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Abstract
One of the important approaches in the mythological studies of literary texts
is Northrop Frye's Theories. The present study investigates the story of
Rostam and Sohrab in Shahnameh by using Frye's proposed model and by a
descriptive-analytical method. The method of information gathering is the
libraries method. Studies show that the presence of elements such as the
myth of decay and death, catastrophic death, sacrifice, and hero isolation
draws the story closer to Mitus Fall and the tragedy of isolation in Frye's
theory. After mentioning the six stages of the tragedy outlined in Frye's
model, its adaptation to the course of this story was examined. In the end, it
was concluded that: According to the tragedy model of isolation, the hero of
the myth performs an act of isolation that results from his selfconsciousness, which brings with him personal experience. In addition,
regarding Frye's view of the role of myth in the reflection of the author's
social era, it was concluded that the formation of the myth of Rostam and
Sohrab could be a reflection of Ferdowsi's view of the social situation of his
period.
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Criticism, Tragedy, Shahnameh.

 Corresponding Author: za.ahmadi@tabriziau.ac.ir
How to Cite: Kazempour, M., Ahmadi, Z. (2022). Mitosi's Critique of the Story of
Rostam and Sohrab According to Northrop Frye's Theories. Literary Text Research,
26(93), 285-305. doi: 10.22054/LTR.2020.48326.2880

Original Research
Received: 21/Dec/2019

Zahra Ahmadi

Assistant Professor, Islamic Arts, Islamic Art
University, Tabriz, Iran

Accepted: 25/Jun/2020

Mehdi Kazempour

ISSN:2251-7138

Mitosi's Critique of the Story of Rostam and Sohrab
According to Northrop Frye's Theories

eISSN:2476-6186

-- Literary Text Research --------Vol. 26, No.93, Fall 2022, 285-305
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.48326.2880

دوره  ،62شماره  ،39پاییز 945-685 ،1041
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.48326.2880

مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نقد اسطورهای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات
نورتروپ فرای
استادیار ،هنرهای اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی ،تبریز ،ایران

مهدی کاظمپور

چکیده
از رویکردهاي مه در مطالعات اسطورهشناختي متون ادبي ،نظریات نورتروپ فراي در این خصوص است.
پژوهش حاضر داستان رست و سهراب در متن شاهنامه را با الگوي پيشنهادي فراي و با روش توصيفي-
مانند اسطورۀ زوال ،مرگ فاجعهآميز ،قرباني کردن و انزواي قهرمان ،داستان را با ميتوس پایيز و تراژدي
انزوا در نظریة فراي قرین مينماید .پس از برشماري مراحل ششگانة تراژدي در الگوي فراي ،انطباق آن با
سير وقایع این داستان بررسي گردید .نهایتاً چنين نتيجه گرفته شد که بر اساس الگوي تراژدي انزوا ،قهرمان
اسطورهاي یعني رست به سبب انزواي منتج از وجه خودآگاهي-اش ،مرتکب عملي ميشود که تجربهاي
فردي برایش به همراه دارد .همچنين طبق نظر فراي دربارۀ نقش اسطوره در انعکاس دورۀ اجتماعي مؤلف،
معاصرش باشد.

کلیدواژهها :نبرد رستم و سهراب ،نورتروپ فرای ،ن د اسطورهای ،تراژدی ،شاهنامه.

eISSN: 5786-6316

 نویسنده مسئولza.ahmadi@tabriziau.ac.ir :

ISSN: 5523-8311

نتيجه شد که شکلگيري اسطورۀ رست و سهراب مي-تواند بازتابي از دیدگاه فردوسي به اوضاع اجتماعي

تاریخ پذیرش3133/17/12 :

تحليلي ،بررسي ميکند .گردآوري اطالعات بهصورت کتابخانهاي است .مطابق بررسيها ،حضور عناصري

تاریخ دریافت3131/13/11 :

زهرا احمدی



کارشناسیارشد ،نگارگری ،دانشگاه هنر اسالمی ،تبریز ،ایران
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مقدمه
داستان رست و سهراب یکي از وقایع مه و برجستة شاهنامة فردوسي و یکي از مه ترین
فرازهاي زندگي قهرمان حماسي ایران ،رست است .وجود مضاميني همچون پسرکشي،
مسئله هویت ،عنصر قدرت و اشارۀ ضمني به رابطة دو کشور ایران و توران در این داستان،
آن را به یکي از یگانهترین روایتهاي شورانگيز ادب فارسي مبدل ساخته است« .اساس
داستان ،قصهاي است که نظير آن را سایر اقوام و ملل دیگر نيز دارند و در جامعههاي
قدی این قبيل حوادث بسيار پيش ميآمده است» (رستگارفسایي )6878 ،از ميان داستان-
هاي رایج در بين اقوام مختلف که مضمونشان نبرد پدر و پسر است ،چهار روایت بيش از
همه نزدیک به ه اند و احتماالً داراي خاستگاه واحد هندواروپایي هستند .این چهار
روایت عبارتاند از:
-6روایت آلماني هيلده براند 6و هادو براند 2به زبان آلماني فصيح باستان
-2روایت ایرلندي کوکولين 8و کنالي 5به زبان ایرلندي باستان
-8روایت روسي ایليا مورميث 9و سکلنيک

1

-5روایت ایراني رست و سهراب (خالقي مطلق)6872 ،
فردوسي از عنصر داستاني رؤیا یي پدر و پسر به بهترین نحو ممکن در شاهنامه بهره
جسته و چرایي این امر را به شکل تقدیرگرایي هستي و حاکميت تراژدي ،در پيرنگ
داستان به تصویر ميکشد که همواره محل نقد و تحليل بسياري از ادب پژوهان بوده است.
نقد کهن الگویي و اسطورهشناختي از جایگاه مهمي در تحليل ادبيات برخوردار بوده و
همچنان از مباحث پرطرفدار نزد پژوهشگران است .تحليل پيش رو در صدد آن است که
داستان رست و سهراب را با الگوي پيشنهادي نورتروپ فراي ،7جهت نقد اسطورهاي
موردمطالعه قرار دهد .فراي از برجستهترین محققان قرن بيست محسوب ميشود و اهميت
1. Hildebrand
2. Hadubrand
3. Cuchulainn
4. Conlai
5. Ilia Muromec
6. Sokolnik
7. Northrop Frye
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نظریاتش در زمينة اسطورهشناختي و نقد ادبي چنان است که از وي بهعنوان نمایندۀ
اسطورهشناسي در قرن پيشين یاد ميشود .هدف از این پژوهش ،بررسي مسئله کهنالگویي
و اسطورهشناختي مستتر در داستان رست و سهراب بر اساس دیدگاه فراي ميباشد .نگارنده
بر آن است ميزان انطباق تراژدي موجود در این داستان را با الگوي ميتوسي فراي با عنوان
ميتوس پایيز بررسي کند.

پیشینه پژوهش
دربارۀ داستان رست و سهراب کتابها ،رساالت و مقاالت متعددي نوشته شده است که
برخي حتي به خود موضوع تراژدي در این متن پرداختهاند که از آن جملهاند :مقالة
"ساختار تقدیر محور داستانهاي تراژیک شاهنامه" نوشتة ایرج مهرکي و خدیجه بهرامي
رهنما ( )6868عواملي که باعث شکلگيري تراژدي در داستان ميشود را بهصورت موازي
و همزمان در داستانهایي نظير ایرج ،رست وسهراب ،سياوش و...بررسي ميکند .همچنين
مقالة "غمنامة رست و سهراب ،تضاد عشق و حماسه" که توسط مهدي قریب در سال
( )6816به رشتة تحریر درآمده است .مقالة "بازسازي معناهاي عاطفي در فرایند ارزشي
گفتمان در داستان نبرد رست و سهراب ،رویکرد نشانه-معناشناختي" ( )6868نوشتة اعظ
برامکي و غالمعلي فالح ،فرآیند شکلگيري گونة عاطفي پشيماني و نااميدي در رست پس
از مرگ سهراب را با مدل طرحوارۀ فرآیند عاطفي مورد تحليل قرار ميدهد .مقالة
"هماننديهاي دو قهرمان اسطورهاي در ادبيات حماسي ایران و ادبيات نمایشي ایرلند
(رست _کوهولين)" ( ) 6835نوشتة فرهاد مهندس پور و محمدرضا پورجعفر که به ارزیابي
شباهتها و تفاوتهاي طرح داستاني نمایشنامة کوهولين با داستان رست و سهراب
پرداختهاست .پایاننامة کارشناسيارشد "پسرکشي در شاهنامه با رویکرد جامعهشناختي"
نوشتة فاطمه حسن بيگي ( ،)6868موضوع پسرکشي را در داستانهاي رست و سهراب،
رست و اسفندیار و سياوش با رویکرد جامعهشناختي مورد واکاوي قرار داده و نتيجه
مي گيرد که در داستان رست و سهراب بحث قدرت بيشتر مشهود است .همچنين "حماسة
رست و سهراب" ( )6878توسط منصور رستگار فسایي به نگارش درآمده است .از
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پژوهشهاي صورت گرفته با محوریت بررسي آراء فراي در حوزۀ شاهنامه پژوهي ميتوان
اشاره کرد به کتاب " اسطوره و ساختارگرایي نورتروپ فراي در شاهنامة فردوس" تأليف
شایان بهرامي فر ( )6861که توسط انتشارات تنعي به چاپ رسيده است .مقالة "نورتروپ
فراي و نقد اسطورهاي" ( )6833نوشتة بهار مختاریان که در شمارۀ  65نشریة پژوهشنامة
فرهنگستان هنر چاپ شده است و همچنين مقالة "بررسي و مقایسة چهار دورۀ قهرماني
شاهنامه بر اساس نقد کهنالگویي" توسط غالمعلي فالح و نوشاد رضایي به نگارش
درآمده است که در (پایيز  )6865در نشریة متن پزوهي ادبي به چاپ رسيده است.

روش

1

داستان رست و سهراب به دالیلي که پيشتر ذکر شد ،همواره از موضوعات مورد عالقة
منتقدین ادبي بوده و از جنبههاي مختلف اجتماعي ،تاریخي ،نشانه شناختي و...
موردپژوهش قرار گرفته است؛ اما به رغ آنکه اکثر پژوهندگان به وجود عنصر تراژدي در
این داستان اسطورهاي اذعان داشتهاند ،هرگز از ساحت نقد کهن الگویي ارائه شده توسط
فراي که از شاخصترین نظریهپردازان این عرصه در قرن بيست بوده ،بررسي نشده است.
فقدان چنين رویکرد ادبي در مطالعة یکي از تراژديهاي شاهکار ادب پارسي نگارنده را
بر آن داشت تا بهنقد و بررسي این مه بپردازد .پژوهش پيش رو در مرحلة نخست ،با
معرفي مباني نظري ميتوسي فراي ،الگوي تراژدي موجود در نظریة وي را تببين ميکند.
سپس با توضيح مختصري از اوضاع سياسي و اجتماعي معاصر با سرایش شاهنامه که مکمل
نقد ميتوسي روایت است ،مراحل ششگانة نظام تراژدي فراي را در داستان رست و سهراب
بررسي خواهد کرد.

یافتهها
.1نورتروپ فرای
نورتروپ فراي اهل کانادا از برجستهترین پژوهشگران و اسطورهشناسان در قرن بيست
1. Method
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است .وي به جهت مطالعات فراوانش اطالعات فراواني در زمينة اسطورهها و تمدنهاي
گوناگون دارد و از سویي به سبب دارا بودن دیدگاهي منطقي نسبت به ادبيات و فلسفه
ازجمله افرادي است که یکي از جامعترین نظریات در حوزۀ اسطوره ،ادبيات ،هنر و حتي
علوم انساني را ارائه داده است .نقدشناسي فراي به بررسي کلي و کالن نقد و گونهشناسي
آن محدود نميشود ،بلکه فراي در عين معرفي و طبقهبندي نقدها روي نقد کهن الگویي و
ميتوس 6تأکيد ویژهاي دارد که همين تأکيد موجب ميشود تا اندکي بر آن تأمل شود.
کهن الگو و ميتوس به همراه اسطوره (ميت )2از مباحث محوري نقد فراياند؛ که مبناي
تحليلها و مطالعات وي ميشوند( .نامورمطلق )6868 ،ریچارد هارلند 8نظریهپرداز ادبي
دربارۀ فراي ميگوید« :با انتشار کالبدشناسي نقد اثر نورتروپ فراي در سال  ،6697نقد
اسطوره از نقد نو پيشي گرفت .این منتقد کانادایي عالوه بر آنکه انبوه عظيمي بر کار
پيروان پيشين نقد اسطوره افزود ،ادراکها را بهسوي ماهيت و رسالت دقيق نقد ادبي
گرایش داد( .هارلند )6833 ،از نکات قابلتوجه نظریة فراي ،همانند خواندن اسطوره و
ادبيات است« .فراي با جسارتي درخشان اسطوره را با ادبيات یکسان ميبيند و ميگوید که
اسطوره اصل ساختاري و سازمان دهندۀ شکل ادبي است( ».گرین 5و مورگان)6871 ،9
جنبة جالب توجه اندیشههاي فراي این نکته است که وي بهرغ آنکه به استقالل ادبيات و
هنر از جهانهاي فرامتن بهویژه جهان واقعي تأکيد ميورزد و این جهتگيري بهنوعي
نظریهاش را بهنقد ساختارگرا و فرماليس سوق ميدهد (نامورمطلق)6868 ،؛ اما در
خصوص رابطة ميان اسطوره و جامعه ،نظري متفاوت از رویکرد فوق ارائه کرده و مي-
نویسد« :اثر ادبي بهعنوان تمثيل تاریخي ،دادههاي اجتماعي دورانش ،یعني حوادث تاریخي
و اشتغاالت ذهني وسوسهگون و تنشها و کشمکشهاي ساختار اجتماعي همان زمانه را
انعکاس ميبخشد .پرداخت اسطورۀ پرومته توسط شلي ،1براي ما درنيافتني خواهد بود ،اگر
1. Mythos
2. Myth
3. Harland, R
4. Guerin, W
5. Morgan, L
6. Shelley, M
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آن را از موقعيت اروپا بدانگونه که شلي در  6366ميدید ،یعني پس از انقالب کبير
فرانسه و ناپلئون و مه تر از آن ،پيش از بروز انقالبي که وي قریب الوقوع ميدانست،6
منتزع کني ( ».فراي )6873 ،فراي الگوي پيشنهادي و نتایج مطالعاتش را در کتابهایش
نظير تحليل نقد ،رمز کل ،تخيل فرهيخته و صحيفههاي زميني که به فارسي نيز برگردان
شدهاند ،به رشتة تحریر درآورده است .روتون در کتاب اسطوره در خصوص ردهبندي
ارائه شده توسط فراي مينویسد« :تالش جاه طلبانه براي ابداع رده بندي تازهاي در ادبيات
بر پایة اصول اسطورهاي را در اثري از نورتروپ فراي به نام کالبدشناسي نقد ()6697
مي توان دید .اثري که نمادگرایي کتاب مقدس و تا حدي اساطير کهن را به مثابة دستوري
براي کهن نمونههایي ادبي در نظر ميگيرد و ميگوید ادبيات عبارت است از اساطير
جابهجاشده که اگر در بافت اساطيري درست خود قرار گيرد ،بهتر درک ميشود».
(روتون )6839 ،2بهطور خالصه فصل کهن الگویي نظریة فراي به دو بخش کلي تقسي
ميشود :اول؛ نظریة کهن الگویي که در سه بخش بهشتي ،دوزخي و قياسي بررسي شده -
است .قسمت دوم که اختصاص به نظریة ميتوسي وي یافته است و آن را به چهار زیربخش
ميتوس بهار :کمدي ،ميتوس تابستان :رمانس ،ميتوس پایيز :تراژدي و ميتوس زمستان :طنز و
تهک تقسي ميکند .او معتقد است« :در روایت مکتوب چهارعنصر را قبل از انواع ادبي
داری که من آنها را ميتوس یا طرح نوعي مينام ( ».فراي )6877 ،سپس در توصيف این
طرحش ميگوید« :اگر تجربة خود را از این ميتوسها در نظر بگيری  ،پي ميبری که دو
جفت متضاد را تشکيل ميدهند .تراژدي و کمدي بهجاي اینکه در ه بياميزند ،باه تضاد
دارند .رمانس و تهک نيز که به ترتيب طالیهدار آرمان و واقعيتاند ،همين گونهاند .از
سوي دیگر ،کمدي در یک قطب با هزل درميآميزد و در قطب دیگر با رمانس و رمانس
چه بسا که کميک یا تراژیک باشد .دامنة تراژیک ه از رمانس برتر تا رئاليس تلخ و
تهکمي کشيده ميشود( ».فراي )6877 ،بهزع نگارنده داستان رست و سهراب شاهنامه که
متعاقباً شرح آن داده ميشود ،با ميتوس پایيز پيشنهادي فراي مطابقت دارد .ازاینرو به بيان
 .6اشاره به رمان فرانکنشتاین؛ یا پرومتة مدرن اثر نویسندۀ انگليسي مري شلي در سال .6363
2. Ruthven, K.K
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تفصيلي این ميتوس پرداخته و به جهت پرهيز از طوالني شدن مطلب ،از بيان سه طرح
ميتوسي دیگر چش پوشي ميکني .

 .6میتوس پاییز :تراژدی
در وصف این ميتوس به توضيحاتي که بهمن نامور مطلق در کتاب اسطوره و
اسطورهشناسي نزد فراي ارائه ميدهد ،ميپردازی  :ميتوس پایيز در الگوي چرخشي فراي
در ميانه قرار دارد و تفاوتش با ميتوس پایيز قرارگيري آن در قوس نزولي چرخه است و به
همين روي با تراژدي مرتبط است .پایيز شروع یک پایان است و در اینگونه تراژدي و
انواع غمنامهها رایج ميشوند .از دست رفتن اميد ،ضعف و ناتواني ،مجموعهاي از
اشتباهات از خصوصيات این گونة ادبي است .رکود و خمودگي از یک سو و لجاجت و
انعطافناپذیر ي از سوي دیگر و همچنين خطاي بزرگ موجب بره خوردن قدرت و نظ
ميشود .ابتداي ميتوس پایيز جلوههایي از تابستان را دارد ،اما بهمرور از آن کاسته شده،
عنصر تراژدي قوت ميگيرد و در پایان به عنصر تلخ و تهکمي ميگراید .مراحل ششگانة
ميتوس پایيز عبارتاند از:
 مرحله نخست :معصوميت کامل مرحله دوم :معصوميت نوجواني توأم با ناپختگي مرحله سوم :تکميل وضعيت آرماني مرحله چهارم :خطاي فردي مرحله پنج  :مقهور قوانين طبيعت مرحله شش  :وضعيت شوک و هولناکي (نامورمطلق)6868 ،فراي در کتاب دیگرش ابلهان زمان ( )6617بهطور اختصاصي انواع تراژدي را
معرفي کرده و از سه عنوان تراژدي نظ  ،احساس و تراژدي انزوا نام ميبرد:
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 .1-6تراژدی نظم
در این تراژدي مرگ بهعنوان عنصري گریزناپذیر ظاهر ميشود .فراي عقيده دارد که
مرگ دِیني است که انسان باید به طبيعت بپردازد( .فراي )6833 ،قهرمان این نوع تراژدي
پادشاهان یا شاهزادگان هستند که اعتبار خانوادگياش از او چهرهاي مشهور و دراماتيک
ميسازد .نکتة مه در این ژانر ،کشته شدن یک شخصيت پرنفوذ است؛ اتفاقي که آغازگر
کنش اصلي تراژدي است.

 .6-6تراژدی احساس
ماجراهایي نظير عشقهاي مرگآور و دلباختگيهاي نافرجام از ویژگيهاي تراژدي
احساس هستند .تعار

و کنش اصلي در عين بيپروایي قهرمان رخ ميدهد .این ژانر از

تراژدي را خود فراي ،تراژدي تماشاگر مينامد( .فراي )6833 ،در اینجا نيز مرگ نقطة
پایاني ماجراست که قهرمان در جریان وقایع هرلحظه به سمت آن گام برميدارد .حضور
شخصيتهایي مانند شخص بزدل ،منافق و خائن از خصایص این نوع تراژدي است.

 .9-6تراژدی انزوا
سومين نوع تراژدي در تقسي بندي فراي تراژدي انزوا است .در این نوع تراژدي ،وجه
خودآگاهي در شخصيت اصلي بروز مينماید که موجب کنارهگيري وي از سير وقایع و
فرورفتن در الک خود ميشود .در کتاب اسطوره و اسطورهشناسي نزد فراي ( )6868چنين
گفته ميشود :ویژگي مه تراژدي انزوا ،فردي بودن آن است .چراکه قهرمان در تراژدي
انزوا ،خود را سپر بال ميکند و تمامي بار داستان را به دوش ميکشد و در انتها تجربهاي را
به تماشاگر نشان مي دهد که معناي نهایي تراژدي است و منجر به رها شدن قهرمان در
برهوت تهي تجربهها ميشود .داستان تراژدي ميتواند از یک اسطوره گرفته شده باشد.
(نامورمطلق)6868 ،
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.9شاهنامه و داستان رستم و سهراب
در ابتدا پيش از پرداختن به اصل داستان ،ذکر نکاتي دربارۀ دوره و شرایط اجتماعي پدید
آمدن و سرایش شاهنامه از سوي فردوسي ضروري مينماید؛ شاهنامه در قرن پنج و منطقة
توس که زادگاه شاعر است ،سروده شده است .دورهاي که مردم خراسان و ناحية طوس با
خاطرههاي شکوهمندي که از راه روایتهاي داستاني کهن و وصفهاي رنگين و پرشور
از دالوريها و پيروزيهاي پهلوانان و آزادگان باستاني بدیشان رسيده بود ،به هيجان
ميآمدند؛ اما در واقعيت روزمرۀ زندگانيشان ،خود را گرفتار جنگ و سرپنجة اقتدار
مهاجمان فرهنگ ستيز ميدیدند .طوريکه با شکست جنبشهاي رهایيجویانه ،مبارزه در
گسترۀ ادبيات براي حفظ زبان فارسي تداوم یافت( .دوستخواه )6835 ،البته این جریان ه
دیري نپایيد و با تحریک و حمایت دستگاه خالفت بغداد ،گروهي از ترک تباران در
منطقة «فراز رود» بهسوي قدرت خزیدند و سپس حکومت غزنویان براي مهار کردن جنبش
رهایي خواهي ایران به دست «سبکتکين» بنياد نهاده شد ،او و پسرش «محمود» ،در دوران
فرمانروایيشان ،اميرنشينها و فرمانروایيهاي محلي ایرانزمين را که هرکدام یک کانون
زبان فارسي دري و فرهنگ ایراني بود ،یکي پس از دیگري از ميان برداشتند( .دوستخواه،
 )6868در چنين اوضاعي بود که فردوسي کار خود را در لحظة تاریخي بایسته و در نقطة
اوج شور و آگاهي ایرانيان نسبت به موقعيت خود در برابر ستمگران بيگانه و خودي که
ه نژاد مردم این سرزمين و داراي پيشينة تاریخي یکساني به گواه شاهنامه بودند ،آغاز
کرد .محمدامين ریاحي در کتاب سرچشمههاي فردوسي شناسي ( )6872مينویسد:
«عظمت فردوسي در این است که او شاهکار خود را عليرغ سياست فرهنگي حاک بر
آن روز سروده است و بعد از فردوسي ه تا کابوس خالفت عربي بغداد دوام داشت ،او و
اثرش مقبول فرمانروایان دست نشاندۀ خالفت و قل بهدستان وابسته بدان دستگاهها نبودند».
(ریاحي)6872 ،
با ذکر مقدمة فوق از شکلگيري شاهنامه ،به بيان داستان رست و سهراب ميپردازی ؛
چنانکه در منابع مختلف آمده این داستان داراي بازگفتهاي کهنتري ميباشد ،اما
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ازآنجاکه قصد نداری در این گفتار بيش از این به مبدأ و خاستگاه اولية داستان بپردازی  ،از
این بحث ميگذری  .طبق روایت شاهنامه ،روزي رست دلآزرده از روزگار به نزدیک
شهر سمنگان (مرز ایران و توران) ميرود و پس از شکار گوري به خواب ميرود .در آن
حين تني چند از تورانيان رخش را ميدزدند .رست که از خواب برميخيزد براي یافتن
رخش و ترس از آبروي خویش که در خواب اسبش را ربودهاند و او مطلع نگشته ،راهي
سمنگان ميشود .شاه سمنگان رست را به ميهماني ميپذیرد و قول ميدهد که رخش را
بيابد .شبهنگام تهمينه به خيمة رست ميآید و از شنيدههایش دربارۀ دالوريها و شجاعت
رست که ندیده دل او را ربوده است ،ميگوید و از وي ميخواهد اورا به همسري برگزیند.
رست به تهمينه دل ميبازد و او را خواستگاري ميکند .صبح روز بعد رست همراه با رخش
بازیافتهاش ،آمادۀ بازگشت ميشود .مهرهاي را که شهرۀ همگان است ،از بازوي خود
بازکرده و به تهمينه مي دهد که اگر فرزندشان دختر بود به گيسویش و اگر پسر بود به
بازویش ببندد .رست به ایران بازميگردد و این ماجرا را باکسي در ميان نميگذارد .پس از
نه ماه سهراب به دنيا ميآید که صفات یک پهلوان را دارد .هنگاميکه ده ساله ميشود از
هویت خود ميپرسد و تهمينه رست را به او ميشناساند .سهراب عليه وضع موجود شورش
ميکند و در صدد آن برميآید که با یاري پدرش ،افراسياب و کاووس را سرنگون کنند و
رست بر مسند حکمراني بنشيند .سهراب با سپاهي راهي ایران ميشود و دژها را یکي پس
از دیگري فتح ميکند .کاووس سواراني پي رست به زابلستان ميفرستد .رست در آغاز از
آمدن سرباز زده و تعلل ميکند .سرانجام که به بارگاه کاووس ميآید ،کاووس بر وي به
دليل کاهلي خش گرفته و رست را ميرنجاند .رست کاخ را ترک کرده و حاضر به جنگ
نميشود .سپس با ميانجيگري گودرز بازميگردد و به نبرد با سهراب ميرود .همراهان
سهراب از افشاي هویت رست نزد وي امتناع ميکنند و خود رست نيز هویت خود را از
سهراب پنهان ميدارد .ازاین رو دو پهلوان بدون آنکه یکدیگر را بشناسند ،باه ميجنگند
و سهراب به دست رست کشته ميشود .در لحظة مرگ ،سهراب نشان مهرۀ خویش را به
رست مينمایاند و رست پي به هویت فرزند خود ميبرد .رست که از کردۀ خود پشيمان
است ،اقدام به خودکشي ميکند که گودرز مانع ميشود .رست پيکي سوي کاووس شاه
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ميفرستد و از او طلب نوشدارو ميکند ،اما کاووس از ترس قدرت گرفتن رست و پسرش
از دادن نوشدارو امتناع ميکند و بدین شکل داستان پایان ميیابد.

 .0نقد میتوسي داستان رستم و سهراب
بهمن نامور مطلق در کتاب خود ضمن تحليل آراء فراي در مبحث ميتوسهاي چهارگانه،
ميتوس را از منظر فراي عنصري فراتر و پيشتر از انواع ادبي قلمداد ميکند و چنين استنباط
ميکند که در نظریة فراي ميتوس عنصر اوليه و کليتر نسبت به اسطوره بوده و اسطورهها
در تقسي بندي ميتوسها قرار ميگيرند( .نامورمطلق )6868 ،اسطورۀ رست در شاهنامه در
قامت قهرماني ظاهر ميشود که در طي روایت داستاني خود مراتبي از اوج و فرود،
شکست و پيروزي را از سر ميگذراند .هفتخوان رست نمایشگر شکلگيري وجه پهلواني
و اسطورهاي رست است که نمایشگر نبردهاي قهرمانانة وي با ناهنجاريها و موانع بيروني
همچون دیوان و اژدها و ...بوده و درعينحال بيانگر بلوغ قهرمان به جهت فائق آمدن بر
اميال و ناهنجاريهاي درونياش همچون حرص و خش و هوس است .نبرد رست و
سهراب که منجر به عمل پسرکشي از سوي رست ميگردد به گفتة محمدعلي اسالمي
ندوشن اولين شکست رست در شاهنامه محسوب ميشود؛ «ه شکست است و ه ضعف
و ه شرم .وي که هميشه سربلند و پيروز بوده ،در برابر نوجوان خود را ناتوان ميبيند و به
دعا و نيرنگ دست ميزند تا بتواند جان خود را نجات دهد» (اسالمي ندوشن)6816 ،؛ اما
حيله و خدعه که سه مهمي در پيشبرد پيروزيهاي رست ایفا ميکند دیري نميپاید؛
چنانچه کزازي در کتاب خود "رؤیا ،حماسه ،اسطوره" مينویسد« :سرانجام تير جادویي
چاره آموختة سيمرغ ،همسنگي را از بين ميبرد .با این کار رست پارهاي از بوش خود را از
ميان برميدارد و بعد رست در چاهي ميافتد که برادرش شغاد کنده است و به مرگي که
شایسته نيست ميميرد( ».کزازي )6871 ،چنانچه مالحظه ميشود قهرمان اسطورهاي
شاهنامه مطابق با نظر فراي هر چهار دورۀ تولد قهرمان ،بلوغ ،شکست و پایان تهک آميز را
در روایت داستاني خود از سر ميگذراند .فراي در پایان کتاب کالبدشناسي نقد به سياليت
معناي اسطوره و نقش ميتوس در معناپردازي آن در نقد ادبي تأکيد ورزیده و چنين توضيح
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ميدهد « :روشن است که اسطوره در موضوعات متفاوت معاني متفاوتي دارد .بيتردید
روزي خواهد آمد که این معاني باه سازگار شود و وظيفة سازگار کردن آنها در دامن
آینده نهفته است .در عرصة نقد ادبي ،اسطوره درنهایت به معناي ميتوس است که عبارت
باشد از اصل ساختاري نظام دهندۀ نوع ادبي( ».فراي )6877 ،با مطالبي که از الگوي
ميتوسي فراي و شرح داستان رست و سهراب در باال گفته شد ،نگارنده معتقد است داستان
پيش رو متعلق به دستة تراژدي انزوا است و در این گونة ادبي جاي ميگيرد .مواردي نظير
فردي بودن تجربة تراژدي و بارز بودن وجه خودآگاهي در شخصيت قهرمان و اصرار او
در کنارهجویي از سير وقایع و انزوا ،دالیلي است که آن را در این طبقه جاي ميدهد .در
ابتداي داستان با فضایي روبرو هستي که تداعيگر مسئله مرگ و کهن الگوي زوال است
و شاعر از دلآزردگي رست سخن ميگوید .اشارۀ شاعر به ميوۀ ترنج نارسيده (استعاره از
سهراب) که از مرکبات است ،نيز پایيز را تداعي ميکند .استفاده از ابياتي در سرآغاز
داستان ناخودآگاه حس اندوه و فقدان و از بين رفتن زیبایيهاي کمال مطلوب را در
وقایعي که پيش روست ،در ذهنمان ایجاد ميکند:
«اگمممممر تنمممممدبادي برآیمممممد ز کمممممنج

بمممه خممماک افکنمممد نارسممميده تمممرنج

سمممممتمکاره خممممموانيمش آر دادگمممممر

هنرمنمممممد دانممممميمش ار بمممممي هنمممممر

اگممر مممرگ داد اسممت بيممداد چيسممت

ز داد ای منهمممه بانممگ و فریمماد چيسممت

از ایمممن راز جمممان تمممو آگممماه نيسمممت

بمممدین پمممرده انمممدر تمممورا راه نيسمممت

همممممممه تمممممما در آز رفتممممممه فممممممراز

بکممممس بممممر نشممممد ایممممن در راز بمممماز

بممممرفتن مگممممر بهتممممر آیممممدش جمممماي

چممممو آرام یابممممد بممممه دیگممممر سممممراي

دم مممممرگ چممممون آتممممش هولنمممماک

نمممممدارد ز برنممممما و فرتممممموت بممممماک

دریممن جمماي رفممتن نممه جمماي درنممگ

بممر اسممپ فنمماگر کشممد مممرگ تنممگ

چنممان دان کممه دادسممت بيممداد نيسممت

چممو داد آمممدش جمماي فریمماد نيسممت

جمممواني و پيمممري بمممه هنگمممام ممممرگ

یکي دان چمو انمدر بمدن نيسمت بمرگ»
(فردوسي)6868،
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سپس در پرداختن به روایت داستان ميگوید:
«ز موبممد بممرین گونممه بممر داشممت یمماد

کمممممه رسمممممت یکمممممي روز از باممممممداد

غمممي بممد دلممش سمماز نخجيممر کممرد

کمممر بسممت و تممرکش پممر از تيممر کممرد»
(همان)

طبق الگوي فراي ميتوان مراحل تراژدي را در متن داستان مشاهده نمود:
 .1-0مرحله اول تراژدي بر اساس الگوي فراي ،زماني است که صحبت از مقام و
منزلت شخصيت اصلي داستان است .ویژگي خاص قهرمان ،اصالت خانوادگي و مقام
اوست که ما در این داستان ،بواسطة اطالعات حاصل از روایت داستاني شاهنامه از روند
سير تکامل زندگي قهرمان ،از آن مطلعي  .رست پهلواني ایراني و حاک زابلستان است.
 .5-0در دومين مرحله تراژدي که هنوز وجه رمانسي آن بارز است ،قهرمان وارد
سير اتفاقات تراژیک نشده است .رست که در پي یافتن اسب خود به سمنگان رسيده است،
دل به تهمينه ميبازد؛ و پس از وصلت با او با آرامشي سرشار از معصوميت و بيخيالي،
خود و آنچه پيش خواهد آمد را به روزگار سپرده و به سرزمين خود بازميگردد و هنوز
وارد جریانهاي پيچيدۀ نزاع و درگيري با تورانيان نشده است .درواقع چنين استنباط مي-
شود که حوادثي که بعدأ برایش رخ ميدهد ،صرفاً نتيجة ضعف شخصيتي رست نيست.
 .9-0مرحله سوم مرتبط با سير و سلوک قهرمان است .به دستور کاووس شاه رست
بایست به نبرد با سهراب و سرکوب شورش او آماده جنگ شود .جنگ با فردي که
شناختي از وي ندارد و تنها وصف دالوريهاي او را شنيده است .رست که گویي وجهي
خودآگاه به شخصيتش افزون شده باشد ،اولين چيزي که به ذهنش ميرسد این است که
فرزندي ه سن و سال این پهلوان توراني دارد:
«ممممن از دخمممت شممماه سممممنگان یکمممي

پسممممممر دارم و باشممممممد او کممممممودکي

هنمموز آن گرامممي ندانمممد کممه چنمممگ

تممموان بممماز کمممردن بمممه هنگمممام جنمممگ»
(فردوسي)6868 ،
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رست اما خود را فریب ميدهد و اینجاست که درگيريهاي ذهنياش آغاز ميشود .او از
نبرد با سهراب امتناع ميکند و با پناه بردن به مِي ،در الک خود فرو ميرود .انسان در
مواجهه با بنبستهاي ذهنياش ،هنگاميکه واقعيت عيني با خواستهاش متعار

است،

توه تنها گریزگاهي است که او را به انکار حقيقت واميدارد( .قریب )6816 ،رست به
دليل شورش بيهنگام سهراب ،اجبار کاووس و تردید و تعلل خود ،اینک تنها مقابل
سرنوشت ایستاده و این نقطهاي است که قهرمان تراژدي را وادار به سقوط ميکند .پس از
سه روز و سه شب ميگساري و انزوا ،راهي بارگاه کاووس ميشود .پس از مشاجرۀ لفظي با
شاه که نمایانگر اختالفات رست و کاووس است و شاید از دالیلي باشد که انزوا و
کنارهجویي او از دربار کاووس را توجيه ميکند ،با دلخوري آمادۀ نبرد با سهراب ميشود.
این نکته نشانگر تناقض تراژدي است .مختاري در کتاب رمز و راز ملي ( )6876ميگوید:
«رست با سهراب به ستيزه ميرسد چراکه تابع نظمي است که سهراب آن را نپذیرفته است
و در پي بره زدن آن است .رست با کاووس نيز در تعار

ميافتد ،چراکه کاووس

درخور نظمي نيست که رست بدان وفادار است؛ ازاینجهت انگار رست حق را به سهراب
ميدهد .او از کسي چون کاووس خشمگين و آشفته ميشود اما قادر به شوریدن بر او
نيست( ».مختاري)6876 ،
 .0-0در مرحله چهارم قهرمان با دنياي تجربه درميآميزد و قصه در قوس نزول قرار
ميگيرد .درحاليکه سهراب از هژیر نشان رست را ميجوید ،رست ژندهرزم را که تنها
عامل شناساندن دو پهلوان به یکدیگر است ،با ضربة مشت ميکشد .خطاي تراژیک 6به
قدرتمندترین رخ جلوه ميکند .در گفتگوهاي ميان رست و سهراب ،کتمان نام و بحران
هویت فاجعة نهایي را تسریع ميبخشد .فراي عامل این خطا را هامارشياي 2حاک بر
تراژدي ميداند که عنصري طعنهآميز و طنزي تلخ در بر دارد و تراژدي را به پایان
تهک آميز خود سوق ميدهد.

1 Tragic flaw
2 Hamartia
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«از ایممممن دو یکممممي را نجنبيممممد مهممممر

خممممرد دور بممممد مهممممر ننمممممود چهممممر

هممممممي بچمممممه را بممممماز دانمممممد سمممممتور

چممه ممماهي بممه دریاچممه در دشممت گممور

ندانمممممد هممممممي ممممممردم از رنمممممج و آز

یکمممممي دشممممممني را ز فرزنمممممد بممممماز»
(فردوسي)6868،

و بدین ترتيب عامل قدرت که فردوسي در مقدمة داستان از آن با عنوان آز یاد ميکند،
دو پهلوان را به رویارویي و نبردي بيحاصل فراميخواند.
 .2-0بر اساس الگوي فراي ،در مرحله پنج قوانين طبيعت بر داستان مسلط ميشود.
دو پهلوان به نبرد و کشتي گرفتن ميپردازند و اولبار این رست است که توسط سهراب
مغلوب ميشود؛ اما رست به جهت تجربههاي فراوان در مقابل خامي سهراب ،دست به
خدعه ميیازد و از شکست ميگریزد.
دليمممر جممموان سمممر بمممه گفتمممار پيمممر

بممممداد و ببممممود ایممممن سممممخن دلپممممذیر

یکممممممي از دلممممممي و دوم از زمممممممان

سممممموم از جممممموانمردیش بممممميگممممممان

رهمما کممرد ازو دسممت و آمممد بممه دشممت

بممه دشممتي کممه بممر پيشممش آهممو گذشممت

هممممي کمممرد نخجيمممر و یمممادش نبمممود

از آن کمممس کمممه بممما او نبمممرد آزممممود
(فردوسي)6868 ،

هنگاميکه دوباره به رزم مي پردازند ،این بار رست است که بر سهراب جوان غلبه کرده و
او را زخمي ميکند .درست در این نقطه است که طبق الگوي فراي ،تقدیرگرایي تراژدي
آشکار ميشود .سهراب مقهور قوانين طبيعت ميشود و قرباني نظامي ميشود که با کشته
شدن وي ،باید برقرار شود .فاجعه با تمامي بيرحمي ،جلوهگري ميکند.
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بممدو گفممت کممين بممر مممن از مممن رسمميد

زمانممممه بممممه دسممممت تممممو دادم کليممممد

تممو زیممن بممي گنمماهي کممه ایممن کوژپشممت

مممممرا برکشمممميد و بممممه زودي بکشممممت

بممممه بممممازي بگوینممممد همسممممال مممممن

بممه خمماک انممدر آمممد چنممين یممال مممن
(فردوسي)6868 ،

 .5-0مرحله شش در الگوي فراي ،وضعيت شوک و هولناکي است .سهراب با نشان دادن
مهرۀ خویش ،پرده از راز داستان برميدارد .رست که از کردۀ خود پشيمان است ،شروع به
گریه و زاري ميکند و حتي اقدام به کشتن خود ميکند که گودرز و دیگران مانع
مي شوند .مأموریت اصلي قهرمان به انجام رسيده است؛ اما پيروزي برایش حاصل
نگشتهاست .او خود را شکست خورده ميداند و بار داستان را تنهایي به دوش ميکشد:
چنممين گفممت بمما سممر فممرازان کممه مممن

نممممه دل دارم امممممروز گممممویي نممممه تممممن

شمممما جنمممگ ترکمممان مجویيمممد کمممس

همممين بممد کممه مممن کممردم امممروز بممس
(فردوسي)6868 ،

قهرمان خود را سپر بال مي کند تا به لشکریان (و شاید مخاطبان) بفهماند که جنگ با
تورانيان جنگي بيحاصل و سراسر خویشاوندکشي است .معناي نهایي تراژدي انزوا کامل
ميشود و نتيجه اش رهایي قهرمان در برهوت تجربة فردي است .شخصيت تهمينه در
داستان ،همان زن بيپناه و ترح انگيز الگوي فراي است؛ که نه تنها فرزندش در پيکار با
پدر کشته ميشود ،حتي جسد سهراب را نيز به او تحویل نميدهند و در زابل دفن ميکنند.
با کامل شدن مراحل ششگانة تراژدي ،داستان رست و سهراب نيز به انتها ميرسد و
تصویري دوزخي شکل مي گيرد؛ که معطوف به همان عنصر تقدیرگرایي و تهک
واقع گرایانه در پایان تراژدي است .باید گفت که در این تراژدي ،ردپایي از دو ژانر دیگر
ه دیده ميشود .سقوط و مرگ سهراب جوان و همچنين وجود شخصيتهایي نظير
منافق ،خائن و  ...که سير داستان را پيش ميبرند ،قصه را به تراژدي احساس ،مانند ميکند.
از دیگر سو گریزناپذیري مرگ و نظمي که با مرگ سهراب برقرار ميشود ،ویژگيهاي
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تراژدي نظ را به ذهن متبادر ميکند .آنچه که بيش از همه این داستان را با تراژدي انزوا
مطابق مي کند؛ فردي بودن آن است .از ابتداي داستان تا انتها ،متن با احواالت رست و
دوراهي که با آن درگير است و درنهایت تجربهاي که از سر ميگذراند ،همگام ميشود.
باوجودآنکه فراي به خودبسندگي ادبيات تأکيد ميورزد و به ارتباط آن به جهان
فرامتن ک توجه است ،در خصوص رابطة اسطوره و جامعه همانطور که در مبحث مباني
نظري تحقيق شرح داده شد ،نظري متفاوت دارد.
با تأسي از این نظریة فراي که معتقد است :اثر ادبي ،بهعنوان تمثيلي تاریخي،
بازتابانندۀ دادههاي اجتماعي و حوادث تاریخي دورانش است (فراي ،)6873 ،ميتوان
اسطورۀ رست و سهراب را انعکاسي از دورۀ اجتماعي شاعر که شاهد جنگها و ناظر بر
درگيريهاي ایرانيان و همسایگانش به تحریک دستگاه خالفت بغداد بود ،دانست .داستاني
که رویکرد ضد جنگ آن با افکار و تخيل نویسندهاش ه سو است و با شيوایي خاصي که
مختص بيان فردوسي است ،مخاطب را درگير سرنوشت شخصيتها و حوادث تلخ ناشي از
جنگافروزي بيحاصل آنها ميکند و منبعث از دیدگاه انتقادي شاعر به اوضاعواحوال
اجتماعي و سياسي ه عصر خود است.

بحث و نتیجهگیری
مطابق دیدگاه فراي ،اسطوره رابطة نزدیکي با ميتوس دارد و منظور از آن روایت و طرحي
است که قابليت تکرارپذیري دارد و امکان بازخواني متون ادبي بواسطة آن ميسر ميشود.
طبق نظر فراي اسطوره جهت دهنده و نظام دهندۀ نوع ادبي بوده و در این جستار که به
تحليل مرحلهاي حساس ازشخصيت اسطورهاي رست ميپردازد ،تقارني محسوس با الگوي
پيشنهادي فراي در تحليل گونة ادبي تراژدي در ساختار ادبي داستان رست و سهراب
مشاهده شد .طبق مقالة پيش رو داستان رست و سهراب موجود در متن شاهنامه ،با الگوي
ميتوسي نورتروپ فراي بررسي شده و سعي شد با کهن الگوي پایيز در نظریات وي تطبيق
داده شود .بر اساس الگوي تراژدي انزوا ،قهرمان اسطورهاي به سبب انزوایي که منتج از
وجه خودآگاهي اوست ،مرتکب عملي ميشود که تجربهاي فردي برایش به همراه دارد.
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این سير در داستان رست و سهراب با فاصله گرفتن رست از جریان وقایع در ابتدا و تردید و
تعلل او و سپس مشارکت در فاجعهاي که پشيماني برایش به همراه دارد ،تکميل ميشود.
تردید رست در آغاز ماجرا که نمایانگر وجه خودآگاهي قهرمان است ،نشان ميدهد که
تمایلي به شرکت در جنگي ندارد که احتمال شکست در آن ميرود؛ اما چون گریزي از
قبول نبرد با سهراب ندارد ،با پسرش وارد نزاع ميشود .بحران هویت ،مسئله قدرت،
آزمندي و نهایتاً جنگ و پسرکشي ،مواردي است که شاعر با طرح آنها تقدیرگرایي و
عنصر تهک در تراژدي مدّ نظر فراي را قوت ميبخشد .در پایان داستان ،رست به قيمت از
دست دادن پسرش ،تجربهاي فردي مبني بر تقبيح جنگ و آزمندي را از سر ميگذراند که
با مخاطب در ميان گذاشته ميشود.
منطبق بر نظریة فراي در خصوص نقش اسطوره در انعکاس کشمکشهاي ساختار
اجتماعي زمانة توليد اثر ادبي ،ميتوان داستان رست و سهراب را برآیندي از نگرش ضد
جنگ مؤلفش به اوضاع برآشفتة سياسي و اجتماعي دوران زندگي فردوسي در قرن چهارم
هجري که آميخته به جنگهاي داخلي و درگيريهاي قوميتي بود ،انگاشت؛ آنجا که از
زبان قهرمان داستان ،جنگ با ترکان توراني را بيهوده خوانده و آن را جنگي سراسر
پسرکشي و پدرکشي ميپندارد.
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مختاري ،محمد .)6876( .حماسه در رمز و راز ملي .چ .2تهران :نشر توس.

نامورمطلق ،بهمن .)6868( .اسطوره و اسطورهشناسي نزد نورتروپ فراي از کالبدشناسي نقد تا رمز
کل .چ .6تبریز :نشر موغام.
هارلند ،ریچارد .)6833( .درآمدي تاریخي ،بر نظریة ادبي از افالطون تا بارت .ترجمة علي
معصومي و  ....چ .8تهران :نشر چشمه.
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