران پنهان مي

  . كند گشايي مي از تراژدي گره است كه
 بـه بـاور  . تاريك و مبهم تقدير پايان پذيرد ةاين يك اصل الزم است كه تراژدي با روي

. )2/199: 1389فردوسـي،  ( حكيم توس، در نظام هستي اين آيين، داد است و بيـداد نيسـت  
بـازي   آميز شاعر و توصيف اوضاع نابسـامان زمانـه و شـگفتي و حسـرت او از     ابيات گاليه

هايي است كه شاعر در زنـدگي شخصـي و حيـات هنـري      روزگار، يادآور نامرادي ةباژگون
احتمـاالً همخـواني   « :انـد  راه نيست كه گفتـه  از اين روي، بي. است رو بودههخود با آن روب

ت زندگي فردوسي يكي از داليل توفيـق كامـل   ها با واقعي اي مضمون اين داستانه افسانه
  ).97: 1388امي، سر( »است ها بوده ن داستاناو در پرداخت اي
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  ـ ضد قهرمان3ـ3
چـون   ،اسـت  ت ضد قهرمان نپرداختهگاه به بررسي شخصي س تراژدي، هيچفراي در ميتو

در دو تراژدي سهراب و فرود نيز بايـد  . معتقد است تراژدي تنها بر يك شخص تكيه دارد
هاي مقابل آنان،  تاما چون شخصي ،باشنده رود به عنوان قهرمان در مركز توجسهراب و ف

ـ مغفول حائز اهمي ةهاي ديگرند، پرداختن به اين نكت خود قهرماناني در صحنه ه نظـر  ت ب
ويـژه تـراژدي سـهراب، صـورت     هعي كه از اين دو داستان، بهاي متنو در تحليل. رسد مي

رستم و توس نيز اند؛ در مقابل،  است، سهراب و فرود قهرمانان اصلي محسوب نشده گرفته
آنـان توجيـه و    هـاي  عالوه بر اين، همواره عملكـرد . اند در شمار ضد قهرمانان قرار نگرفته

سهراب و فرود و اعمال و ت ة ثقل تراژدي، دو شخصيحقيقت نقطاما در .است تفسير شده
هـاي   ترنگ بودن نقش سرنوشـت، گـويي شخصـي    در تراژدي، به دليل پر. رفتار آنهاست

وجودشـان بـراي   و يـاريگران سرنوشـت هسـتند كـه     تان به مثابـه همدسـتان   ديگر داس
مـان، اغلـب   طرف مقابـل قهر . خوردن سرنوشت تراژيك قهرمانان اصلي ضروري است رقم

ـ     نسبت به خود قهرمان و طبيعتـاً سياسـت و    بيشـتري دارد  ةسـنّ و سـال بـاالتر و تجرب
عنصري منفي و شر ـ بـدان معنـا     اًذات و ش نيز نسبت به او برتري دارد؛ اما حقيقتاًكياست

ستيز و نـزاع ميـان دو طـرف    « هگل اعتقاد داردكه. كه در مقابل خير قرار گيرد ـ نيست 
ع و واقـع سـتيزي اسـت ميـان مواضـ     بلكـه در  ،بـرد ميـان خيـر و شـر نيسـت     تراژدي، ن
  ). 131: 1385كافمن، ( »م خير و نيكي هستندسويه كه تا حدي تجس هاي يك ديدگاه
 خـوب و  ةها به دو دست بندي انسان تراژدي سهراب و فرود نيز نبايد به دنبال طبقه در

ت منفـي و بـاطلي   مـا هـا و توه  رجات مختلفي دچار ويژگيها به د تبلكه شخصي ،بود بد
ايـن  . تر باشـند تـر و حـاد   تواننـد بـزرگ   يكديگر مي مات در مقايسه باهستند كه اين توه

يـك از   هـيچ  ؛رسانند دلي مي ه قربانيان خود را به كورشوند ك ب ميدر جايي مخر توهمات
 ةلـذا هركـدام در آفـرينش فاجعـ     ،بينند يا قادر به ديدن آن نيسـتند  آنها حقيقت را نمي

 ،انـد  صلي قهرمانان از دست رفتهچه رستم و توس هر دو، سوگواران ا اگر. رندتراژيك مقص
مر واقـع داسـتان ايـن اسـت كـه رسـتم       ه االبت. را شرِّ مجسم تصور كردتوان آنها  ا نميام

اشـارات مهرآميـز سـهراب توجـه     نام و ننگ و دفاع از ايـران بـه    ةهرچند به سبب انديش
شـود كـه    نـاخواه موجـب مـي    و  همين تغافل خواه ،يابد كند و محبت فرزند را درنمي نمي
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او را ر اصلي مـرگ سـهراب ندانـد و عمـل     را مقصولي وي  ،خواننده او را گناهگار بشمارد
 .بداند 1گناهي تراژيك

بيـنش و   شان نمايندة اما هركدام ،دار تراژدي كامالً محق نيستند و قهرمان مسألههر د
 خـالقي  .رسـانند  بـه انجـام مـي   را رسد وظايفي عالي  حقوقي متعالي هستند و به نظر مي

عصـر   ها خود را از تأثيرات اجتماعي و سياسـي  مطلق معتقد است اگر در نقد اين داستان 
هـاي   ها و آيـين  ها و باورداشت بركنار داريم و مسائل را در چارچوب خود داستان و بينش

  :رسيم مي اينتيجه چنين به اين ،روزگار داستان پژوهش كنيم
واقع همين توازن است دارد و درها وجود  ته غالباً يا كمابيش توازني در حقانيپيش از وقوع فاجع

از طـرفين  آساني به سود يكـي   تواند به خواننده نمي  افزايد؛ چون ميكه بر شور و هيجان داستان 
ولي ايـن   .گردد با نفس خويش درگيري پهلوان، درگيري خود او مي ،رو گيري كند و از اين جبهه

ت به سود حقاني  خورد و كفّة اين توازن به هم ميبا وقوع فاجعه . توازن پيش از وقوع فاجعه است
ل داستان نيـز  گردد و غالباً هم او شخص او ر ميت است، سنگين او فرود آمده پهلواني كه فاجعه بر

خـرد و   ت ديگري را به بهاي جان خـود مـي  گر، يكي از دو پهلوان سهم حقانيبه سخن دي. هست
  . )159: 1388مطلق،   خالقي( فروشد ديگري سهم خود را در ازاي زندگي خود مي

بسـياري منفـي و    حـد  قهرمان تا عنوان ضدت توس به البته در تراژدي فرود شخصي
له أكاوس، ايـن مسـ   توس با خاندان كي ةدشمني ديرين .اوست ةوليت تراژيك بر عهدؤمس

شـرير ايـن    ا شخصـيت تمامـاً  تـوان تـوس ر  واقع نميا بهام ؛كنداي تصديق ميرا تا اندازه
وقايع را بر دوش وليت تراژيك ؤزيادي زيادي مس چراكه فرود خود تا حد ،تراژدي دانست

از سويي ديگر سوگواري توس بر مرگ فرود و اظهار پشـيماني او نـزد كيخسـرو     .دكشمي
ايي است مبهم و رازآلود و حكايتي است شگفت از دو تراژدي، معم هر .تن امر اسيمبين ا

كه چرا ما در قضاوت بر سر دو راهي قـرار  اين. )2/186: 1389فردوسي، . نك( آزمون سرنوشت
شلر . شويم، در خصلت رازوارگي سرنوشت نهفته است جا هم متوقف مي يريم و همانگ مي
شـود و پاسـخ    مطـرح مـي   "ر دانسـت چه كسي را بايد مقصـ " ةهرجا كه مسأل«: گويد مي

در بـازي تقـدير،   . )176: 1385كـافمن،  ( »زنـد  روشني وجود دارد، ويژگي تراژدي لنگ مـي 
اي هستند كـه مـرگ از همـان ابتـدا در      شده گم رفته وهاي ازدست سهراب و فرود انسان

  .  است انتظار هردوي آنها بوده
                                                 
1. tragical guilt 
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  قهرمان شفيقِ ياريگر يا رفيقِ - 4- 3
ت رفيقِ شفيقِ قهرمـان اسـت و   في وجود دارد كه اغلب اوقاتكل ها، آدم بي در اكثر تراژدي

تراژدي بـه  است تا نگذارد تي در كار چنين شخصي. پرواي سير وقايع است ه منتقد بيالبت
در كنار سهراب، » زند رزم«ت شخصي. )262: 1377فراي، ( داد فرجامين سير كندسمت روي

كه او مأموريت دارد تـا پـدر را بـه    تواند نمونة اين شخصيت باشد؛ چرا ميرنگ  چند كمهر
تـر   رنـگ  ت پردر تراژدي فرود، اما اين شخصي. اين دو گرددپسر بنماياند و مانع رويارويي 

بهـرام سـعي   . دارد ام كه از پهلوانان سپاه ايران است، بسيار فرود را دوسـت مـي  بهر. است
دارد با يادآوري خويشي فرود با كيخسرو و سياوش، توس و سپاهيان ايران را از رويارويي 

  ).3/42: 1389فردوسي، . نك( حذر دارد با فرود بر
  
  تراژدي  ةسوخت ت دلشخصي ـ5ـ3

گاه غمخوارگي و بيچارگي است،  كه حضورش جلوه ثوجود شخصيتي اغلب از جنس مؤن
. انگيـز اسـت   مچنين شخصيتي، شكننده و ترح. هاي كالسيك محسوس است در تراژدي

 ).262: 1377فـراي،  ( رسـد  ت بـه بـاالترين درجـه مـي    اين شخصيشفقت و ترس در وجود 
تـراژدي  ت در هاي خوب معرّف اين شخصي  ـ نمونهتهمينه و جريره ـ مادر سهراب و فرود   

جـان   در پايان داسـتان، زمـاني كـه بـا پيكـر بـي      . فردجريره زني است منحصربه. هستند
شود، زني است با عواطف سرشار مادرانه كه پس از  مرگ پسر ديگـر   رو ميهفرزندش روب

 بـراي بقـا و يـا اميـدي بـراي ادامـة      كس دلبستگي ندارد تا دستاويزي  چيز و هيچ به هيچ
نيـرو و   اين تقدير ناگوار، بـا بازمانـدة   ناتواني و درماندگي در برابردر كمال . حياتش باشد

پسر، از فرط اندوه  كند و در اوج شيون و مويه بر نعش توانش، قلعه را با خاك يكسان مي
. اسـت  شـاهنامه رانگيزترين تصـاوير تراژيـك   يكي از تأث اين صحنه . درد را ميخود  سينة
ت خود او ـ يكـي   فرود ـ البته به دستور و وصي  )پرستندگان( چنين خودكشي كنيزانهم

ايـن  . است كه شايد نظيري براي آن نتوان يافت شاهنامههاي عجيب و دلخراش  از صحنه
حقيقـت، تهمينـه و   در. نـد اانگيـز داسـتان   هاي دردمند و ترحم شخصيت كنيزان نيز جزء

  . جريره بازندگان اصلي اين تراژدي هستند
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  )همراهان قهرمان( آوازانهم ـ6ـ3
آوازان هـم . شـود  گرد قهرمان ساخته مـي  اي است كه بر آوازان در تراژدي مبين جامعههم

اي هستند كه قهرمـان از آنهـا كنـاره     نمودگار جامعه هر قدر هم كه وفادار باشند، معموالً
قهرمان، شدن   با كشته. افتادگي قهرمان استوار است جدا  گيرد و اساس تراژدي هم بر مي
سـپاهيان تـوراني،   . )263: 1377فـراي،  ( شـوند  يا آواره و سـرنگون مـي    آوازان هم كشتههم

 ةكـالت جامعـ   افـراد قلعـة  . است  اي هستند كه برگرد سهراب ساخته شده نمودگار جامعه
  .هاستترين آندهند كه تخوار، مهم را تشكيل ميپيرامون فرود 

  
  )الگوي قهرمانِ قرباني گيري كهن شكل( ـ  مراحل تراژدي4

ق به هر زمان و مكاني كه باشد، تـوالي اعمـال او از الگـوي معينـي تبعيـت      قهرمان متعل
هـاي گونـاگون تـاريخ    هـاي سراسـر جهـان و دوره   داسـتان  تـوان آن را از كند كه مي مي

ش در ا الگـو اسـت كـه زنـدگاني    توان گفت مفهوم قهرمـان يـك كهـن   مي. داستخراج كر
به همـين  . كندعي ظهور ميهاي متنووناگون و طي ادوار مختلف در قالبهاي گ سرزمين

 داند و معتقد اسـت كـه  الگوي قهرمان را داراي هزار چهره مي كهن ،دليل است كه كمبل
: 1377 كمبـل،  (»هاسـت اعصار و مكـان  ةتحول و دگرگوني وجه مشترك قهرمانان در هم«

گيـرد كـه بـا    شـش مرحلـه در نظـر مـي     ين اساس فراي براي قهرمان تراژديابر  ).196
  : پذيردتراژيك مرگ قهرمان پايان مي ةسعادت قهرمان آغاز و با فاجع

ت اصـلي در مقابـل   ايـن مرحلـه، بـه شخصـي    در ]: تدوران معصـومي [ لاو ةمرحل ـ1
زلت عبـارت اسـت از   اين من ةسرچشم. دهند اشخاص ديگر باالترين مرتبه و منزلت را مي

فـراي،  ( ث، پاك و معصـوم اسـت  در اين مرحله، قهرمانِ مذكر يا مؤن. شهامت و معصوميت
هايي چون نژاد واال و نيروي جسـماني   ويژگي ،سهراب و فروددر آغاز زندگي  ).264: 1377

در . دهـد  شان، آنها را نسبت به ديگران در جايگاه باالتري قـرار مـي   و شهامت و جنگاوري
  .اند و معصوم هاي پاك فرود انساناين مرحله، سهراب و 

اين مرحله، صور نوعيِ دنياي سبز و طاليـي  ]: رفتهت ازدستمعصومي[دوم  ةمرحل ـ2
دو قهرمان در آرزوي گريز از ايـن دنيـاي آرام و    هر. تاست؛ يعني از دست رفتن معصومي

فـراي،  ( برنـد  به سـر مـي   -  كه دنياي فروتري است -  سبز و طاليي و ورود به دنياي عمل
اين مرحله مطابق است با الگوي اول سفر قهرمان كه كمبل از آن بـا عنـوان   . )265: 1377
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عـادي و زنـدگي معمـولي خـود بـه       در اين مرحل قهرمان از حـد . كنداد ميي »جدايي«
 و شـود  سهراب از همساالن خـود دور مـي   ).59: 1387 كمبل،( نهداي فراتر گام ميمحدوده

كـالت   ةفـرود از دنيـاي آرام قلعـ   . گـردد  و ميخواهان يافتن پدر و به پادشاهي رساندن ا
زمـاني كـه   . شود تا كين پـدر را بسـتاند   گيرد و خواهان پيشروي سپاه ايران مي كناره مي

  . عمل قرار دارند گيرند، در مرحلة ن خود كناره ميسهراب و فرود از دنياي آرام پيرامو
موفقيـت يـا توفيـق     ةمرحلاين مرحله، ]: هاي گذرا در گذار از پيروزي[ سوم ةمرحل ـ3

بلكـه بـه    ،انجامـد  ا در پايان زندگي قهرمان قرار ندارد؛ يعني به فاجعه نميام ،قهرمان است
در اين مرحله، . رود شود كه از تسليم بي قيد و بند به سرنوشت فراتر مي آرامشي منجر مي

ه در سـفر  ايـن مرحلـ   ).165- 266 :1377فـراي،  ( روشن سرنوشت قـرار دارد  ةقهرمان در سوي
 )هاگذر از آزمونة مرحل(» تشرّف« اي كه كمبل آن راقهرمانِ كمبل مطابق است با مرحله

انـد بـا موانـع زيـادي      سهراب و فرود در مسيري كـه برگزيـده   ).105: 1387 كمبـل، ( دناممي
گذارند و بر حريفـان خـود    موانع را پشت سر مي ةدر اين مرحله، آنها هم. كنند برخورد مي
  . كنند و بر سرنوشت سوارند دو قهرمان، فراتر از سرنوشت عمل مي. شوند غالب مي

افتـادن و   اين مرحله، مسير فـرو ]: خورد گاو نادان ز پهلوي خويش[ چهارم ةـ مرحل4
در ايـن  . اش اخالقـي تجربگي، غـرور و نخـوت و قصـور    بي ةسقوط قهرمان است به واسط

در اين مرحلـه نيـز   . )266: 1377فراي، ( شود مرحله، عملكردهاي اشتباه قهرمان نمايان مي
تراژيك  ةرود به فاجعا هر چه بيشتر پيش ميدارد، امها قرار آزمون ةقهرمان هنوز در جاد

ز كـه ارسـطو آن را ا   ه آغاز دگرگـوني ِخـاص تـراژدي اسـت    لين مرحا. دشوتر مينزديك
كه قهرمان از سعادت به سـوي  در اين مرحله است . كنداجزاي پيرنگ تراژدي معرفي مي

در حـالي كـه بـر او    ( خـورد  سهراب، هنگامي كه از رستم فريب مي .رودشقاوت پيش مي
همـين اشـتباه سـهراب او را در    . در ايـن مرحلـه قـرار دارد    )كنـد  يافته، او را رها مي غلبه

د پهلوانـان ايرانـي را از   گيـر  فرود نيز زماني كه تصميم مي. دهد سراشيبي سقوط قرار مي
  . دهد اي تراژيك قرار مي  كند و همين اشتباه او را در مسير فاجعه آورد، اشتباه ميپاي در
. گيـرد  نصر قهرماني كاستي مـي مرحله ع در اين]: قربانگاه سرنوشت[ پنجم ةمرحل ـ5
نوشـت بـر   تر است؛ يعني سرشان كمگيرند كه درجة آزادي در حالتي قرار ميها  تشخصي

كنند، قهرمان تراژدي سرنگون  ها مطابق قانون حركت مي تچون شخصي. آنها حاكم است



١٤٠  

 

  

  
 

 محمد ايراني و سميه بيگلريدكتر 
  

 1392، زمستان  26  شمارة     

ل بـاقي  رسد كه ديگر جايي براي عمـ  پختگي و بلوغ مي ةقهرمان زماني به مرحل. شود مي
كـه  اكنـون عـالوه بـر اين   . ف همـراه اسـت  كشف و تعـر  ةاين مرحله با صحن. نمانده باشد

شود و به آن نوع زندگي كـه بـراي خـود بـه وجـود       هايش آگاه مي قهرمان از به سر آمده
اكنون قهرمان عالوه بر اينكه از اتّفاقاتي كه بر او گذشته آگـاه   .گردد است، واقف مي آورده
. گـردد  اي كه براي خود به وجود آورده اسـت، نيـز واقـف مـي     نوع زندگي شود، به آن مي

اي ـ كـه    همچنين در سخنان پاياني قهرمان، قياسي با زندگي و آرامش به وجـود نيامـده  
عمـل و   ةا قهرمـان بـا پـاي گذاشـتن در مرحلـ     مستتر است؛ ام -  فاق بيفتدتوانست اتمي

پاياني تراژدي در اين مرحلـه رخ   ةفاجع. )256: 1377فـراي،  ( زند جدايي، به آن پشت پا مي
تـراژدي   ةويـژه دربـار  بـه پردازي ادبي كه  هدر نظري« .گشايددهد كه گره حوادث را ميمي

از اواسط قرن هفدهم مـيالدي مبـين پايـان شـوم تـراژدي       فاجعه ةگويد، كلم سخن مي
جوهر اصلي درام  )142ـ 145: 1388(به باور خالقي مطلق  ).ذيل فاجعه: 1383 شاهين،( »است

در ( درونـي  هـاي متضـاد   هـا و ارزش  ميان بينش 1و تراژدي در يك كشمكش يا درگيري
در تـراژدي،  . اسـت ) مابين دو شخص يا دو جبهـه ( يا بيروني) ل داستانضمير شخص او

 ةو درگيـري بيشـتر نتيجـ    اي در قرباني شدن پهلوان دارد  سرنوشت نقش آشكار و عمده
ت پهلوان با سرنوشت خويش است؛ از اين روي در داستان فرود سـياوخش،  برخورد فردي

  . هاي پهلواني با يكديگر است تبرخورد پياپي حيثي ةزاييد درگيري
ة وقـوف  جوهر تراژدي همـان لحظـ  ، بر آن است كه شناس برجسته تراژدي ،هلن بيكن

 .آن وجـود نـدارد   گريزگاهي هم بـراي ه ك -  فاجعة پاياني است ناپذيريبر برگشت همگان
 داردنـام   2كايروس -  هاستتراژدي ةه همكه كانون توج ـ  بحراني ةمعادل يوناني اين لحظ

سـهراب و فـرود، قهرمانـان تـراژدي سـرنگون       ةشـدن سـين    با دريده). 35- 36: 1375 بـيكن، (
 ا ديگـر نـد، امـ  ا ، اگرچه هر دو قهرمان از آنچه بر سرشان آمده آگاهدر اين مرحله. شوند مي

  ). 3/54و   185 -  186 /2: 1389فردوسي، . نك( است فرصت عمل از آنها گرفته شده
دنيـاي   ؛اين مرحله، دنيـاي هـول و هـراس اسـت    ]: بازگشت آرامش[ ششم ةمرحل ـ6

به آرامش كامـل   ،واقع پايان تراژدي نيز هسته كه درپايان اين مرحل. خوردن حيرت و يكه
اين مرحله، پيكر قهرمـان اسـت كـه در ميـان      ةبرجست ةصحن. شود يا كاتارسيس ختم مي

                                                 
1. conflict 
2. kairos 
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تمـامي رازهـاي پنهـان در ايـن مرحلـه آشـكار       . است بهت و حيرت همگان بر زمين افتاده
: 1377فـراي،  ( شـوند  پيرامـون قهرمـان همـراه بـا او سـرنگون مـي       ةافراد و جامع. شوند مي
رفتـه   حيرت و سوگواري رستم، توس و سپاه ايران در كنار پيكر قهرمانِ ازدست. )267ـ268

چنـد عامـل   هر .دهدتراژدي در اين مرحله رخ مي ةشناخت ويژباز. در اين مرحله قرار دارد
دو تـراژدي ضـعيف   در  ايـن   ــ  دانـد  پيرنگ تراژدي مي ـ كه ارسطو آن را جزء  بازشناخت

ايـن   رستم در. عامل در هر دو داستان كمابيش مشاهده كردتوان حضور اين مي اام ،است
تمامي اشـخاص  . رحم كشي بي شود و توس به شاهزادهمهر بدل ميمرحله به پسركشي بي

خواننده نيـز همـراه بـا    . خورند عين حيرت، بر سرنوشت قهرمانان افسوس مي مانده در باقي
. دهـد  را مـورد ارزيـابي قـرار مـي     انديشد و تمـامي هسـتي   آنان به راز ناگشودني تقدير مي

شـدن قهرمانـان از ميـان      شـده بـا قربـاني   نظمـي ايجاد  ابود شده و آشوب و بـي چيز ن همه
اند و خوانندگان نيز به آرامشي روحـي دسـت    رفته  اينك آنها به خوابي ابدي فرو. تاس رفته
  .اند يافته
  

  تراژدي» رايندةراوي ـ س«ـ نقش 5
و احـوال  داند كه قهرمان اثـرش در اوضـاع    نويس مي شاعر تراژدي« فراي معتقد است كه

كـاري   ت دسـت گيـرد تـا مسـؤولي    خود را به كار ميا تمام قدرت ام ،گيرد تراژيك قرار مي
وي قهرمـان اثـرش   . هاي خويش از خود سلب كند كردن اوضاع تراژيك را به خاطر هدف

: 1377فـراي،  ( »رشتگان عرضه داشـت كند كه خدا آدم را به ف گونه به ما عرضه مي را همان
ا سرنوشت تراژيكـي را بـراي   ام ،كند ن اثرش را آزادانه خلق ميكه شاعر، قهرمابا اين ).255

آفريند تا داستان شـرايط   او همچنين قهرمان را در مقامي بينابين مي. گيرد او در نظر مي
ـ  قهرمانش نه مي. شدن را داشته باشد  تراژدي ان غلبـه كنـد و نـه    ر تمـامي حريفـ  تواند ب

هاي عـادي توانـايي رنـج كشـيدن و رويـارويي بـا        چنان ناتوان است كه همچون انسانآن
تواند قضاوت كند و ميل شخصي خـود را   عالوه بر اين، شاعر نمي. حريفان را نداشته باشد

درست است . گيرد زيرا ساختار تراژدي امكان قضاوت را مي ،در جريان واقعه دخالت دهد
ا ساختار و پيونـد عوامـل ايـن    ام ،شده و اين موضوع دلپسند نيستان، سرنگون كه قهرم

  . گيرد بار چنان است كه توانايي قضاوت را از شاعر مي سرنگوني و سير وقايع فاجعه
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بلكـه   ،پردازد فردوسي نيز به اقتضاي طبيعت تراژدي، به توجيه و تفسير رخدادها نمي
جبرِ تقدير و اقتدارِ سرنوشت را عامـل واقعـي سـير و    باستاني آيين زرواني، يعني  ةانديش

هـا نيـز غالبـاً بـه      پيوندهاي آغازين و انجامين داستان. شناسد پيشبرد حوادث تراژيك مي
عنـوان   اعتباري دنيا، نكوهش آز و پرهيز از خودكامگي و برتنـي بـه   شكوه و شكايت از بي

  . است هاي اهريمني اختصاص يافته انديشه
  

  گيرينتيجهـ  6
 ةشمولي است كه برمبناي مطالع هاي جهان ويژگي ةدهند ميتوس تراژدي فراي، ارائهة نظري

قهرمانان ثقل تراژدي از نظر او،  ةنقط. اند هاي بزرگ به دست آمده ساختار و عناصر تراژدي
رحله را پسِ قهرمان تراژدي از آغاز تا انجام داستان، شش م. هاستو اعمال يا خويشكاري آن

ام و منزلت كه با شهامت و معصوميت قهرمان همراه است؛ وااليي مق دورة: گذارد ميپشت 
ت؛ توفيـق قهرمـان و رفـع    قهرمان و از دست دادن معصـومي ) لتغف( غرور و نخوت مرحلة

پختگـي و بلـوغ    ةاش؛ مرحلـ  موانعِ سر راه؛ سقوط قهرمان به سبب غرور و قصـور اخالقـي  
شدن قهرمان،  ي كه آزادي عمل از او سلب شده؛ قربانيقهرمان و آگاهي از سرنوشت در حال

و درنهايـت،   ؛هاي پنهـان سرنوشـت   م تراژدي به منظور آشكار شدن بازيمطابق اصل مسل
  .فروكش كردن آشوب برپاشده و برقراري توازن و آرامش دوباره

نهـد،   دو تراژدي سهراب و فرود با اصول ثابتي كه فراي پيشِ رو مي ةبررسي و مقايس
عنصـر  . ه بيرون نيستندشمول اين نظري ةشده، از دايرهاي ياد نشانگر آن است كه تراژدي

د و تقابل يا كشـمكش و جـدال دو   ها ـ تضا  تراژدي ةثابت و مشترك اين دو ـ همانند هم 
به بيان ديگر، جـدال قهرمانـان   . منشأ قدرت، براي اثبات خود و دفع و نقض ديگري است

و مرگ مقدر مضمون مشـترك ايـن دو    است »ديگري«ود بر نام و حفظ برتري خ بر سر
گيري تـراژدي و وقـوع فاجعـه بـدين      بر اين اساس، روند شكل. آيد تراژدي به حساب مي

صورت است كه قهرمان به اقتضاي نقشي كه تقدير براي او رقـم زده، در فضـايي تيـره و    
هـم   وازن طبيعـي بـر  تـ . گيـرد  مبهم ـ كه باز هم سرنوشت بر آن حاكم است ـ قـرار مـي    

شدن   كردن يكي از قهرمانان و ريخته  نظمي ايجادشده با قرباني خورده و بايد آشوب و بي
بـه  ) مغـرور و مغفـول  ( دار جا كه قهرمـان مسـأله  از آن. خون او به وضعيت پيشين برگردد

در عـين   ،اسـت   سرنوشتي از پيش تعيين شـده  ةاش، بازيچ سبب سادگي و قصور اخالقي
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جبـر و  ( ايـن دوگـانگي  . كنـد  كند، آزادي عمل خود را نيز سلب مي آزادانه عمل ميكه آن
رو  هديگر روب روند وقايع، خواننده را با دو حس متضادشود كه  هنگامي تشديد مي) اختيار

 و حـس » قهرمـان نبايـد سـرنگون شـود    « آميـزِ  متـرح  قت و حـس كند؛ احساس شف مي
جاسـت كـه بنـابر    در اين. »كن است قرباني شودان ممقهرم«: آميز و ترس از فاجعه هراس

خـورده،  خورد تا تـوازن بـرهم   رقم مي» بار پايان فاجعه«ناپذيرِ تراژدي،  اقتضايِ اصلِ گريز
   .شده گرددنظمي و آشوب ايجاد ار جايگزين بيديگرب

ا از آن رو كه به سـبب  ام ،در پايان تراژدي، خواننده با آنكه از مرگ قرباني متأثر است
 اقدار و سرنوشت، امكان تشخيص مقصر يا تعيـين قهرمـان و ضـد   ساب امور به گردش انت

خـواري بـا اشـخاص سـوگوار      دردي و غـم  قهرمان براي او وجود ندارد، ضمن احساس هم
 روانـي بـه نـوعي آرامـش روحـي      ةهـا و تخليـ   داستان ـ رستم و توس ـ بـا زدودن كينـه    

ق دانسـت كـه بـه خواننـده،     اي را موف توان تراژدي ترتيب مي بدين. رسد مي) كاتارسيس(
  .انديشگاني آن ارزيابي كند ةهستي را در گستر ةاي عطا كند كه كلِّ داير بيني جهان

  
    :نابعم

  .آثار :تهران ،شاهنامه مرگ پهلوانان در زندگي و ،)1374( دعلياسالمي ندوشن، محم
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  .كهكشان :حسن ملكي، تهران ةترجم ايسخولوس،، )1375( بيكن، هلن

علـي   بـه كوشـش   فردوسـي و شـاهنامه،   ،»ادبيـات حماسـي   فردوسي و«، )1370( تجدد، مهين
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  .علمي و فرهنگي: تهران ،فردوسي و تراژدي آتني ةشاهنام ،)1361( هكيا، خجست
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 داسـتان  تراژيـك  سـاختار «، )1389(، خديجـه  رهنمـا  بهـرام  ايـرج و   مهركـي،  ؛مهـدي  محقق،
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