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چکیده
نقد اسطورهای رويکردی ،ميان رشتهای بر پاية انسانشناختی ،روانشناسی ،تاريخ اديان و تاريخ تمدن
است که به تأويل اثر و بنمايههای موجود در آن میپردازد .اين مقاله با روش تحليلی ـ تطبيقی و
رويکرد نقد اسطورهای ،به تفسير و تحليل نگارههای «شاهنامة شاملو» بر اساس الگوهای ساختارگرايانه
نورتروپ فرای ،پرداخته است .کمبود پژوهشهای اسطورهای در آثار هنری ،ضرورت اين تحقيق را
نمايان میکند .بيشتر اين تحقيقات در زمينة ادبيات و متون ادبی شاهنامه بوده و تا کنون پژوهشی با
استفاده از نظريات فرای بر روی آثار هنری صورت نگرفته است .هدف اين پژوهش ،شناسايی نمادها
و کهنالگوهای موجود در نگارههای شاهنامة شاملو و قرار دادن آن در نظرية ميتوس فرای ،بر اساس
روش نقد اسطورهای است و از اين ميان ،هشت نگارة مرتبط با جنگ بزرگ کيخسرو تحليل شده
است .نتايج بدست آمده نشان از آن دارد که در روايت جنگ بزرگ کيخسرو ،بيشترين نزديکی را در
چرخة فصول با ميتوس رمانس و کمدی و کمترين ارتباط را با گونة تراژدی و هزل دارد.
کلیدواژه :نقد اسطورهای ،شاهنامة شاملو ،نظرية ميتوس ،نورتروپ فرای ،جنگ بزرگ.
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مقدمه
اسطورهها بخش بزرگی از باورهای انسان هستند ،که در نقش دادن به ذهنيت و
ناخودآگاه فردی و جمعی نقش مهمی دارند .اساطير نه تنها بازتاب مفاهيم بنيادين
زندگی در انسان ،بلکه منشورهايی هستند که انسان بر طبق آن زندگی میکند و
میتوانند توجيه منطقی موجوديت يک جامعه باشند .شناخت اساطير ،کليدی برای
شناخت آيينها ،فرهنگها و تمدنهاست .فرای با ارائه نظرية نظام سنت مشترک ادبی
که همراستا با روح زمانه است و با تعريف الگوهای ساختارگرايانه ،در نگاهی کالن
تمام گونههای ادبی و هنری را در يک چارچوب مشترک قرار داده است .اين پژوهش
سعی نموده است ،روايت کهنالگو جنگ بزرگ را بر اساس چرخة فصول در نظريه
نقد اسطورهای فرای ،مورد بررسی قرار دهد و با شناسايی عوامل تاثيرگذار در
شکلگيری اين چرخه به تحليل نگارههای مورد نظر در نسخه شاهنامه شاملو بپردازد.

بیان مسأله
اسطوره روايت و جلوهای نمادين دربارة ايزدان ،فرشتگان ،موجودات فوق طبيعی و به
طور کلی جهانشناختی يک قوم ،به منظور تفسير خود از هستی است؛ سرگذشتی
راست و مقدّس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونهای نمادين ،تخيلی و
وهمانگيز میگويد که چگونه چيزی پديد آمده ،هستی دارد ،يا از ميان خواهد رفت ،و
درنهايت ،به شيوة تمثيلی کاوشگر هستی است( .اسماعيلپور مطلق13 :1956ـ )19وجوه
مشترک آرمانها ،اعتقادات آيينی ،آرزوها و خواستههای بشر به صورت نظاممندی در
آثار ادبی بزرگ جهان در فرهنگهای مختلف ظهور کرده است .اين تجلی خاصه در
ادبيات ،به صورت ترسيم الگوهايی از شخصيتهای قهرمانی است که توانايی رسيدن
و حتی رساندن جامعه به جايگاه مطلوب را دارد .شاهنامه يکی از آثار ادبی بزرگ
جهان و بيانگر ساختارهای طبقاتی ،فرهنگی و ويژگیهای کهنالگويی يک فرهنگ
است.
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«در شاهنامه به تناسب موضوع که اثری اساطيری و حماسی است داستانهای فراوانی
وجود دارد که کهنالگو موجود در ناخودآگاه جمعی ايرانی در آن تجلّی يافته است.
يکی از اين کهنالگوها جنگ بزرگ کيخسرو است .داستان جنگ بزرگ کيخسرو که
يک بار پيش از اين به صورت اسطوره بارانزايی متجلی شده ،دوباره با حمله
افراسياب به ايران ،رواج خشکسالی ،کشته شدن سياوش و برهم خوردن نظم کيهانی
و شکسته شدن ساختار آسمانی روی زمين دوباره فعال شده و در حماسه ملی
ايرانيان متجلی شده است( ».رويانی)69 :1999

آنچه در اين تحقيق بدان پرداخته میشود ،تحليل اسطورهای بر اساس نظريات
نورتروپ فرای ،1منتقد بنام اسطورهگرا ،در نسخة مورد نظر «شاهنامه شاملو» است.
«شاهنامه شاملو نسخه نفيس نو يافته دورة صفوی است که در سال 1115ه.ق به
سفارش حسينخان شاملو در دارالسطنه هرات اتمام يافته است( ».حسينیراد)39 :1995
از آنجا که تحليل اساطيری آثار ادبی با رويکردهای متفاوتی انجام شده است و هر يک
در عين استناد به يک مکتب يا روش معين ،هدف خاص خود را دنبال کردهاند ،فرای
با درک وجوه مشترک ميان آثار ادبی از ديدگاه اسطورهشناسی و پردازش قهرمان ،و
ريشهيابی نقاط اشتراک ميان اين مفاهيم در بخش بزرگی از ادبيات جهان ،به اين نتيجه
میرسد که آثار ادبی و هنری فارغ از فرهنگ ،زبان و زمانی که در آن متولد میشوند
همواره از يک الگوی کلی مشترک پيروی میکنند .وی با استناد به اين وجه اشتراک،
مفهوم نظام سنت مشترک ادبی را مطرح کرد .بر پاية اين مفهوم ،فرای الگويی برای
تحليل و نقد کهنالگوی آثار ادبی مطرح کرد که با استناد به آن نه تنها میتوان اشتراک
ميان الگوهای قهرمانی در آثار ادبی متفاوت و به موازات يکديگر را نقد کرد ،بلکه
میتوان آنرا مبنای برای مقايسه روند پردازش قهرمانها و شخصيتهای آثار ادبی قرار
داد .ويژگی مهم در نقد اسطورهشناسی فرای ،حضور گسترده تقابلهاست :تقابل خير و
شر ،خوبی و بدی ،مقدّس و نامقدّس ،نور و تاريکی ،زايش و نازايی ،زندگی و مرگ
که همة اين تقابلها توسط اسطورههای گوناگون متجلی میشود .حال اين پرسش
مطرح میشود که چگونه میتوان الگوهای تصويری مورد نظر فرای را عالوه بر
روايت داستان بر روی نگارهها نيز کندوکاو کرد؟
1. Northrop Frye
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اهمیت و ضرورت پژوهش
شاهنامه به عنوان اثری که دارای درونمايهای عميقاً اسطورهای است ،و همچنين به
داليل گوناگونی همچون مضامين عميق انسانی ،تصويرپردازیهای اسطورهای و
حماسی و نيز مقبوليت و رواج عمومی ،اثری مناسب برای تصويرسازی محسوب

میشد .يکی از نظريات برای تحليل اسطورهای شاهنامه ،نظرية ميتوس 1نورتروپ
فرای است که مبتنی بر چرخة فصول است .او معتقد است در بطن آثار ادبی (حتی آثار
به شدت واقعگرا) پيرنگها و گونههای اساطيری موجود است .در اين نظريه چهار
نوع روايت اصلی وجود دارد که جايگزين چهار الگوی اصلی اساطيری است و با
چرخة فصول قابل تجسم است .اين تجسم را میتوان ،با دنبال کردن ردپای اسطورهها
و عوامل تاثيرگذار در شکلگيری شخصيتها و شناسايی عناصر تصويری در
نگارههای شاهنامه آشکار ساخت .نکتة قابل توجه ديگر دربارة نسخة شاهنامه شاملو
اين است که اين نسخه پيش از انقالب در اختيار دفتر مخصوص فرح پهلوی قرار
داشته و تا سالها پس از انقالب نيز دسترسی به آن مقدور نبوده و از اين رو در ميان
شاهنامههای موجود ،اثری قابل توجه برای بررسی با اين رويکرد است.

روش پژوهش
اين پژوهش که از لحاظ ماهيت بنيادی و به لحاظ هدف تحليلی ـ تطبيقی است ،سعی
دارد تا با نقد اسطورهای (با گرايش ميتوس) ،به تفسير جنگ بزرگ کيخسرو ،و پس از
آن با توجه به تصويرها و کهنالگوی موجود در نمونههای ذکر شده در پژوهش ،به
تحليل و تفسير نگارهها بر اساس نظرية فصول چهارگانة فرای پرداخته شود.
1. Mythos
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سؤال پژوهش
اين پژوهش در پی پاسخ به پرسشهای زير است:
1ـ روايت جنگ بزرگ بر اساس نظرية نقد اسطورهای فرای چگونه مطرح میشود؟
5ـ نظرية چهارگانه ميتوس در نگارههای شاهنامه شاملو چگونه ظاهر شده است؟

پیشینه پژوهش
با اينکه پيشينة پژوهشهای اسطورهشناسی در ايران حدود چند دهه بيش نيست ،اما
تاکنون پژوهشهای بسياری در زمينة اساطير صورت گرفته است .آنچه اين پژوهش را
از ساير پژوهشها متمايز میکند آن است که تاکنون پژوهشی از منظر تحليل
اسطورهای با تکيه بر کهنالگوی جنگ بزرگ بر اساس نظرية چرخة فصول فرای روی
نگارههای شاهنامه صورت نگرفته است.
ملکپايين و سامخانيانی ( ،)1995در مقالة «تحليل ميتوسهای روايی لشکرکشی
کيکاوس به مازندران در شاهنامه» ،با تکيه بر کهنالگوها و نمادهای نظرية يونگ و
تلفيق آن با نظرِ نورتروپ فرای دربارة ميتوسهای شکلدهندة اثر ادبی ،روايت منظوم
«حملة کيکاوس به مازندران» را در بافت شاهنامه ارائه دادهاند .نتيجه به دست آمده
حاکی از آن است که روايت مذکور دارای سه بخش ساختاری است که بيانگر
ميتوسهای «تابستان ،زمستان و بهار» در نظرية فرای بوده است و نمادها و
کهنالگوهای هر بخش در خدمت ساختار ميتوس همان بخش قرار گرفته است.
حاجنوروزی ( ،)1991در پاياننامة «بررسی داستان سياوش بر اساس نظريات
نورتروپ فرای» ،روايت مورد نظر را با شيوهای متفاوت و با به کارگيری مفاهيم و
اصطالحات رايج در نقد ادبی بررسی کرده و سپس ديدگاههای نظريهپرداز معروف،
نورتروپ فرای را ،مد نظر قرار داده و طبق اين نظريات ،ابتدا نقد تاريخی جايگاه
داستان سياوش را در نظام پيشنهادی فرای مشخص نموده و پس از آن ،داستان را از
منظر نقد اخالقی بررسی کرده است و در پايان به نقد آرکیتايپی اثر پرداخته و طبق
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نظرات فرای در نقد آرکیتايپی ،نوع ادبی اين اثر را در نظام ساختار روايی مشخص
کرده است .نتايج به دست آمده نشان میدهد که نوع ادبی اين داستان ،بيش از ديگر
انواع در نظام فرای به نوع ادبی تراژدی نزديک میباشد .مختاريان ( ،)1955در مقالة
«نورتروپ فرای و نقد اسطورهای» ،ضمن اشارهای گذرا به نقد نو و جايگاه فرای،
تجربة اين منتقد ادبی را در نشان دادن ارتباط اسطوره و ادبيات ،معرفی مینمايد .برای
معرفی شيوة او در تبيين چنين ارتباطی توضيحی اجمالی از روند تجربة او و توسل به
کتاب مقدّس و سپس ترکيب آن تجربه با رويکرد کهنالگوای ارائه شده است.

نقد اسطورهای
تاريخچة شيوة نقد اساطيری را بايد از مکتب انسانشناسی انگليس و پژوهشهای
انسانشناسانی چون ادوارد تيلور 1و جيمز فريزر 5و هلنيستهای کمبريج آغاز کرد که
از اواخر قرن نوزدهم شروع شده بود .در قرن بيستم ،کاربرد اين روش ،بيشتر جنبة
ادبی به خود گرفت و مطالعات انسانشناسانهای که از اسطورهها و ادبيات سود
میجستند ،جای خود را به خلق آثاری دادند که با استفاده از اين الگوهای نظری،
صرفاً به تحليل آثار ادبی و اساطيری میپرداختند و آنها را نه در شمار مطالعات
انسانشناسانی ،بلکه در شمار نقد ادبی میآوردند( .قائمی وهمکاران)35 :1955
نقد اسطورهای ،نقدی است که به کشف ماهيت اسطورهها ،کهنالگوها و ويژگی آنها
و کاربردشان در ادبيات میپردازد .بهويژه که اهميت اسطوره از آنجا سرچشمه میگيرد
که بشر باستانی به وجود و نقش اسطورهها اعتقادی راسخ داشت .نمیتوان بدون توجه
به جايگاه و اهميت اسطوره به نقد و تحليل آثار حماسی و اساطيری پرداخت که از
آبشخور فکری ايران باستان بسيار بهره گرفته و به آن مقطع زمانی نزديک بودهاند.
(علویمقدم و ساسانی)552 :1956
2. James Frazer

1. Edward Tylor
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نظريه و نقد اسطورهای نزد نورتروپ فرای
اديب بزرگ کانادايی نورتروپ فرای ( 1991ـ  ،)1915از منتقدان به نام اسطورهگرايی
است .وی از جمله کسانی است که از يافتههای مردمشناسی و روانشناسی و
اسطورهشناسی در بررسی آثار سود برده است .فرای ابتدا پژوهش خود را از آثار ويليام
بليک 1مبتنی بر اسطورهپردازی و اسطورهسازی بود ،آغاز کرد و با بررسی اين آثار به
اصول سمبوليسم ادبی و نوعشناسی کتاب مقدّس دست يافت .در واقع او قصد داشت
که دستور زبان سمبوليسم ادبی که به گفتة خودش «مفهوم کالسيک يک اثر هنری»
است ،را با مفهوم کتاب آسمانی در مذهب ،همسان و همتا کند( .حاجنوروزی)19 :1991
به گمان فرای ،ادبيات به مستقيمترين شکلی از اسطورة کتاب مقدّس سرچشمه گرفته
است .کتاب مقدّس دارای ساختاری اسطورهای است که زمانش از آفرينش تا مکاشفه
و مکانش از بهشت تا دوزخ است و اين گيتی چارچوبی از تصويرسازی را برای تمام
شاعران اروپايی تا زمان خود فرای شکل داده است( .مختاريان)11:1955
فرای در تعريف اسطوره چنين میگويد« :اسطوره به سادهترين و معمولترين معنا،
نوعی سرگذشت و داستان است که معموال به خدا يا ربّالنوع و موجودی الهی
مربوط میشود .اسطوره ،بدين مفهوم ،با فرهنگهای ابتدايی و با دورههای کهن
فرهنگهای پيشرفته پيوسته است115 :1991( ».ـ )111نظرية اسطورهای فرای دارای
چندين ويژگی است :نخستين ويژگی از مهمترين ويژگیهای نظريهپردازی فرای،
کالننگری وی در عرصة نظريه بود؛ زيرا نظرية اسطورهای وی به يک بخش از ادبيات
محدود نمیشد ،بلکه تماميت ادبيات را در برمیگرفت؛ دوم اينکه فرای توجه نظرية
خود را معطوف ادبيات و متن ادبی کرد .بنابراين از ويژگیهای اصلی انديشة فرای،
استقالل برای ادبيات و هنر است؛ سومين ويژگی نظرية فرای توجه به خود اسطوره
است .برای فرای اسطوره نقش مهمتری ايفا میکند چنانکه او ادبيات و اسطوره را
معادل و همانند يکديگر تصور میکند؛ چهارمين ويژگی نظرية فرای تاکيد بر عنصر
1. William Blake
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تخيل است .به عبارت ديگر ،اگر فرای به نفی ويژگی آينهای ادبيات و هنر میپردازد،
در مقابل ،منبع و مرجع تصاوير را تخيل خالق و فرهيخته شاعر قلمداد میکند؛ يعنی
هر قدر از ميزان تأثيرگذاری واقعيت بيرونی کم میشود ،بر ميزان تاثيرگذاری تخيل
افزوده میشود( .نامورمطلق)92 :1999

شاهنامه شاملو
شاهنامه شاملو ،شاهنامة مصور نو يافته که هنوز در لفافه ترمه گالبتون قاجاری خود
قرار دارد ،مربوط به ربع اول سده يازدهم قمری است .در مجموع چهلوچهار نگاره
در صفحات مختلف و دو سرلوح مذهب عالی در ابتدای کتاب و دو لچکی در صفحة
انجامه دارد .نسخه به خط نستعليق جانیابن محمد قاسم محمد مومن
مشهوربه«اصحکرمانی» و دارای  326ورق در قطع  95/2×52سانتيمتر است .اين
شاهنامه که روی کاغذ دولتآبادی نوشته شده ،بنابر يادداشت کاتب در صفحه انجامه،
در روز چهارشنبه بيستوهفتم رمضان سال .1511ق به سفارش حسينخان شاملو در
دارالسلطنه هرات تمام شده است .گرچه نگارههای اين نسخه فاقد امضا و نام نگارگر
هستند ،اما با توجه به شواهد مکتوب و مصور میتوان از حداقل دو نقاش ،يکی
حبيباهلل ساوهای و ديگری محمدی هروی به عنوان مصوران آن نام برد.
(حسينیراد 29 :1995ـ )33تنها اطالعات قابل پيگيری در بارة اين نسخه ،يادداشت آنتونی
1

ولش در پاورقی شماره  95صفحة  169کتاب خود با عنوان Artists For the Shah

در سال .1966م است .ولش در اين يادداشت که مربوط به نقش حمايتگرانه
حسينخان شاملو از هنر کتابآرايی در هرات اوايل سده يازدهم است ،اشاره میکند
که به تازگی (1962م) شاهنامهای به تاريخ  1115هجری قمری در حراج ساتبی
1. Anthony welch

س  16ـ ش  69ـ تابستان  1311ـــــــ شناسايی و تحليل فصول چهارگانه در شاهنامهنگاری51 /...

فروخته شده که دارای چهلوچهار نگاره ،بدون امضا بوده و به سفارش حسينخان
شاملو تهيه شده است( .ولش)169 :1966

کهنالگوی جنگ بزرگ کیخسرو
در شاهنامه به تناسب موضوع ،داستانهای اساطيری و حماسی فراوانی وجود دارد؛ در
يکی از آن داستانها ،اسطورة قديمی و کيهانی داستان جنگ بزرگ کيخسرو آمده
است .کيخسرو پس از رسيدن به سلطنت قسم میخورد که افراسياب تورانی را به
انتقام خون پدرش سياوش بکشد و برای همين امر توس را به عنوان فرمانده لشکر به
جنگ تورانيان میفرستد .در اين جنگ ،لشکر ايران از افراسياب تورانی شکست
خورده و به ايران برمیگردد .پس از مدتی افراسياب به ايران حمله میکند و کيخسرو
همراه رستم با چند لشکر به مقابل او میرود؛ افراسياب پس از جنگهايی طوالنی
مدت ،کشته شدن وزيرش ،پيران ويسه و پسرش شيده و شکست لشکرش فرار کرده
و در بهشت گنگ که در ميان دريا قرار دارد ،پنهان میشود .کيخسرو او را دنبال کرده
و پس از مدتی دژ او را فتح کرده و افراسياب در جهان ،آواره و سرگردان میشود.
باالخره در نزديکی بردع ،باالی کوهی میرود که قلّهاش ناپيداست و در غاری که در
شاهنامه به هنگ افراسياب شهرت دارد ،پنهان میشود .هوم که عابدی پشمينهپوش
است در نزديکی غار مشغول عبادت است .پس از شنيدن نالههای افراسياب و اطالع
قبلی از سرنوشت او ،به هويتش پی میبرد و او را دستگير میکند و با زنّار خود
میبندد و به درگاه کيخسرو میبرد تا به او تحويل دهد .در نزديکی درياچه چيچست
(اروميه) دلش برای او میسوزد و اندکی بندش را سست میکند و او از فرصت
استفاده کرده و به درياچه گريخته و پنهان میشود .پس از رسيدن کيخسرو و آگاهی
يافتن از ماجرا ،هوم به او میگويد که برای وادار کردن افراسياب به تسليم ،بايد
برادرش گرسيوز را شکنجه دهند و کيخسرو به اين وسيله افراسياب را از درياچه
بيرون کشيده و میکشد( .رويانی)65 :1999
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کارکرد نظرية میتوس نورتروپ فرای
فرای برای اشاره به چهارالگوی روايی که به اعتقاد وی به اسطوره ساختار میبخشند،
از اصطالح «ميتوس» استفاده میکند( .تايسن 926 :19561ـ )926فرای در تعريف ميتوس
آن را عنصری فراتر و پيشتر از انواع ادبی میداند ،چنانکه پس از توضيحاتی در
خصوص انواع ادبی مینويسد« :در روايت مکتوب چهار عنصر را قبل از انواع ادبی
داريم که من آنها را ميتوس يا طرحی نوعی مینامم )196 :1991( ».بنابراين ،ميتوس
عنصر اوليه و کلیتر نسبت به اسطوره است و اسطورهها در تقسيمبندیهای ميتوس
قرار میگيرند.
در نظرية ميتوس ،چهار شکل «روايتی ـ کهنالگويی» با توجه به توالی دَوری آنها
مطابق با دَور فصول و به ترتيب زير دستهبندی و انطباق داده میشوند .کمدی :ميتوس
بهار؛ رمانس :ميتوس تابستان؛ تراژدی :ميتوس پاييز؛ طنز :ميتوس زمستان .هر يک از
اين فصول يک گونه از ادبيات و هنر را در بر میگيرند و با يکديگر در يک جهت
چرخشی مرتبط میشوند .همچنين هر يک در تضاد با يکی و همنشين با دو ديگری
قرار دارند( .نامورمطلق)96 :1999

او سمبولهای دَوری را به چهار مرحلة اصلی تقسيم میکند ،که نمايانگر چهار فصل
سال ،شاخص چهار دورة روز (صبح ،ظهر ،عصر ،شب) و چهار جنبة دَور آب (باران،
چشمه ،رود ،دريا يا برف) و چهار دورة زندگی (نوجوانی ،بلوغ ،پيری ،مرگ) هستند.
(فرای)199 :1991

 .1بهار دورة نوزايی و سرخوشی و گونة مرتبط با آن کمدی است؛
 .5تابستان دورة اوج و قدرت و گونة مرتبط با آن رمانس است؛
 .9پاييز دورة افول و ضعف و گونة مرتبط با آن تراژدی است؛
 .3زمستان دورة اضمحالل و مرگ و گونة مرتبط با آن طنز است.
1. Tyson
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میتوس کمدی (بهار)
مضمون وجه کميک ،يگانه شدن با جامعه است و معموالً قهرمان اصلی ،در بافت
جامعه گره میخورد .کمدی اسطورهای ،منطبق است با داستان چگونگی پذيرش
پذيرفته شدن قهرمان از جانب جامعة ايزدان .قهرمان کمدی به پيروزی دست میيابد،
خواه کردارش معقول باشد يا احمقانه( .فرای61 :1991ـ)29

مراحل ششگانة ميتوس :مرحلة نخست :جامعه موجود در حالت ايستايی است
(شخصيتها ميل به خود ويرانی و خودکشی دارند) ؛ مرحلة دوم :آغاز انتقاد از جامعه،
البته بدون تحول در اين مرحله .قهرمان نيز بدون هيچ دگرگونیای از جامعه میگريزد؛
مرحلة سوم :با اميد و تحول ،جامعة موجود به جامعة خوشحال تبديل میشود؛ مرحلة
چهارم :جامعة خوشحال نسبت به دگرگونیها مقاومت میکند؛ مرحلة پنجم:
خودانديش و درونگرا و رويايی میشود؛ مرحلة ششم :اضمحالل جامعة کمدی و
آمادگی برای تحول دوباره آغاز میشود( .نامورمطلق)96 :1999

میتوس رمانس (تابستان)
رمانس به رؤيای برآورده شدن آرزو نزديکتر است .عنصر اصلی در طرح داستان
رمانس ،ماجراست؛ يعنی اصل رمانس توالیِ ماجرای شگفتانگيز است .مراحل اين
نوع از رمانس عبارتند از1 :ـ سفر مخاطرهآميز؛ 5ـ مبارزة سرنوشتساز؛ 9ـ تعالی
قهرمان .شخصيتپردازی در رمان چنان پيچيده نيست ،شخصيتها يا موافق و يا
مخالف هستند و هر يک از شخصيتهای نوعی در رمانس ،مخالف اخالقی خودش
را در مقابل خود دارد .رمانس هم مانند کمدی شش مرحلة مجزا دارد که سه مرحلة
نخست آن با سه مرحلة نخست کمدی ،موازنه میيابد و سه مرحلة بعدی آن با سه
مرحله از تراژدی در موازنه است( .حاجنوروزی)39 :1991
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مراحل ششگانه ميتوس تابستان :مرحلة نخست :معصوميت کامل ،والدت قهرمان؛
مرحلة دوم :معصوميت نوجوانی حاصل از بیتجربگی؛ مرحلة سوم :تکميل وضعيت
آرمانی ،سيروسلوک؛ مرحلة چهارم :جامعهای خوشحال و در حال مقاومت؛ (تالش در
ابقای دنيای معصوميت در مقابل هجوم دنيای تجربه) مرحلة پنجم :تأمل و وضعيت
رؤيايی :عدالت و اعتدال؛ مرحلة ششم :جامعهای متوقف شده ،پيری و تنهايی.
(فرای532 :1991ـ)599

میتوس تراژدی (پايیز)
نظرية ميتوس تراژدی فرای ،ارائه دهندة ويژگیهای جهان شمولی است که بر مبنای
مطالعة ساختار و عناصر تراژدیهای بزرگ به دست آمده است.
«نقطة ثقل تراژدی از نظر او ،قهرمانان و اعمال يا خويشکاری آنهاست .فاجعه چه در
ظفر و چه در شکست ،مضمون نوعی تراژدی است .در تراژدی کامل عيار،
شخصيتهای اصلی از حيطة رؤيا خالص میشوند .قهرمان سنخی تراژدی جايی
بين ملکوتی و «بسيار انسانی» قرار دارد .وی عدوات برمیانگيزد يا وارث اوضاع و
احوال عدوات میشود( ».ملکپايين و سامخانيانی)126 :1995

مراحل ششگانة ميتوس پاييز :مرحلة نخست :معصوميت کامل؛ مرحلة دوم:
معصوميت نوجوانی توأم با ناپختگی؛ مرحلة سوم :تکميل وضعيت آرمانی؛
مرحلةچهارم :خطای فردی؛ مرحلة پنجم :مقهور قوانين طبيعت؛ مرحلة ششم :وضعيت
شوک و هولناکی( .فرای565 :1991ـ)563

میتوس طنز و هزل (زمستان)
زمستان در پايينترين نقطة فصول قرار داد و از نظر گونهشناسانه به گونة تهکم و طنز
و هزل مرتبط میشود .زمستان همچون مرگ ،شب و پايان رودخانه بيانگر پايين يک
عصر ،يک مکتب يا يک دورة ادبی و هنری است .گونة هنری زمستان به تهکم مرتبط
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میشود ،اما از جهتی ديگر نيز نزديکترين گونه به واقعگرايی محسوب میشود و به
بهترين شکل با اسطوره ارتباط دارد( .نامورمطلق)31 :1999

مراحل ششگانه عبارت است از :مرحلة نخست :جامعه موجود همانگونه که هست،
میماند؛ مرحلة دوم :انتقاد بدون انگيزه دگرگونی؛ مرحلة سوم :جامعة خوشحال؛
مرحلة چهارم :خطای فرد؛ مرحلة پنجم :مغلوب قوانين؛ مرحلة ششم :شوک.
(فرای555 :1991ـ)561

بازخوانی نگارههای جنگ بزرگ براساس نظرية میتوس
الف) میتوس کمدی و کارکرد آن در جنگ بزرگ
در نگارة شماره دو ،مجلس پانزدهم «با گرز زدن هومان ،رستم را و گريختن افراسياب
از چنگ رستم» ،و نگارة شماره سه ،مجلس شانزدهم «رها کردن گيو ،پيران را به
خواست فرنگيس و خستن گوش او» نام دارد ،اسطورة بهار مشاهده میشود .کمدی
مضمون وجه کميک يگانه شدن با جامعه است و معموالً اين صورت را به خود
میگيرد که قهرمان اصلی در بافت جامعه گره میخورد .قهرمان کمدی به پيروزی
دست میيابد ،خواه کردارش معقول باشد يا احمقانه و خواه صادقانه باشد يا رذيالنه.
(فرای61 :1991ـ )29سير اصلی کمدی معموالً عبارت است از سير يک نوع جامعه به
جامعهای ديگر .در آغاز ،شخصيتهايی سد راه قرار دارند و در پايان ،جامعة تازه حول
قهرمان متبلور میشود .پس سد راههای آرزوی قهرمان ،سير وقايع کمدی را میسازد و
غلبه بر موانع هم گرهگشايی را تشکيل میدهد .سير کمدی معموالً به سمت پايان
خوش است( .همان 515 :ـ  )196همانطور که پس از کشته شدن ناجوانمردانة سياوش
تا پيدايی کيخسرو ،جهان سرشار از فساد ،تباهی ،کشتار و ويرانی بوده است ،پس از
پيروزی کيخسرو بر افراسياب نور ،آزادی و اميد به جامعه برمیگردد.
مرحلة نخست کمدی با مرحلة اول زمستان مرتبط است به همين دليل هنوز جامعه در
روايت داستانی دارای پويايی نيست و تازه میخواهد حرکتی را شروع شود.
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(نامورمطلق )96 :1999پس از مرگ سياوش ،ايرانيان برای کينخواهی با تورانيان وارد
جنگ میشوند .افراسياب به مدت هفت سال بر ايران تاخت و قحطی و خشکسالی
نصيب ايران شد و سير کمدی تا جايی پيش میرود که به سقوط فاجعهآميز جامعه
قهرمان نزديک میشود .در مرحلة دوم ،قهرمان نقش مهمی را ايفاء میکند؛ زيرا به
اهميت تغيير پیبرده است و به همين دليل راه رسيدن به دگرگونی محيط را در گرو
دگرگونی خويش میداند .وجه کمدی در داستان جنگ بزرگ جامعهای است که حول
محور کيخسرو شکل میگيرد ،سفر به ايران و جدالی که بر سر جانشينی با طوس و
فريبرز به وجود میآيد و پشت سر گذاشتن وقايع نمود اين ميتوس است .مرحلة سوم،
جامعه به کمک قهرمان دچار دگرگونی میشود و از اين جهت نيز خوشحال و
سرخوش است .کيخسرو با غلبه بر افراسياب آن چه را که سدّ راه اوست بر میدارد و
حوادث و وقايع را پشت سر میگذارد تا به جامعة آرمانی خود برسد .در مرحلة
چهارم کمدی ،اندکاندک از دنيای تجربه بيرون میآييم و وارد دنيای آرمانی
معصوميت میشويم( .ر.ک .فرای )551 :1991استقرار يک حکومت توسط کيخسرو که
دارای فرّه ايزدی است و در اولين گام خود برای کينخواهی خون پدر پا به ميدان
گذاشته نکته مهمی در خود دارد؛ جامعهای که به واسطة اهريمن (افراسياب) و
همچنين ناکفايتی کيکاووس ،دچار مصيبت و خشکسالی شده بود ،دوباره پس از
تحمل مدتها استبداد افراسياب ،با آوردن کيخسرو به عنوان منجی ،اميد به
کينخواهی خون سياوش در دل ايرانيان زنده شد و زمينه الزم برای تغيير جامعه فراهم
آمد .در حقيقت جامعه در حال پوست انداختن و رجعت به اصل خويش است .در
مرحلة پنجم ،وارد دنيايی میشويم که حالت رمانسی آن همچنان بيشتر است و
آنقدرها که شبانی است آرمانی نيست و آنقدرها که اندوه دارد جشن ندارد( .همان:
 )559مجموعه اتفاقاتی که پس از مرگ سياوش و در طی دوران نبرد کيخسرو با
افراسياب صورت میگيرد ،همچنين کنشهای کيخسرو برای رساندن جامعه به دنيای
آرمانی در اين مرحله جای دارد .مرحلة ششم ،مرحلة اضمحالل و فروپاشی جامعه
کمدی و آمادگی برای تحول دوبارة آغاز میشود( .همان )552 :ظهور کيخسرو ،زمينه
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الزم را در جهت تحول جامعه فراهم آورده و جامعه موجود وارد تغيير فصلگونه خود
میشود.

ب) میتوس تابستان و کارکرد آن در جنگ بزرگ
در نگارة شماره چهار تا هشت ميتوس تابستان مشاهده میشود که مهمترين ميتوس از
نظر شکوفايی است؛ زيرا دوران کودکی را سپری کرده و وارد دورة جوانی و باردهی
شده است .کيخسرو نويد دهندة تحول عظيم است که بعد از پيروزی بر تورانيان،
باالخص بر افراسياب (پيروزی خير بر شر) جهان آرمانی را به نمايش میگذارد که در
آن اميد ،باززايی ،معصوميت ،باروری و حکومت مقتدر به دست آمده که همگی اين
نمادها ميتوس تابستان را به نمايش میگذارد.
زمانی که رمانس به صورت ادبی در میآيد به توالی ماجراهای فرعی محدود میشود
و اين ماجراهای فرعی به ماجراهای اصلی يا بزنگاه کل ماجراها منتهی میشود ،که
معموالً از همان آغاز اعالم شده است .ماجراهای اصلی که کامل بشود ،داستان هم به

پايان میرسد .اين ماجرای اصلی را« ،طلب» 1میناميم( .همان )556 :صورت کامل
رمانس ،طلب است و چنين صورت کامل شدهای چهار مرحلة عمده دارد؛ در
نخستينمرحله ،قهرمان سفر مخاطرهآميز خود را آغاز مینمايد و درگير ماجراهای
فرعی اوليه است .وقتی او به مرحلة دوم پا میگذارد ،در نبردی سرنوشتساز و خطير
با خصم اصلی خود مواجه میشود .در مرحلة بعد قهرمان به تعالی رسيده و گاهی
ناپديد میشود و در نهايت دوباره ظهور کرده و بازشناخته میشود( .نامورمطلق)21 :1999

صورت کامل طلب در روايت مورد نظر ما مشهود است ،زمانی که کيخسرو برای
کينخواهی خون پدر (سياوش) ،از توران وارد ايران میشود ،سفر مخاطرهآميز او
شروع میشود و جدال او با طوس برای فتح بهمندژ و مشکالت سد راه ،او را درگير
1. quest

 / 55فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــــــ ساناز اسدی ـ ناديا معقولی

ماجراهای فرعی میکند که با مرحلة اول روايت طلب ،همخوانی دارد .جنگ بزرگی
که کيخسرو با افراسياب برای انتقام خون پدر با لشکری از سران بزرگ ايران به راه
میاندازد ،و موجب کشته شدن افراسياب و شکست سنگين تورانيان و فتح سياوشگرد
و بازگرداندن اميد و اقتدار به ايرانيان میشود و همچنين دست شستن از حکومت که
مبادا مانند ضحاک و جمشيد کبر و غرور بر او چيره شود و ناپديد شدن او در برف ،و
بازگشت او در زمان سوشيانس سير کامل طلب را به نمايش میگذارد.
در ميتوس تابستان ،مرحلة نخست اسطوره ،والدت قهرمان است که معموالً با جريان
تند آب ،که سمبول بدايت و نهايت چرخه است ،مرتبط است .قهرمان نوزاد را اغلب
درون تابوت يا صندوقی میگذارند و به دريا میاندازند .فرای در اينجا نيز متذکر
میشود اگر به جای دريا ،خشکی باشد ،چه بسا که نوزاد را از دست حيوان نجات
دهند يا حيوانی نجاتش بدهد و پرورش يابد( .فرای )599 :1991نمونة اين ويژگی
رمانس در مورد زاده شدن کيخسرو صدق میکند ،زادن کيخسرو و دوران کودکیاش
همانند پهلوانانی چون فريدون و زال و رستم آکنده از شگفتیها ،رمزها و
پيچيدگیهاست .پدرش سياوش و مادرش فرنگيس است؛ يعنی از سوی پدر زاده
کيکاوس شاه ايران و از سوی مادر زاده افراسياب شاه توران است .از بيم آهنگ بد
افراسياب در دامن کوهستان با شير گاو پرورده میشود .در مرحلة دوم به دوران
نوجوانی و بیگناهی قهرمان میرسيم( .همان )531 :تصاويری که فرای برای اين مرحله
بيان میکند با تصاوير جنبة زنانه يا مادرانة صور خيال جنسی مرتبط است .در اين
مرحله ،کيخسرو پس از شرح ماجرای مرگ سياوش توسط پيران ،کينة افراسياب را به
دل گرفت .در حقيقت کيخسرو در اين زمان آماده ورود به مرحله آزمون قهرمان شده
است .گذراندان کودکی در دامان شبان و دور ماندن از فضای ارتباط با جامعه برای
آگاه نشدن از نژاد خويش ،و پرورش يافتن در فضايی بکر که مملو از سادگی و
بیآاليشی عناصر طبيعت است ،همگی مصادف است با همين مرحله که بايد در آن
به نوجوانی و بیگناهی قهرمان پرداخته شود .البته مضمون سد راه جنسی مورد توجه
فرای در اين مرحله از داستان وجود ندارد .مرحلة سوم مضمون سيروسلوک است.
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صورت کامل طلب در رمانس ،طبق نظر فرای سه مرحله است :نخست ،سفر
مخاطرهآميز ،که در اين داستان سفرهای مخاطرهآميز کيخسرو از رفتن به سرزمين
پدری و نشستن بر تخت سلطنت برای کينخواهی از افراسياب را شامل میشود .دوم
مبارزه سرنوشتساز ،که همان نبرد بزرگ کيخسرو با افراسياب است و درسومين
مرحله ،تعالی قهرمان که پيروزی خير بر شر را حاصل میشود.
مرحلة چهارم جامعهای خوشحال و در حال مقاومت را میبينيم که مضمون اصلی اين
مرحله در رمانس عبارت است از ابقای انسجام دنيای معصوميت در مقابل هجوم
دنيای تجربه( .نامورمطلق )99 :1999اين مرحله با مرحلة چهارم کمدی مطابقت دارد .در
اين مرحله رمانس آرام میگيرد و قهرمان از تمامی مراحل به سالمت بيرون آمده و
نقطه تجلی را از سر گذارنده است و وارد دنيای تجربه و آگاهی پايان سير و سلوک
میشود .دربارة کيخسرو ،تسلط خرد و انديشه در سراسر داستان آشکار است.
همانگونه که در متون پهلوی به او لقب کی به معنای «دانا و حکيم» دادهاند .زمانی که
کيخسرو با پيروزی بر افراسياب ،رجعت مطلوب و آرمانشهر موعود حاصل میکند،
آنجاست که قهرمان به نوعی به دنيای تجربه سوق پيدا میکند؛ مرحلةپنجم تأمل و
وضعيت رؤيايی ،عدالت و اعتدال است و با مرحلة پنجم کمدی مطابقت دارد؛ مانند
آن بينش تأملانگيز و کهنالگويی است که از باال بر دنيای تجربه افکنده میشود و سير
دور طبيعی در آن مقام رفيعی دارد( .فرای )533 :1991در اين مرحله افراسياب و گرسيوز
(نماد بدی و رذالت) ،از بين رفته و شخصيتهای نيک به عاقبتی خوش میرسند .اين
نکته بيانگر عدل الهی و طبيعت است و از ديدگاه فردوسی گناهکاران نمیتوانند از
مکافاتی که به واسطة عدالت حاکم بر جهان برايشان رقم خورده است ،بگريزند .در
داستان جنگ بزرگ ،کيخسرو ابزاری است تا اين عدالت را برقرار کند؛ مرحلة ششم و
آخر در رمانس ،پايان سير از ماجرای فعال به ماجرای تأملانگيز است .کيخسرو با
غلبه بر تورانيان و کشتن افراسياب که با ريختن خون سياوش و حمله به ايران قحطی
به بار آورده بود ،شادی و نعمت را به ايرانيان باز میگرداند و ماجراها خاتمه میيابد.
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اما کيخسرو بعد کينخواهی پدر ،دچار نوعی رنج و عذاب درونی میشود و تاج و
تخت را به لهراسب میسپارد و تراژدی کيخسرو اينگونه آغاز میشود.

پ) میتوس پايیز و کارکرد آن در جنگ بزرگ
نگارة شمارة يک ،مجلس دوازدهم« ،ديدار سياوش و افراسياب» ميتوس پاييز حضور
دارد .ميتوس پاييز بی شباهت با ميتوس تابستان نيست؛ زيرا همانند آن در ميانة
چرخش قرار دارد و تفاوت آنها در اين است که ميتوس پاييز در قوس نزول قرار
میگيرد و به همين روی با تراژدی مرتبط میشود .پاييز شروع يک پايان است .در اين
دوره ،گونة تراژدی و انواع غمنامهها رايج است .اميد از دست میرود و ديگر دليلی
برای خوشی و نشاط وجود ندارد .ضعف و ناتوانی مسلط میشود و همچنين قدرت
پذيرش اشتباه کم شده است .به همين روی يک اشتباه يا مجموعهای از اشتباهات
موجب به خطر افتادن موقعيت کلی میشود .رکود و خمودگی از يکسو و لجالت و
انعطافناپذيری از سوی ديگر و همچنين خطای بزرگ موجب به هم خوردن قدرت
و نظم میشود .ميتوس پاييز در شروع هنوز جلوههايی از تابستان را به خود دارد ،اما
هر چه میگذرد از آن کاسته میشود ،چنانکه در مرحلة دوم اين تاثيرها به طور کامل
از بين میروند و در مرحلة سوم شکل اصيل و اصلی خود را میگيرد( .نامورمطلق:1999
)99

در مرحلة نخست ،قهرمان يا شخصيت اصلی دارای مقام و منزلت متعالی است .او
معموالً در خانوادهای با شأن اجتماعی باال متولد شده و معصوميت و شجاعت دو
خصيصه اصلی شخصيت اوست .اين مرحله با مرحلة والدت قهرمان در رمانس
مطابقت دارد( .فرای )563 :1991کيخسرو در آغاز زندگی نيز همينگونه است.
ويژگیهايی چون نژاد واال و نيروی جسمانی و شهامت و جنگاوری ،او را نسبت به
ديگران در جايگاه باالتری قرار داده است .اسماعيلپور مطلق دربارة نيروی جسمانی و
شهامت کيخسرو چنين نقل کرده است:
«از شگفتیهای کودکی کيخسرو اين که او در ده سالگی گراز و خرس را بر زمين
میافکند و به نخجيرگاه میرود و شير و پلنگ شکار میکند .شبان پروندة او پيش
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پيرانويسه میرود و شکوه میکند که کيخسرو اول آهو میگرفت و از شير و پلنگ
میترسيد ،اما حاال از شير و پلنگ هم نمیترسيد( ».اسماعيلپور مطلق )63:1959

کيخسرو دارای اصالت خانوادگی و معصوميت است .در مرحلة دوم ،قهرمان دوره
جوانی خويش را میگذراند؛ يعنی همان دورة معصوميت و بیتجربگی که قهرمان را
برای رويارويی با چهرهای نوين از جهان اطرافش مهيا میسازد .اين مرحله ،صور
نوعی دنيای سبز و طاليی است؛ يعنی از دست رفتن معصوميت .قهرمان در آرزوی
گريز از اين دنيای آرام و سبز و طاليی و ورود به دنيای عمل که دنيای فروتری است
به سر میبرند( .ايرانی و بيگلری )195 :1995همانگونه که کيخسرو در آغاز نوجوانی
هنگام روبرو شدن با نيای خود (افراسياب) و به سبب خطری که گمان میرود ،بنا به
درخواست پيران ويسه خود را به نادانی میزند و افراسياب را میفريبد و از چنگال
مرگ رهايی میيابد و با کنارهگيری از دنيای آرام سياوشگرد ،خواهان پيشروی سپاه
ايران میشود تا کين پدر را بستاند .زمانی که کيخسرو از دنيا آرام پيرامون خود کناره
میگيرد ،وارد مرحلة عمل میشود .مرحلة سوم ،با مضمون اصلی سيروسلوک در
رمانس مطابقت دارد .او در اين سير تکامل میيابد و فقط چشم به هدف دارد .در اينجا
وجه رمانسی در تراژدی به اوج میرسد و همزمان از بين میرود .اين مرحله ،مرحلة
موفقيت يا توفيق قهرمان است ،اما در پايان زندگی قهرمان قرار ندارد؛ يعنی به فاجعه
نمیانجامد ،بلکه به آرامشی منجر میشود که از تسليم بیقيدوبند به سرنوشت فراتر
میرود .در اين مرحله ،قهرمان در دو سوية روشن سرنوشت قرار دارد .کيخسرو برای
انتقام خون پدر با موانع زيادی برخورد میکند .در اين مرحله ،او همة موانع پيش رو را
پشت سر میگذارد و بر حريفان خود غالب میشود و بر سرنوشت سوار است .در
مرحلة چهارم از خط مرزی معصوميت میگذريم و به تجربه میرسيم که مسير فرو
افتادن قهرمان هم هست .در اين مرحله ،فضای کنايه و تهکم بر فضای تراژدی سايه
میاندازد .قهرمان در پی يک گناه ،ناگزير لغزش و در ادامه سقوط میکند .او از مرز
معصوميت میگذرد و به دنيای تجربه ورود میکند( .فرای )566 :1991در مرحلة پنجم،
عنصر تهکم اوج میگيرد و قدرت قهرمان در سايه ضعفش رو به زوال میرود.
(نامورمطلق )55 :1999قهرمان زمانی به مرحلة پختگی و بلوغ میرسد که ديگر جايی
برای عمل باقی نمانده باشد .فاجعة پايانی تراژدی در اين مرحلة رخ میدهد که گره
حوادث را میگشايد .مرحلة ششم ،که پايان تراژدی است؛ فاجعه اتفاق میافتد و
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شوکی عميق بر مخاطب وارد میشود و جهانی دوزخی رخ مینمايد .اين مرحله،
دنيای هول و هراس است( .فرای )566 :1991با بررسی مرحله به مرحله میتوان دريافت
که اين روايت از ميان مراحل ششگانة اين ميتوس در سه مرحله اول قرار میگيرد ،اما
به مراحل ديگر سير نمیکند .اين نتيجه نشان میدهد که داستان جنگ بزرگ کيخسرو
از ديدگاه فرای از سه مرحلة اول تراژدی فراتر نمیرود.

ت) میتوس زمستان و کارکرد آن در جنگ بزرگ
زمستان در پايينترين نقطة فصول قرار دارد و از نظر گونهشناسانه با گونة تهکم ،و طنز
و هزل در ارتباط است .همانطور که زمستان پايان سال است ،گونة تهکم نيز پايان
يک دورة ادبی يا هنری محسوب میشود .بنابراين ،زمستان همچون مرگ ،شب و
پايان رودخانه بيانگر پايان يک عصر ،يک مکتب يا يک دورة ادبی و هنری است .گونه
هنری زمستان با تهکم در ارتباط است؛ از جهتی ديگر تهکم نزديکترين گونه به
واقعگرايی نيز محسوب میشود ،به همين روی تهکم زمستان ،دورترين فصلگونه به
تابستان رمانس است و با بهترين شکل به اسطوره مرتبط است( .نامورمطلق )31 :1999در
مرحلة نخست اين ميتوس با مرحلة نخست ميتوس کمدی (بهار) موازنه دارد .در اين
مرحله جامعة موجود همانگونه که هست ،میماند و هيچ تحرکی ندارد .حس
پايانيافتگی با بيهودگی و پوچی بر اين مرحله مسلط است .با خشکسالی که از جنگ
با افراسياب نصيب ايران شد ،جامعه به سقوط فاجعهآميز خود نزديک میشود .در
مرحلة دوم کمدی ،انتقاد بدون انگيزة دگرگونی ،گسترش يافته است .پس از مرگ
سياوش ،رکود و نزولی که بر جامعه حکمفرما شده ،دليلی برای نقد بر شرايط موجود
شده است .در اينجا بيش از پيش جامعه نياز به دگرگونی را حس میکند و خواستار
تحول شده است ،از اين روی با آوردن کيخسرو فرزند سياوش جامعهای تازه ظهور
میکند .که اين مرحله با مرحلة سوم ميتوس زمستان (هزل) همخوانی دارد .با رسيدن
به مرحلة چهارم ،دوری میزنيم و به سمت جنبة طنزآميز تراژدی سير میکنيم .اشتباه
فردی ،افراد را در وضعيت تازهای قرار میدهد( .فرای )552 :1991مرحلة پنجم که با
مرحلة پنجم يا مرحلة تقديرگرايی تراژدی مطابقت دارد ،طنزی با تاکيد عمده بر دايرة
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طبيعت است؛ يعنی گردش بیوقفه و ناگسستة چرخ سرنوشت و بخت .مرحلة ششم
و آخر در اين ميتوس ،با مرحلة ششم پاييز (تراژدی) همخوانی دارد و زندگی انسان را
بر حسب اسارتی عرضه میکند که خالصی از آن ممکن نيست .زمينههای آن نمايش
زندان و دارالمجانين و اعدامگاهاست و فرق آن با دوزخ عمدتاً در اين است که در
تجربة انسان ،رنج با مرگ به پايان میرسد .دنيای اين مرحله هولانگيز و وحشتآور
است .سه مرحلة نخست ميتوس زمستان (هزل) با سه مرحلةنخست ميتوس بهار ،و
سه مرحلة دوم آن با سه مرحلة دوم ميتوس پاييز موازنت دارد .همانگونه که پيشتر
ذکر شده است ،داستان جنگ بزرگ در اين ميتوس نيز همانند ميتوس پاييز (کمدی)،
از سه مرحلة دوم خود گذر نکرده است و در هيچکدام از نگارههای مطالعه شدة
ميتوس زمستان ديده نشده است.
جدول .1تحلیل نگارة شمارة يک بر اساس نظرية میتوس فرای
نام اثر
نوع ميتوس

توضيحات

شاهنامة شاملو
مجلس دوازدهم :ديدار سياوش و افراسياب
تراژدی (پاييز)
با توجه به روايت مذبور ،میتوان اين نگاره را مرتبط
با ميتوس پاييز (تراژدی) دانست .پاييز شروع يک
پايان است و در اين دوره ،گونة تراژدی و انواع
غمنامهها رايج است .اميد از دست میرود و ديگر
دليلی بر خوشی و نشاط وجود ندارد .معصوميت و
پاکی سياوش تا بدان حد است که در برابر فتنه
سودابه و برای حفظ طهارت ،تن به جنگ با
افراسياب میدهد .رفتن به سرزمين دشمن ،ناشی از
معصوميت نوجوانی و توأم با ناپختگی است؛
همچنين صلحی که بين او و افراسياب صورت
میگيرد ،میتواند ناشی از خطای فردی او و آغاز
تراژدی بر سرگذشتش باشد .رسيدن به وضعيت
آرمانی و بنا کردن سياوشگرد و ازدواج با دختر
افراسياب و نيز مصيبتی که در پس اين آرامش قرار
گرفته ،به خوبی بيانگر جنبههای تراژيک اين داستان
است .البته قابل ذکر است که جنبههای تراژدی اين
روايت از سه مرحلة اول ميتوس پاييز فراتر نمیرود
و به ميتوس زمستان (هزل) سير نمیکند.
منبع نگاره :آرشيو کتابخانه کاخ موزه نياوران
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جدول .2تحلیل نگارة شمارة دو بر اساس نظرية میتوس فرای
شاهنامة شاملو
نام اثر

مجلس پانزدهم :با گرز زدن هومان رستم را و
گريختن افراسياب از چنگ رستم

نوع ميتوس

کمدی (بهار)

توضيحات

پس از مرگ سياوش ،کنشهای رستم و جامعهای که
حول محور او شکل میگيرد بيش از هر چيزی
يادآور ميتوس بهار (کمدی) است .جامعهای که در
حالت ايستا و بدون پويايی است و تازه میخواهد
حرکتی را شروع کند .اين جامعه به کمک قهرمان
(رستم) دگرگون شده است و تمام تالش خود را
برای رسيدن به هدف به کار میگيرد و از اين جهت
نيز خوشحال است .اما اين ميتوس نيز ،از سه
مرحلة اول خود فراتر نرفته و وارد سه مرحلة بعدی
که با ميتوس تابستان (رمانس) همخوانی دارد،
نمیشود.

منبع نگاره :آرشيو کتابخانه کاخ موزه نياوران

جدول .3تحلیل نگارة شماره سه بر اساس نظرية میتوس فرای
شاهنامه شاملو
نام اثر

مجلس شانزدهم :رها کردن گيو پيران را به خواست
فرنگيس و خستن گوش او

نوع ميتوس

کمدی(بهار)
در اين بخش نيز در ادامه نگارة قبلی ،ميتوس بهار
(کمدی) را به تصوير میکشد .جامعهايی که توسط
رستم قواعد و اسلوب تازهای پيدا کرده بود و نسبت
به تحوالت بيرونی از خود واکنشی نشان نمیدهد.
پس از حمله افراسياب به ايران و به بار آوردن قحطی
و خشکسالی طوالنی مدت ،جامعه دچار رکود و

توضيحات

اضمحالل شد .در اينجا بيش از پيش ،نياز به تغيير
شرايط و تغيير فصلگونه احساس میشود .با رفتن
گيو به توران به منظور يافتن کيخسرو و برگرداندن او
به ايران اميدی تازه بر جامعه حکمفرما میشود.
قهرمان برای رسيدن به فرديّت و تعادل خود و جامعه
و باززايی ،سفر خود را آغاز میکند.

منبع نگاره :آرشيو کتابخانه کاخ موزه نياوران
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جدول .4تحلیل نگارة شمارة چهار بر اساس نظرية میتوس فرای
شاهنامه شاملو
نام اثر

مجلس بيست و هشتم :رزم گودرز با پيران و کشته
شدن پيران

نوع ميتوس

رمانس(تابستان)
رمانس همواره با هر تغييری در جامعه مجدداً ظهور
میکند و آرمانهای جديد را جستجو میکند .به همين
دليل است که رمانس دوران مختلف ،ماهيت متفاوتی

توضيحات

دارند .در اين نگاره قهرمان رمانسی گودرز است.
گودرز تا به اينجا آزمونها و ماجراهای بسياری را در
جهت آسايش جامعه پشت سر گذاشته است و برای
حفاظت از اين آسايش به ورطه محافظهکاری میافتد.
منبع نگاره :آرشيو کتابخانه کاخ موزه نياوران

جدول .5تحلیل نگارة شمارة پنج بر اساس نظرية میتوس فرای
شاهنامه شاملو
نام اثر

مجلس بيستو نهم :کشته شدن شيده به دست
کيخسرو

نوع ميتوس

رمانس(تابستان)
در اين بخش از روايت ،قهرمان با کمک فرّ ايزدی که
نشانی از معصوميت اوست ،به همراه خرد و انديشه بر
شيده مسلط میشود و به نوعی به سوی دنيای تجربه

توضيحات

سوق پيدا میکند .در حقيقت جامعه در اينجا در حال
پوست انداختن و رجعت به اصل خويش است و
قهرمان زمينه الزم را برای اين رجعت فراهم میکند.
اين نشانهها در الگوی ميتوسهای فرای يادآور ميتوس
تابستان و منطبق با نوع ادبی رمانس است.
منبع نگاره :آرشيو کتابخانه کاخ موزه نياوران
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جدول .6تحلیل نگارة شمارة شش بر اساس نظرية میتوس فرای
شاهنامه شاملو
نام اثر

مجلس سیام :رزم کيخسرو با افراسياب و گرفته شدن
گنگدژ

نوع ميتوس

رمانس(تابستان)
اين نگاره نيز مانند نگارههای قبلی ،بيانگر دورة اوج و
قدرت و گونه مرتبط با آن رمانس است .روايتهايی
که حول محور کيخسرو استوار شده است ،ارتباط
تنگاتنگی با اين ميتوس دارد و اغلب به اين ميتوس

توضيحات

تعلق میگيرد .سيروسلوک کيخسرو برای از بين بردن
افراسياب و بازگرداندن خوشبختی به جامعه و
همينطور تالش برای حفظ اين نظم ،شکل نهايی
ميتوس رمانس را به خود میگيرد.
منبع نگاره :آرشيو کتابخانه کاخ موزه نياوران

جدول  .7تحلیل نگارة شمارة هفت بر اساس نظرية میتوس فرای
شاهنامه شاملو
نام اثر

مجلس سیويکم :گرفتار شدن افراسياب و کشته
شدن او به دست کيخسرو

نوع ميتوس

رمانس(تابستان)
در اين نگاره ،بنابر آنچه گفته شد ،کيخسرو با کمک
ايزد هوم بر افراسياب فائق میآيد .حاصل اين
پيروزی رجعت مطلوب و آرمانشهر موعود و
بازگرداندن شادی و نعمت به ايرانيان و خاتمه
ماجراها است .جامعه پس از کشوقوس بسيار آرام

توضيحات

میگيرد و با يک جهان آرمانی روبهرو میشود .در
اين زمان باززايی ،تولد دوباره ،اميد و نوشدن
مملکت فرديت میيابد .قهرمان در گذر از پيچ
اصلی روايت موفق میشود جامعه را به خوشبختی
و نظم نوين مورد نظر فرای برساند .سير وقايع
طوری رقم میخورد که با مهمترين ميتوس از نظر
شکوفايی؛ يعنی چهار مرحله آخر ميتوس تابستان
(رمانس) همخوانی دارد.

منبع نگاره :آرشيو کتابخانه کاخ موزه نياوران
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جدول  .8تحلیل نگارة شمارة هشت بر اساس نظرية میتوس فرای
شاهنامه شاملو
نام اثر

مجلس سیودوم :دادن کيخسرو و تاج پادشاهی را
به لهراسب

نوع ميتوس

رمانس(تابستان)

توضيحات

آخرين تصوير ،همانند تصاوير پيشين بيانگر ميتوس
تابستان (رمانس) است .معصوميت کامل دوران
زندگی کيخسرو ،همچنين وارد شدن به آزمونها و
خوانها برای بازگرداندن آرامش و آسايش به
جامعه ،استقرار جامعهای خوشبخت همراه با عدل و
داد از همه جهات و پايان تأملانگيز او که برای از
دست ندادن معصوميت خود به گوشهنشينی روی
میآورد و تاج و تخت را به لهراسپ میسپارد و
سرانجام ناپديد میشود ،سير کاملی از ميتوس
تابستان را به نمايش میگذارد.

منبع نگاره :آرشيو کتابخانه کاخ موزه نياوران

نتیجه
نظرية ميتوس فرای خود به چهار قسمت تقسيم شده که نمايانگر چرخه فصول
هستند .اين چرخه در روايت جنگ بزرگ از ميتوس بهار که در گردش با توالی
دَور فصول در مرحله اول قرار دارد شروع شده است ،جايی که داستان جنگ
بزرگ کيخسرو با مرگ سياوش کليد خورده است .ميتوس بهار دوره نوزايی و
جامعه ايستايی را به نمايش میگذارد که به کمک قهرمان ،خواستار تغيير
وضعيت هستند .جامعهای که بعد مرگ سياوش چشم به منجی بعدی (کيخسرو)
دوخته است در تالش ابقاء خود و برگشت به شرايط آرمانی خود هستند .با
والدت کيخسرو و سيروسلوک او برای رساندن جامعه به وضعيت رويايی و
عدالت و اعتدال داستان وارد ميتوس تابستان میشود .تابستان دوره اوج و قدرت
است .پايان کار کيخسرو به نوعی يادآور ميتوس پاييز است اما ،تراژدی آن در سه
مرحلهاول ميتوس پاييز قرار دارد؛ يعنی با مراحل اوليه پاييز که هنوز جلوههايی از
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ميتوس تابستان در آن مشهود است منطبق میباشد .با بررسی مرحله به مرحله
تمامی ميتوسها به نظر میرسد که روايت مذکور از سه مرحلهاول تراژدی جلوتر
نرفته و به ميتوس زمستان نمیرسد.
شايان ذکر میباشد طرح چهارگانه نظرية ميتوس بر روی هر نگاره به صورت
مجزا کاريست بس دشوار .از اين روی در اين پژوهش سعی بر آن شده است که
با استفاده از کهنالگوها و نمادهای به کار رفته در هر نگاره ،بتوان آن را به نظرية
ميتوس مد نظر فرای تعميم داد .در نظرية ميتوس هر يک از اين فصول با يکديگر
در يک جهت چرخشی مرتبط میشوند .همچنين هر يک در تضاد با يکی و
همنشينی با دو ديگری قرار دارند .از آنجايی که پيشتر در همين پژوهش ذکر
شده است روايت جنگ بزرگ کيخسرو بيشترين نزديکی را در چرخة فصول با
ميتوس تابستان و بهار دارد و در اين چرخش بهم مرتبط هستند و کمترين ارتباط
را با گونة تراژدی (پاييز) دارد؛ اين چرخه در تقابل با بهار (کمدی) و در
همنشينی با مراحل اوليه ميتوس تابستان قرار دارد .با توجه به يافتههای تحقيق،
گونة هزل (زمستان) ،همانطور که در روايت ،مرحلهای را به خود اختصاص
نداده ،در هيچ نگارهای نيز استفاده نشده است .نمودار زير درصد استفاده از
چرخة فصول را در هشت نگارة منتخب شاهنامه شاملو نمايش میدهد.

نمودار  .1نمودار چرخة فصول در نمونههای موردی
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جدول .9جدول چهار فصل در نمونههای موردی
نام اثر

ميتوس کمدی

ميتوس رمانس



ديدار سياوش و افراسياب
با گرز زدن هومان رستم را و گريختن افراسياب

ميتوس تراژدی

ميتوس هزل



از چنگ رستم
رها کردن گيو پيران را به خواست فرنگيس و



خستن گوش او
رزم گودرز با پيران ويسه و کشته شدن پيران



کشته شدن شيده به دست کيخسرو



رزم کيخسرو با افراسياب و گرفته شدن گنگدژ



گرفتار شدن افراسياب و کشته شدن او به دست



کيخسرو
دادن کيخسرو و تاج پادشاهی را به لهراسب
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