
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  52 ـ 29، صص 1389پاييز و زمستان ، دوم سال اول، شمارة

 زيباشناسي شر

  به بررسي تطبيقي جايگاه شر در نگاه فردوسي و شكسپير با توجه
 »مكبث«و نمايشنامة » ضحاك ماردوش«داستان 

  ابوالقاسم رادفر
  احمد كيا

  چكيده
در اين نوشتار، درپي واكاوي دو اثر از دو زبان مختلف و از دو دوران مختلـف تـاريخي   

فردوسي : هاي دائمي بشر يعني رويارويي با شر است هستيم كه بحث آنها يكي از دغدغه
ابتدا از نظرگـاهي سـاختارگرايانه بـه بررسـي دو اثـر      . از سويي و شكسپير از سوي ديگر

شـمريم و   شناختي و ادبي متون را برمـي  هاي زبان و تفاوتها  خواهيم نشست و همساني
دهيم كه دو اثـر در سـطح گفتمـان روايـت سـاختاري مشـابه دارنـد و ازمنظـر          نشان مي

طور غيرمستقيم در هر دو اثر وجود دارد؛ آنگـاه   شناسي نيز وجوه مشترك فراواني به نشانه
اي دارد، نگـاهي   اينجا اهميت ويـژه آنچه در . كنيم متن را از نظرگاه هرمنوتيكي تأويل مي

شود و آن وجـود يـك جبـر     است كه به شكلي متفاوت به مقولة ادبيات تطبيقي انجام مي
شـود تـا    زماني در خلق آثار هنري است كه در آن، مسئلة تكرار زماني بيشـتر توجـه مـي   

هاي بينافرهنگي دو ملت؛ تكراري كه كـم و بـيش از مسـائلي سرچشـمه      مسئلة برخورد
اش بـر روي زمـين اسـت و تفسـيرهاي      هاي دائمي بشـر در زنـدگي   گيرد كه دغدغه يم

  .آنها و عدم دستيابي به اين مهم دهي به دگرگونه و متفاوت آدمي در پاسخ
شود و  هاي آنها در روندي كه به آن اشاره شد، ردگيري مي در اين مقاله، دو اثر و جهان

شـده   هاي مطرح به مقوله) كيهاني(ابدي / ازليهاي پاياني مقاله، دربارة نگاهي  در بخش
  . شود در زمان جاودانة آن بحث مي

  . تطبيقي، فردوسي، شكسپير، ضحاك، مكبث، شر :ها كليدواژه
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  مقدمه
هـر  . اين موضوع متعلق به زمان ماست. اين را از من نگرفته است. نه، اينطور نيست... 

ايـن  . هـا  ترنـد تـا انسـان    به ما نزديـك  ها حيوان. ايم دوي ما از روي آن رونويسي كرده
هر كدام از ... ها تر است تا با انسان شدن با حيوانات سهل خويش. هاي زندان ماست ميله

از . بـريم  همـراه مـي   رويـم، آنهـا را بـه    كنيم كه هرجا مـي  هايي زندگي مي ما پشت ميله
ها مبـين   ن نوشتهاي. نويسند همه راجع به حيوانات چيز مي  اينجاست كه اين روزها اين

موجوديت بشري، بـاري اسـت كـه بـر     ...  اشتياقي هستند به يك زندگي آزاد و طبيعي
كم در خيال از آن رهايي پيـدا   خواهيم دست كند؛ اين است كه مي دوش ما سنگيني مي

  )26: 1385يانوش، . (كنيم
 اسـت و دربارة كتابي است كه موضوع آن مسخ زني به روباه  از كافكا هشد جمالت نقل

اما با سه نوع نگرش مختلـف   ،روايت ساده است. در آن وجود داردنكاتي جالب و پيچيده 
اثر فرانتس كافكا  مسخنام  خواستيم بين كتابي به فرض كنيم مي. يك موضوع واحد در مورد

نظـر   بـه . انجام دهـيم  ،اثر ديويد گارنت شود خانمي به روباه تبديل مينام  ديگري به كتابو 
تشابه موضوعي، دليل مناسبي براي آغـاز بررسـي تطبيقـي و واجـد شـرايط بـراي        رسد  مي

بازكردن اين موضوع است، چرا كه دو اثر از دو نويسندة مختلـف بـا دو زبـان و بـراي دو     
خوب؛ به نظر شما كـدام نـوع نگـرش را در نهايـت ايـن بررسـي       . فرهنگ گوناگون است

بود كه يكي از اين دو اثر سرقت ادبي است؟ يـا   داشتيم؟ آيا نگرشمان منطبق با اين ديدگاه
تشابه بين دو اثر كافكا و گارنت را در فرم روايي، يعني مسخ انسان به حيوان بـدانيم و هـر   
دو اثر را مستقل از يكديگر بررسي كنيم؟ و يا همانند كافكا، به ماوراي ايـن هـر دو، يعنـي    

كه در مفهوم حقيقي و وجودي آن بدانيم و حقيقت زمان، دست يازيم و تشابه را نه در اثر بل
اثرپذيري هر دو هنرمند را از يك دوران در دو قالب جداگانـه و در دو ذهـن جداگانـه بـه     

ناپذير و غيرحتمي هستند؛ اما  شك هر سه نوع نگرش، واقعي و اجتناب بررسي بنشينيم؟ بي
نظـري فراانسـاني بـه    نگرش كافكا درخور توجه است، زيرا بر هستي سـايه انداختـه و از م  

اي اسـت،   نظر من، ديـدگاه يگانـه   اين ديدگاه، به. كاوش روح خود و اثر ديگر نشسته است
كـردن در   نشسـتن و روح زمانـه را اسـتخراج    نظـاره  يعني از نگاهي جمعي و فراانسـاني بـه  

ديدگاهي كه در اين مقاله درمورد دو اثر مكبث و ضحاك . امان از يك موضوع تكرارهاي بي
  . است» مفهوم شر: بازشناسي يك مفهوم در دو فرهنگ و دو ديدگاه «آن استفاده شده،  از

به نظر نگارندگان مقاله، در زمينة ادبيات تطبيقي نيز بايد به ايـن نـوع نگـرش كافكـايي     
سؤالي كـه  . شود توجه شود؛ اما متأسفانه بيشتر ديدگاهي از جنس دو ديدگاه ديگر ديده مي
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اثر مانند اين ذهن نگارندگان مقاله را به خود مشغول داشته ايـن اسـت    در زمينة بررسي دو
بودند و اين نوع مسائل، يعني تأثيرپذيري، آن هم بـه   كه آيا اگر نويسندگان اين دو اثر زنده 

يعني خواندن يكـي باعـث   (شود  هاي ادبيات تطبيقي نشان داده مي اين گونه كه در خوانش
يا دو نويسنده . كرد بايد مبحث ادبيات تطبيقي تغيير مي آيا ) شدن يكي ديگر شده است نوشته

رسيدند كـه هـر دو در دو جـايي     شدند و درنهايت به اين نتيجه مي به سرقت ادبي متهم مي
به نظر نگارندگان مقالـه، موضـوع بايـد خيلـي     . اند و همين مختلف به اين موضوع پرداخته

ادبيـات تطبيقـي در جايگـاهي فراتـر از ايـن       .تر از اين مسائل باشد كه مطـرح شـد   پيچيده
هاي ديگري را  هاي ماترياليستي و تحليل روابط آشكار و مستقيم جاي دارد و هدف خوانش

تري  هاي دقيق تر از اين موضوعات؛ همين بايد به خوانش هايي پيچيده بايد دنبال كند، هدف
غيـر محتمـل   «هـايي از جـنس    ارتعبـ . ها و اما و اگرها هايي فراتر از ابهام بپردازد، خوانش

هاي تطبيقـي موجـود،    در بررسي» رسد نظر مي به«و يا » احتماالً«يا » ممكن است«يا » نيست
  . شود و وجود دارد بسيار ديده مي
توان پذيرفت و يا اصـوالً در هـر    كدام را با قطعيت نمي ها محتمل است و هيچ همة فرض

يعني همواره با شـك بـه يـك موضـوع پرداختـه      (نوع نگرش تاريخي اين مسئله وجود دارد 
اي وجود داشته و اگر پاسـخ مثبـت    اصوالً آيا نيازي هست كه ثابت كنيم تأثيرپذيري). شود مي

  آيا هدف پيداكردن آن جريان نامرئي نيست؟ توان متصور شد؟ چه هدفي براي آن مياست، 
هستي با همة متعلقاتش  عنوان يك كل و بحث تطبيقي بازيابي ديالكتيكي نگرش انسان به

بـودن آن واكـاوي    عنوان كل ديگر است كه در ترازوي فراتاريخ سـنجيده و حـق و نـاحق    به
هـا و نـه انسـان     يعني تفكر جمعي حاكم بـر انسـان  (شود؛ و اين كاري است كه فراانسان  مي
. سـت ادبيات تطبيقي، پل بزرگي براي شناخت انسان ا. دهد انجام مي) عنوان يك فرد مجزا به

ها به وي در سويي قرار دهيم و در سوي ديگر، هسـتي را كـل    اگر انسان را با تمامي نگرش
توان رابطة اصلي انسان با هستي را  جرات مي بيروني ديگري خارج از انسان درنظر بگيريم، به

حـال اگـر تـاريخ را    . هنر، يعني بازخورد انديشه و و روح آدمي و خلقت دنيايي از نو، ناميد
اني مربوط به گذشته بدانيم و به بررسـي آن بنشـينيم، بـه نظـر نگارنـدگان مقالـه بايـد        گفتم

اي اليتغير و جاويدان نيز مطـرح باشـد    فراتاريخ يعني گفتماني مربوط به فراگذشته يا گذشته
آيـا تكرارهـا در   . آورد وجود مـي  شود و اين تكرارها را به كه به پيدايش اين مسائل منجر مي

هاي آن در حال جالب توجه نيست؟ علـت ايـن    ها به گذشته و بازشناسي تموضوع و رجع
شود نه چگونگي  ها چيست؟ در اينجا چيستي و چرايي تشابه بين دو اثر بررسي مي بازخواني
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هـاي   ها در تـاريخ حيـات آدمـي همـواره در صـورت      الگوهاي مشترك مابين انسان كهن. آن
ين الگوها را در جايگاهي فراتر از زمـان گـذراي   مختلف و به انواع گوناگون مطرح شده و ا
بازيابي اين الگوهـاي مشـترك، فـارغ از تـأثير و     . مادي و در فراتاريخ زمين جاي داده است

رابطة فرهنگي چيزي است كه در نهاد بشر قرار دارد و اين كشف در زمان، حـاكي از امـري   
نمـود معنـاداري پيـدا    ) نجا ادبياتو در اي(فارغ از معنا است كه در عينيت خود درقالب هنر 

) فارغ از روابط مادي آنها(به تعبيري ديگر، يافتن يك جريان نامرئي در بين آثار ادبي . كند مي
آيا نبايـد بـا ديـدگاهي ديگـر بـه ايـن تشـابهات        . و كشف آن در روح زمان مورد نظر است

ن بـه حقيقـت مطلـق    تـوا  نگريست تا بتوان علت وجودي آنها را يافت؟ با چه ديدگاهي مي
دست يافت و آيا اصوال حقيقت مطلقي وجود دارد؟ آيا وجود يك امر كلـي و يـك جريـان    

هـايي كـه در آنهـا از     دهـد، بحـث   هاي تطبيقي رخنمود خـود را نشـان نمـي    دائمي در بحث
درپـي تفسـير آيـا     هاي پـي  آيد؟ چرايي اين نوشدن ميان مي تشابهات و امور جاودان سخن به

ي انسانِ زمانمند را براي تفسير، به عمق »ما«تر نيست؟ ادبيات تطبيقي،  يقت كلينمود يك حق
شـوند؛ و هنـر، مفسـر ايـن      تر مـي  روز به حقيقت نزديك تفسيرها روزبه. دهد تاريخ پيوند مي
  . شود هنر، تفسيري است كه از طريق مفسر به زمان داده مي. موضوع است

هـاي آن در حـال، بـه نظـر      و بازشناسـي  هـا بـه گذشـته    تكرارها در موضوع و رجعـت 
كافكا آن را در بازشناسي روح : كند نگارندگان مقاله چيزي است كه كافكا نيز به آن اشاره مي

به نظر نگارندگان مقاله، كافكـا  . پردازد كند و اينكه هنرمند به رونويسي آن مي زمان مطرح مي
كه شرايط موجود حال ما را به اين تفسير سازد يعني اين تنها تازه و نوبودن تفسير را مطرح مي

  .همراه دارد شدن تفسيرها را به رهنمون كرده است؛ اما اين فقط منطقي
بايد به واكاوي اين اثـر پرداخـت، يعنـي بازشناسـي انسـان در       در مبحث ادبيات تطبيقي 

تفسـير  (تـر در زمـان انسـاني يـا تـاريخ       اي بـزرگ  ، و در دايره)ديدگاه ساختارگرايانه(اثرش 
هـاي   بايـد بـا تطبيـق   . تر در زمـان كيهـاني و هسـتي    اي باز هم بزرگ و در دايره) هرمنوتيكي

درپي در اين زمينه حركت كرد نه با حدس و گمـان و احتمـاالتي كـه چيـزي در نهايـت       پي
  .شود كه آنچه عيان بود، ديده شد نخواهد داشت و به اين نتيجة كلي منتهي مي

» شـر «انند ـي تجريدي همـمفهوم ـ وان گفته شدـعن تر ن كه پيشچنا همـ  الهـدر اين مق
شود؛ مفهومي كه همانند بازگشت به طبيعت كافكا، مضـموني بيـرون از زمـان     بازشناسي مي

شود؛ دواثري كه با وجود تفاوت قالب ادبي آنهـا،   اين مسئله در دو اثر ارزيابي قرار مي. است
رفته قـدرت   آيد كه رفته سخن به ميان مي» شر«، از آغاز در هر دو اثر. هاي زيادي دارند تشابه
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ي كه در هر دو »شر«آيد؛  شود كه به چه شكل از پا درمي گيرد و درنهايت توضيح داده مي مي
  .افتد ترين شكل اتفاق مي به كاملاثر، 

  

  تحليل متن ادبي با رويكرد ساختارگرايانه. 1
آيد، چيست؟ آيـا ايـن    در ذهنمان به وجود ميترين پرسشي كه بعد از خواندن اثري  ابتدايي

نيست كه در اين اثر چه چيزي يافتيم و درصدد يافتن چه معنايي هستيم؟ اما چگونـه ايـن   
  :معنا را بيابيم؟ آيا سازوكاري در متن وجود دارد كه به آن معنا بدهد؟ به اعتقاد بارت

وسيلة توصـيف زبـاني    به) پارول( گفتارها  هدف استوار ساختارگرايي، احاطه بر بيكرانگي پاره
محقق در مواجهه بـا  . شوند، نيست هايش هستند و از آن توليد مي ها، فراورده كه گفته) النگ(

شناسـيك،   شناسـيك، جامعـه   ها كه از جهات تاريخي، زبان ها و تعدد ديدگاه بيكرانگي روايت
وبيش خـود را در همـان    كم توانند مورد بررسي قرار گيرند، مي... تبارشناسيك، زيباشناسيك و

اي كلـي بـراي    دنبـال قاعـده   رو است و به يابد كه با ناهماهنگي زبان روبه موقعيت سوسور مي
  )28: 1385 بارت،. (هاي منفرد بندي، و كانون مركزي براي توصيف آشفتگي ظاهري پيام طبقه

ليـل روايـت   توان به اين قاعدة كلي دست يافت؟ يا اصوالً براي تح اما با چه روشي مي
  چگونه بايد عمل كرد؟

ريزي  در ابتدا به طرح: اي استنتاجي است ضرورتاً تحليل روايت، محكوم به استفاده از شيوه
) نامنـد  شناسان امريكايي يك نظريه مي آنچه زبان(شود  يك الگوي فرضي توصيف ملزم مي

و هم مباين الگـو  سوي انواع روايي مختلف كه هم مطابق  و سپس به تدريج از اين الگو به
ها است كه تحليل، توانايي  ها و مباينت تنها در سطح همين مطابقت. كند هستند، حركت مي

شان خواهد داشت اما  ها را با تمايزات تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي رجوع به كليت روايت
   )30 :همان(. اينك به ابزار توصيفي واحدي مجهز شده است

نحوة ورود به بحث تحليل و نقد اثر ادبي بسيار حايز اهميـت  با توجه به آنچه نقل شد، 
شـود ابتـدا الگـويي     است؛ از اين رو براي ورود به بحث تحليل، در ايـن مقالـه سـعي مـي    

براي دسـتيابي بـه ايـن مهـم و     . مند ادامه داد  ريزي شود تا بتوان بحث را به صورتي نظام پي
كنـيم و   استفاده در اين مقاله را تشريح مي پرهيز از هرگونه آشفتگي، نخست الگوهاي مورد

اند از الگـوي   اين الگوها عبارت. پردازيم آنگاه با استفاده از اين الگوها، به خوانش دو اثر مي
درآمدي بـر تحليـل   و  بوطيقاي ساختارگراتزوتان تودورف و روالن بارت كه در دو كتاب 

ترشدن بحث، از الگوهـاي ديگـر    روشن اي از موارد، براي در پاره. بيان شده استها  روايت
هاي كلي و تقريباً جامع  عنوان نگرش نيز دركنار آنها استفاده خواهد شد؛ اما اين دو نگرش به
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هـايي بـراي    شود، زيرا هر كـدام از ايـن دو نـوع الگـو، مكمـل      براي بحث درنظر گرفته مي
ديـدگاه بـارت   . انـد  مودهيكديگرند كه نگاه ساختارگرايانه را به بهترين شكل در خـود بـازن  

و ديدگاه تودورف برآمـده  ...  هاي والديمير پراپ، كلود برمون، گريماس و برآمده از ديدگاه
  . است... هاي ژرارد ژنت، توماشفسكي، و سلوفسكي و از ديدگاه

  تحليل ساختاري ـ تطبيقي ضحاك ماردوش و مكبث 1.1
اين خـود بـر سـاختار تودرتـوي      شود كه داستان ضحاك در درون داستان جمشيد گفته مي
شده كه  هايي درونه ها، گفته هاست و ديده روايت داللت دارد؛ روايتي كه بيشتر مبتني بر گفته

كنـد و حضـورش بـه كمتـرين      اي از موارد هويت خود را درميان آنها گم مي راوي در پاره
ي بـه راوي  بيت دارد كه ازميان آنهـا، حجـم كمـ    671داستان ضحاك . رسد مقدار خود مي

  .اختصاص يافته است
  :اند از توان به آنها اشاره كرد، عبارت كاركردهاي اصلي كه در روايت مي

كه در مالقات اول ضحاك با ابلـيس، ابلـيس آن را مطـرح    (پيشنهاد دستيابي به قدرت . 1
 )كند مي

 دستيابي ابليس به مقام خواليگري ضحاك، .2

 افسون و جادوكردن،. 3

 ار،دعوت به كشت. 4

 طلبي، قدرت. 5

 تالش براي رسيدن به جاودانگي، . 6

ـ كه  پدر فريدون ـ مرگ آبتين( شود كشتن شخصي كه انتقام برمبناي قتل آن انجام مي. 7
 ،)كشد ضحاك او را مي

 نابودكردن زندگي منجي درغياب وي و كشتن هر كس كه به وي ياري رسانده است، . 8

  تصميم منجي به انتقام،. 9
 ك ستم توسط حاكم و آغاز شورش،در. 10

 دادن درايت منجي در يك آزمون، نشان. 11

 .پايان انتقام و استقرار حكومت عدل. 12

تر نيـز تقسـيم    ماية ابتدايي توان به سه كاركرد اصلي و بن البته اين كاركردهاي اصلي را مي
  .فريب، قدرت، كشتار: اند از كرد كه عبارت
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رنگ خون در داستان سيطرة . زند داستان ضحاك موج مياين سه كاركرد كه در سراسر 
هاي اصلي اثر، مسئلة اصلي، جـدال بـين زنـدگي و     كه در تمامي بزنگاه طوري اصلي دارد به

  .انگيزي كه برفراز آن حاكم است مرگ است و فضاي رعب
دهد، آزموني كـه در يـك سـوي آن مـرگ و در      همه چيز را در آزموني سخت قرار مي

اين موضوعي است كه در مكبث نيز به شكلي ديگـر  . آن زندگي با ترس استسوي ديگر 
در تحليل درام مكبث، با يك اثر نمايشي مواجه هستيم كه اين امر خـود  . شود نشان داده مي

طور كه  توان به يك اثر نمايشي آن ها نمي طلبد؛ لذا از بعضي جنبه نوعي تحليل خاص را مي
ها شايد تاحـدودي بـه مقـوالتي     اين جنبه. ح است، پرداختدر تحليل يك اثر داستاني مطر

هـا   چون ديد، لحن و مسئلة زمان مربوط شود؛ زيرا در هر اثر نمايشي، هركدام از شخصيت
دربارة لحن اثر نيز . توان آنها را از خود صحنه تفكيك كرد نگرشي خاص خود دارند و نمي

يابد و شخصـيتي پيـدا    ود موجوديت ميـ راوي در كالم خ تر اشاره شد ـ همانطور كه پيش
هاي  به عبارتي، ديرش(هايي با روايت ادبي وجود دارد  دربارة مسئلة زمان نيز تفاوت. كند مي

نمودهـاي كالمـي، بـا    ). شـود  اي ديگر مطرح و يا اصالً نشان داده نمي زماني در آن به گونه
، سبكي مستقيم دارد چرا كـه  كالم. گيرد شود و معنا شكل مي هاي تصويري آميخته مي نشانه

گانـة   هـاي سـه   وحـدت . كننـد  وگوي خود را بدون هيچ تغييري بيان مـي  ها گفت شخصيت
شـود امـا سـير وقـايع از عليتـي       ارسطويي، وحدت مكان و زمان در مكبـث رعايـت نمـي   

  . كند تبعيت مي) و تاحدودي ايدئولوژيك(شناختي  روان
نامعمول و غريب نشان داده شده كـه ايـن    ، حال و هواي كلي اثر با عوامليمكبثدر 

انـد و در اثـر، شـاهد آن     امر، ناشي از عوامل گوناگوني است كه با يكديگر تركيـب شـده  
انگيـز   ويرانـي نفـرت  : دهندة كل نمايش اسـت  هستيم؛ بنابراين، كنش و واكنش آنها، شكل

چند منبع سـاطع   ها، گناه در روح قهرمان، تاريكي شب كه ظاهراً از زار، طرح جادو خلنگ
روش تحليـل  . اين مفهوم با جمـع چنـدين عامـل ديگـر نيـرو داده شـده اسـت       . شود مي

توان برمبناي چند جزء مشـخص از مفهـوم كلـي قـرار داد و از      ها و كنش را مي شخصيت
  .اين منظر اثر را تحليل كرد

  هاي روايت ضحاك و مكبث ها و نماد تحليل نشانه 1.1.1
ها و  در اينجا ابتدا نمايه. مل در دو داستان ارتباط تنگاتنگي وجود داردميان بعضي از اين عوا

ها در سطوح  ها و نشانه اين نمايه. شود دو اثر توضيح داده مي موجود درهاي  عالئم و نشانه
شوند و تركيبات به دسـت آمـده، معـاني     ها با يكديگر تركيب مي باالي روايت سطح كنش
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هاي مشتركي در  انگاره. كنند سازوكار معنادهي اثر را مشخص ميافزايند و  جديدي به اثر مي
  :شود دو اثر وجود دارد كه در زير به آنها اشاره مي

اين موضوع . ، تمامي اين تراژدي را در خود فرو برده است»سياهي«يا به تعبيري،  :تاريكي
شـود،   اي كه ديده مـي  افتد، قابل بازيابي است و نتيجه هايي كه در اثر اتفاق مي در اغلب صحنه

تصوير خنجر، جنايت دانكـن،  . افتد آن است كه همة رويدادها در شب يا در تاريكي اتفاق مي
جنايـت مـرداس در   ( .افتـد  هاي ليدي مكبث، همه در شب اتفاق مي جنايت بانكو، خوابگردي

  )افتد ن ضحاك نيز در شب اتفاق ميداستا
نخستين بار در پـردة يكـمِ مجلـس ششـم،     : ددرخش خورشيد تنها دو بار در سراسر اثر مي

شود و بانكو، پرستو را مهمان تابستان  هنگامي كه دانكن براي استراحت وارد كاخ مكبث مي
  )1904برادلي، . (خورد نامد و آخرين بار هنگامي كه مكبث شكست مي مي

يـد  افتـد و فردوسـي بـر آن تأك    در داستان ضحاك، طلوع خورشيد در چهار زمان اتفاق مـي 
آيـد و در روز دوم،   نـزد ضـحاك مـي    بار اول، زماني است كه ابليس براي خواليگري بـه : كند مي

برآورد و بنمـود يـاقوت زرد؛ بـار    / دگر روز چون گنبد الجورد : كند خورشيد با تأكيد طلوع مي
/ جهان از شب تيره چون پر زاغ . آيند دوم، زماني است كه موبدان براي تعبير خواب ضحاك مي

م آنگه سر از كوه برزد چراغ، و اين چراغ نويد رهايي از چنگـال شـب اسـت كـه در وجـود      ه
كنـد و   فريدون زاييده شده است؛ بار سوم، زماني است كه خورشيد از پشت فريدون طلـوع مـي  

شود؛ و بار آخر، زماني اسـت كـه روز مـرگ     فريدون براي جنگ با ضحاك به سويش روانه مي
طلوع خورشيد در بـار دوم و  . دهد وي خبر از سقوط سلطنتش مي ضحاك است و كندرو براي

جادوها در هـوايي ابـري و   . يابد دهد و سياهي پايان مي سوم، نويد رهايي از چنگال ابليس را مي
ـياهي  . گذارد زماني كه مكبث به گودال آنها قدم مي» شب هاي نيمه رقصند، ساحره طوفاني مي« س

ان است كه او احساسي مبني بر آن دارد كـه روح نمـايش   شب، عاملي بر ترس و وحشت قهرم
نور ضعيف مغرب آسمان در زمان تاريك و روشن غروب، اعالم آغاز خطر است؛ و ايـن  . است

رسند و زماني است كه بانكو بعـد از   زماني است كه مسافران به مكاني امن چون قلعة مكبث مي
و زمـاني كـه   » نور تيره است«بيند، زماني كه  كند و قاتالنش را مي سمت قلعه حركت مي شكار به

كـه گـرگ زوزه و جغـد فريـاد      ، هنگـامي »ها است تـا رم كننـد   سياهي شب عاملي براي طعمه«
هاي سياه  اخگران خود را نهان داريد تا هيچ پرتوي خواهش! اختران«كند  مكبث امر مي. كشد مي

تـرين دود   و خـود را در سـياه  ! شـب تـار  فراز آي اي «: خواند ؛ ليدي مكبث مي»و پنهانم را نبيند
اي  ماه كم فروغ است و هـيچ سـتاره  » ... زند دوزخ فرو پوش تا كارد برايم نبيند آن زخمي كه مي
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هــايش همــه  چشــمي بـه خــرج داده، شــمع  آســمان هـم امشــب تنــگ «: بــانكو. درخشــد نمـي 
چيـزي بـه   «: يـرد گ ها و رؤياهايش، وجودش را فـرا مـي   ؛ و ترسي عميق از خواب»...اند خاموش

ـيد ايـن    ! اي فرشـتگان رحمـت  . بـرد  سنگيني سرب بر دلم افتاده است و خوابم نمي زنجيـر كش
او نااميدانـه بـه   . »گشـايد  هنگام آسايش در بـه رويشـان مـي    هاي دوزخي را كه طبيعت به انديشه

صـبح روز  . كند و منتظر شنيدن صداي زنـگ اسـت   رود و مكبث وي را ترك مي رختخواب مي
در داسـتان ضـحاك   . »چهرة زمين را به زير خاك كرده است«و تاريكي » نور به گل نشسته«بعد، 

و ... شده روز روشن بدو الجـورد : ماند نيز نور حضور ضعيفي دارد و بيشتر به نوري الجورد مي
انگيز را در سراسر داستان به  ترسي دائمي در درون ضحاك وجود دارد كه وي، اين فضاي رعب

لـب  «: كس را ياراي رويـارويي و نافرمـاني از ضـحاك نيسـت     هيچ. كند يز منتقل مياطرافيانش ن
انگيـز و سـياه، در    اين فضاي رعب. »ز بيم سپهبد همه مهتران«يا » موبدان خشك و رخساره سرد

تـوان بـه    شود، مي اي به آن مي ازجمله عناصر جزئي كه به كليت اشاره. سراسر داستان نمود دارد
دروني ليدي مكبث اشـاره كـرد كـه تـرس وي از تـاريكي بـا جملـة نـديم         گسيختگي طبيعت 

گـاهي   و ترسش از شكنجه» ...به دستور او هميشه شمع دركنارش است«: گذاري شده است نشانه
، امـري  »! ...دوزخ چه دردناك است«: آيد است كه درونش است و از زبانش در خواب بيرون مي

بـرد و از تـرس آن در دلـش ابـدي      رو به نابودي مـي  كه در درون ضحاك نيز آهسته روانش را
. »دلش زآفريدون شده پرنهيـب «: و در جايي ديگر» ... دلش زآن زده فالش پر آتش است«: است

نكتة درخور توجه در اينجا اين است كه وجـود هـر دو شخصـيت مكبـث و ليـدي مكبـث در       
هايي از هر دو شخصيت  نشانه. (دليل خصلت اساطيري وي است وجود ضحاك است كه اين به

 ).شود ها به آن اشاره مي در وجود وي قرار دارد كه در بحث پيرامون شخصيت

: اي از فضاي كلي هر دو اثر، در عبارتي، به طور كامل خود را نشان داده است خالصه :دگرگوني
  :شود يـ در گفتار راس، نمود بارزي از فضاي كلي اثر گفته م پردة چهارم، مجلس سوم ـ در مكبث

ـا مـي  . يادآوردن خود نيز بيمناك است بخت كه از به دريغا سرزمين نگون تـوانيم آن را سـرزمين    كج
توان ديد؛ آنجا  خبران را خنده بر لب نمي مادري بناميم كه گورستان ماست؟ آنجا كه جز از همه جا بي

وه جانكاه چيزي اسـت  شكاف را گوش شنوايي نيست؛ آنجا كه اند ها و فريادهاي آسمان كه آه و ناله
پرسند كه از بـراي كيسـت، و عمـر نيكمـردان      نوا درآيد، كمتر مي جاياب؛ و چون ناقوس عزا به همه
  .ميرند پيش از آنكه بيماري گريبانگيرشان شود زنند، و مي تر از عمر گلي است كه به كاله مي كوتاه

وي هزار سال  نشيند و دوران حكومت و فردوسي، زماني كه ضحاك بر تخت شاهي مي
 : كند هايي رمزگذاري مي گونه با نشانه است، زمانه را به اين
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ــاري دراز  سراسر زمانه بـدو گشـت بـاز ــرين روزگ ــد ب  برآم
ــين فرزانگــان  پراكنده شد كام شـد ديوانگـان  نهــان گشــت آي
ــد  هنر خوار شد جادويي ارجمند ــكارا گزن ــتي آش ــان راس  نه
 ز نيكي نبودي سخن جز به راز  شده بر بدي دست ديـوان دراز

آيـد، در عبـارتي    وجـود مـي   اي كه در مفاهيم بـه  اين دگرگوني در اوضاع و زمانه و وارونگي
چـه زشـت   «: دهد، در گفتار جادوها در پردة اول، مجلـس اول  كليدي در مكبث خود را نشان مي

ـتي آشـكارا    «: ؛ عبارتي كه در گفتار فردوسي چنين است»است زيبا، چه زيباست زشتي نهـان راس
و » نهـان «، »آيين فرزانگـان «در چند بيت قبل، . هاي خاصي دارد ، عبارتي كه ظاهراً پيچيدگي»گزند

ـين        ارزي اين دو عبارت در هم. شده است» آشكار«، »ديوانگي« هـايي منطقـي بـا مصـرع فـوق، آي
اين . ام آنها در سوي ديگردهند و گزند را با ديوانگي و ك فرزانگان را با راستي در يك سو قرار مي

عبـارت  . راستي و دروغ، اين مرز ميان درون و بيـرون، در عبـارت فردوسـي حفـظ شـده اسـت      
در . كنـد  دهد و در عينيت تاريخي روايت نمود پيدا مـي  فردوسي، وارونگي را در مفاهيم نشان مي

ـين مـي  مرزهـا از . عبارت جادوها در نمايشنامة مكبث نيز اين وارونگي هدف آنهـا اسـت   رود و  ب
جمالت شكسپير، جمالتي همدالنه اسـت كـه راس از غـم    . آورد ها رو مي انسان به سمت تباهي

برد به نحوي  سر مي ضحاك در دنياي اساطيري به. آورد زبان مي دادن موطن خود، آنها را به ازدست
  . كند يكه گفتار فردوسي فراتر از همدلي است و مرزهاي ايدئولوژيك يك اعتقاد را مشخص م

ـياهي مطلـق    : فضا و رنگ در كل تراژدي، رنگ در حقيقت مفهومي ندارد و همه چيـز در س
آيـد امـا    وجود مـي  فرو رفته است و تنها بعضي اوقات با درخشش نور و رنگ، روشنايي در آن به

نـور و رنـگ صـاعقه و آذرخـش در صـحنة اول،      . رود كند و ازبين مـي  ها را خيره مي زود چشم
كردن وي در هواي تاريـك قلعـه، مشـعلي كـه      در پيش چشمان مكبث، و خيره درخشش خنجر

هـاي در صـحنة مهمـاني     اند، مشعل خدمتكار و بانكو در زمان مالقات مكبث و بانكو روشن كرده
كنـد و   كنندة چهرة روح بانكو هستند، نور شمعي كه ليدي مكبـث بـا خـود حمـل مـي      كه روشن

نها يك رنـگ نمـود آشـكار دارد و آن رنـگ خـون اسـت كـه        هاي موجود، ت باالتر از همة رنگ«
دليـل و   بـي ) مكبث و ضحاك(، اينها در هر دو اثر )1904برادلي، (» سراپاي درام را فرا گرفته است

ها بلكـه   جاي روايت در جاي» خون«اين امر نه تنها در تكرار و تصريح خود واژة . تصادفي نيست
ـته و مـدام در هـر دو اثـر      ها نيز م در نفس خود رويدادها و كنش شهود است؛ تصويري كـه پيوس

در داستان ضـحاك، بعـد   : دهد هاي آغازين هر دو اثر خود را نشان مي خون از همان صحنه. است
ـاني دربـارة هويـت     ها و عالئم اطالع هاي روانشناسيك شخصيت از چند بيت اول كه به نمايه رس
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ـيت ضـحاك و مكبـث،      ابتدايي آنها اشاره دارد؛ كه در اينجـا نيـز ميـ    ـيفي شخص ان صـفات توص
دلير و سبكسـار و نابـاك   / جهانجوي را نام ضحاك بود «: عنوان مثال هايي وجود دارد، به مشابهت

كه در گفتار شكسپير، از زبان سرهنگ در مجلس دوم از پردة اول در توصيف مكبـث گفتـه   » بود
، يـا در جـاي   »... زنان بـر بخـت   نام، خنده راستي سزاوار اين آنجا كه مكبث دلير، و به... «: شود مي

ز راه بزرگي نـه از راه  / شب و روز بودي دو بهره بزين «: شود ديگر در توصيف ضحاك گفته مي
آنچه او باخـت، مكبـث   «: شود كه در كالم شكسپير و در گفتار دانكن دربارة مكبث گفته مي» كين

ز خـون پـدر شـد    «رود و  ر انديشه فرو مـي ضحاك پس از شنيدن گفتار ابليس، د. »...بزرگوار برد
آورد، گفتـارش از   و در مكبث، مرد خونيني كه خبـر جنـگ را بـراي پادشـاه مـي     » دلش پر ز درد

پرورد خداوند جنگاوري صف دشـمن را   فشان، چونان دست تيغ آختة خون«قهرماني است كه با 
ـتند در   گوييا مي... «: گويد مي و در دومين صحنة نبرد» بشكند تا با آن بندة سياه رويارو شود خواس

ـير    در داستان ضحاك، ابليس، وي را با خون به. »...فشان غوطه زنند هاي خون دريايِ زخم سـان ش
گيرنـد كـه ايـن     دهد تا او را دلير كند؛ مارهاي ضحاك با مغز مـردم و خـون آرام مـي    پرورش مي

شـدن ضـحاك بـا خـون، هماننـد       اين پروريـده . طور كنايي آرامش ضحاك است آرامش مارها به
... هـاي مرگبـار   اي ارواح پاسدار انديشه«: خواهد عبارت ليدي مكبث است كه از ارواح خبيث مي

مايه كنيد و راه و روزن هر نرمدلي را بربنديد تا هيچ عذاب وجداني عزم مرگبـارم   خونم را سنگين
شود؛ هر پهلـواني   طغيان و شورش و آواي جنگ و جوش از تمامي خاك ايران بلند مي. را نلرزاند

ـيد    كند و جنگي درمي از هر جايي سپاهي جمع مي ـپاه جمش گيرد؛ ضحاك به درخواست سران س
ـيم كـرد  «يابد و او را  كند؛ ضحاك وي را مي آيد و جمشيد فرار مي به ايران مي ، يـا در  »باره به دو ن
ـتن و غـارت و سـوختن    / دانست خود جز بدآموختن ن«: جاي ديگر ـتي و  «يـا  » جـز از كش بكش

ـتن  چو آمدش هنگام خـون «يا « مر آن اژدها را خورش ساختي/ مغزش بپرداختي  بـدو  «يـا  » ريخ
مگر كو سر و تن بشـويد بـه   «يا » همي خون دام و دد و مرد و زن«يا » نيمه دل ديدگان پر ز خون

ها  چه خون«: شود در مكبث نيز استفاده از خون فراوان ديده مي» هزارگناهان  ببرد سر بي«يا » خون
طلبـد؛   خون مـي «يا » خونت سرد و آن چشمان خيره تهي از معنا«يا » ...ريختند پيش از اين كه نمي

تـرين راز مـرد    زنان از پروازِ زاغ و زاغچه و كالغ پرده از نهفته فال... طلبد گويد خون، خون مي مي
ـيدنم همـان انـدازه     ام كـه واپـس   چنان خود را در درياي خون كشـانده «يا » .اند هخوني برگرفت كش

پايـان كـه در روايـت جـاري      جنس هر دو اثر، از خشونت بـي . »خزيدنم فرسا است كه پيش جان
مكداف كينـة  . شود كشي تأكيد مي در هر دو اثر، بر اهميت خشونت و كين. كند است، حكايت مي

ـين  كشتار زن و فرزندش ر ايـران و اسـكاتلند   . و گـاو را ) پـدرش (ا دارد و فريدون كينة كشتن آبت
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ـيچ  . شـود  هايشان افزوده مـي  شوند كه هر دو زخمي تازه بر جراحت غرق در خون توصيف مي ه
عشق فريـدون بـه   . عشق و انسانيت در اثر جايي ندارند. شود عنصر نرم و ماليمي در اثر ديده نمي

در مكبـث، نمـايش پـر از    . شود بر كينة فريدون از ضحاك تأكيد مي شود اما مادرش پرداخت نمي
هـر زمـان كـه جـادوگران     . اغتشاش و طوفان است و در ضحاك فضا آكنده از تـرس و هـراس  

ـتي  شود و در زمان غيبت آنها، صداي طوفان حاضرند، آذرخش و تندر ديده مي شـكن و   هاي كش
گيـرد، بـه    ها وزيـدن مـي   ها، مكان درختان، قلعه شنويم و طوفاني كه در زير تندرهاي مهيب را مي

ـاني كـه     . رسـد  گوش مي رسد، از تندبادهايي كه در شب مرگ دانكن به گوش مي ايـن امـر در زم
ـبيتي     ضحاك در اثر حضور دارد، فضاي ترس و مرگ در كالم و اثر جـاري مـي   كنـد؛ كـالم عص

ها  شود كه در كنش ميان انسان ه ميكند و آشفتگي آن در زيراساس داستان ديد بار پيدا مي خشونت
ـين نخواهـد     حكم مي) مكبث(و اهريمن ) ضحاك(نمود دارد؛ اژدها  رانند؛ ديگر گلي بـه روي زم

  ».همچون عمر نيكمردان«خواهد بود  رست، زيرا عمر آن كوتاه

در داسـتان  . انگارة ديگري كه در هر دو روايت به آن اشـاره شـده، بيمـاري اسـت     :بيماري
خوابي است  يماري عيني مورد نظر، مارهاي بر دوش ضحاك است و بيماري پنهان بيضحاك، ب

خوابي  كند كه بي طور بارز در شخصيت ليدي مكبث نمود پيدا مي و در داستان مكبث، بيماري به
ضحاك پس از همكاري در قتل پدر، دوبـاره بـا   . است، هر چند كه مكبث نيز به آن گرفتار است

ضـحاك  . شـود  در اين ديدار، با بوسة ابليس، دو مار بر كتف وي ظاهر مـي . دكن ابليس ديدار مي
مـر آن درد را  «، اما عجـز پزشـكان   »غمي گشت و از هر سوي چاره جست«دليل اين بيماري،  به

بيند تا اين درد درمان شود و  كشي مي ابليس در هيبت پزشك عالج را در انسان. »چاره نشناختند
خوابگردي ليدي مكبث نيز به جرم همكاري بـا مكبـث در قتـل دانكـن     . هالكت رسند مارها به
فكني ضمير ناخودآگاه ليدي مكبـث اسـت تـا رازهـاي      اين خوابگردي، عاملي براي برون. است
اي  ؛ مقولـه )1904برادلـي،  (» مكبث نيز دچار بيماري بيخوابي است«: اش را به بيرون بريزد درون

  .ن استكه در داستان ضحاك نيز، او دچار آ
  .خوابي بسيار تأكيد شده است در هر دو داستان، بر بي

  :شود مكبث پس از قتل دانكن دچار اين عارضه مي
ديگر مخسبيد كه مكبث دست به خون خواب برده : زد گمانم صدايي شنيدم كه فرياد مي به

گي كند، خوابي كه مرگ زنـد  پارة محنت را رفو مي خوابي كه آستين! گناه ـ خواب بي است
كي كـه  اخـورده، دوم خـور   هاي زخـم  هرروزه است و شويندة زحمت زندگي، مرهم جان

 .دهد و بهين خورش در بزم زندگي طبيعت بزرگ مي
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  :و در جاي ديگر
پس . گالمز خون خواب را ريخته است! ديگر مخسبيد: باز به همة اهل خانه فرياد برداشت

  !روي خواب را نخواهد ديدمكبث ديگر . كدور ديگر روي خواب را نخواهد ديد
هـا و   خوابي، ترس اين بي. خوابي ليدي مكبث از منظر پزشك، درماني برايش نيست بي
  .كند ور مي دهد و دوزخ درونش را شعله هاي ليدي مكبث را نشان مي هراس

كس  كه هيچ سرباز و ترس؟ ما را چه ترسي است از اينكه كسي بداند يا نداند، هنگامي! سرور من
  كرد كه اين همه خون در تنِ پيرمرد باشد؟ رت بازخواست از ما نباشد؟ اما كه گمان ميرا قد

ضحاك و مكبث، با عمل هولناك خـود،  . كند ي پيدا ميبيماري پادشاه به كشور نيز تسرّ
در صحنة مربوط به ارمايل و گرمايـل،  . كنند كشي، ايران و اسكاتلند را دچار بيماري مي شاه

  :دهد امعه تسري پيدا كرده است، خود را نشان مياين درد كه به ج
پر از / پر از درد خواليگران را جگر // ز باال بروي اندر انداختند / زنان پيش خواليگران تاختند
  ز كردار بيداد شاه زمين/ همي بنگريد اين بدآن آن بدين // خون دو ديده پر از كينه سر

اي كه از اين درد به مـردم سـرايت    بيمارييا در جاي ديگر، در گفتار دختران جمشيد، 
  :شود دهد و به آن اشاره مي كرده است، خود را نشان مي

وزآن كشور آيد بديگر // به رنج درازست مانده شكفت / همان نيز از آن مارها بر دو كتف 
  ز رنج دو مار سيه نغنود/ شود 

خواهـد كـه    از پزشك ميآيد،  شمار مي كشورش بهبيماري ِمكبث نيز كه خود عامل اصليِ 
توانسـتي تـا قـارورة كشـور مـرا بگيـري و        اگـر مـي  : علت بيماري اسكاتلند را بازشناسـد 

اش بـازگرداني،   اش را بيابي و مزاجش را پاك گرداني و آن را به تندرستي نخستين بيماري
، هاي، بندش را بكش ـ  ها در هوا بماند زنان مدت زدم كه بازتابش كف چنان كفي برايت مي

  ...ها را از اينجا براند؟ ريواسي، سنايي، مسهلي نيست كه اين انگليسي
» زخمي«و » خوني«، »گريان«هاي  كاربستن واژه هم با به) همچون دختران جمشيد(ملكم 

خواهي دارويـي   از كين«خواهد تا  مي) همانند فريدون(كند و از مكداف  از كشورش ياد مي
: گويد در صحنة فراخوان جنگ مي) همچون كاوه(؛ كثنس »بسازيم درمانِ اين درد جانكاه را

؛ كاوه بعد »به ديدار پزشك كشور بيمار بشتابيم و چندان خون نثارش كنيم تا بيمار شفا يابد«
كـه اي  / خروشان همـي رفـت نيـزه بـه دسـت      «: گويد از خروج از ايوان كاخ ضحاك مي

// ر از بنـد ضـحاك بيـرون كنـد     سـ / كسي كو هواي فريدون كند // پرست  نامداران يزدان
  .»بدان ساية فرّ او بغنويم/ يكايك به نزد فريدون شويم
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  هاي هر دو اثر ها و شخصيت رفت تحليل پي 2.1.1
هـايي كـه مـابين     شود و مشـابهت  در اينجا دربارة ساخت دراماتيك مكبث توضيح داده مي

هاي هر دو اثر  و شخصيت هاي آن رفت كاركردهاي اصلي و كاتاليزورها وجود دارد و به پي
  .شود شود، نشان داده مي مربوط مي
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  تقابل دو ديدگاه: مكبث ماردوش. 2
هاي فردوسي است كه شالودة ايدئولوژيك  ترينِ داستان ترين و پيچيده داستان ضحاك، فلسفي

شود؛ داستاني كـه در سـير    در آن ريخته مي شاهنامهچهارچوب كلي نظام فكري  يك نظريه و
. ميـرد  ماند و هرگز نمي كند و اين اسطوره تا آخر باقي مي خود از انسان به اسطوره حركت مي

اي اساسي است كه در مكاتب فلسفي گوناگون دربارة آن بحـث شـده و    جاودانگي شر، مقوله
لمـت روح انسـان، پايـدارترين بخـش از نهـاد وي اسـت كـه        وجود نيروهاي اهريمنـي و ظ 

رود و ارزش حيـات وي بـه نـوع نگـرش      ترين گرايش انسان براي زندگي به شمار مي اصلي
  . انسان به اين مهم بستگي دارد

وجود كيومرث، آغاز تاريخ بشـر اسـت و او   . شود با كيومرث آغاز مي شاهنامه تاريخ در
انسان در زمان كيومرث عريان به روي . سازد ندگي ساختار مينخستين انسان است كه براي ز

اين كشـف، خـالي از ذهنيـت و    . كند گذارد و محيط پيرامون خود را كشف مي زمين قدم مي
انسان در جدال با محيط پيرامون خود، فقـط بـه   . فلسفه است و عناصر مادر در آن نمود دارد

الجثـه و   ؛ طبيعتي كه با موجودات عظـيم هراس عيني توجه دارد و آن هراس از طبيعت است
انسان براي بقاي خود بايد بـا  . دست او است ديوان در ارتباط است و نخستين مرگ انسان به

نيروهاي اهورايي در يك لحظه . طبيعت مبارزه كند، اما شعور و دركي براي مقابله با آن ندارد
انسـان در ايـن   . كنند راي نبرد آماده مينمايانند و او را ب و با يك اشارت، خود را به انسان مي

آورد و طبيعت را بـه زيـر    از پيله درميمدد درايت خود، سر  شود و آرام آرام به نبرد پيروز مي
نشيند؛ آهـن   پرستش مي هاي شب به كند و در تاريكي آتش را كشف مي: كشد سلطة خود مي

دارد، دانشي كـه آن را   گام برمي هاي لرزان در راه دانش كند و با قدم را از سنگ استخراج مي
آيد و نخستين انسان قدرتمند گيتي پا بـه عرصـة وجـود     هنرها پديد مي. آموزد از طبيعت مي

رسـد؛ طبيعـت    انسان به غايت خـود مـي  . جمشيد: گذارد كه نمونة اعالي نوع خود است مي
  پذيرد؟ ان ميراستي پاي پذيرد؛ اما آيا به هاي او پايان مي زيرسلطة انسان است و هراس

. وجـوي آن برآمـد   اين نقطه، نقطة آغاز است؛ آغازي كه انسان در كـل تـاريخ در جسـت   
گـاه پاسـخي    هايي كه هـيچ  هاي متعددي درمقابل انسان قرار داد، پرسش زايش فلسفه، پرسش

رويارويي : افتد درخور براي آنها يافت نشد و در اينجا نخستين رويارويي انسان با آن اتفاق مي
شـود   شر از درون انسان نمايان مي. رسد نظر مي درون؛ امري كه سيطره بر قلمرو آن محال به با

شود كـه ازخـالل    انسان با شر درونش مواجه مي. يافتن درون انسان است و اين بزنگاه، عينيت
در ايـن نقطـه، اولـين بـدعت     . غـرور : دهـد  ترين صفت بشـري خـود را نشـان مـي     عصياني
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داسـتان  : شود اي ديگر دنبال مي روايت به شكل موازي در نقطه: افتد تفاق ميسرايي نيز ا داستان
خواهـد، امـا سـودي     رود؛ بايد پوزش مـي  فر ايزدي جمشيد ازكف مي. شود  ضحاك آغاز مي

هـاي درون، افسـار گسسـتند؛ بايـد آزاد      سـياهي . طور كه توبة آدم پذيرفتـه نشـد   ندارد؛ همان
ابليس براي اولـين بـار بـه هيبـت     . طلبي جاه: شود انش آزاد ميدومين بند نيز از دست. شدند مي

تـرين   كند، و انسـان را درمقابـل بـزرگ    آيد و كالبد جسماني انسان را تصاحب مي انسان درمي
گيرد  ابليس با هوشمندي ابتدا از انسان قول مي. مسئوليت يك تعهد: دهد ضعفش قرار مي نقطه

اش، يعني مرگ، قـرار   ترين حقيقت زندگي درمقابل يگانهفريبد و  و او را به توهم آرزويش مي
شـود و ذهـن بـا كورسـويي خـاموش       اي است كه انديشة انسان تهي مـي  اين لحظه: دهد مي
گونـه در   آدم نيـز ايـن  . شود رسيدن خود مي قدرت كشد و شاهد به شود؛ زبان را در كام مي مي

كيومرث نشانة معناداري اسـت  . ي شدبهشت فريفته شد و با هبوط به زمين، پادشاه جهان ماد
  . آيد وجود مي كه با آغاز دانش و هنر در روزگار جمشيد، جهشي در گونة بشري به

كنـد و   اش در چاهي سقوط مي او در زمان عبادت شبانه. مرداس، انساني خداترس است
ميرد؛ نشانة معناداري از سقوط فطرت خداجوي و سرشت نوراني انسـان كـه در چـاهي     مي
شـود   اهريمن به سومين بندش متوسل مي. رسد سلطنت مي كند و ضحاك به رف سقوط ميژ

پرسـتي، جسـم    اين شكم. پرستي شكم: آويزد كند و به گردن انسان مي و خود را از آن رها مي
شود كه روحش را به اهريمن بسپارد؛ و ابلـيس،   كند و او رفته رفته آماده مي بشر را آلوده مي

اي بـر   ظاهر كوچـك و خـرد، بوسـه    اي به خواسته: ضحاك را مالك شود براي هميشه، روح
: شود ، تا اين نقطه، دومين بار است كه به مار اشاره ميشاهنامه در كل. كتف و رويش دو مار

. اي پيچيده از شيطان آيد، استعاره نخستين بار در زمان هوشنگ است  كه با آن، آتش پديد مي
سان هنوز براي خواسـتة اهـريمن مناسـب نيسـت، لـذا از آن دور      اما در اين زمان و مكان، ان

رويش دو مار بـر  : شود بندي مورد نظر در اينجا و در داستان ضحاك محقق مي زمان. شود مي
ديگر درمان اين درد بـا ابلـيس اسـت و او چيـزي بـراي      . ها كه مرگي براي آنها نيست كتف

: ت و سنگي بزرگ براي تيرهاي وي اسـت طلبد كه همواره از آن هراسان اس آرامش خود مي
مانندي از جنون آدميـاني اسـت كـه در سـرزمين      انسان بدون مغز، تصوير كابوس. مغز انسان

ابليس براي هميشه در مارهـاي كتـف ضـحاك حضـور دارد و بـه      . كنند ضحاك زندگي مي
ت سـر  اش را پشـ  شـر، دوران كـودكي  . كنـد  شكلي معنادار در ادامة داستان ديگر ظهور نمي

جمشـيد  : گردد، يعني به جايي كه از آن آغاز شده بـود  دنبال هويت خود بازمي گذارد و به مي
: كنـد  براي اين امر، شر ديگري در انسان، بندهاي خـود را بـاز مـي   . بايد از سر راه كنار برود
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. افتـد  كند و نخستين تعرض به خاك اتفاق مـي  ضحاك به خود و حريم خود اكتفا نمي. طمع
تـا پـيش از ايـن، زنـان در     ). دختـران جمشـيد  (شـهوت  : افتد نجم بر گردن ضحاك ميبند پ

بخش انسـان   بايد آرامش اين شهوت . اند و اين نخستين حضور آنها است وارد نشده شاهنامه
اش همـواره در   مـرگ، كـه سـايه   : كنـد  شود؛ اما تنها دغدغة هميشگي انسان، او را رها نمـي 

   ».گ را كس ز مادر نزادمركه جز «: وجود دارد شاهنامه
كشتارهاي متعدد، فروافتادن ارزش زندگي، تبديل عشق بـه كينـه و دركنـار همـة اينهـا،      

دادن  جلـوه  دروغ، وارونه: گناه ششم: شود ترين بندها به ضحاك بسته مي ترين و محكم پيچيده
بـه دروغ  آنجا كه . دهد بخش مي حقيقت، امري كه در كنش ارمايل و گرمايل، نمودي زندگي

قهقرابرنـدة   بخش اسـت و از سـوي ديگـر بـه     شود، زندگي مغز انسان با حيوانات تركيب مي
چه نيازي به اين موضوع است؟ نام انسان، دليلي بـر بـود   . آدمي، گواهي دروغ براي آيندگان

. دانـد  ابليس اين را خـوب مـي  /ضحاك. وي است كه كيفيت اين بودن درگروِ رفتار او است
امـا  . بودن و عدالت اي نياز است براي تاريخ دال بر نيك بودن، به گواهي و هميشهبراي ماندن 

هراس . يابد كاوه، جرقة لحظة حساس تاريخ است كه نيكي بروز مي: شود اين امر متحقق نمي
آيـد كـه    شود و نخستين انقالبي پديد مـي  گواهي پاره مي. بشر، همواره از اين بوده و هست

فريـدون  . كنـد  سازد و شرايط را براي دگرگوني مهيا مي لباس خود مي درفش خود را از تنها
رود  اهريمن به هندوستان مي. كند سوي او باز مي اش نياز داشت و كاوه دستانش را به به ياري

. رسـند  نشيند، دختـران جمشـيد بـه او مـي     و فريدون، برآمدة طبيعت و انسان، به جايش مي
؛ و ايـن  )نخستين عمـل درخـور سـتايش ضـحاك    (ردد گ واسطة زنان خود بازمي ضحاك به

شـر  . حسـادت : شـود  كشاند و هفتمين گناه را مرتكـب مـي   سوي تباهي مي بازگشت او را به
اي اين صحنه، فريدون اسـت؛   پيروز لحظه. شود رسد و نبرد آغاز مي طور كامل به بلوغ مي به

ماند و دربنـد   براي هميشه ميرسد و شر  اش مي اما او نيز خواهد مرد و ضحاك به جاودانگي
پرسشي كـه  . بودن: ترين پرسش هستي است اين رويارويي فلسفي فردوسي با مبهم. شود مي

  . گاه پاسخي براي آن نيابد انسان شايد هيچ
دانتـه  . زند هفت گناه كبيره به اعتقاد مسيحيان در قرون وسطي، رنگي از ترس و خون مي

ترين صورت بيان  هاي بزرگش آن را به شاعرانه ر تراژديكند و شكسپير نيز د آن را مطرح مي
ترين تفسير اخالقيات دنياي پيشامدرن در دنياي مدرن غرب است كه  شكسپير، زنده. كند مي

هاي درون انسـان اسـت؛ و    هر تراژدي شكسپير، نگاهي به سياهي. شود همواره بازخواني مي
  . آميزترين آنها است ترين و فاجعه مكبث، تلخ
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، نخستين و آخرين تراژدي شكسپير است كـه در آن نيروهـاي اهريمنـي عينيـت     بثمك
 يـافتن، در  آورند؛ كه اين عينيت هاي وجود به ديده مي ترين بخش يابند و خود را از دروني مي

  :شود زمان و مكان درست انجام مي
  آنگاه نه زمان سازگاري بود نه مكان، 

   .خواستي هر دو را سازگار كني و تو مي
  اكنون سر سازگاري دارند و همين سازگارياما آنها 

  .كند است كه تو را ناكار مي

پادشـاهي اسـت بـس پارسـا     . دانكن شاهي سالخورده است و پاي بـر آسـتانة بهشـت دارد   
براي انسـان،  ) از سه سطح ممكن(عنوان باالترين سطح  ؛ و شكسپير پس از معرفي او به)مرداس(

طور ضمني  اين سطح به. دهد نابيني يعني برزخ را درمقابل ما قرار ميبدون اتالف وقت، مرحلة بي
دليل خيانـت گنـاهي اسـت كـه      تازگي به شود كه به در توصيف مرگ سپهساالر كودرو تبيين مي

  : اينك در روح سپهساالر جديد كودور، يعني مكبث، تار تنيده و نضج گرفته است
هـاي خـود اعتـراف كـرده، و از محضـر       نـت آشـكارا بـه خيا  ) سپهساالر كودور(كه او ... 

  ...  تان طلب بخشايش كرده شهرياري

  :گويد دانكن پاسخ مي
  :اي نيست تا بتوان نقش ضمير را در چهره خواند هيچ شيوه

  . او نيكمرد نجيبي بود كه من به او، باوري تمام داشتم

و درست همانند ا. نشيند جاي سپهساالر كودور مي شود و به در اين لحظه مكبث وارد مي
در شخصـيت مكبـث،   . پدرش خيانتكار است و همچون وي مـورد اعتمـاد دانكـن اسـت    

سـوي هـدفش    شود، حسادتي كه مكبث را بـه  داري نيز به ملكم احساس مي حسادت ريشه
  :كند تر مي اش راسخ جنايتكارانه دهد و در اقدام سوق مي

  اين است آن سدي! امير كامبرلند 
  ر درغلتم يا كه از فرازش بجهم،بايد از آن به س كه 

  .زيرا بر سر راهم ايستاده است
  !اخگران خويش را نهان داريد! اي اختران

  هاي سياه و نهانم را نبيند تا هيچ پرتوي خواهش
  !بسته باد ديده بر دست

  .، به آنچه از ديدنش در هراس استاما چون كار كرده شد، گشوده باد ديده
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حدذاته نيـك   هاي او براي انصراف از جنايت، في بهانه. يندگز مكبث آشكارا شر را برمي
است اما تماماً ماهيتي زميني دارند، ازجمله ترس از عقوبت دنيوي و يا ترس از نرسيدن بـه  

گردانـد، و ايـن    اش بازمي سهولت او را دوباره به نيات جنايتكارانه هدف؛ اما ليدي مكبث به
دهنـدة آن   كند و ايـن، نشـان   وجود مكبث نابود مي هاي عذاب وجدان ظاهري را در مانده ته

شوند هيچ عذري پذيرفتـه نشـود و قصـد سـنگدالنة مكبـث را در       است كه در موجب مي
  :نمايد انتخاب بدي برمي

  :خاطر است شاه بدينجا از از دو جهت آسوده
  نخست از اين جهت كه من خويشاوند اويم و رعيت او

  د؛كه هر دو نسبت را چنين كاري نشاي
  ديگر آنكه ميزبان اويم

  اش بربنددم بايد در به روي كشنده كه 
  .نه آنكه خود كارد به روي بگشايم

  فزون بر اين، اين دانكن
  اش را چنان به كار برده و در مقام واالي خويش قدرت شاهي

  هاي وي چنان به پاكدامني زيسته كه نيكخويي
  همچون فرشتگان، به زبان صور

  ... ف، از ستاندن جانش، داد خواهد خواستاز اين كار شوم شگر

انگيز است كه از هرگونه  جاه و نفرت تراژدي مكبث فقط سرگذشت دو آدمكش صاحب
سجية معنوي عاري هستند و خرد بسيار متوسط دارند؛ جنايتشـان ابلهانـه و مبتـذل اسـت و     

را هـيچ انگيـزة    كشاند و دهشت كارشـان  بودن عمل، آنها را به ورطة نابودي مي همين ابلهانه
گذرنـد،   شـوند، مـي   در اين اثر، قربانيان فقط يك لحظـه پديـدار مـي   . پوشاند درخشاني نمي

تـر از آن   تر و نااستوارتر و سخنانشـان انـدك   افتند؛ زندگيشان كوتاه لرزند و به زير تيغ مي مي
ي دركـار  هـيچ ابهـام  . است كه بتواند محيط و فضاي نمايشنامه را بيافريند يا رنگارنگ سـازد 

شاعر كامالً قصد دارد همة توجه ما را به قـاتلين جلـب كنـد، قهرمانـان ناچسـب و      . نيست
عنصري كه هم در داستان ضـحاك و هـم در اثـر شكسـپير     . حال بشري غيرمعمول و درعين

هـا اسـت،    بـودن شخصـيت   بـودن و انسـاني   دهـد، عينـي   خود را بيش از همه چيز نشان مي
همه . رساند ندرت صداي خويش را به گوش مي چون فردوسي بهكه شكسپير نيز هم طوري به

خيز و بسيار عميقي بر سراسر هـر   چيز درحد ضرورت وجود دارد؛ با اين همه، زيبايي اندوه
شويم كـه بـه هـيچ روي قهرمانانـه و      رو مي دو روايت پرتو افكنده است و ما با عظمتي روبه
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مش در چنـان پهنـة وسـيعي زيسـت     درحقيقت مكبث و شـريك جـر  . مافوق انساني نيست
نماياند و بسـي كمتـر از خـود     ـ تقريباً يكسان مي منظري رفيعـ از  كنند كه خوبي و بدي مي

انگيزترين جناياتي كه ممكن  از اين رو، عاملين يكي از نفرت. ـ اهميت دارد واقعيت ـ زيستن 
هـاي   ضـحاك از نقصـان  انگيزد و ماننـد   است انسان بدان دست برد، هيچ نفرتي در ما برنمي

مفهـوم كلـي هـر دو اثـر،     . دهد زنند كه آنها را به نابودي سوق مي خويش دست به كاري مي
ها در  شخصيت. مثابة ديالكتيكي مابين زشتي و زيبايي يا به تعبير ديگر ظاهر و باطن است به

يانت، آاليش داشت كه بعد از خ ضحاك، دروني بي: هر دو اثر با نوعي تناقض مواجه هستند
شود و نبود عقل و خرد در تمييـز ميـان نيكـي و بـدي، او را بـه       با نوعي تناقض مواجه مي

دهـد و   رفته اين تمايز را ازدست مـي  كشاند؛ از سويي، مكبث نيز رفته اعماق شر و بدي مي
بودن وي در عملش خـود را   تواند قائل شود و ابله قدرت انتخابي مابين آنها براي خود نمي

  . دهد نشان مي
بـاوري تنهـا    گرايي و پيشرفت طور طبيعي درمقابل خطا ايمن است، تكامل بااينكه ذهن به

هنگامي نضج يافت كه باورهاي مذهبي تاحدي ضعيف شده بود؛ و از آنجا كه تا قبل از پايان 
  .قرن شانزدهم، تضعيف اعتقادات مذهبي تا اين حد نرسيده بود

وگوستينوس قديس بود، در فلسفة معنوي و اعتقادات دنياي شكسپير كه دنياي افالطون و ا
مادامي كه انسان معنايي از خدا در . پنداشت اش، انسان نخستين را همچنان كامل مي مذهبي

زعم  به. دور بود خود داشت، زهد نامعلوم و مبهم و غيرعقاليي و درنتيجه متزلزل، سخت به
نمـود كـه موجـودي ناكامـل      د ميشكسپير و همچنين افالطون و اوگوستينوس قديس، بعي

ـ رومي اعصار طال، نقره،  سفر پيدايش و رساالت يوناني. مستقيماً از دست خالق آمده باشد
اين مفهوم تا قبل . اند مفرغ و آهن به بعضي جزئيات مفهوم كلي ضرباهنگ زمان اشاره كرده
صورت تصـويري از   از آن، الجرم به تلويح در طبيعت اشيا وجود داشت، يعني در انسان به

. اي از حقايق معنوي حاضر بـود  تر، در اشياي مادي، به صورت سايه خدا، و در شكلي عام
بر صفحات تاريخ، كه با كمال ازلي شروع شده بود، كفرانِ بشر، مكرراً رقـم خـورده بـود؛    

. كـرد  اي خـاص متوقـف مـي    لكن شفاعت الهي، عقوبت اين كفـران را همـواره در لحظـه   
عـالوه، شكسـپير و    بـه . انجاميـد  قالب تنبيه و مكافات، به نظم در امور مـي شفاعت حق در

معاصرانش طبعاً منتظر بودند كه ضرباهنگ گذشـته، در آينـده ادامـه يابـد؛ و ماننـد قـرون       
وسطاييان عقيده داشتند كه اوضاع بسيار وخيم است و اين شرايط ظهور دوبـارة مسـيح را   

نخست مرحلـة همـاهنگي، بعـد    : رود نيا بر چه روال ميديدند كه د آنان مي. كند تعجيل مي
قدمي مهلك در راه خطا و گناه، سپس گسترش ناهماهنگي، آنگـاه گـذر از بـد بـه بـدتر،      
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تمايز دو نگاه شرق و غـرب  اين دقيقاً نقطة تالقي هر دو اثر در زمانِ كيهاني است كه به 
نگاه فردوسي، نفس شر كـه در وجـود ضـحاك تكامـل      در. شود درمورد مقولة شر منجر مي

اي تأييدي بر ايـن امـر    شود و به گونه شود، نابود نمي يابد و به سمبلي از ابليس تبديل مي مي
تي است كه وجود آن الزم است؛ از طرفي، خوانش فردوسي از اين مفهوم مطلـق بـه صـور   

اما در نگاه شكسپير، هماهنگي بايـد  . يابد صورت مكرر ادامه مي است كه اشتباهات بشري به
در پايان ضروري است عنوان شود كه شكسپير دقيقاً بـه  . اتفاق افتد و نيرويي آن را بازگرداند

انسـان شـد؛ و ايـن را در    ) طلبـي  جاه(كند كه در قرن بيستم، بيماري  صفتي در بشر اشاره مي
را با آن آغـاز  شاهنامه كند؛ موضوعي كه فردوسي  مطرح مي) آخرين تراژدي بزرگش( ثمكب
كند كه شكسپير بـا آن، بـه    ، و به عبارت ديگر، فردوسي از جايي آغاز مي)زايش شر(كند  مي

  :اما تنها يك چيز براي هر دو واضح است. دهد اثرش پايان مي
ــپرد ــري را س ــان ديگ ــت و جه  هـر چيـزي نبـرد   به جز حسـرت از د   برف
ــه ــه و مـــه همـ ــنم يكســـر كـ  ...تو خواهي شبان باش و خواهي رمه   چنيـ

  آه اي پارة ويران طبيعت، اين جهان عظيم هم
  . خواهد رسيد به نابودي

  
  گيري نتيجه

ان داده ـلي تطبيقي بررسي شـدند تـا نشـ   ــ به شك ـ ضحاك و مكبث اله، دو اثرـدر اين مق
رمورد نحوة تأثيرپذيري مستقيم دو اثر از يكديگر، با توجه بـه  هايي د شود كه فارغ از بحث

توان از منظري متفاوت و از روابطي از جنس ديگـر، آثـار را    روابط فرهنگي و اجتماعي مي
. دهندة جرياني نامرئي از تفسير زمان در اثر هنري اسـت  تحليل كرد؛ روابطي كه بيشتر نشان

ارگرايه، هـر دو اثـر بـا توجـه بـه روابـط بينـامتني و        در اين مقاله، ابتدا با رويكردي سـاخت 
دهندة ساختار و سيستم نشانگاني يكساني در روايت اسـت؛   متني تحليل شد، كه نشان درون

شـناختي و كيهـاني بررسـي     و در ادامه، با رويكردي خارج از دنياي متن، اثر در زمان هستي
ـ در اينجا  سان از يك مفهوم مطلقهاي يك شد كه در اين نوع نگاه به نحوة ردگيري جريان

هاي غرب و شرق پرداخته شـده   انداز به اين مفهوم در نگاه ـ و بازشناسي دو نوع چشم شر
است، نگاهي كه در پايان به اين نتيجه رسيده كه دو نگاه شرق و غرب در نوع روابط خود، 

هيم مطلق در زماني است اند و نوع روابط بين آثار از نوع تكرار مفا نوعي مكمل در زمان، به
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بـرد، تكـراري كـه بـيش از هرچيـز منشـأي آثـار در         سر مي كه فرهنگ آن جوامع در آن به
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