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چکیده
رویارویی پدر و پسر از جمله موتی،هایی است که در بسایاری از اساطورههاا ،آثاار حماسای،
افسانهها ،قصههای عامیانه و یا حتی در روایتهای مذهبی جهان دیده میشود بستر این رویاارویی
عموماً نوع ادبی حماسه است .در بسیاری از این رویاروییها با نوع ادبی تراژدی روبهرو هستی .،در
این مقاله ،سه داستان «ادیروس شهریار»« ،رست ،و اسافندیار» و «رسات ،و ساهراب» تحلیال شادهاناد.
مسئلة پژوهش حاصر این است که در حماسههایی که روایتگر این رویاروییها هساتند ،هرچناد باا
توجه به تعری ،تراژدی« ،ساختی» همانند دارند ،آنکه در فرجام نموناة یوناانی مغلاوب مایشاود و
میمیرد ،پدر و در نمونة ایرانی ،پسر است .در پاسخ به چرایی این مسئله بادین نتیجاه رسایدی ،کاه
پیشینة تراژدی و ساختار فرهنگی یوناان باساتان کاه حاصال دموکراسای و گفتگاو در آن فرهناگ
است ،دلیل فرجام نمونة یونانی اسات و در بااب چرایای مارگ پسار در نموناة ایرانای ،تقابالهاای
دوگانه ،تالش در حفظ نمونة نخستین و ذهنیت تاکصادا کاه در آن ،نفای حضاور دیگاری رقا،
میخورد ،دلیل اصلی امر است.

واژگان کلیدی :تراژ ی ،نغیانغیی پدن غ پسر ،تراژ ی یونانی ،شاهنام .
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مقدمه
در بررسی اسطورهها و آثاار حماسای و ادبای جهاان باه نموناههاایی برمایخاوری ،کاه
مضمون آنها نبرد میان خویشاوندان نزدیک ،بهویژه پدر و پسر است .این داستانها به صُور
مختل ،و در قالب روایاتهاای گونااگون دیاده مایشاوند ازجملاه اسااطیر ،حماساههاا،
افسانهها ،قصههای عامیانه و یا حتّی روایتهای مذهبی .با این حاال ،ایان داساتانهاا از نظار
ساختار و چارچوب کلّی بسیار به یکدیگر نزدیاک هساتند .بایش از هشاتاد داساتان باا ایان
مضمون در ادبیات ملتهای مختل ،وجود دارد که محققی انگلیسی به ناام پااتر در کتااب
نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان ،آنها را گردآوری و تحلیل کردهاسات (ر.ک مختااری،
633 :6876ا .)631این مضمون حتّی در روایتهای عامیانه ،مانند افسانة آذربایجانی تیماور
پهلوان (ر.ک آذر افشار ،)673 :6833 ،قصة بدرالدّین حسن و عجیب در هزار و یک شب
(ر.ک رستگار فسایی )11 :6878 ،و حمزهنامه دیده میشود .هرچند به عقیدة پژوهشگران،
برخی از روایتهای مشابه در ادبیات ملتهای دیگری همچون روسی و ارمنی ه ،خاود از
روایت رست ،و سهراب تأثیر پذیرفتهاند (ر.ک مینورسکی699 :6838 ،ا .)613آنتونی پااتر
نیز چنین دیدگاهی دارد و میگوید:
«به نظر من ،داستانی که به طور کامل و واصح تمام ویژگیهای مضمون پدر و
پسر را نشان میدهد ،داستان مشهور هیلد براند نیست که همانند شعر قرن هجاده،
پرتکل ،است و با این حال ،یک قطعه و بریده است ،بلکه بخش رست ،و ساهراب
شاهنامة ایرانی است» (پاتر.)88 :6833 ،

وی ریشة این نوع داستانها و روایتها را در اسطورهها مایداناد کاه نماادی از مباارزة
خدایان جدید و قدی ،نباتی است (ر.ک همان .)666 :برخی نیز همچون فروید ریشة آن را
کینه و دشمنی ناخودآگاه پدر و پسر در بهدست آوردن توجه مادر میدانند (ر.ک فروید،
 .)836 :6868دی .اچ .الرنس تقابل پدر و پسر را همچون تقابل خشکسالی و باروری تکرار
نظامی میداند که قبالً به عنوان «میتولوژی» تدوین و بیان شدهاسات (ر.ک شمیساا:6831 ،
.)878
در جستار حاصر ،سعی بر آن است که به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
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 .6چرا پایان حماسه هایی که روایتگر رویارویی پدر و پسار هساتند ،در هار دو سااحت
فرهنگی (ایران و یونان) تراژیک است؟
 .8با توجه به کیفیت این رویارویی و اختالف آن در حماسههای ایرانی و یوناانی ،چارا
در نمونة ایرانی ،این تقابل به مرگ پسر مایانجاماد ،ولای در نموناة یوناانی باا مارگ پادر
روبهرو هستی ،و دلیل این تفاوت چیست؟
در پیوند با این موصوع ،میتوان به پژوهشهای ذیل اشاره کرد:
ا ناصر علیزاده خیاط و سجاد آیدنلو در مقالة «بازشناسای مضامون حماسای ا اسااطیری
رویارویی پدر و پسر در روایتی از تذکرةاألولیاء» ،اجزای ساختاری داساتان اباراهی ،ادها ،و
پسرش را با داستان رست ،و سهراب ،روایت ایرلندی کوچوالئین و کنالی ،و روایت روسی
ایلیا مورمیث و سکلنیک مقایسه کردهاند و بدین نتیجه رسیدهاند که طرح کلی این داساتان
بر اساس الگوی داستان رست ،و سهراب است ،اماا باه دلیال وجاود عناصار و ویژگایهاای
عرفانی چون سفر ح  ،تجردطلبی ،قرائت قرآن و مردن در تذکرةاالولیاء تفااوتهاایی ها،
بین آنها دیده میشود (ر.ک علیزاده و آیدنلو.)888 :6839 ،
ا حسینعلی قبادی و علیرصا صدیقی ( )6839در مقالة «مقایسة ساختاری خویشاوندکُشی
وخویشاااوندآزاری در شاااهنامه و مهابهااارات» نمونااههااایی از پدرکشاای ،فرزندکشاای و
برادرکشی و نیز دو موصوع رها کردن زن و دور انداختن فرزند را در شاهنامه و مهابهاارت
به لحا ساختاری صرفاً مقایسه کردهاند وشباهتها و تفاوتها را نشان دادهاند .تکیة اصلی
نویسندگان بر شاهنامه است.
ا محمود کمالی در مقالة «بررسی تطبیقی داستان رست ،و سهراب با برخی ماوارد مشاابه
در اساطیر جهان» ( )6833تنها خالصة چند داستان مشابه با داستان رسات ،و ساهراب را بیاان
کردهاست و برخی از ویژگیهای ساختاری و مضمونی مشترک آنها را برشمردهاست.
ا حسین محمدصالحی دارانی در مقالة «بازشناخت در رست ،و سهراب و تاراژدی ادیاپ
شهریار» ( )6833فقط به انواع بازشناخت و شیوهها و نشاانههاای آن در دو داساتان رسات ،و
سهراب و ادیپ شهریار پرداختهاست.
در این پژوهشها ،به مقایسة ساختار داستانهایی با مضمون ماورد نظار ماا یاا مشاابه آن
(فرزندکشی ،خویشاوندکشی یا خویشاوندآزاری) پرداخته شادهاسات و درباارة تاراژدی و
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تراژیک بودن آنها و علت تفاوتها سخنی به میان نیامدهاست .رویکرد این آثاار باا آنچاه
در اینجا بدان میپردازی ،،کامالً متفاوت است.

 .1بحث نظری
1ـ .1تراژدی و پیشینة آن
بااه نظاار ارسااطو« ،تااراژدی در اصاال از بدیهااهگااویی بااه وجااود آمااد [یعنای] از اشااعار
سرایندگان دیتیرامب ...اندکاندک با اجزای خاص خویش توسعه یافت و بعد از تبدّالت
بسیار ،صورت نهایی را که مقتضی طبیعی آن بود ،یافت و دیگر به هماان حاال بااقی ماناد»
(زرینکوب.)666 :6897 ،
دیونوسیا ،بهویژه دیونوسیای آتیاک ،مراسامی در یوناان باساتان کاه باه افتخاار خادای
باروری ،کشت و زرع و شراب ،دیونوسوس ( )Dionysusبرگزار میشد ،اساس درام ا چه
تراژدی و چه کمدی ا قرار گرفت .یونانیان باستان تغییر فصل و به تبع آن ،باروری و مرگ
موقت طبیعت را نتیجة زندگی و مرگ این خدا میدانستند .از ایان رو ،دیونوسایای آتیاک
نیز به دو گونه مراس ،تقسی ،میشد :دیونوسیای روستایی و دیونوسیای شهری /بازرگ کاه
یکی در پاییز و دیگری در بهار اجرا میشد .ترانههای سوزناک مراس ،دیونوسیاا در سوگ
دیونوسوسا ریشههای تراژدی و رقص ،آوازها و جشنهاایی کاه باه مناسابت زناده شادن
دوبارة این خدا در بهار اجرا میشدند ،ریشههای کمادی را سااختند (ر.ک انوشاه:6879 ،
ذیل تراژدی و دورومییی.)88 :6839 ،
آیین دیونوسوسی که از سرزمینهای دیگر ،غرب آسایا و مصار (ر.ک فریازر:6868 ،
 )338به یونان وارد شده بود ،بهتدری از سوی مردم یونان پذیرفته شد .اگرچه اصوالً تماام
جشنهایی را که در بزرگداشت دیونوسوس برپا میشد« ،دیونوسیا» مینامیدند ،یکی از این
جشنها که نخستینبار ،در آن درام یا در واقاع ،تاراژدی عرصاه شاد (ر.ک بوناار:6877 ،
 ،)31چنان محباوبیتی یافات کاه بقیاة دیونوسایاها را تحاتالشاعاع قارار داد و کاانون تماام
6
جشنها شد و بدین ترتیب ،در سال  983قبل از میالد ،تراژدی و اجرای آن رسمیت یافات
(ر.ک محرمیان معل.)61 :6839 ،،
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کشته شدن شاه پیر (نماد سال کهنه) به دست شاه جوان (نماد سال نو) یاا قرباانی کاردن
دوشیزگان برای خشنودی خدایان که گاهی در مراسا ،دیونوسایا اجارا مایشادند ،همگای
عواملی بودند که سبب شدند درام در نخستین تحوالت خود مایههای بیشاتری بارای پدیاد
آوردن گونة تراژدی داشته باشد .رفتهرفته تراژدی روند تکاملی خود را در یونان پیمود و با
آشا ایل (حااادود 989اا ا 391ق.م ،).ساااوفوکل (حااادود 361اا ا 381ق.م ).و ائوریریااادس
(339/338ا 381ق.م ).به اوج رسید (ر.ک همان 61 :و گرین و دیگران.)676 :6839 ،
با توجه به مباحث مذکور ،اکناون مایتاوان روشانتار باه جایگااه و تبیاین تاراژدی در
شاهنامه پرداخت .بر اساس تعری،های مذکور از تراژدی و نیز پیشینه و ساختار آن بایاد باه
این نکته قائل باشی ،که در شاهنامه ،تراژدی باه معناای اخاص کلماه وجاود نادارد (ر.ک
مختاری :6876 ،پاورقی 76ا 38و حمیدیان )818 :6878 ،زیارا تاراژدی برخاساته از حاال،
مقام و ویژگیهایی فرهنگی است که از دل فرهنگ و تمدن یونان باستان برآمدهاست .8اماا
به این قطعیت نیز نمیتاوان حکا ،کارد زیارا حماساههاای «رسات ،و ساهراب» و «رسات ،و
اسفندیار» در شاهنامه ،هرچند برای اجرا و نمایش در صحنه نوشته نشدهاند ،واجاد بسایاری
از مختصااات تااراژدی هسااتند و از ایاان منظاار مایتااوان بااا اناادکی تسااامح و نظاار بااه همااان
ویژگیهای کلی قائل به وجود تراژدی در شاهنامه بود.
هرچند با توجه به نزدیکی ساختاری تاراژدیهاای شااهنامه باا هماان چاارچوب نظاری
میتوان گمان برد که فردوسی از راه ترجمههای سدههای نخستین پاس از اساالم (نهضات
ترجمه) با آرای ارسطو در باب فان شاعر و تاراژدی آگااهی داشاتهاسات( 8شمیساا:6868 ،
پاورقی  .)87از سویی ،عناصری در حماسهها و اسطورههای جهان وجود دارند که کاویدن
آنها منجر به یافتن الگوهای مشترک نخستینی میشود که میتوان بر اساس هماین الگوهاا
در شاهنامه قائل به تراژدی از گونة ایرانی آن بود .اگر نخستین الگاوی تاراژدی را انتخااب
آگاهانه یا ناآگاهانه میان دو شر قلمداد کنی ،،در شاهنامه میتوان نموناههاایی باهدسات داد
(ر.ک حمیدیان.)698 :6878 ،

1ـ .2تحلیل و بررسی
با توجه به مباحث گفتهشده دربارة تراژدی و مؤلفههای آن ،میتوان در داستان رسات ،و
سهراب نیز این مؤلفهها را بازشناخت .گرههای داساتانی در ماواقعی افکناده مایشاوند کاه
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شخصیتها را به سمت فاجعه سوق میدهد .پنهان ماندن ناام رسات ،در چناد جاای داساتان
(ر.ک فردوسی ،6837 ،ج  663 :8و  ،)883سار بااز زدن رسات ،از دادن پاساخ آشاکار باه
سهراب دربارة نام خویش (ر.ک همان 888 :و  )888و نیرنگ رسات( ،ر.ک هماان)883 :
از آن جمله هستند .نکتة دیگر ،دوراههای است که رسات ،بار سارِ آن قارار دارد :از ساویی،
پادشاهی ایران را در خطر میبیند و از ساویی ،هرچناد ناه آشاکار ،مایداناد کاه باا فرزناد
رویاروست .عامل دیگری که در داستان منجر به اعمال جبر تقدیر و وقوع فاجعه مایشاود،
دریغ کاووس خیرهسر از دادن نوشدارو است.
در داستان رست ،و اسفندیار ،هرچند تقابل داستانی میان رست ،و اسفندیار است ،میتوان
رویارویی پدر و پسر را در مقدمه و عامل اصلی مرگ اسفندیار دید به عبارت دیگر ،آنچه
تراژدی را مبتنی بر جبر تقدیر رق ،میزند ،نقش گشتاسب و انفعال اسافندیار اسات (ر.ک
همان ،ج  .)883 :1در سویة دیگر ماجرا نیز رست ،بر سرِ دوراهی انتخاب قرار مایگیارد :یاا
باید دستبسته تسلی ،شود و یا قهرمانی دینای را بکُشاد کاه فرجاامی شاوم در پای دارد .در
پایان ،پسر (اسفندیار) کشته میشود و پدر (گشتاسب) زنده میماند.
در داستان اودیپ شهریار نیز آنچه قهرمان را به سوی فاجعه رهنمون میشود ،سرنوشت
شوم وی است .تقدیر وی را در راهی میافکند که ناخواسته پدر خود را بکشد ،باا ماادرش
همبستر شود و سرانجام ،به دلیل اصرار وی باه دانساتن رازهاایی کاه در پاس سرنوشات او
جریان داشته اند ،باه عاذابی جانکااه گرفتاار آیاد .باا افشاای راز ،ماادر اودیاپ (یوکاساته)
خودکشی میکند و اودیپ به تبعیدی که بدان محکوم شدهاست ،دچاار مایشاود( 3ر.ک
سوفوکل96 :6873 ،ا.)687
نکتة جالب توجه اینکه رفتار گشتاسب با اسافندیار تاداعیگار هماان رفتاار الئاوس باا
اودیپ است .الئوس پسرش را با توجه به پیشگویی منجمان در کوه و بیاباان رهاا مایکناد.
گشتاسب نیز که درمییاباد فرزناد در پای تصااحب تااج و تخات اسات ،او را باه سیساتان
میفرستد تا به گونهای از شر او خالص شود.
پیش از تحلیل موصوع ،پرداختن باه نکتاهای الزم باه نظار مایرساد .اینکاه انجاام ایان
تراژدیهای مورد بحث« ،تراژیک» اسات ،ذهان را متوجاه تفااوت میاان ایان دو اصاطالح
میکند .تراژدی ،ژانری ادبی است با ساختاری به ه ،پیوسته و با مشخصات خاص خود که
با القای حس ترس و شفقت ،سرانجام در بیننده /خوانناده ،حاس تزکیاه و پاالودگی نَفْاس
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ایجاد میکند .در واقع« ،افسانه باید چنان تألی ،گردد کاه هرچناد کسای نماایش را نبیناد،
همین که نقل و روایت آن را بشانود ،او را بار حاال قهرماان داساتان رحا ،و شافقت آیاد»
(زرینکوب .)681 :6897 ،اما باید گفت:
«تراژیک مقولهای زیباییشناختی است که تناقضات تکامال اجتمااعی ،فارد و
جامعه و مبارزة میان زشت و زیبا را بیان میکند .تراژیک تنااقضهاایی را بازتااب
میکند که در یک دوران معین ،حل ناشدنی هستند .تناقضهای تراژیک طبعااً باه
احساسات رن آمیز ،اندوه ،درد و یا حتّی به مرگ قهرمان راه میبرد .یک موقعیت
تراژیک هنگامی پدید مایآیاد کاه نماینادگان واقعای یاک نظا ،کهان ،خاود را
محکوم به فنا مییابند ،اماا نمایتوانناد خاود را باا خواساتههاای تاازه وفاق دهناد»
(مختاری.)73 :6876 ،

این مقوله در ساختار تراژدی اجرا و موجب خلق رخدادهایی میشود که پایاان داساتان
را جبراً به فاجعه میکشاند .نقطهصع ،تراژیک قهرمان و قدرت جباری تقادیر ،و دوراهاة
انتخاب که در هر حال ،به فاجعه منجر میشود ،از مسائلی هستند که در تاراژدی بایاد روی
دهند و وقوع فاجعه را رق ،زنند .نکتة دیگر اینکه تراژدی سااختاری ادبای دارد ،اماا مقولاة
تراژیک امری است کاه در ماتن یاک فرهناگ ر مایدهاد .تقابالهاای سراسار تااریخی
فرهنگ ما که در مناسبات قدرت رق ،میخوردهاست ،گاواه ایان امار اسات مانناد :کشاته
شدن شاهان در یک توطئه ،کور کردن فرزندان یا تبعید آناان ،تمرکاز قادرت و در نتیجاه،
صع ،سلسلهها و از دست شدن میهن و. ...
در پرسشهای تحقیق ،این نکته مطرح شد که در تراژدیهای شاهنامه 9و نموناة یوناانی
که در آنها تقابل پدر و پسار دیاده مایشاود  ،فرجاام هار دو بار اسااس طارح تاراژدی باه
فاجعهای منجر میشود .اما در هر یک از بسترهای فرهنگی ایران و یونان ،فرجامها با وجود
اشتراک مذکور ،تفاوتی اساسی دارند .در شاهنامه ،آن که کشاته مایشاود ،فرزناد /جاوان
است ،هرچند باز بنا بر اقتضای تراژدی ،آن که زنده میماند ،پیاروز نهاایی نیسات و سازای
گناهش را میبیند .اما در نمونة یونانی ،پدر /پیر کشته مایشاود .1حاال پرساش ایان اسات:
ریشة این تفاوت چیست؟ برای پاسخ به این سؤال بایاد از سااخت ظااهری ایان تاراژدیهاا
عبور کرد و به زیرساختهاای تکاوینی ،فرهنگای و اجتمااعی آنهاا در دو بساتر فرهنگای
پرداخت زیرا چنانکه گذشت ،تراژدی ابزار بیان هنرمندانه و تفکربرانگیاز ایان رویاارویی
است و برای رسیدن به اصل ،ناچار باید از این ساحت گذر کرد.
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با نگاهی به پیشینة تراژدی در یونان باستان ،شاید بتوان مرگ پدر /پیر را در آن فرهنگ
که در تراژدیها و در این نمونه ،اودیپ ،ر میدهد ،تبیین و توجیه کرد .بار اسااس آنچاه
دربارة منشاء تراژدی در یونان باستان گذشت ،تاراژدی محصاول مراسا ،یاا دیونوسایاهایی
است که برای ستایش خدای باروری اجرا میشد و در آن ،مرگ شاه پیر به نشاان گذشاتِ
سال کهنه ،و پیروزی جوان به نشان سال نو و بااروری مجادد ر مایداد .باه نظار گیلبارت
مورای ،اساس تراژدی یونانی ،آیینها و مراس ،مربوط به خدای قرباانیشاده ( Sacrificed
 )Godو خدای رستاخیزیافته ( )Recurred Godاست (ر.ک شمیسا.)696 :6837 ،
ک،ک ،تراژدی صورت کاملتری به خود گرفت و ابزار هنرمنداناه و تفکربرانگیاز بیاان
هنرمندان یونان شد .با این رویکرد ،بهراحتی رویارویی پدر و پسار در نمایشانامة اودیراوس
توجیه و تبیینپذیر است .اما چرا پیروز میدان پادافره میبیند؟ در پاساخ مایتاوان گفات بار
اساس اعتقادات کهن و یا حتی امروزین بشر ،ریختن خونِ بهناحق ،شوم است و باه پاادافره
آن ،قاتل مجازات خواهد شد .هرچند این نکته را نمیتوان بر ساخت کهان منشااء تاراژدی
حمل کرد زیرا در آن ساحت ،آمدن پسر و رفتن پدر ،چنانکه گذشت ،نماد و نشانهای از
باروری و گذشت ایام است .اما در تکامل این نوع ادبی ،نکتاهای هسات کاه اوالً مااجرا از
این سادگی درمیآید و بافتی پیچیده به خود مییابد .ثانیاً در این پیچااپیچ حاوادث ،دسات
تقدیر در کار است و هر گونه انتخابی را به فاجعه میکشاند.
در این ساخت داستانی ،نکتهای تعمداً فروگذاشته میشود و آن اطالع از پایاان داساتان
است نکتهای که در بالغت به آن «براعت استهالل» میگویند .این امر باعاث ایجااد تفکار
در مخاطب میشود که به جای پرسیدن «بعد چه شد؟» که در داستانهای سرگرمکنناده باه
ذهن میرسد ،از خود بررسد« :چرا اینگونه شد؟» (ر.ک حمیدیان.)839 :6878 ،
در داستان اودیروس ،پدر ،مادر و خود وی سرنوشتی انفعالی دارناد کاه تقادیر خادایان
برایشان رق ،زدهاست و این سرنوشت در ابتدای داستان برای آنها محقق شدهاست .داستان
روایتکنندة سرنوشتی فعال و خودخواسته است که اودیروس آگاهانه و باا خواسات خاود
برای خویش رق ،میزند و آن نخست این است که بارای رهاایی از آن سرنوشات انفعاالی
اقدام میکند ،ولی در دام آن دچار میآیاد و دوم اصارار بایش ازحاد وی در گشاودن راز
مرگ الئوس است (ر.ک سوفوکل :6873 ،مقدمه).
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نکتة مه ،دیگری که در تبیین و توجیه فرجام داستان رویارویی پادر و پسار در داساتان
اودیروس باید بدان اشاره کرد ،عاملی برونمتنی و تأثیرگذار در فرهنگ یونان باستان اسات
و آن بحااث گفتگااو اساات کااه خااود از اقتضااائات تااراژدی ،و از عواماال مااؤثر در خلااق
دموکراسی در یونان باستان است .در پناه همین گفتگو است که تماام نیروهاا و افاراد ،حاق
ظهور و اظهار وجود مییابند .نمونة عالی همین گفتگو را در جدالهای سوفسطائیان و آثار
افالطون که مقارن این دوره است ،مایتاوان دیاد .افالطاون کتااب هشات ،جمهاوری را باه
بررسی انواع حکومت و از جمله ،دموکراسی اختصاص دادهاست و با برشمردن ویژگایهاا
و صع،های هر یک ،سرانجام به حکومت مورد نظر خود میپردازد.
دموکراسی آتن در سال  983قبل از میالد ابداع و اعماال شاد و زمیناهای بسایار مسااعد
فراه،کرد تا همة اهل ذوق بتوانند آثار خود را عرصه کنند ،هرچند این دموکراسای شاامل
طبقات فرودست جامعه ،مدالً بردگان نمیشد (ر.ک محرمیان معل.)61 :6839 ،،
مطابق آزادیی که در دموکراسای وجاود دارد و یکای از مشخصاات آن اسات (ر.ک
افالطااون ،)6668 :6838 ،آزادی عماال و گفتااار باارای همااه وجااود دارد .البتااه مطااابق نظاار
افالطون ،این آزادی ،مطلق است و سرانجام ،به استبداد مایانجاماد .از ایان رو ،مطلاوب او
نیست .ذکر این نکته برای روشن شدن این مطلب عنوان شد که مطابق این اصال و بار پایاة
عنصر گفتگویی که شکل میگیرد ،حضور همه در امر قدرت محترم شمرده میشود .آنجا
که کهنه (پدر /شاه) در مقابل نو (پسر) قرار میگیرد ،اصل آزادی این حق را به نو میدهاد
تا حضور خود را اعالم و اعمال کند .در جدالی کاه درمایگیارد و در واقاع ،الگاوی یاک
اندیشه است ،مجال ظهور نو فراه ،است یعنی اصل آزادی در کنار اینکه حق بقاای کهناه
را تا آنجا که مانع حق دیگری (در اینجا نو) نشود ،حفظ میکناد .از ساوی دیگار نیاز حاق
ظهور به نو میدهد .اما از آنجا که هر کهنهای رفتنی است ،سارانجام ،آن کاه پیاروز میادان
است ،نو است.
این الگو در تراژدی یونانی تنها به صورت زیرساختی نامحسوس تبیینشدنی است زیرا
در آنجا اختیار قهرمان در سایة جبر تقدیر رنگ میبازد و حتّی مارگ پادر و پسار از روی
بیاطالعی است ،اما در نمونههای ایرانی این تقابل بسیار مشهود است.
پاسداشت آیینهای باروری و جشنهای عمومی ،محملی برای نمودِ صداهای مختلا،
بودهاست و «تصاویر کارنااوالی ،تصااویری هساتند کاه باه تقابالهاای مارگ و ناوزایی یاا
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تخریب و سازندگی میپردازند» (ناامور مطلاق .)383 :6837 ،از منظاری دیگار ،باه عقیادة
باختین ،کارناوال 7یگانه محل نمودِ دموکراسی است کاه «خنادة آن قیاامی علیاه مرکزیات
مستبدانة قدرت» است .نکتة جالب توجه اینکه همین جشنهای عمومی آیینی ،بعدها اساس
تراژدی یونانی را پی میافکنناد (ر.ک دوروماییای )88 :6839 ،و دموکراسای از دل ایان
گفتگوها زاده میشود .با توجه به این مقوله ،تفاوت نگاه دو فرهنگ ایران و یونان را از این
منظر بهتار مای تاوان درک کارد .دموکراسای باا گفتگاو و دیاالوگ شاکل مایگیارد ،اماا
مونولوگ خصلتی تکمحوری دارد و اجازة بروز به دیگری را نمیدهاد (ر.ک انصااری،
 .)688 :6833باختین رمان و حماسه را در مقابل ه ،قرار میدهد .رمان را متنی چندصادایی
و در مقابل حماسه را متنی تکگفتااری مایناماد (ر.ک لچات .)88 :6838 ،هماین گفتاة
باختین را میتوان دلیل دیگر تفاوت فرجام تراژدیهای مورد بحث دانست .اساساً فردوسی
هرچند در ظاهر یک تراژدی با مشخصات ساختاری نمونههای یونانی خلق کارده ،از آنجاا
که اوالً آن را در قالبی حماسی ریختهاست ،مجالی برای «گفتگو» (دیاالوگ) نمایماناد .از
منظر عکس نیز میتوان مسئله را بازکاوید بدین معنی کاه عوامال بنیاادین فرهناگ ایرانای
اساساً اجازة خلق متنی چندصدایی نمیدهند .از این رو ،قاالبی کاه فردوسای برمایگزیناد،
حماسه است.
از هماین منظارِ زیرساااختهااای فکااری و فرهنگاای نیااز ماایتااوان بااه مساائله نگریساات.
اسطورههای ایرانی ،مینوی و در مقابال اساطورههاای یوناانی زمینای هساتند (ر.ک الیااده،
88 :6833ا 86اسالمی ندوشن .)39 :6873 ،همین مینوی بودن ،منجر به این شادهاسات کاه
ایرانیان همواره قائل به نمونهای ازلی و ماورایی باشند .از دل این نمونة ازلی ،شاه و جایگااه
مقدس وی زاده میشود چراکه « در جهان اسااطیری ماا یاک حااک ،مطلاق و داناای کال
وجود دارد و آن ه ،زروان در آیین زروانی و اهورا در دیان زرتشات اسات» (دزفولیاان و
طالبی .)681 :6836 ،کزازی معتقاد اسات کاه از منظار اساطورهای ،نبارد رسات ،و ساهراب
بازتابی از افسانة آفرینش است (ر.ک کزازی.)8 :6833 ،
در بندهش 3آمدهاست:
«پهلوان از گوهر ایزد وای (باد) است .ایان گاوهر در واقاع ،ذات پهلاوان را باا
ایزد وای همسان میکند .پس پهلوان نیز باید از جمع دو گوهر متضاد پدید آیاد و
هر دو آفرینش را در خود حفاظ کناد .در عاوض ،قادرتی بایمانناد و مهارناپاذیر
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چون ایزد وای مییابد که استواری پایههای تخت سالطنت کاه نمااد نظا ،کیهاانی
است ،به حمایت پهلوان وابساته اسات و از ساوی دیگار ،اگار گارایش باه گاوهر
تاریکی بیابد ،ارمغانی جز مرگ و ویرانی برای سرزمینهای اهورایی ندارد و هایچ
هماوردی نه در میان بودههای نورانی دارد و نه در میان موجودات ظلمانی» (رادفار
و قاسمی فیروزآبادی78 :6866 ،ا.)76

ایزد وای (باد) که ترکیبی از دو گوهر نور و تاریکی است ،پس از اصاالحات زرتشات
به دو ایزد وای نیک و وای بد تقسی ،میشود .میتوان گفت این ایزد دو چهارة اهاورایی و
اهریمنی دارد .چهرة اهورایی او در وجود رست ،نمایان است و چهرة اهریمنای او در وجاود
سهراب (ر.ک همان .)73 :از این منظر ،نقش رست ،در دفاع از آفارینش اهاورایی و حفاظ
شاه به عنوان برگزیدة اهورا توجیهپذیر است چراکه «در جهانشناسی ایرانیاان ،شااه بارادر
آفتاب و ماه بود و همانقدر مسلط بر قلمروی خود بود که آن دو بر آسامانهاا» (کلینتاون،
 .)333 :6813در این جهانبینی ،جایگاه انسان در ارتباط با خدا /خادایان باه گوناهای تعیاین
میشود که «سرنوشات و تقادیر را اماری اعماالشاده از یاک نیاروی متمرکاز و فرازمینای
میداند و هر تالشی را برای تغییر این جریان قطعی سرنوشت بیهوده دانساته ،اساسااً تالشای
برای ایستادگی در برابر آن نمینمایاد» (لزگای و آقاایی .)616 :6839 ،در مقابال« ،نگارش
یونانی ،نگرشی است که به انساان در مقاام فارد ارزش مایگاذارد ،او را مایساتاید و او را
رویاروی خدایان قرار میدهد و اراده و خواست فردی او را تجلای مایبخشاد» (هماان) .از
این منظر ،به عقیدة ستاری« ،اسطورههای ما تقابل انسان با خادا نیسات .خادایان اسااطیر ماا
حاک ،مطلقاَند و یا حتّی «شوریدن علیه پادشاهان که شکل تحلیلیافتة خدایان اساطیری ماا
هستند ،کفر و گناهی نابخشودنی است که مجازات مرگ در انتظار آن خواهد بود» (صافا،
بیتا 688 :به نقل ازدزفولیان و طالبی.)686 :6836 ،
در شرق ،همواره اصولی ازلی و ثابت انگاشته شادهاسات و ماورد احتارام همگاان و در
رأس امور ،بزرگان است و از این رو ،هر گوناه تخطای و بادعت جارم محساوب مایشاد.
همواره در تقابل دوگانة آسمان /زمین ،خدا /انسان ،شاه /رعیت ،پدر /پسر ،استاد /شااگرد،
و ...سویة نخستین آن برحق است .پیش از این ذکر شد که موقعیت تراژیک هنگامی پدیاد
میآید که نمایندگان واقعی یک نظ ،کهن ،خود را محکوم به فنا مییابند ،اماا نمایتوانناد
خود را با خواستهای تازه وفق دهند.6
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این پدیده در ایران ،بهویژه عامل ذهنیتای تاکصادا در افاراد شادهاسات کاه ریشاه در
مناسبات و مختصات فرهنگی ما دارد .این ذهنیت همان است که عامل نفی حضور دیگاری
در تمام گذشاتة فرهنگای ماسات و شاعر فارسای آییناة آن اسات (ر.ک مختااری:6839 ،
مقدمه) .در پی این ذهنیت است که تقابالهاای دوگاناه هماواره باه اثباات یکای از طارفین
(= سویة نخست مدالهای مذکور) منجر میشود .شاید نیز از این رهگذار است که قتل پدر
(خسروپرویز به دست شیرویه) عامل بدبختی و نگونساری سلسلهای قلمداد میشود.
در مقام مقایسه میتوان گفتگوهاای شخصایتهاای ایان ساه داساتان را در دو سااحت
فرهنگی مطالعه کرد .گفتگوی شخصیتهاای داساتان گویاای محایط فرهنگای اسات کاه
داستان از آن برآمدهاست .آنگاه که تیرزیاس راز اودیپ را میگشاید ،هرچند اودیاپ وی
را خائن و توطئهگر مینامد ،به دلیل ساختار قدرت حاک ،،تا زمان اثبات جرم تاوان رانادن
حک ،بر وی را ندارد .آنگاه نیز که کرئن (برادر همسر و دائی اودیپ) را تهدیاد باه مارگ
میکند ،در پاسخ میشنود که به شرط آنکه بنمایی که چه خطایی بر تو کردهام.
در مقابل ،گفتگوهای گشتاسپ و اسفندیار ،و رست ،و سهراب ،آنگاه که سیری منطقای
مییابد ،با پاسخ بیمنطق دیگری ،رشتة آن از ه ،گسیخته میشود .شاید این امر را ناشی از
شگردهای داستانپردازی برای ایجاد کشمکش در داستان بدانی ،،اما میتوان آن را مختصة
فرهنگی جامعة ما نیز دانست .آنگاه که سهراب نام رست ،را میپرسد و آنگاه کاه وی را باه
صلح میخواند ،پاسخهای تند رست ،،یا آنگاه که اسافندیار باا روشاندلی پادر را باه تارک
مخاصمه با رست ،میخواند (ر.ک فردوسی ،6837 ،ج  ،)889 :1دالیل کودکانة گشتاساپ
(ر.ک همان) و آنگاه که مادر اسفندیار ،او را به آرامش مایخواناد (ر.ک هماان،)887 :
دلیل بیمنطق اسفندیار (ر.ک همان ،)886 :همة اینها حکایت از فضای قادرتزدة سانت
حاک ،است که داستان ،نمودی از آن است.
همچنین ،میتوان احتمال داد از آنجا که نظام آریایی ایرانی ،پدرساالرانه اسات (ر.ک
شمیسا )698 :6837 ،و حرکت مظهر نو و جنبش ناو بایاد مقهاور آن نظاام باشاد .بناابراین،
«کهنه» بر «نو» پیروز میشود مدالً در تراژدی سیاوش ،سودابه که غیرآریایی اسات ،مطاابق
هنجار آیینی بینالنهرین عاشاق پهلاوان جاوان مایشاود ،بناا بار قاعاده ،سایاوش بایاد پادر
(کیکاووس) را از میان بردارد ،اما او از این کار سر باز مایزناد و سارانجام ،باا تمهیاد پادر
کشته میشود.
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نتیجهگیری
تقابل پدر و پسر همواره در آثار ادبی جهاان نماود داشاتهاسات .ایان تقابال در سااحت
فرهنگی ما در شاهنامة فردوسی تجلی یافتهاست .نمونة این تراژدیها را در فرهنگ یوناانی
میتوان در داستان اودیروس شهریار دید .هر سه داستان (ایرانی و یوناانی) سااختاری مشاابه
دارند یعنی هر سه از ساختار تراژدی پیروی میکنند .این اشتراک قرین اختالفی بزرگ در
آنها نیز میباشد و آن ،مرگ قهرمان و فرجام نهایی داستانهاسات .در نموناههاای ایرانای،
پسر قربانی ماجرا ،و در نمونة یونانی ،پدر قربانی است .در پاساخ باه چرایای ایان اخاتالف،
پیشینة تراژدی و سااختار فرهنگای یوناان باساتان کاه حاصال دموکراسای و گفتگاو در آن
فرهنگ است ،دلیل فرجام نمونة یونانی دانسته شدهاست و در بااب چرایای مارگ پسار در
نمونة ایرانی ،تقابلهای دوگانه ،تالش در حفظ نمونة نخستین و نیز ذهنیت تکصدا که در
طی آن نفی حضور دیگری رق ،میخورد ،دلیل اصلی امر است.

پینوشتها
 .6دربارة دیونیزوس ،اشکال گیاهی و حیوانی آن (گاو و بز) و نیز آیینهای مختلفی که
در یونان مرتبط با این خدای میرا و زایا برگذار میشد( ،ر.ک فریازر338 :6868 ،اا 398و
کاسیرر868 :6873 ،ا.)868
 .8برخی اساساً نمایش را برآمده از نظامهای دینی چندخدایی مایدانناد کاه در آنهاا،
روابط شبهانسانی خدایان با یکادیگر امکاان نماایشپاذیری آنهاا را فاراه ،کاردهاسات و
برعکس ،در نظامهای دینی ،تکخدایی مطلق بودن و صورتناپذیری خادا تصاور تجسا،
بخشیدن به حالتهای او را نفی و ممناوع مایکناد (ر.ک بیضاایی .)68 :6868 ،همچناین،
بیضایی دالیل شکل نگرفتن نمایش در ایران را ناشی از عوامل دیگری نیز میداند از جمله
ناسازی حاکمان مستبد با جوهر انتقادی نمایش ،تحول نیافتن زندگی روستایی جامعة ایرانی
به شهری و نبودِ ثبات و آرامش و رفاه که پرداختن به امور تفننی را ایجاب مایکناد ،مقلاد
بودن اصحاب ذوق و ادب و نیز وابستگی آنان به دربارها و( ...ر.ک همان88 :ا.)88
ذکر این نکته نیز خالی از لط ،نیست که پرداختن باه ریشاههاا و عوامال بحاث فرجاام
تراژدیها در دو ساحت مورد بحث ،به معنای قائل به فراتر یا فروتر بودن یکی از ایان آثاار
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بر دیگری (و در نگاهی کالنتر ،یک فرهنگ بر دیگاری) نیسات ،بلکاه صارفاً نشاان دادن
دلیل این اختالف است ،نه چیزی دیگر.
 .8شمیسا به نقل آثار یونانی از راه نهضت ترجمه اشاره میکند و میگوید که «احتمااالً
فن شعر ارسطو در دانشگاه جندی شاپور تدریس میشد» .وی برآن است که «تراژدیهاای
فردوسی کامالً مطابق اصول ارسطویی است ،حال آنکه فردوسی از این مسائل خبر نداشت»
(شمیسا .)87 :6868 ،البته پورنامداریان معتقد است که فردوسی به احتمال قریب به یقاین از
فن شعر ارسطو مطلع بودهاست (نظر شفاهی).
 .3ارسطو وحدت زمان و مکان را از عناصر تاراژدی برمایشامارد .در داساتان اودیاپ،
مجموعة حوادث قبل از رویاارویی وی باا مردماان شاهر تباای ،باه عناوان مقدماه در آغااز
نمایشنامه ذکر شدهاند و سراسر نمایشنامه در زمانی واحد و مکانی واحد اجرا میشود .اما از
آنجا که داستانهای شاهنامه برای اجرا بر صحنه نوشته نشدهاند ،فردوسای ایان مؤلفاههاا را
رعایت نکردهاست.
 .9نگارندگان در قصههای عامیانه فارسی نیز نظیر این تقابلها را یافتهاند ،هرچند پایاانی
تراژیک نداشتهاناد ر.ک حمازهناماه ،6837 ،ج  6و 389 ،873 ،817 ،866 ،876 ،878 :8
و 381و طرسوسی ،6838 ،ج .)881 :3
این مضمون در داستان اولیس و تلگونوس ،اثر هومر (شاعر یونانی) نیز دیاده مایشاود.
تلگونوس ،پسر سیرسه و اولیس است .اولیس در راه بازگشات باه ایتااک مجباور مایشاود
مدتی نزد سیرسه (جاادوگر شاهر آئادیا) بماناد و از آمیازش او و سیرساه ،تلگوناوس زاده
میشود .تلگونوس وقتی بزرگ میشود ،در جستجوی پدر به شهر ایتااک مایآیاد ،اماا در
این شهر به رمههای پادشاه دساتبرد مایزناد .باین او و ماردم ایتااک و پادشااه آناان جناگ
درمیگیرد و تلگونوس که پدر را نمیشناسد ،با نیزهای که از مهرههاای پشات سافرهمااهی
ساخته شدهاست (و به روایتی به وسیلة اشعة مرگباری که سیرساه باه او دادهاسات) ،پادر را
میکشد (ر.ک اسمیت639 :6838 ،ا 631و پاتر16 :6833 ،ا.)18
در برخی از داستانهای مشابه در ادبیات ملتهای دیگر نیز با مضمون رویارویی پادر و
پساار ،ماننااد داسااتان رساات ،و سااهراب ،پساار کشااته مایشااود ازجملااه در داسااتان ایرلناادی
کوچااوالئین و کاانالی (ر.ک پاااتر36 :6833 ،ا ا 31و خااالقی مطلااق ،)93 :6878 ،داسااتان
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روسی ایلیاا مورمیاث و ساکلنیک (ر.ک پااتر )18 :6833 ،و داساتان آلماانی هیلدبراناد و
هادوبراند .در داستانهای یفتاح ،اباراهی ،و اساماعیل در تاورات ها ،فرزندکشای ،البتاه باه
صورت قربانی و کامالً آگاهانه دیده میشود .در داستان یفتاح ،فرزندی که قربانی میشود،
دختر است.
 .1دربارة نقش اسطورهها در رویارویی پدر و پسار و نیاز جایگااه بیانش انساان باساتانی
دربارة مضمون پسرکشی /پدرکشی (ر.ک پاتر.)666 :6833 ،
 .7دربارة کارنااوال و نقاش آن در ارتبااط باا قادرت و جامعاه در دورههاای مختلا،،
بحثهای زیادی شدهاست .به عقیدة کریستوا ،عنصار خناده در کارنااوال صارفاً هجاوآمیز
نیست و «به همان اندازه که کمیک است ،تراژیک نیز میباشد .شاوخی کاه در عاین حاال
میتوان آن را جدی گرفت .این تنها راهی است که کارناوال میتواند از آن طریاق از بادل
شدن به صحنة قانون یا به صحنة هجو آن دوری جسته ،آن را به صحنة دیگاری بادل شاود»
(کریستوا .)78 :6831 ،نقش کارناوال در مناسبات قدرت و جامعه ،بهویژه در قرون وساطی
اینگونه بود که «موجب میشدند تفاوتهای اجتماعی که بر اثر قدرت یا ثروت یا موقعیت
ویژه به وجود آمده ،فراموش شود و افاراد بادون توجاه باه ایان تفااوتهاای اجتمااعی در
شرایطی ویژه به گفتگو برردازند» (نامور مطلاق .)386 :6837 ،گفتگاو در کارنااوال باه اوج
میرسد (همان ،)387 :هرچند «هیچ گفتگویی جدی نیسات .مساخرهباازی و طناز باهوفاور
ال نگارش باه دنیاا حالات طناز و
مشاهده میگردد ،همه چیز را به تمسخر مای گیرناد و اصا ً
تمسخر دارد» (کهنموییپور )86 :6833 ،و به همین دلیل است که «در کارناوال حد و مارز
بین گفتمان بازیگران و تماشاچیان حذف میشود ،خناده و قهقهاه بادون هایچ محادودیتی
تکرار میشود» (همان).
 .3در بندهش در بخش چهاارم« ،درباارة چگاونگی و علات آفارینش آفرینگاان بارای
نبرد» ،وای نیک «جامة زرّین ،سیمین ،گوهرنشان ،و الغونة بسرنگ» میپوشد «زیارا فاراز
رونااده بااودن از پااس دشاامنان و پتیاااره را از میااان بااردن و آفاارینش را پاساابانی کااردن،
خویشکاری اوست» (فرنبغ دادگی .)37 :6868 ،بهار «والغونه» را «گلگونه» معنی کردهاست
و احتمال داده که «پارچهای با زمینة سر و نقشهای رنگارنگ بودهاست» (همان.)619 :
 .6در صورت داستانی حماسه و فارغ از بحثهای مطرح در مقالة حاصار ،آنچاه باعاث
پیدایش چنین تراژدیهایی می شاود ،عاواملی از قبیال بالیادن دور از آغاوش پادر ،تربیات
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مادرساالرانه ،کتمان نام (نامپوشانی) ،غرور و تکبر ،نشئة جوانی ،ناامطلبای و دسیساة افاراد
دیگر است.

منابع و مآخذ
آذرافشار ،احمد .)6833( .افسانههای ایرانزمین (آذربایجان) .تهران :میالد.
اسالمی ندوشن ،محمدعلی .)6873( .ایران و یونان در بستر باستان .تهران :شرکت ساهامی
انتشار.
اسمیت ،ژوئل .)6838( .فرهنگ اساطیر یونان و روم .ترجماة شاهال بارادران خسروشااهی.
تهران :روزبهان و فرهنگ معاصر.
افالطون .)6838( .مجموعه آثار .ترجمة محمدحسن لطفی .چ .8تهران :خوارزمی.
الیاده ،میرچا .)6833( .اسطوره بازگشت جاودانـه .ترجماة بهمان سارکاراتی .چ .8تهاران:
طهوری.
انصاری ،منصور .)6833( .دموکراسي گفتوگویي .تهران :مرکز.
انوشه ،حسان .)6879( .دانشـنامة ادبـي فارسـي .تهاران :مرکاز چااپ و انتشاارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
بونار ،آندره .)6877( .تراژدی و انسان .ترجمة جالل ستاری .تهران :میترا.
بیضایی ،بهرام .)6868( .نمایش در ایران [یک مطالعه] .چ .6تهاران :روشانگران و مطالعاات
زنان.
پاتر ،آنتونی .)6833( .نبرد پدر و پسر در ادبیـات جهـان .ترجماة محماود کماالی .تهاران:
ایدون.
حمزهنامه .)6837( .تصحیح دکتر جعفر شعار .ج  6و  .8تهران :دانشگاه تهران.
حمیدیان ،سعید .)6878 ( .درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسي .تهران :مرکز.
خالقی مطلق ،جالل .)6878( .گلرنجهای کهن .به کوشش علی دهباشی .تهران :مرکز.
دادگی ،فرنبغ .)6868( .بندهش .گزارش مهرداد بهار .چ .3تهران :توس.
دزفولیان ،کاظ ،و معصومه طالبی« .)6836( .مقایسة اساطیر یونان و ایران بر پایة اندیشههای
باختین» .ادبیات تطبیقي .س .8ش .8صص67ا.661
دورومییی ،ژاکلین .)6839( .تراژدی یونان .ترجمة خسرو سمیعی .تهران :ماهی.
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رادفر ،ابوالقاس ،و سامان قاسمی فیروزآبادی« .)6866( .بررسی تطبیقی ایزد بااد باا رسات ،و
سهراب» .کهننامة ادب پارسي .د  .8ش  .6صص 17ا .33
رستگار فسایی ،منصور .)6878( .پیکرگرداني در اساطیر .تهران :پژوهشگاه علاوم انساانی و
مطالعات فرهنگی.
زرینکوب ،عبدالحسین .)6897( .ارسطو و فن شعر .تهران :امیرکبیر.
سوفوکل .)6873( .افسانههای تبای .ترجمة شاهر مسکوب .چ .8تهران :خوارزمی.
شمیسا ،سیروس .)6831( .نقد ادبي .تهران :میترا.
ااااااااااااااااااا  .)6837( .انواع ادبي .تهران :میترا.
اااااااااااااااااا  .)6868( .مکتبهای ادبي .تهران :قطره.
طرسوسی ،ابوطاهربن حسن .)6838( .ابومسلمنامه .تصحیح حسین اساماعیلی .ج .3تهاران:
نشر قطره و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران.
علیزاده ،ناصر و سجاد آیدنلو« .)6839( .بازشناسی مضمون حماسای ا اسااطیری رویاارویی
پدر و پسر در روایتی از تذکرةاألولیاء» .پژوهشهای ادبي .ش 68و  .68صص666ا.883
فردوسی ،ابوالقاس .)6837( .،شاهنامه .به اهتمام سعید حمیدیان .چ  .6تهران :قطره.
فروید ،زیگموند .)6868( .تفسیر خواب .ترجمة شیوا رویگریان .چ .66تهران :مرکز.
فریزر ،جیماز جاورج .)6868( .شـاخه زریـن؛ پژوهشـي در جـادو و دیـن .ترجماة کااظ،
فیروزمند .تهران :آگاه.
قبااادی ،حسااینعلی و علیرصااا صاادیقی« .)6839( .مقایسااة ساااختاری خویشاوندکشاای و
خویشاوندآزاری در شاهنامه و مهابهارات» .پژوهشهای ادبي .ش .66صص 639ا.613
کاسیرر ،ارنست .)6873( .فلسفة صورتهای سمبلیک .ترجمة یداهلل موقن .تهران :هرمس.
کریستوا ،ژولیا .)6831( .به سوی پسامدرن؛ پساساختارگرایي در مطالعات ادبـي .تادوین و
ترجمة پیام یزدانجو .تهران :مرکز.
کزازی ،میرجاللالدّین .)6833( .از گونهای دیگر .چ .8تهران :مرکز.
کلینتون ،جروم« .)6813( .تراژدی سهراب» .ایراننامه .ش .87صص338ا.398
کمالی ،محمود« .)6833( .بررسی تطبیقی داستان رست ،و سهراب با برخی ماوارد مشاابه در
اساطیر جهان» .پژوهش ادبیات معاصر .ش  .99صص 667ا.686
کهنموییپور ،ژاله« .)6833( .میخائیل باختین و نظام گفتمان ادبی» .پژوهشـنامة فرهنگسـتان
هنر .ش .68صص 88ا.89
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گرین ،ویلفرد و دیگران .)6839( .مباني نقد ادبي .ترجمة فرزانه طاهری .تهران :نیلوفر.
لچت ،جاان .)6838 ( .پنجاه متفکر بزرگ معاصر از سـاختارگرایي تـا پسـامدرنیته .ترجماة
محسن حکیمی .چ .8تهران :خجسته.
لزگی ،سیّد حبیباهلل و مجید آقایی« .)6839( .عوامل مؤثر در نگرش اساطورهای دو تمادن
ایران و روم با نگاهی به حماسة ایرانی و درام یونانی» .مطالعات ایراني .ش .6صص616ا
.678
محرمیان معل ،،حمید .)6839 ( .تراژدی (مجموعهمقاالت) .چ .8تهران :سروش.
محمدصالحی دارانی ،حساین« .)6833( .بازشاناخت در رسات ،و ساهراب و تاراژدی ادیاپ
شهریار» .ادبیات عرفاني و اسطورهشناختي .ش  .9صص 67ا.666
مختاری ،محمد .)6876( .حماسه در رمز و راز ملي .تهران :توس.
ااااااااااااااااااا  .)6839( .انسان در شعر معاصر .تهران :توس.

مینورسکی ،والدیمیر .)6838( .ارتباط قصههای حماسي ایـران و ادبیـات تـودهای روس.
ترجمة تورج علایآباادی .در پیراماون ادبیاات ( .)6تهاران :ساازمان چااپ و انتشاارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
نامور مطلق ،بهمن« .)6837( .باختین ،گفتوگومندی و چندصادایی مطالعاه پیشاابینامتنیت
باختینی» .شناخت .ش  .97صص 867ا.361

