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تحليل تطبيقي افسانة مضمون ارسطو
در داستان منظوم جمشيد شاهنامه و نمایشنامة اودیپوس شهریار
حامد عباسي ،0سعيد حسامپور ،2محمد

مرادي*3

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شیراز
 .2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شیراز
 .3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شیراز
پذيرش1011/11/21 :

دريافت1011/7/11 :

چکيده
موتوس 1يا افسانة مضمون تراژيک از نگاه ارسطو اجزايی دارد که در اين مقاله با ابزار اسنادپژوهی مبتنی

کاتاستروفی 2ــ از نوع وصفی ،يعنی متکی بر وصف سیرت قهرمان است و در نمايشنامه در دو نوع
مختلط ــ مبتنی بر وجود دگرگونی و بازشناخت ــ و دردانگیز ــ بر مبنای نوع کاتاستروفی ــ است.
پیچیدگی موتوس که مبتنی بر وحدت کردار و رابطة آن با دگرگونی و بازشناخت است ،در داستان ،بهدلیل
گسستگی کردارها و فقدان بازشناخت ،موتوسی ساده دارد و در نمايشنامه ،متکی بر وحدت کردار با
تسلسل کردارهای تابع ،بههمراه دگرگونی و بازشناخت است و موتوسی مرکب دارد .داستان چون بر
مبنای قبل از خود و پیشگفتاری برای بعد از خود ،يعنی سلطنت ضحاک است ،موتوس تام ندارد ،ولی
موتوس نمايشنامه تام است .داستان بهعکس نمايشنامه ،چون حماسه است و روايت میشود ،از جهت
مخاطبمحوری مطابق بوطیقا که نمايشی بودن را شرط موتوس میداند نیست .هر دو اثر شروط اعجاب
موتوس را دارد که بر اساس آن ،حوادث نبايد قابل پیشبینی و غیرمنطقی باشد .مطابق بوطیقا فرجام هر
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تحلیل و تطبیق شده است .مهمترين نتايج :اجزای سهگانة موتوس داستان ــ دگرگونی ،بازشناخت و
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بر روش تحلیل محتوا بررسی شده و مؤلفههای آن در داستان جمشید و نمايشنامة اوديپوس شهريار،

دو اثر بهشیوۀ عالی ،يعنی نتیجة حوادث خود است .افسانة مرجع آن دو که مطابق بوطیقا دربارۀ طبقة

* نويسندۀ مسئول مقاله:

1

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1400.9.4.5.3

shahraz57@yahoo.com

E-mail:

آبتین گلکار و همکاران

تحلیل تطبیقی گفتمان ايدئولوژيک «ديگری روشنفکر» در...

باالی اجتماعی است ،بکر نیست ،ولی چون خوب تألیف شده سرمشق آثار بعدی قرار گرفته است .در
کل ،نمايشنامه نسبت به داستان مطابقت بیشتری با بوطیقا دارد.
واژههاي کليدي :افسانة مضمون ،اوديپوس ،بوطیقا ،تراژدی ،جمشید ،شاهنامة فردوسی ،موتوس.

 .0مقدمه
ادبیات از گذشته میان اقوام بهگونههای متنوعی با اهداف و روشهای گوناگونی شکل گرفته
است .گاه شیوۀ تبیین يا بروز فرهنگ ،مذهب با مراسمی آيینی در نمايش بوده و گاه شرايط
اجتماعی موجب سرودن حماسهای شده است .يونان و ايران ،قدرتهای بالمنازع دنیای باستان،
همچنان که در گیر و دار نزاعهای سیاسی بودند ،در میدان فرهنگ نیز مشخصههايی منحصربهفرد
فردوسی ،بهعنوان سرمشقی بر آثار حماسی پس از خود نهاد .ريشة لغوی واژۀ تراژدی τραγῳδία

( )tragōidósاست که متشکل از دو جزء  )trágos( τράγοςبهمعنای بُز و  )aoidós( ἀοιδόςدر
معنای آواز است .در زبان فرانسه بهصورت  tragédieبا تلفظ ( /tɌaʒedi/با «ژ») (پارسايار،
 )353 :1311و در انگلیسی بهشکل  tragedyبا خوانش ( /'trædʒɘdɪ/با «ج») (حقشناس:1312 ،
 )1533کاربرد دارد.
داستان جمشید شاهنامه و نمايشنامة اوديپوس شهريار 0از دو ژانر مختلف با روشهای تبیین
متفاوت هستند؛ اگرچه برخی مؤلفههای آنها تا حد زيادی به يکديگر شباهت دارد و يا دست
کم خويشکاریهای خود را به مؤلفههای ژانر ديگر تعمیم میدهد .الگا ديويدسن 5مؤلفة رجز و
رجزخوانی را عنصری تراژيک در حماسه میداند و معتقد است حماسه تلويحاً از گفتار نمايشی
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پذيرفتند .تأثیر آيین ديونوسوس 3بر نمايش در يونان باستان ،مانند تأثیری است که شاهنامة حکیم

که در الفزنیهای پهلوانان وجود دارد نشئت میگیرد (ديويدسن111 :1331 ،و)121؛ البته او
نگرشی تقلیلگرايانه و معکوس دارد و حماسه را فرزند رجز و نه بالعکس ،تصور کرده است
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1400.9.4.5.3

2

دورة  ،9شمارة ،4زمستان 0411

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

که درست نیست؛ اگرچه شاهنامه اثری روايی است ،خوانده میشود و اصطالح شاهنامهخوان
نیز بیارتباط به آن نیست .مهمترين نقطة اشتراک حماسه و درام ،از يکسو طومارهای نقالی
است که نمايشیترين شکل حماسه و شیوههای روايی محسوب میشود؛ از سوی ديگر
نمايشنامههای غیراجرايی که به «نمايشنامههای سنکايی» 1معروف است وجود دارد که نه اجرا
بلکه خوانده میشود .صورت ديگری که حماسه و درام را به يکديگر نزديک میکند ،اجرای
آثار حماسی با آالت موسیقی است که البته در ادوار نخستین شعر فارسی که غلبه با شعر هجايی
بود ،برجستهتر است .خارج از اين موارد ،حماسه و درام شباهتهای ديگری نیز دارد .مطابق
بوطیقا ،اطالق عنوان «ژانر» مستلزم پنج شرط است .1 :شیوۀ بیان؛  .2میزان تأثیرگذاری بر
مخاطب؛  .3ويژگیهای فرمی؛  .0طرز تعامل با واقعیت؛  .5مضمون (زرقانی و قربانصباغ:1315 ،
نه روايی بودن ( .)Law, 2011: 514-515اين مسأله بسیاری از همانندیهای تراژدی و حماسه
را زير سؤال میبرد و اصل مقايسة نمايشنامههای يونانی و داستانهای رزمی شاهنامه (حماسه)
را به بوتة نقد میگذارد .در ادبیات مشرق ــ مشخصاً ايران ــ «ژانر درام با آن تعريف ارسطويی
نداريم و در مقابل بخش عظیمی از میراث گرانسنگ ادبی ما اصالً در چهارچوب ژانرهای
ارسطويی جای نمیگیرد» (زرقانی.)33 :1333 ،
محتوای بوطیقا بر مبنای خواندههای ارسطو از آثار پیشینیان و معاصرانش است .در واقع
ارسطو نظرية خود دربارۀ تراژدی را بر مبنای آن دسته از آثار درامنويسان بزرگ يونان نظیر
آيسخولوس ،سوفوکلس و اوريپیدس 7که در دسترس وی بوده بنیان نهاده است .بنابراين ،دوهزار
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 .)31-21مهمترين اساس تراژدی که نمايش است« ،نمايشی بودن» آن (شرط نخست) است و

و اندی سال اقسام متفاوت نوينی از طرحهای نمايشی جدی با پايان فاجعهبار ،شکل گرفته و
توسعه يافته است که ارسطو هیچ راهی برای پیشبینی و پیشفهمی آنها نداشته است ( Abrams,
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 .)2012: 408بورا 3معتقد است «ارسطو توجه زيادی به تراژدی آنگونه که هست نداشت بلکه
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تراژدی را آنگونه که خود میخواست میديد» (باوره .)125 :1377 ،ايراد اين سخن اين است
که اوالً ارسطو همچنان که مثالهای زيادی آورده به آثار شاعران متعددی نظر داشته است؛ ثانیاً
به تقدم زمانی شاعران نسبت به ارسطو توجه نکرده است؛ چراکه ارسطو مواد تدوين نظری خود
را از ايشان گرفته است.
لذا هدف اصلی تحقیق ،شناخت دقیقتر يکی از مهمترين مفاهیم تراژدی ،يعنی افسانة مضمون
و تبیین و مقايسة آن در داستانک و نمايشنامه است .در بخشهايی از اين تبیین ابزار ديگری جز
بوطیقا ،يعنی کارکرد تقابل الگوی داستانپايه و گفتمان 1نیز در روشنتر کردن بحث استفاده
میشود تا اين رويکرد نقد ادبی نیز در بستر مؤلفههای بوطیقای ارسطو به بحث گذاشته شود.

ابزار تحقیق ،منابع کتابخانهای و اسنادپژوهی مبتنی بر روش تحلیل محتوا و داده است .روش
تحقیق چنین است که بعد از تبیین دقیق موتوس ارسطو و مؤلفههايی که در بوطیقا برای آن ذکر
شده است ،تمام آن مؤلفهها در داستان جمشید و نمايشنامة اوديپوس شهريار تحلیل و تطبیق
میشود.
 .0-2سؤال پژوهش
پرسش اصلی در ابتدا اين است که داستان جمشید تا چه میزان با معیارهای بوطیقا هماهنگ
است و در مرتبة دوم ،داستان مزبور در مقايسه با نمايشنامة اوديپوس شهريار سوفوکلس دارای
چه سطحی از تطابق با بوطیقاست.
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 .0-0روش پژوهش

 .0-3پيشينة پژوهش
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موتوس پرداخته است نیز غالباً در بین تحقیقات تراژدی قرار دارد؛ مهمترين آنها:
 .1محتوايی؛ دربارۀ محتوای شاهنامه و نمايشنامههای يونانی :ملکپايین و سامخانیانی
()1312؛ علیزادهمقدم ()1315؛ سمیعی ( .2 .)1317بوطیقايی؛ مبتنی بر شاخصههای ارسطو و
گاه ديگر نظريهپردازان :پیکر ()1337؛ نصراصفهانی و همکاران ()1331؛ سلطانشاهی ()1312؛
بیگزاده و ريحانینیا ()1317؛ فیروزی و همکاران ()1313؛ سمیعیگیالنی ( .3 .)1373تطبیقی؛
مطابقت ضمنی بوطیقا با آثار فارسی :کیا ()1311؛ محمدکاشی ()1331؛ ذبیحنیاعمران ()1337؛
بیرانوند ()1333؛ محمدصالحیدارانی (مقاله و رساله) ()1333؛ پیراویونک و نیکنفس ()1331؛
جعفری ()1311؛ اوالدیقاديکاليی ()1312؛ قائمی ()1313؛ محمدی و همکاران ()1317؛
ابراهیمی ()1333؛ بازرگان (.)1331
برخی از تحقیقات روايتشناسی که الزاماً ربط مستقیمی با پژوهش حاضر ندارد نیز اشاره شود.
مطالعات روايتشناسی با نظريات کسانی چون تودوروف ،بارت ،ژنت و گرمس و آمیختگی با
نگاههای سـسور 11به مرحلهای از کمال رسید .1 :نظريهپردازی :جیمز1130( 11م) پردازش بافت
روايت؛

پراپ12

(1123م) بررسی و ارائة الگوی ساختارهای داستان با تأثیر از يافتههای

ريختشناسی آلمانیها؛ ولک و ورن1101( 13م) تبیین بنیادهای ادبیات داستانی؛

لویاشترُوس10

(1155م) تحلیل و طبقهبندی ساختارگرايانة مواد اولیة آثار؛ بوث1111( 15م) تبیین روايتشناسی
بافتبنیاد11؛ بارت1111( 17م) تحلیل ساختارهای روايت؛ تودوروف (1111م) تبیین خويشکارانة
روايت؛ چتمن1173( 13و1111م) بررسی اليههای اصلی روايی و همگامسازی روايت با ديگر
اقسام متون؛ گرمس (1133م) تدوين نظام کنشگر و زنجیروارگیهای داستان به عنوان
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چون در اين تحقیق مطابق نیاز به فابیوال و سیوژت اشاره شد ،الزم است به صورت گذرا به

مجموعهای تقريباً ثابت و نه جداگانه؛ پرينس1137( 11م) تبیین برخی ساختهای روايی؛ ژنت
(1111م) پردازش کارکردهای ساختاری منحصری نظیر بسامد عناصر روايی؛ دُلژل1111( 21م)
تبیین پوئتیک غربی ،کالبد و ريختشناسی؛
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(1111و1113و1111م) تحلیل روايتشناسیک ادبیات شفاهی آلمان .1 .بعضی آثار تألیف/
ترجمه بهفارسی پیرامون روايت :اخوت ()1371؛ بارت ()1373؛ فرای)1377( 23؛ احمدی
()1331؛ ايگلتون)1331( 20؛ وبستر)1331( 25؛ تودوروف ()1332؛

کالر21

()1332؛

برتنز27

()1332؛ اسکولز1333( 23و)1337؛ گرين و لبیهان)1333( 21؛ سلدن و ويدوسون)1330( 31؛
آلن)1335( 31؛ هارلند)1335( 32؛ پراپ ()1331؛ کولسنیکف)1335( 33؛ مارتین)1331( 30؛
توالن )1331( 35؛ بیاد و نعمتی ()1330؛ بینیاز ()1337؛ ايو تاديه)1311( 31؛ ارل)1311( 37؛
يان)1311( 33؛ هرمان.)1313( 31
بنابراين هیچ تحقیق جامعی بر اساس بوطیقا ،موتوس را در دو اثر مورد توجه اين مقاله
بهصورت تحلیلی  -تطبیقی به بحث نگذاشته است و با اين جستار همپوشانی کامل ندارد.

 .2-0افسانة مضمون (موتوس)
ارسطو بنیادیتـرين جـزء تـراژدی و هـدف اصـلی بحـث خـود را افسـانة مضـمون مـیدانـد
(زرينکوب )113 :1312 ،و ضـمن آنکـه افسـانههـای پیچیـدهتـر را پیشـروتر از افسـانههـای
ســاده مــیبینــد (همــان )111 :آن را ترکیــب و تــألیف کردارهــا تعريــف مــیکنــد (همــان:
 .)122موتوس داستانک :شاهی نـژاده بـر تخـت مـینشـیند و دسـت بـه آبـادگری مـیزنـد و
خويشکاریهايی میکند تا آنجـا کـه از شـدت شـکوه بـه خـود فريفتـه مـیشـود و سـرانجام
شــاهی جــابر او را ســرنگون مــیکنــد .موتــوس نمايشــنامه :نــوزادی بــهخــاطر پیشــگويی
شومی ،توسط پدرش بـه کـام مـرگ فرسـتاده مـیشـود ،ولـی شـبانی کـه مـأمور کشـتن وی
بــود ،رهــايیاش م ـیدهــد .در هنگــام جــوانی ،بــا پیشــگويی يادشــده ،منتهــا از زبــان ي ـک
نهانبـین ديگـر ،روبـرو مـیشـود و بـرای گريـز از آن ،وطـن را تـرک مـیکنـد و در مسـیر،
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 .2بحث و بررسي

پدر را ناآگاهانه میکشـد .بعـدتر بـا حـل معمـايی ،ضـمن ازدواج بـا مـادر بـر تخـت پـدری
تکیه میزند .سـپس بـرای درمـان طـاعون مـیبايـد فـردی گنـاهکـار را از شـهر براننـد .منتهـا
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معلــوم مــیشــود کــه آن فــرد اوديپــوس اســت .همســر /مــادر او خودکشــی مــیکنــد و
اوديپوس نیز خود را کور و از شاه جديد تقاضای اخراج میکند.
 .2-2شروط و اوصاف موتوس
پیش از تحلیل شروط و اوصاف ،مختصری در تبیین دو اصطالح فابیوال و سیوژت ذکر میشود:
اصطالحات فابیوال /داستانپايه و سیوژت /گفتمان ،در آغاز تالشی از سوی فرمالیستهای روس
برای تبیین و تفکیک سطوح روايت در متون بود؛ با وجود انتقاداتی که به آن وارد شد ،همچون
تشکیکی که در کیفیت شکلگیری آن وجود دارد ( ،)Smith, 1980: 230در تحلیل اليههای روايی
متن ادبی میتواند کارآمد باشد .بعدها ساختارگرايان به تبیین و گاه بسط و تغییر آن پرداختند که
از مهمترين تفاوتهای نگاه آنها میتوان به اهمیت فابیوال در کنار سیوژت نزد ساختارگرايان و
اصطالحات ،همواره موضوع بحث صاحبنظران ،بهخصوص در حوزۀ فرمالیسم و ساختارگرايی
بوده است .شکلوفسکی 01در تعريف فابیوال ،آن را چیزی جز مادۀ اولیه برای شکلگیری سیوژت
نمیداند ( )Shklovsky, 1990: 170و معتقد است اجزای نامحدود اولیه و تشکیلدهندۀ آثار ادبی
(فابیوال) ،خواه نوشته شده يا در ذهن پرورانده شده باشد ،اهمیتی ندارد؛ آنچه مهم است محصول
انسجاميافتة آن اجزا (سیوژت) است که در کنار يکديگر تشکیل اثر ادبی داده است.
توماشوفسکی 01فابیوال را آن دسته از حوادثی میداند که در حین متن ادبی از آن آگاهی پیدا
میشود و سیوژت را نیز برايند همان حوادث با ترتیبی که دارد میداند (توماشوفسکی:1335 ،
 .)213اشمید 02با اشاره به ناکارآمدی الگوی دوگانة مذکور ،فابیوال را صرفاً مادۀ اولیه ،در مقابل
سیوژت در جايگاه برايند هنری ،نمیپندارد و لذا به الگويی چهارگانه (دو لخت فابیوال و دو
لخت سیوژت) معتقد است؛ شامل .1 :رويداد : 03شمای جامع از حوادث و اشخاص که بهشکل
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در مقابل ،برجستگی سیوژت در نگاه فرمالیستها اشاره کرد .تعريف و تحديد مرزهای اين

صريح يا ضمنی در برايند اثر وجود دارند؛  .2داستان :00گزينش آنچه در بخش اول است؛ .3
روايت : 05ترکیببندی آنچه در بخش دوم است؛  .0بازنمايی روايت : 01شکل نهايی و برايند اثر
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و در واقع تنها صورتی که مخاطب میبیند ( .)Schmid, 2010: 190-191تفاوت اصلی نگاه
فرمالیستها و ساختارگرايان ،تأکید گروه اول بر سیوژت و گروه دوم بر فابیوالست که در هر
دو گروه بیشتر بدون توجه به متون صورت گرفته است ( .)Coward & Ellis, 1977: 5-6کالر
در رويکردی پساساختارگرايانه 07اساساً مسألة استقالل و نیز مقدم بودن فابیوال را با انتقادی به
ماجرای اوديپوس و گناهکاری او مطرح میکند .او نتیجه میگیرد که میتوان فابیوال را در نگاهی
ساختارشکنانه ،مقدم بر سیوژت ندانست ( .)Culler, 2001: 194بر مبنای الگوهای دوتايی و
چهارتايی ،اوصاف و شروط موتوس تراژدی و اجزای آن ،چنین است:
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تنسیق (حسنتألیف) :ارسطو برای اصل موضوعیت ،ارزشی قائل نیست و معتقد است
چگونگی تألیف است که به اثر اعتبار میبخشد .اين ديدگاه در نگاه اول ،بیشتر نگرشی نزديک
به فرمالیستهاست که سیوژت يا برايند را از مواد اولیه يا فابیوال که نزد ساختارگرايان ارجح
است ،مهمتر میشمارد .ارسطو صرفاً به برايند و نتیجة کار نظر ندارد و فرايند تألیف را از برايند
مهمتر میشمارد .او به مرحلة چهارم (سیوژت /بازنمايی روايت) کمتر مینگرد و آنچه را در
مراحل دوم (فابیوال/داستان) و سوم (سیوژت/روايت) صورت میگیرد ،مهمتر میداند .در الگوی
چهارتايی موارد يک و دو را میتوان معادلی برای فابیوال و نیز سطوح سه و چهار را برابر با
سیوژت تلقی کرد .اگر اين الگو با آنچه مقصود ارسطوست هماهنگ شود ،آنگاه ،او سطوح دوم
(داستانبخشی از فابیوال) و سوم (روايتبخشی از سیوژت) را دارای اهمیت بیشتری دانسته
را از درگیر شدن با آن بر حذر داشته است ،در مورد سطح چهارم قضاوتی نکرده است و آنچه
در تبیین آثار تراژدینويسان بررسی کرده ،نه برايند اثر (سیوژت /بازنمايی) بلکه شیوه و فرايند
(فابیوال  -سیوژت /داستان  -روايت) است؛ نشانة اين مسأله بررسی اجزای آثار از زوايای مختلف
نظیر موتوس ،همسرايان و مانند آن است .اين تفاوت نگاه به بخشهای مختلف اثری واحد،
نشان از اهمیت کمتر برايند (سیوژت /بازنمايی) و شکل نهايی اثر در نظر ارسطوست و پیداست
که بیشترين میزان توجه و نقد او مربوط به سطوح دوم و سوم است .آنچه در داستانک و
نمايشنامه موفقیتآمیز بهنظر میرسد ،نه افسانه و اشخاصی (فابیوال /رويداد) است که شاعر
گزينش (فابیوال /داستان) کرده است ،بلکه گزينشی شايسته (فابیوال /داستان) است .گزينشی که
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است .همچنین ارسطو بهغیر از سطح اول که اساساً چندان اهمیتی برای آن قائل نشده و شاعران

نه تمام روايات و اشخاص را در خود داشته باشد ،بلکه صرفاً شامل تعداد محدودی از حوادث
و اشخاص باشد که ارزش تراژيک دارد .اينکه ارسطو تأکید میکند که مثالً در موتوس نبايد
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زندگی آنها اشاره نمود نیز متکی بر گزينش درست (فابیوال /داستان) و نه هر گزينشی است.
اما مهمترين بخشی که ارسطو به آن توجه کرده ،سطح سوم يعنی ترکیببندی (سیوژت /روايت)
است .ارسطو هر اتفاقی را به هر صورتی نقل بشود نمیپذيرد و از همین روی است که مثالً
استحقاق شقاوت برای جمشید از ارزش آن میکاهد؛ چراکه نوع ترکیببندی حوادث (سیوژت/
روايت) نبايد بهنحوی میبود که جمشید مستحق بدآمد بشود؛ همچنین اينکه اوديپوس بدون
آگاهی مرتکب خطای قتل پدر شد و نه آگاهانه ،ازآنرو ارزش تراژيک دارد که ترکیب شدن
حادثة قتل پدر با جانشینی او ،اگر آگاهانه بود رخ نمیداد و طبعاً تراژدی شکل نمیگرفت .اين
نشان از اهمیت شیوۀ ترکیببندی حوادث (سیوژت /روايت) دارد .در نهايت اين مخاطب است
که بر اساس آنچه از سطوح ــ مخصوصاً داستان (فابیوال) و روايت (سیوژت) ــ بهدست آورده
تامیت :آغاز آن قائمبهخود باشد ،دارای میانه باشد و پايان آن موجد امر جديد نباشد .شاعر
بايد اوالً حوادث و اشخاصی (فابیوال /رويداد) را برگزيند (فابیوال /داستان) و کنار يکديگر
بهنحوی چیدمان کند (سیوژت /روايت) که از شروع تا پايانش متکی يا موجد عوامل بیرونی
نباشد (سیوژت /بازنمايی) و اصطالحاً تام باشد .در داستانک ماجرای سلطنت که متکی به سلطنت
تهمورت (فابیوال /رويداد  -داستان) است ،آغاز تام ندارد .میانة آن ،يعنی ماجرای گسست فره
از جمشید (فابیوال  -سیوژت /رويداد  -داستان  -روايت) تام است چون بر اساس پیش از خود
و مقدمة فرجام (سیوژت /روايت) است .فرجام نیز که مقدمة پادشاهی ضحاک است (فابیوال/
رويداد  -داستان) ناقص است (سیوژت /روايت) .در نمايشنامه ،اضطرابی که مردم بهدلیل طاعون
دارند (فابیوال /رويداد  -داستان) متکی به قبل نیست و تام است .میانه ،يعنی افشای اسرار ،چون
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است ،برايند (سیوژت /بازنمايی) را قضاوت میکند.

دنبالة حوادث قبل و مقدمة فاجعة نهايی است (فابیوال  -سیوژت /رويداد – داستان  -روايت)
تام است .فرجام نیز چون با بادافره (فابیوال /رويداد  -داستان) و ارتباط يافتن میان آن و پايان

11

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1400.9.4.5.3

پذيرفتنِ «برشی» از اسطوره تمام میشود (سیوژت /روايت) تام است.

دورة  ،9شمارة ،4زمستان 0411

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

وحدت کردار :وحدت کردار بهمعنای يگانگی موتوس است .تعدد کردارهايی که بر قهرمان
رخ میدهد ،بهمعنای تعدد در موضوع نیست .نشانة وحدت موضوع نیز آن است که نه بشود
جابهجايی در اصل موضوع راه داد و نه از آن کاست .وحدت کردار صرفاً ناظر به نوع کردار
(فابیوال /رويداد) و گزينش آن (فابیوال /داستان) است ،لذا فقط مربوط به روية فابیواليی
الگوهاست .بنابراين در داستانک و نمايشنامه ،کردارمحوری ،فروپاشی جمشید و اوديپوس
گزينش شده است (فابیوال /رويداد  -داستان) و حوادثی که پیرامون آن ،نظیر آبادگریهای
جمشید و جلوس اوديپوس بر تخت پدر ،نقل شده است (فابیوال /رويداد  -داستان) نشان از
وحدت کردار دارد.
مخاطبمحوری :مراد ،تماشاگر است و چون در حماسه ،نقل صورت میگیرد ،بهعکس
ندارد .همچنین چون تماشاگر عنصری بیرونی است ،به موضوع (فابیوال /رويداد) و انتخاب آن
(فابیوال /داستان) ارتباطی ندارد و فقط ناظر بر شیوۀ تبیین برای انتقال (سیوژت /روايت) است.
لذا اين شرط از موتوس فقط مرتبط با الية سیوژتی الگوهاست.
اعجاب :ارسطو مؤثرترين موتوس را آن میداند که اوالً پیشبینیناپذير باشد و ثانیاً حاصل
تصادف نباشد .شرط اول متکی بر کردارهايی است که گزينش شده (فابیوال /رويداد  -داستان)
و شرط دوم ناظر بر چگونگی نقل آن کردارها و حاصل روابط علی (سیوژت /روايت) است .در
داستانک خواننده با شنیدن آبادگریهای جمشید ،اين امکان را ندارد که گسستن فره را پیشبینی
کند (فابیوال /رويداد  -داستان)؛ همچنین گسست فره ،متأثر از غرور است که طی رابطة علی بعد
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تراژدی که نمايش میشود ،در داستانک بهخالف نمايشنامه ،مخاطبمحوری در اين معنا وجود

از آن نقل شده است (سیوژت /روايت).
در نمايشنامه ،جز مواردی که پیشگويان و نهانبینان به پیشگويی پرداختهاند ،هیچ خدشهای
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شخصیتها .مخاطب نیز نبايد آگاهی خود از اسطوره را در داستان دخیل کند تا بتواند درک
درستی از اصل اعجاب داشته باشد .مخاطب وقتی طاعون شیوع میيابد( ،فابیوال /رويداد -
داستان) نمیداند که درمان آن به اخراج شخص اوديپوس بستگی دارد (سیوژت /روايت) .وقتی
اوديپوس خود را کور میکند (فابیوال /رويداد  -داستان) مخاطب درمیيابد که آن بهدلیل افشای
خطای قهرمان است (سیوژت /روايت).
فرجام :فرجام موتوس بايد مبتنی بر حوادث قبل باشد .بنابراين آنچه در فرجام مهم است نه
کردارها ،بلکه فقط طريقة ترکیب آن بهنحوی که بر اساس پیش از خود باشد است (سیوژت/
روايت) .در داستانک و نمايشنامه وقتی ضحاک جمشید را میکشد و اوديپوس خود را کور
میکند ،چون بر اساس خطای غرور در جمشید و هتک عصمت در اوديپوس است ،ماجرا
نیست و صرفاً از همان ماجراست.
فراتران :مطابق اين شرط ،فقط افرادی (فابیوال /رويداد) بايد برگزيده شوند (فابیوال /داستان)
که از طبقة باالی اجتماعی باشند .لذا اين شرط موتوس ،فقط به الية فابیواليی متکی است.
بنابراين در داستانک و نمايشنامه که اشخاص واالرتبهای مثل جمشید و اوديپوس حضور دارند،
اصل فراتران رعايت شده است .اگرچه تفاوتی که اين دو شخصیت دارند در اين است که
جمشید بهگواه منابع مختلفی نظیر اوستا ،آثار پهلوی و دوران اسالمی 03گناهکار و مستحق بادافره
است و لذا موجد کاتارسیس نیست و جزو آثار «نزديک به کمدی» طبقهبندی میشود؛ در حالی
که اوديپوس چون هامارتیای (خطا) 01ناآگاهانه دارد ،ايجادکنندۀ تزکیه در مخاطب است و لذا
جزو «تراژدی با فرجام دردانگیز» قرار میگیرد .در بحث اهمیت شخص يا کردار شخص ،هگل،51
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بهنحوی درهمتنیده شده است (سیوژت /روايت) که انتهای آن برآمده از عوامل خارجی و بعدی

بهعکس ارسطو ،کردار را مهمتر از فاعل میداند (کافمن)131 :1377 ،؛ در حالی که ارسطو کردار
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تراژيک ندارد چون قهرمان مرتکب آن نیست؛ ولی از منظر هگل ،صرفِ فاعلیت قهرمان اهمیتی
ندارد و آن میتواند کردار تراژيک تلقی شود.
 .2-3اجزاي موتوس
موتوس از سه جزء «دگرگونی ،بازشناخت و کاتاستروفی (فاجعه) »51تشکیل شده است که اگر
بهدقت نگريسته شود ،همگی جزوی از دگرگونی هستند؛ چنانکه بازشناخت وقتی روی میدهد
که تحول (دگرگونی) صورت پذيرد و کاتاستروفی نیز تحولی (دگرگونی) از سعادت به شقاوت
است .ارسطو «دگرگونی» را تبدل کردار برحسب ضرورت يا احتمال به ضد آن میداند،
«بازشناخت» را انتقال يک طرف يا طرفین از ناشناخت به شناخت که باعث دشمنی يا دوستی
«کاتاستروفی» را نیز کرداری قلمداد میکند که موجب مرگ يا رنج قهرمان شود .بر مبنای وجود
يا فقدان دگرگونی ،ارسطو موتوس را از حیث «پیچیدگی» به دو دسته تقسیم میکند .1 :ساده:
متکی بر کردار و بدون دگرگونی و بازشناخت است و  .2مرکب :مبتنی بر تسلسل کردارهای
همراه با دگرگونی يا بازشناخت يا هر دو و معلولِ عوامل خارجی نبودن (زرينکوب:1312 ،
 .)132-131ارسطو برای کمک به تشخیص دگرگونی ،قائل به عقدگانی تراژيک شده است و
تمام وقايع تا قبل از دگرگونی را عقده و از دگرگونی تا انتها را عقدهگشايی نام گذاشته است
(همان .)105 :بورا در انتقاد به تعريف قهرمانمحور ارسطو ،دگرگونی را منحصر به قهرمان
نمیکند و به شخصیتهای اصلی تسری میدهد .او همچنین بازشناخت را همانند ارسطو
محصور به شناخت انسان از انسان ديگر نمیداند و معتقد است شناختی که اوديپوس کسب کرد
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ايشان بشود تعريف میکند و همگامی دگرگونی و بازشناخت را عالیترين نوع میداند.

برتر از شناختی است که انسان از زخم يا نظاير آن 52بهدست بیاورد (باوره.)121-125 :1377 ،
آن قسمت از سخن بورا که نوعی از بازشناخت را ــ که حاصل زخم و نظاير آن نباشد ــ ارجح
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میداند ،کامالً مطابق با بوطیقاست و اساساً ارسطو نیز جز آن را تأيید نمیکند که بورا بخواهد
نظر او را رد کند .همچنین نقض بوطیقا بهخاطر روش بازشناخت ،ناشی از غفلت بوراست .او
سعی کرده است نوعی از بازشناخت را ارجح بداند که اتفاقاً ارسطو نیز همان را ترجیح میدهد؛
ولی نقد بورا بر اين است که چرا ارسطو قائل به چند نوع روش بازشناخت ،اعم از مرئیات و
غیر آن شده است .سخن بورا خود ناقض خويش است؛ چه ارسطو نیز در بوطیقا به تنوع روش
بازشناخت اشاره میکند و تنها يکی را ــ توالی حوادث و نه زخم ــ بهتر از ديگر شیوهها
میداند.
کردار در دگرگونی (فابیوال /رويداد  -داستان) ،تشکیل دو سطح ساختاری در اثر ادبی با
عنوان عقدگانی میدهد که به تبیین چگونگی تألیف دگرگونی (سیوژت /روايت) میپردازد .اين
روشهای متعدد پردازش (سیوژت /روايت) را تشکیل میدهد و گاه دگرگونی با حادثهای نظیر
مرگ و شکنجه (فابیوال /رويداد  -داستان) به کاتاستروفی که از نظر جايگاه ترکیب در اثر
(سیوژت /روايت) بعد از عناصری مثل هامارتیا قرار میگیرد ،تبديل میشود .بنابراين اگر کردار
دگرگونی و بازشناخت (فابیوال /رويداد  -داستان) وجود نداشته باشد ،موتوس از نظر پیچیدگی،
ساده است؛ ولی اگر کردار مزبور (فابیوال /رويداد  -داستان) وجود داشت و معلول عوامل
خارجی در ترکیب رويدادها (سیوژت /روايت) نبود ،عالیترين شکل يعنی مرکب خواهد بود.
 .2-3-0تبيين اجزاي موتوس
دگرگونی داستانک تبدل سعادت جمشید به شقاوت (فابیوال /رويداد  -داستان) است ،بهدلیل
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دگرگونی گاه با کرداری که موجب آگاهی (فابیوال /رويداد  -داستان) میشود ،بازشناخت با

غروری که منجر به گسستن فره از وی شد:
چنـــین گفـــت بـــا ســـالخوردهمهـــان
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هنـــر در جهـــان از مـــن آمـــد پديـــد

چــو مــن نــامور تخــت شــاهی ندي ـد []...

چنـ ـین گفتـــه شـــد فـــر يـ ـزدان ازوی

بگشت و جهان شـد پـر از گفـت وگـوی []...

بــه جمشــید بــر تیــرهگــون گشــت روز

همـــی کاســـت آن فـــر گیتـــیفـــروز
(فردوسی)05/1 :1331 ،

دگرگونی به آن دلیل که گسستن فره نتیجة تبعی غرور (فابیوال /رويداد  -داستان) است ،در
ظاهر به ضرورت است ،منتها حقیقت آن است که چون در شاهنامه اين ماجرا اولین موضعی
است که مسألة فره و گسست آن مطرح میشود ،اين مسأله از خارج از داستان ،يعنی ذهن شاعر
(فابیوال /رويداد) ،به ماجرا وارد شده است .همچنین اقداماتی مثل ايجاد نظام طبقاتی (فابیوال/
رويداد) جزو عقده (سیوژت /روايت) محسوب میشود .بعضی حوادث نظیر آبادگریها ،جزو
غرور جمشید است ،جزو جريانات اصلی است .تبدل از سعادت به شقاوت (فابیوال /رويداد -
داستان) که با گسست فره رخ میدهد ،آغاز عقدهگشايی است و حوادث بعدی تا قتل جمشید
عقدهگشايی (سیوژت /روايت) است .از آنجا که موتوس ساده است و ضحاک و جمشید يکديگر
را میشناسند ،بازشناختی (فابیوال /رويداد  -داستان) وجود ندارد .قتل جمشید (فابیوال /رويداد
 داستان) اگرچه مرگ قهرمان است ولی چون پیشتر هامارتیايی که موجد ترس و شفقت باشد(سیوژت /روايت) شکل نگرفته است ،کاتاستروفیای که الزمة کاتارسیس باشد رخ نمیدهد.
اين داستانک چون دگرگونی دارد ،موتوس ساده نیست .مرکب نیز نمیتواند باشد چون دگرگونی
آن مبتنی بر روش تألیف شاعر (سیوژت /روايت) است.
در نمايشنامه دگرگونی ،فروپاشی اوديپوس و افشای اسرار (فابیوال /رويداد  -داستان) است.
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حوادث فرعی است و برخی مثل بر آسمان شدن ،چون مقدمة (سیوژت /روايت) دگرگونی و

رويدادهايی که به اجرا درآمده است (فابیوال /رويداد  -داستان) و خیر (فابیوال /رويداد) ،اعم از
اصلی ،نظیر ازدواج با مادر و فرعی مثل جلوس بر تخت ،بهعالوۀ تفحص اوديپوس برای درمان
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طاعون که همگی قبل از دگرگونی هستند ،جزو عقده (سیوژت /روايت) است .از آغاز دگرگونی
تا پايان که انتظار اوديپوس برای دستور جالی وطن است ،عقدهگشايی (سیوژت /روايت) است.
بازشناخت نمايشنامه (فابیوال /رويداد  -داستان) چنین است :نخست ،مبتنی بر نشانة مرئی
مکتسب در بدن؛ قاصد در گفتوگو با اوديپوس به زخم پا اشاره میکند:
قاصد – حال زار تو از اثر زخمی که بر قوزک پايت باقی است ،معلوم است[ ]...پاهايت را
سخت با ريسمان بسته بودند و من آنها را گشودم / .اوديپوس – راست میگويی؛ من از
اوان طفولیت و هنگامی که در گهواره بوده ،اين زخم پا را داشتم (سوفوکل.)03 :1310 ،

دوم ،متکی بر توالی حوادث؛ وقتی معلوم میشود پولوبوس و مروپی 53والدين حقیقی
اوديپوس نیستند و يوکاستا خودکشی کرده است:
روشنايی روز! در اين حالت نزار که من دارم ،هستی من با گناه آلوده ،ازدواجم از روی گناه
بوده و دست گناهکارم به خون آغشته ،ديگر نمیخواهم انوار تو را به چشم ببینم! (همان:
.)01-03

رويـدادهايی (فــابیوال /رويــداد  -داســتان) مثــل خودکش ـی مــادر و نظــاير آن نم ـیتوانــد
بهتنهـايی اصـل کاتاسـتروفی را تشـکیل بدهـد؛ چـه ذاتـاً امـوری اسـت کـه بـرای اشخاصـی
غیــر از قهرمــان رخ داده اســت ،اگرچــه قهرمــان در ايجادشــان مــؤثر باشــد .در واقــع
فروپاشی اوديپـوس کاتاسـتروفی اسـت کـه متکـی بـر هامارتیـايی اسـت (سـیوژت /روايـت)
کــه ايجــاد تــرس و شــفقت کــرده اســت .نمايشــنامه موتــوس مرکــب دارد ،چــون ضــمن
برخــورداری از تسلســل کردارهــا (س ـیوژت /رواي ـت) ،هــر دوی دگرگــونی و بازشــناخت را
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اوديپوس – هیهات! اينک ديگر همة مطالب فاش شده و نکتة مهمی باقی نمانده است .ای

داراســت و بازشــناخت بــه دو شــیوه کــه يک ـی نشــانة مرئــی مکتســب در بــدن (زخــم) و
ديگری روش توالی حوادث (عالیترين شکل) است ،روی میدهد.
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 .3نتيجهگيري
داستانک در مواردی و نمايشنامه در غالب موارد با بوطیقا همسوست .مهمترين تحلیلهای مبتنی
بر دادههای اخیر:
 oدر حماسه چون شاعر ملزم به رعايت قواعد ضرورت و احتمال در بیان کردار نیست و
ممکن است از امور نامعقول بهره ببرد ،دگرگونی بر مبنای عوامل ذهنی وارد داستانک شده
است؛ همچنین بازشناخت که مبتنی بر دگرگونی است را بهصورت خودکار از فرايند حذف
کرده است .اين عکس نمايشنامه است؛ در آنجا عواملی که ايجاد دگرگونی میکند مبتنی بر
توالی رويدادهاست ،از اين جهت ايجاد بازشناخت نیز کرده است.
 oچون جمشید گناهی نابخشودنی مرتکب شد ،مجازاتش بادافره گناهی است که استحقاقش
به اين دلیل ،فرجام او ارزش تراژيک ندارد؛ بالعکس ،فرجام اوديپوس که گناهی ناآگاهانه
مرتکب شد ،از آن جهت که اطالع نداشت ،قابلیت ايجاد ترس و شفقت دارد و فاجعة
رخداده را دارای بار تراژيک کرده است.
 oداستانک چون در مجموعة شاهنامه قرار دارد ،نتوانسته است مستقل باشد و موتوس آن
بهخاطر تسلسلی که میان داستانهای شاهنامه است تام نیست؛ اگرچه در برخی از
داستانهای شاهنامه نظیر داستان فرود ،بهدلیل نوع روابطی که میان کردارهای آن وجود
دارد ،تسلسل داستانها ديده نمیشود و در نتیجه در آن موتوس میتواند تام باشد .نمايشنامه
که مقید به روابط میان مجموعة تبای نیست ،موتوس تام دارد .موتوس ،زمانی تام میشود
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را داشته است و چون استحقاق مجازات را داشت ،نمیتواند موجد ترس و شفقت باشد و

که تسلسل درونمتنی و گسست برونمتنی وجود داشته باشد.
 oتوالی حوادث سبب شده است که در هر دو اثر اصل وحدت کردار رعايت شود و سبب
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 oنمايشنامه چون در برابر مخاطبِ حاضر يا خوانندۀ فعال قرار دارد ،ناچار است قواعد منطقی
را رعايت کند؛ در داستانک چون اصل بر روايت و نه نمايش است ،مخاطب مشخصی که
قرار باشد پیش روی شاعر به نقد بنشیند وجود ندارد و لذا شاعر بر قواعد علیت اصرار
ندارد.
 oتسلسل کردار توانسته است مخاطب را با اصل اعجاب همسو سازد؛ چون نخست ،متکی
بر حوادث بیرون از خود اثر نیست و دوم ،بنای حوادث بر امور پیشبینیناپذير است.
 oتأثیری که فجايع واردشده بر قهرمان در مخاطب ايجاد میکند ،متأثر از استفادۀ هر دو شاعر
از طبقات باالی جامعه است .اين نیز به اين دلیل است که مخاطب برای آنکه به تزکیه
دست يابد ،بايد رنج را مالحظه کند و اگر رنج برای افراد خردهطبقه رخ بدهد ،چندان در
 oفرجام هر دو اثر چون مبتنی بر روابط علی درونمتنی و نه فرامتنی و برونمتنی است ،زايیدۀ
کردارهای خود اثر است .آنچه در پايان هر دو اثر میآيد ،صرفاً نتیجة منطقی حوادث درونی
است؛ کردارهای برونمتنی و فرامتنی در آن يا اصالً وجود ندارد يا اگر وجود دارد تابع
روابط درونمتنی شده و دگرديسی يافته است.
 oبرايند (سیوژت /بازنمايی روايت) داستانک و نمايشنامه بهخوبی تألیف شده است؛ زيرا:
نخست ،موضوعات و کسانی که در آثار حضور دارند ،تابع هدفی اولیه هستند که شاعران
در سر پروراندهاند .حکیم فردوسی چون بنای تبیین داستانپردازی مبتنی بر تاريخ دارد،
بیشتر شخصیتهايی آورده است که هم در مآخذ خود بهعنوان شخصیتهای تاريخی
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13

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1400.9.4.5.3

بیشتری داشته است و چون توانسته است آن داستان را بهتر بسرايد ،مانايی يافته است .دوم،

دورة  ،9شمارة ،4زمستان 0411

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

هر دو شاعر صرفاً به گزينش آن بخشهايی از افسانة خود پرداختهاند که مطابق و مرتبط
با کردار محوری بوده است و بقیه را ــ مثل ابوالهول و مرداس ــ صرفاً برای پیش بردن
ماجرا در داستان قید کردهاند .سوم ،شیوهای که هر دو شاعر در تنسیق کردارها ،مبتنی بر
پیوند آنها با يکديگر بهکار گرفتهاند ،آن آثار را از مادۀ اولیة خود که بیشتر اموری ذهنی
بوده است ،بهصورتی درآوردند که امکان اطالق داستان يا نمايشنامه به آن فراهم شود.
پينوشت
1. Mythos
2. Cathastrophe
3. Dionysius/Διονύσιος
Oedipus Tyrannus .0؛ همچنین ،برای جلوگیری از تکرار ،در تمام مقاله ــ جز ضرورت ــ از «داستانک» و
5. Olga Davidson
6. Senecan plays
7. Æschylus, Sophocles, Euripides
 .3مترجم نام وی را ( )Sir Cecil Maurice Bowraبهنادرست «باوره» قید کرده است.
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9. Fabula, Sjuzhet
10. Todorov, Barthes, Genette, Greimas, Saussure
11. James
12. Propp
13. Wellek & Warren
14. Lévi-Strauss
15. Booth
16. Contextual Narratology
17. Barthes
18. Chatman
19. Prince
20. Doležel
21. Herman
22. Fludernik
23. Frye
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بود پیش از آن که او دروغ گويد» (اوستا .)011/1 :1335 ،در منابع پهلوی و اسالمی از غرور ،طغیان و ادعای
خدايی بهعنوان گناه جمشید تعبیر شده است (روايت پهلوی03 :1317 ،؛ ثعالبی3 :1323 ،؛ مقدسی121 :1301 ،؛
بلعمی121 :1353 ،؛ ابنمسکويه7 :1137 ،؛ گرديزی.)37 :1313 ،
49. Hamartia
50. Hegel
51. Cathastrophe
 . 52ارسطو به شش دسته بازشناخت ،اعم از نشانههای مرئی ،قائل است ،ولی فقط بازشناخت از توالی حوادث را
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24. Eagleton
25. Webster
26. Culler
27. Bertens
28. Scholes
29. Green & Le-Bihan
30. Selden & Widdowson
31. Allen
32. Harland
33. Kolesnikoff
34. Martin
35. Toolan
36. Yves-Tadié
37. Erll
38. Jahn
39. Herman
40. Shklovsky
41. Tomashevsky
42. Schmid
43. Happenings
44. Story
45. Narrative
46. Presentation of narrative
47. Post-Structuralism
 .03مثالً اوستا :دروغگويی« :به شهرياری او نه سرما بود ،نه گرما ،نه پیری ،نه مرگ و نه رشکِ ديوآفريده .اينچنین

ارزشمند میداند.
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