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 چکيده     

است که به  یاست که در آن وسوسه در انتظار کسان 1بومیوحش یایدن مکبث یایدن     

و  تیجناو  خشونت کشتار و و وحشتو  ترس ی  تراژدنامه، نمایش نی. ااندگراینده وسوسه

قرار  ی، اما سرعت در کنار کنددهدروی می تند زیاست. همه چ یستیاز همه ن ترفرا

 نمایشدر طول  یاصل یهاتیشود. شخص دینامه تأکنمایش متضادتا بر ساختار  ردیگیم

ها آن یای. دنبرندبهره میمختلف  یزبانسطوح کنند و در مراحل مختلف از یم رییتغ

، دلیری ،یطلبشود. جاهیم بازنموده یو مذهب یاسیس ،یاخالق یهادهیا ؛شده است میترس
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ـ و  هشاهنام داستان حماسی نیتربزرگـ  رستم واسپندیارآورده در نت ی  اصل های  مایهجان

 افول ،نابسامانیدر برابر  بسامانیان، مفهوم زم، «دو کالبد پادشاه»و « فرّ»مانند  مکبث

کشیده شده و با هم بحث به  یعیو عناصر ماوراء طب ناکیعبث ،تنیرویین ،یدوران قهرمان

 شده است.  سنجیده
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 dkhazaie@hotmail.com 
1 Wilderness  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225793.1401.18.2.6.6


 168 1401ان ،  پایيز و زمست34،  پياپینامه( هژ)وی پژوهشنامة ادب حماسی، سال هجدهم، شماره دوم 

 

 
 

  مقدمه. 1  

بیات جهان، کارهای ادچون دیگر شاه، همکلیّات شکسپیرو شاهنامة فردوسی 

آزمایی، اگر نیک اند و هر آبها نهفتهوار بسیار در آناند که ُدرهای شاههایی ژرفاقیانوس

شمار های ادبی بشر بهترین میراثای نیز تواند برد. این هر دو، از بزرگبکوشد، چه بسا بهره

سنجشی هم توان از دیدگاه ادبیاتکار را میهای  گوناگون این دو شاهآیند و بخشمی

شکسپیر  1مکبثرا با  رستم و اسپندیار)تطبیقی( با هم سنجید. این جستار، داستان 

ترین مطلقاً به [...] » داستان رستم واسپندیارسنجد. به گفتة جالل خالقی مطلق می

های حماسی جهان و به ذوق ترین داستانداستان حماسی به زبان فارسی و در شمار به

، این تراژدی  مکبث. از دیگر سوی، (931 - 930: 1390)« هاستترین آننگارنده مطلقاً به

ترین های شکسپیر و در عین حال، کوتاهنامهترین نمایشجویی، از شاعرانهشرارت و جاه

، به احتمال، پس از سه تراژدی بزرگ دیگر نوشته شده 2تراژدی او است. به گفتة برَدلی

رود پیش می آنتونی و کلئوپاترانهایی خود در  به سوی سبک مکبثاست و شکسپیر با 

شروران در میان دیگر قهرمان»در سخن  هرولد بلوم، « شخصیت مکبث هم،(. »321 :1919)

انگیزد. او کشندۀ پیرمردان و زنان و کودکان دردی را در ما برمیترین همشکسپیر، کم

(. 1 :2010« )کشتن آینده هم باای برای چیرگی بر زمان دارد، آناست و وسواس ویژه

نمایاند. به گون  مانندگی و تفاوت را میهای  گونهکار، الیهسنجشانة این دو شاهبررسی هم

دیگر سخن، هر چند این دو اثر، در دو زمان و دو زبان و دو فرهنگ و دو گونة ادبی ـ شعر 

ی نیز بین این دو اثر های  شگفت دیگراند، اما مانندگینامه ـ آفریده شدهحماسی و نمایش

به  شاهنامههست که دست کم تا زمانی که سندی مبنی بر آشنایی  احتمالی شکسپیر با 

 اندیشی  جهانی بین نویسندگان بزرگ است. دست آید، نشان از همانند

« دو کالبد  پادشاه»با مفهوم « فرّ»توان به شباهت مفهوم های  این دو اثر میاز مانندگی

، اهمیّت  مضمون  زمان، چگالیدن  زمان 3آغازیشگرفهای میانه و رنسانس، دهدر اروپای  س

ها بر )آزمندی برای به تخت نشستن  پیش از هنگام(، حضور  باشندگان  ماورایی و تأثیر  آن

زاد کنش  داستان و نمایش، مانندگی  رستم به مکداف در زاده شدن به شیوۀ رستمین/رستم

 
1 Macbeth 
2 A. C. Bradley 

 براعت استهالل.معادل نگارنده برای  3
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ندیار )و گشتاسپ( به مکبث ـ از جهاتی ـ ، فشردگی و انباشت  )سزارین(، مانندگی اسپ

 ها اشاره کرد. های درونی و برونی شخصیتمکشهای خیال، و کشزبانی و انگاره

 کرد. پيشينة پژوهش و روی2

و  داستان رستمبه برخی وجوه مشابه  (1388)پور یبهرام نینوشو  انیهاشم الیل

ز اپیش  اعت استهالل یا فضاسازی، تالش برای شاه شدنـ از جمله بر مکبثو  اریاسفند

بث، دو و مک تنی اسفندیار، دالوری اسفندیارموعد، سقوط و انحالل فضایل انسانی، رویین

وضوع اند، اما به ژرفی به مزن تأثیرگذار )کتایون و لیدی مکبث( ـ  اشاره کرده

ای مقاله نیز در (1394)ی ریام یمهد ی ورضا عباس ی،اریبخت یبهروز محموداند. ننگریسته

 اند.پرداخته مکبثو  «نیبهرام چوب»قدرت و مشروعیت در داستان  مسألةبه 

، امانیرستم و اسپندیار: زمان، بس»نویسندۀ این سطرها پیش از این در جستار 

اس خُرد و زمان و بسامانی و نابسامانی در مقی ةمسألبه  (1399)خزایی، «  نابسامانی

ی پهلوان وو دینی  نابسامانی با نگاه به سه نهاد  سیاسیـ  بسامانی ی گانهسه کالن، نیز

ه چنین شخصیت رستم و تالش او را برای ب. همخته استپردا، ندیارپرستم و اس در

 ته اسدیکاونی زمان و بسامانی و نابساما ةبند کشیده نشدن  خود و زمان در پرتو  مسأل

رزۀ مبا ندیار برای تاج بر سر نهادن وپایی تالش اسو از این دیدگاه چیستی و چر

وی ین ر. از استنگاشته شده اذات ارستم با زمان هم .ه استدیرستم با او را بررس

انی را در اش نگه دارد و بسامرا در بستر و مسیر  درست زمانکوشد می است که

رود  دیارنپم و اسرست یکی از نمادهای درخور  بررسی در جهان بپاید.جهان و م هک ه

 جا به آثاراناهمیت آن بازنموده شده است. در همهیرمند و پیوند  آن با زمان است که 

 یازی بهاند، اشاره شده است و نپرداخته« رستم و اسپندیار»مهمی که به داستان 

 تکرار نیست.

و  هشاهنام در نابسامانیـ  بسامانی گانةاست از تحقیق سه کنونی بخشیجستار 
 ،ماهپرداخت اررستم و اسپندیاین به داستان از  جاکه پیشهای بزرگ شکسپیر. از آنراژدیت

د اشاره خواه ایی، همان()خز هایی از جستار یاد شدهکوتاهی، به بخشناچار، بهجا بهدر این

 دازد. پریم مکبثسنجشانة این مقاله برجای بماند. اما بیشینة بحث به شد، که ویژگی هم
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اثر  1های میانهدو کالبد  پادشاه: پژوهشی در االهیات سیاسی سدهکالسیک  کتاب

 دو کالبد  پادشاهترین اثری است که به مفهوم ( مهم1957) 2هارتْویگ کانتوروویچا رْنْسْتْ 

دو بدن شاه: در کتاب  (1400) احمد اخوت (2-1-3 مقاله، بخش نک. ادامةپرداخته است. )
های سیاسی دیگر ، به دو بدن برخی شخصیتو قدرتناسی بدن شنشانه تأمالتی دربارۀ

اند ای کوشیدهنیز در مقاله (1400)زاده بیرجندی و سمیه حمیدی پرداخته است. زهرا علی

شناسی بدن، سیر تطور بدن سیاسی سلطان در تاریخ ایران را بر نظریات جامعهبا تکیه 

 واکاوند.

. در امبهره بردهدر ادبیات تطبیقی  3ای/مضمونیمایهکرد دروندر این پژوهش از روی

چنین خوانندگان بر ، عملی است که نویسندگان و هم4سازیمضمون»کرد این روی

یار الگوهای دهند. خوانندۀ هوشمعناهای نهفته در زبان، در جامعه، در فرهنگ انجام می

ر ساخت معناهای جدید های اثر نقشی کارا درا که به مضمون 6داشتیا برون 5خوانیهم

توان تنها چون کند. با در نظر داشتن این هدف، خوانش مضمونی را نمیدهد، کشف میمی

Stoffgeschichte  ماده( پوزیتیویستی به کناری نهاد)تاریخ »(Domínguez et al., 2015: 77 )

ی هاشود و دلیلهای دو یا چند اثر بررسی میها و دگرسانیدر این روش مانندگی

کرد نک. همان، فصل تر دربارۀ این روی)برای بررسی بیششود. ها نموده میها و تفاوتشباهت

 پنجم(

 های دو داستان . مانندگی3 

 در انگليس« دو کالبدِ پادشاه»در ایران و « فرّ»دو مفهوم:  .3-1

  . فر3-1-1ّ

« هرَّوخَ» یو در پهلو« هنَرف» باستان یو در پارس« هنگْنَور خَ» ای «هنَور خَ»: )در اوستا رّفَ»

 ای« هورِّخَ» ای« هرِّفَ» ای« رّفَ » یو در فارس« هرِّفَ» یمانو یهاو در نوشته« رگوَخَ» ای

و  یساالر ۀکه هر کس از آن برخوردار شود، برازند یزدیاست ا یموهبت ایفروغ «( هرِّخُ»

: 1385دوستخواه، )« دگستر و دادگر شوشیرسد و آسا یاریگردد و به شهر ییروافرمان

 
1 The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology 
2 Ernst Hartwig Kantorowicz 
3 Thematic approach  
4 Thematization  
5 Association  
6 Exclusion  
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افراد  فرّ اما ویژۀ [1]کیانی سخن به میان آمده است.  و فرّ ایرانی از فرّ اوستادر ( 1017

، در زامیاد یشت، اهورامزدا به زردشت اوستادر »نویسد، که سودآور میخاصی نیست. چنان

روزی نصیبش روزی و پیباید جویای فرّ )خورنه( باشد تا به« هر آدمی»دهد که هشدار می

فرّ پادشاهان ناپایدار »... نویسد، . همو می(6زیرنوشت  :چنین نک. همان، هم3: 1383)« شود.

« دهد.رانی از راه راست منحرف شود و به کژی گراید، آن را از دست میاست، و چون حکم

« ان.کسب فّر یا موروثی بود و یا از طریق پیروزی بر دشمنان و حریف»چنین هم (48)همان: 

اره اما آیین پادشاهی ایران باستان همو »( 198چنین نک. همان زیرنوشت ، هم87)همان:  [2]

اولی باعث نیل به مقام پادشاهی بود و دومی الزمة  [3]مبتنی بر دو اصل بود: تأیید و فرّ. 

 قابلیت افزود و کاست و پیوست و گسست دارد. فرّ (135)همان: « تداوم قدرت و فرمانروایی.

( Gnoli, online، ذیل فرَّ؛ 1386، ذیل فرَّ؛ یاحقی، 1019-1017: 1385نک. دوستخواه، چنین هم)

گی و بری از مفهوم فرّ بر مشروعیت خود بیفزایند و پیوستتوانستند با بهرهشاهان ایرانی می

انجام ا نمادهای حامل فرّ مانند تاج بهاین مهم را ب [4]انتقال شاهنشاهی را بپایند.

 رساندند. یم

 شیدوران پ یی متعلق بههاتاج»نگارنده پژوهشی مستقل دربارۀ تاریخ تاج ندیده است. 

 1میهیبه نام دی سربندی رانیا یهخامنش اند. امپراتورانهند کشف شده ةانیهار در خیاز تار

 ةهمیکم آن را اقتباس کرد و  نی. کنستانتزدند که بر تاج متقدم بوده استبر سر می

. . بخش تاریخ(ویکیپدیادر  Crown)نک. « زدندآن را بر سر میروم  یامپراتورسپسین ن حاکما

ه )موهبت الهی( و لطف رّتاج، فَ [او]» ... نویسد که دربارۀ جم می« تاج»احمدی در درآیند 

 3آن است که هر  ةو این نشان( 438 -437، 325 /2)کریستن سن، جا از دست داد یزدان را یکا

 ، برخط(1398)احمدی،  اند.دیگر بودهسنگ یکارای تقدسی همموهبت، د

 [5]ست. ارده سودآورهم به پیشینة تاج برای ایزدان و ارتباط آن با تاج شاهان اشاره ک

 « دو کالبِد پادشاه». 3-1-2

دو کالبد »های میانه و رنسانس  اروپا مفهومی هست که آن را در االهیات سیاسی سده

دو کالبد  پادشاه: پژوهشی در کانتوروویچ در کتاب سترگ و ماندگار ند. خوانمی 2«پادشاه
ریسی کرده است. این مفهوم را باریک (1957)چاپ نخست  های میانهاالهیات سیاسی سده

چکیدۀ پرسش اینکه در اروپای روزگار گذشته، انتقال پادشاهی از یک شاه به شاه سپسین 

 
1 diadem 
2 The King’s Two Bodies 
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است؟ به عبارتی، هنگامی که پس از مرگ  شاهی  گرفتهای صورت میبر اساس چه فرضیه

(، حال چه  ,2016Kantorowicz :412) 1«پادشاه مُرده است. جاوید پادشاه!»زدند فریاد می

کالبد »نام خاصی به کار ببرند و چه نبرند، منظورشان چه بوده است؟ منظور از دو کالبد، 

فردی  3«کالبد طبیعی»شود ـ و ـ که در تاج نمادسازی می (394)همان: جمعی  2«سیاسی

یابد که ـ بوده است. این دوگانگی در کالبد پادشاهی آینگی میـ شخص پادشاه (394)همان: 

سوی کالبدی سیاسی میرد و از دیگرسوی انسانی جسمانی است که چون دیگران میاز یک

د مجازی نام ت است. کاربرمیرد، جنبة االهی دارد و نماد قانون و کشور و دولاست که نمی

 (15)همان:  4جای حاکم ریشه در این ایده دارد. کالبد سیاسی را کالبدی رازْوَرزانهکشور به

 های میانه، ژرف، بدین مهم اندیشیده بودند. دانان و قاضیان سدهدانستند. حقوقمی

 6نادموند پالودهای گزارش یا هاریتفسدر  زابتی، حقوقدان دربار ملکه ال5ادموند پالودن
 که شرح دعواهای حقوقی است،( 1761انگلیسی  ةرجمت، چاپ نخست 1578)چاپ نخست فرانسوی 

 :سدینومی

 یگریو د است 7یعیطب ی کالبدکی ، به عبارتی،دارد کالبد دو در خود... پادشاه 

 معرضدر  میرااست  کالبدی (خود یبه خود)او  یعیطب کالبد. 8یاسیسکالبد 

که  یمشابه یهابیو ع یا پیری یکودکناتوانی و ، تصادف یا عتیطب یهابیآس

 کالبدشود. در برابر آن،  پدیدار زین یگریهر انسان د یعیطب کالبددر  تواندیم

 لیو حکومت تشک استیاز س کالبد نیلمس کرد. ا توان دید ورا نمی یاسیس

 کالبد نیعموم است. ا سعادت  مدیریت  مردم و  دنبرراه یشده و وجودش برا

 یعیطب کالبدکه  هایی استناتوانیو  هابیاز ع زین پیری وو  یاز کودک رها اً مطلق

اعمال  تواند، هیچ ناتوانی در کالبد طبیعی نمیلیدل نیبه هم .در معرض آن است

.  مانع آن شود ایکند و  اعتبار ساقط درجةاش از پادشاه را در کالبد سیاسی

(1761: 213) 

 
1 “The king is dead! Long live the king!” 
2 corpus politicum  
3 corpus naturale 
4 corpus mysticum 
5 Edmund Plowden 
6 Les Commentaries, ou Reportes de Edmunde Plowden (The Commentaries, or Reports of 

Edmund Plowden) 
7 Body natural 
8 Body politic 
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 ۀایدبرای نشان دادن  1ققنوس میرد. استعارۀرگز نمیگویی پادشاه ققنوسی است که ه

 (.  ,2016Kantorowicz :394گر است. )روشن 2«میردشکوهی که نمی»

 آوردکانتوروویچ نوشته، میسایمون تامسون در شرح مختصری که بر کتاب 

به سه  ،یاپیپ سازند،یها چگونه قدرت را مقانون نکهیا یدر بررس چیکانتوروو

در ساخت   یعمدتاً مذهب یهادهی: استفاده از نمادها و اآوردیم یمضمون رو

معنا در  یدگرگون ۀوی؛ و شتیو قانون و جسمان اتیهنر و ادب انیم پیوندقدرت؛ 

اغلب از  انه،یم یهاحاکمان  سده قدرت  که  دهدیگوناگون. / او نشان م یبافتارها

و  هالیوک چیکانتوروو. گرفتشکل می سایدر کل شدهنییتب شیوۀ تفکر قیطر

 ه یتوج یو برا کنندیم فعالیتجانب حاکمان  زا یابد کهی را میهنرمندان

سودمندی  ی  مذهب یهادهیا ن،یپادشاه بر زم سلطة ریقدرت، نظ اندازیدست

االهیات »را  یاسیس یازهاین یبرا یمذهب یهادهیا. کاربرد کنندمطرح می

 اتینشان دهد االه کهنیا یبرا  چینتورووکا ینمونة اصل /نامند. می 3«سیاسی

که را  دهیا نیدو کالبد پادشاه است. ا دۀیا ،شودبه کار گرفته میچگونه  یاسیس

 ،بردندیدر مقام هم انسان و هم خدا به کار م حیوجود مس حیتوض یدر آغاز برا

معنا که سلطان  نی؛ بدربط دادندحاکمان به  ،یاسیاهداف س یبرا تر،سپس

هم انسان : 5ای انتزاعیایدهاست  و هم  4شخصی جسمانیهم  و عیناً مانزهم

معنای استعاری دارای دو در این ایده، پادشاه بهکشور. اما  بازنموداست و هم 

ی هم جسم ،زمانهم ،که، پادشاه. بلستینماد ملت ن ،کالبد پادشاه .کالبد نیست

که معنا چگونه با  چیوروومضمون سوم کانت / و هم کشور.است گوشت و خون  اب

 ریتصو کیمتمرکز است که چگونه همان  نیبر ا شودیتوجه به بافتار دگرگون م

ی از تاجگذار دو کالبد پادشاهکتاب . ربردگوناگون به کا یهاوهیبه ش توانمی را

در  سیپادشاه انگل 7یکمم. تا اعدام چارلز  800در  6مقدس امپراتور روم یشارلمان

را از جمله های مختلفی حوزه نویسنده. ردیگیم. را دربرم 1649لندن سال

 
1 Phoenix 
2 Dignitas quae non moritur 
3 political theology 
4 physical person 
5 abstract idea 
6 Holy Roman Emperor Charlemagne 
7 Charles I 
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 یدارید یشعر و هنرها ش،ی، نمااساسیقانون  ،داریقانون ا ات،یفلسفه، االه

، مباحث متنوع نیاپرداختن به گسترده و  یزمان ةبره نیابررسی . کندیم یبررس

مختلف،  یهاندر زما توانیچگونه م دهد که روشن سازدامکان می چیکانتورووبه 

 (36-35 :2017) .نماد اطالق کرد کیرا به  یمختلف یمعناها

آید که حدود یک سده پیش ازو چگونه است؟ شکسپیر از دنیایی می مکبثاما جهان 

و خاندان  2در دوران قرون وسطای متأخر بین خاندان فرانسوی ولوا 1های صد سالهجنگ

های خاندان پلنتژنت به بعد از جنگ 4ن تیودورپایان یافته است و خاندا 3انگلیسی پلنتژنت

شود. پس ازو پادشاه می 6فرزندی ندارد و جیمز 5رسد. ملکه الیزابت یکمسلطنت می

پردازد، در پی هایی که به امر شاهی میهای تاریخی و نمایششکسپیر به ویژه در نمایش

صب کردن تاج و تخت با غ 7(شاه یوحنا) جان شاهبخشی به نظم حاکم است. در مشروعیت

شود و پادشاهی به کسی می رسد که شده خلع می، شاه  تدهین8ریچارد دومرویاییم. در 

-شوند و پادشاهی به ریچارد سوم میبرادرزادگان کشته می 9ریچارد سومحقش نیست. در 

گیرد خودش در سلسله جانشینی که پادشاهی را از ریچارد سوم می 10رسد و هنری  هفتم

آید. بنابراین بحث عمالً وجاهتی  برای پادشاهی ندارد و غاصب به شمار می پادشاهی

ای که یابد به گونهاندیشی بنا شده، اهیمت ویژه میسیاسی بدن شاه که بر اساس مصحلت

هم شاهی مشروع داریم که کشته  مکبثکند. در بدن سیاسی انتقال پادشاهی را ممکن می

شود بلکه به دلیل اعمالش پادشاه، از سلطنت خلع نمی شود اما مکبث به واسطة کشتنمی

هایش کشور را دچار نابسامانی کرده است. از آن سوی، شود چون با خطاکاریکشته می

دهندۀ پادشاهی خواهند بود کند که فرزندان بنکو ادامهگویی خواهران جادو آشکار میپیش

 12ندارند و مَلُکم 11پیوند خونی با دانکن که بَنکو تبار شاهی ندارد و فرزندان او همدر حالی
 

1  The Hundred Years’ War (French: La guerre de Cent Ans; 1337–1453) 
2  House of Valois 
3  House of Plantagenet 
4  House of Tudor 
5  Queen Elizabeth I 
6  James 
7  King John 
8  Richard II 
9  Richard III 
10  Henry VII 
11  King Duncan 
12  Malcolm 
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شود. شکسپیر دنیای خود را در نمایش به نامه پادشاه میاست که در نهایت در نمایش

فرزندی نیست و بر  ای که خط و روال جانشینی لزومًا از طریق پدرـکشد به گونهتصویر می

. یعنی گاه کسی که تواند هم توجیه شود و هم تغییر کنداساس مصلحت بدن سیاسی می

گاه ة جایلأمسکند. و در عین حال، اش را توجیه میحقی بر پادشاهی ندارد، امر شاهی

گاه بدن دهد یعنی این بدن در جایگاه بدن سیاسی نشان میبدن طبیعی شاه را در جای

سیاسی و قانون اساسی و کشور ضعیف و نخیف است و این آغاز مسیری است که چند 

انجامد و پس از آن شاه دیگر در انگلیس( می 1زدن گردن پادشاه )چارلز یکم دهه بعد به

جا بدنش را از قانون اساسی یا کشور یا ملت نیست. شاه بردست قانون اساسی که دیگر این

بدن شاه جدا کرده است، و حالت رازوَرزانة خود را دارد و تجسم گوشت و خونی ندارد، 

ا قرارداد اجتماعی، با دولت مدرن، در مقام بدن سر و کار جا دیگر بشود. اینمحدود می

داریم.  به سخنی دیگر، این مسیر، سیر گذر به دولت مدرن است. از حکومت مطلقه برون 

 ایم.ایم و وارد دوران مدرن شدهآمده

در بحث از فرّ و کم و زیاد شدنش، نوعی استعالییت دارد در صورتی که بدن سیاسی با 

اش گیتیانه )سکوالر( است یعنی صورت سکوالر بدن رازوَرزانه است. استعالییتمام وضعیت 

شود. کم و کند و یا بیمار میجا کم و زیاد شدن بدن در کار نیست؛ این بدن یا کار میاین

اش به خاطر بدنی است که آن را به مثابه قانون حمل شود و بیمار و نحیف شدنزیاد نمی

کنندۀ کشور و مردم نشان می دهد که بدن شاه در مقام مجموع کند. شکسپیر به نوعیمی

در خودش حامل ضعیفی است. گذر به دولت مدرن، حکومتی بسیار توانمند را پدید می 

ای که در برهه - در زمان پادشاه جورج سوم که به دلیل داشتن قانون مدرنآورد کما این

، هر شد روزیپ یناپلئون یهاو جنگ در جنگ هفت ساله ایتانیبر -دیوانه هم بوده است 

چنان یک امر استعالیی در شاهنامه فّر هم شکست خورد. کایدر جنگ استقالل آمرچند 

دهد و در عین حال هم انتقال پادشاهی را است. فرّ شاه را محدود می کند، به او قدرت می

رنسانس فکری؟ این  تواند بستری باشد برای گذار بهکند. آیا در این حالت فرّ میممکن می

پرسشی است مهم که در زمانی دیگر باید بدان پاسخ داد. تمایز فرّ با بدن پادشاه مهم 

است. شاهنامه در کنار هر چیز دیگری که هست، داستان زوال شاهان است، داستان زوال 

در مواجهه با مدرنیته روایت مالل است، شاهنامه روایت زوال فرّ است.  مکبثشکوه. اگر 

رساند. هم در کلیّت و هم در بسیاری از ن زوال فرّ به چه معناست؟ و ما را به کجا میای

 
1 Charles I 
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و فردوسی هر دو  شاهنامة ابومنصوریها با زوال سر و کار داریم و نویسندگان روایتتک

گویند. زوال شاهان از لحظة را باز می« سرآمدن روزگار کندآوری»مند این داستان هدف

توان تعریفی ز می شود. این زوال یافتن را چگونه باید تعبیر کرد؟ آیا میشروع زوال فرّ آغا

ها شایستة دیگر از فّر به دست بدهیم که وابسته به زوال شاهان نباشد؟ این پرسش

 1ها خواهم پرداخت.اند و در زمانی دیگر بداندرنگ

 آغازی. شگرف3-2

ا استان ردوار، در آغاز، چکیدههر دو،  نامة مکبثنمایشو  داستان رستم و اسپندیار

ه ی است کگمان از جاهایبی داستان رستم واسپندیارگویند. شانزده بیت نخستین بازمی

یابی به دست اند و دریغا که شاید بتوان گفت حتارد بسیار بدان زدهبُها دستنویسنسخه

خن صورتی نزدیک به سخن فردوسی هم دراین باره، دشوار است، هر چند طنین س

با  ابداستان رستم و سهرخوانی  )خطبه( ها هست. در سنجش پیشفردوسی در این بیت

ان داست ی خوانکند. پیشاین نکته بارزتر جلوه می داستان رستم واسپندیارخوانی  پیش
خور   درها کارکرد  به شگفتی از وحدتی ارگانیک برخوردار است. همة بیت رستم و سهراب

ی ر، فضاینخست، گویا در بها داستان رستم واسپندیارخوانی  پیشخود را دارند، امّا 

نایی انی غتر درخور داستکشد که شاید بیششادیناک و درخور  شادخواری را به تصویر می

 باشد تا حماسی،

 وارگُخوش ی کنون خورد باید مَ 
 

 شک آید از جویبارمُ بوی  که می 
 

 جوش ر ز مین پُر خروش و زَهوا پُ
 

 !ک آنک دل شاد دارد به نوشنُخُ 

                             (3/135/1-2)2 

 کند،امّا، به هر روی، آرام آرام غم را وارد صحنه می 

ـــــدهمی ـــــل بنال ـــــالیز بلب ـــــه پ  ب

 

ــــــدهمی  ــــــة او ببال ــــــل از نال               گ
                       (3/135/6)  

 

 
 

 

 

 گردد، نمایان میچنان که در سه بیت پایانی فاجعه آن

 نگـــه کـــن ســـحرگاه تـــا بشـــنوی
 

خُن   گفــــتن  پهلــــوی:ز  بلبــــل ســــَ
 

 
 های عمیقش در این وادی.زاده برای بحثبا سپاس از پیام حسن 1
جلدی نشر سخن( به کوشش خالقی مطلق.  4) شاهنامهها از راست به چپ: شمارۀ دفتر، شمارۀ صفحه، شمارۀ بیت از شماره 2

 . 2و 1های ، بیت135ة ( یعنی دفتر سوم، صفح2-3/135/1)نمونه را 
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ـــی ـــپندیارهم ـــرگ  اس ـــد از م  نال
 

ــــار!  ــــه زو یادگ ــــدارد جــــز از نال  ن
 

 چُــن آواز  رســتم شــب  تیــره ابــر
 

 ه زبـــر!بـــدرّد دل و گـــوش  غُـــرّان 
                      (3/135/14-16) 

 ق آمده،مطلویراست خالقی که درداستان را، چنانخوانی  افتة پیشاگر صورت بازی 

ر تنانهبیتوان باریکبپذیریم، هر چند و دربارۀ وحدت ارگانیک این متن آغازین می

 این یافتن   توان در آن دید: بهار طبیعت که نشان از پیونداندیشید، موارد زیر را می

/  همیخسپدنتیره بلبل  شب ) ندستی فردوسی، باد و باراداستان در فصل  بهار دارد، تنگ

انم که نرگس ند/  همی باد و نماز ابر بینم نچُ (،3/135/7)بدهمی چسگل از باد و باران ب

 اندر تنش فشان شود آتشدرَ/  پیراهنش دهمی بادْبدرّ ) و آذرخش (3/135/8)؟ مدُژچرا شد 

 بانگ ابر که نجام،ل و سرا، تجسّم و تصور  ظهور  اندوه  مرگ  اسپندیار در نالة بلب(3/135/11)

یبایی ست، زبه آواز رستم مانند شده است. گر نیک بنگریم، هر چند این بهار طبیعت، نخ

کش  آورد اما به هیچ روی، از آشوب تهی نیست. به دیگر سخن، کشارا فرایاد می

رستم و »مطلق در جستار  خالقی .آخشیجان  طبیعت، همان کشاکش  کسان  داستان است

هفت خوانی داستان پیش هنامههای شایادداشت( و نیز در 914-913: 1390« )یاراسپند
وت  است و تفا سنجیده رستم و اسپندیارخوانی داستان را با پیش خان اسپندیار

 [6]ست. ا خوانی بررسیدهناکی  دومین پیشخوانی را با اندوهناکی  نخستین پیششادی

کنند. این مجلس را با سه خواهر جادو بازی می، مجلس نخست  پردۀ یکم را مکبثدر 

 ، 1خوانیمترجمة نویسندۀ این سطرها با هم می

 :زن جادوی نخست

 دیگربار؟ سه تن دیدار خواهد بود ما را چه گه

 بار.به گاه آذرخش و تندر و باران  افزون

 :زن جادوی دوم

 بدان گاهی که غوغا گنگ و کر گردد

 ر گرددسَرونهمیدان، دیگری وا یکی پیروز  

 
 به قلم نویسنده، داود خزایی است. متن اساس، این ویراست است: مکبثها از متن نمایشنامة ترجمه در این مقاله، همة 1

Shakespeare, William. (1999) Macbeth. Edited by A. R. Braunmüller. The new 
Cambridge Shakespeare. Cambridge: Cambridge University Press. 
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 :زن جادوی سوم

 ر گردد.و پیش از آنکه خور بی تاب و فَ 

 :زن جادوی نخست

 کجا؟

 :زن جادوی دوم

 اندر خلنگستان.

 :زن جادوی سوم

 که با مکبث یکی دیدار باشدمان.

 :زن جادوی نخست

 بیا ای گربة خاکسترین

 :زن جادوی دوم

 کاینک وزغ فریاد کردستی 

 زن جادوی سوم:

 کنون!

 :جادوان با همهمة 

 زیباست زشت و زشت هم زیبا،

 1(13-1، س. 1، م1)پ  و این میغ دودآسا. ه بایدم  پریدن اندر این

و  3«ک ی/چه گه» با دو واژۀ 2ناکیمفاهیم زمان و کیستی و عبث مکبث مةنادر نمایش

 شوند. نمایش با یک جملةنموده می (1، م. 1)پ.  در همان مجلس نخستین 4«کجا»

مهمتر است و اهمیت عنصر زمان را که «  کجا»گردد که از آغاز می« چه گه»، با پرسشی

-نمایاند. این مجلس در قیاس با دیگر تراژدیدر بخش سپسین بدان خواهیم پرداخت، می

 5یک چهار رکنیای شگفت است که عمدتًا در وزن غریب تروکههای بزرگ شکسپیر صحنه

. شکسپیر با این سخن 6[8]ول ایامبیک پنج رکنی سروده شده است نه در وزن معم [7]

 
   شمارۀ سطرهای نمایش در این جستار بدین گونه خواهند آمد؛ پ یعنی پرده، م یعنی مجلس، س یعنی سطر / سطرها. 1

2 absurdity 
3 . When 
4 . Where 
5 .Trochaic tetrameter 
6 .Iambic pentameter 
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شود بر نمایند، خوانده میدارند و زمینی نمیمانند که ریشکه از زبان موجوداتی زن

ناک است؛ گر جهانی باژگونه و عبثافزاید و نشانکوبندگی و شور و هیجان فضا می

اندازد. با ها و اوراد میضرباهنگ ما را به یاد افسون»نویسد، می 1که نیکالس مارشچنان

(. 25 :1998« )کند. محتوای مجلس هیچ استمعنایی در زبان را تشدید میقطعیت، اثر  بی

بومی است که ندای شگفت دربارۀ این صحنه مکان و زمان آن است؛ مکان وحش ةنکت

و آید و زمان مبهم و غیرقطعی است. از این عدم قطعیت گویی از زبان جادوان بر میپیش

آید. نابسامانی، ها و زندگی دو شخصیت اصلی نمایش برمیناکی انگیزهنابسامانی، عبث

شود و در ادامه هم بر کل ناکی، عدم قطعیت در همین مجلس نخست دیده میعبث

 لیتبد یتراژد یاصل میاز مفاه یکیبه  و چیرگی بر آن، زمانفکن است. انمایش سایه

. کندیانسان را آشکار م تیوضع ت یعدم قطع ،نامهایشها در نمو انبوه پرسش شودیم

به گاه آذرخش و »گه؟ چه است: پاسخ   یعیطبغیر «کجا»و  «گهچه »پاسخ به دو پرسش 

یکی پیروز  میدان، دیگری  / بدان گاهی که غوغا گنگ و کر گردد /بار. تندر و باران  افزون

آذرخش و تندر و باران  ». گردد فَر و تاب بی خور آنکه از پیش و گردد /  سَروارونه

کشد. ، آشفتگی زمانه را به تصویر میداستان رستم و اسپندیارچون آغاز هم، هم« بارافزون

است که خود از واژۀ   heathخلنگستان،انگلیسی  برابرنهاد  .«اندر خلنگستان» پاسخ  کجا؟

 Webster’sگرفته شده است. ) بومبوم /وحشبه معنای بیابان، برهوت یا ویران heideیونانی 

New World Dictionary, 1984دهد و را نشان میمکبث ناکی مکانی در ( این واژه عبث

. صحنه، [9]« ؟یلَما سََبقْتَن ،یلیا ،یلیا»یادآور تردید مسیح بر صلیب است آنگاه که گفت، 

در جایی  3نکوب، تهی است. 2ناکهای عبثچون نمایشهای مدرن، همدر قیاس با نمایش

( weird sistersاین سه خواهر جادو را خواهران غریب / سرنوشت ) (20،س1، م2)پدیگر 

 دارد میقد یسیانگل در Wyrd و انهیم یسیانگلدر  Werde ۀواژ در شهیر weird. 4خواندمی

در  7وآتروپوس 6سیسو الخه 5هگان  تقدیر، کلوتوها یادآور اال. آنسرنوشت یبه معنا

کنند و این بینی میتنها آینده را پیش مکبثاند، با این تفاوت که این سه در یونان اساطیر

 
1 Nicholas Marsh 
2 absurd 
3 Banquo 
4  Weird has its root in Middle English Werde and old English Wyrd meaning Fate 
5 Clotho 
6 Lachesis 
7 Atropos 
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چرخاند. عدد سه هم، در همان سطر اش را می«1چرخ بخت»کارهای مکبث است که 

اند و یادکرد  گربه و وزغ در سازد. جانوران، یاور  جادوان بودهمی 2نخست، تثلیثی اهریمنی

دن از جانوران دیگر، در چند مجلس دیگر که خواهران جادو سخن این مجلس و نیز نام بر

زیباست زشت و کنون!/ »زند و این مجلس با شان میگویند، مُهر  تأیید بر جادوگریمی

 دهندۀشانرسد که نبه پایان می« دودآسا و این میغ  ه بایدم  پریدن اندر این/زشت هم زیبا،

آمیزد و تشخیص خوبی و شان به هم درمیتیاند که زیبایی و زشهای نمایششخصیت

، دیدن حقیقت کار «م ه و میغ دودآسا»شان برای دیگران دشوار است؛ چرا که در نادرستی

 هر کس نیست. 

ۀ مکبث ، خود سوژمکبثبرای خواننده است اما در  رستم و اسپندیارآغازی در شگرف

داند یمرا  ، سرنوشت  محتوم خودرا پیشاپیش از جریان داستان آگاه کرده است یعنی سوژه

مل خود کرد عزند. سوژه بر مالل  ساحت  خود، بر عدم کارو با این حال دست به اقدام می

د باور کننآگاهی دارد ولی سوژه ها در جهان فردوسی تا پایان به اثرگذاری کاری که می

 دارند حتا اگر شرارت باشد.

 زمان 3. مضمون زمان و چگاليدن3-3

(. فشردۀ سخن 1399خزایی، ) ماپرداخته رستم و اسپندیارین به اهمیت زمان در پیش از

خواهد زمان را ستاند گویی میکه گشتاسپ، آزمندانه، پیش از هنگام تاج را از پدر میاین

بچگالد و بسامانی پیشینی و پسینی آن را در هم بریزد. کیستی  آدمی هم با گذر زمان در 

اش به چون زال نماد زمان است( دست به بند دهد، کیستی)که همپیوند است. اگر رستم 

بیند که دیگر توان هنگامی نور حقیقت را می 4چون اودیپوسرود. اسپندیار نیز همباد می

 دیدنش نیست. 

کوشد با سان، میکشد تا خود تاج بر سر نهد. به همینرا می 5مکبث هم دانکن شاه

)که پدر شاهان آینده است( آینده را هم  6پسر او فلیانسرزم و دوستش بنکو و کشتن  هم

بیند مکبث از رهد. بنکو که میبکشد. اما فلیانس از دست قاتالن گماشتة مکبث می

 
1 The Wheel of Fortune or Rota Fortuna 
2 a diabolical trinity 

 چگالیدن: فشرده کردن، متراکم کردن 3
4 Oedipus 
5 King Duncan 
6 Fleance 
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اگر یارای آنْتان »خواهد از آینده باخَبَر شود  زده شده خود میگویی جادوان شگفتپیش

« مین بذر خواهد رُست، کدامین نههست این بذر زمان را وارسیدن کرد / مرا گویید کدا

دهد. پس توان پذیر نیستند، فرمان میمکبث به جادوانی که فرمان(. 59-58، س. 3، م. 1)پ. 

شود اما آتش  آز گویی جادوان، خ رد مکبث فلج میشود. با پیشناک میدادنش عبثفرمان

ها فخر ببرازد و او بدان که بدوجای آنشاهی به 1«های عاریت خلعت»کشد. در او زبانه می

آمیز است. سخره 2باالمعنا است. دیدن ردای  شاهی بر قامت دزدی پَستورزد، گسسته

 اینک

 گفته آمد باز قتیدو حق

  یآن پردۀ شاه بر است یشادآغاز ییگو

 (128ـ126، س. 3، م. 1)پ.  د.افزون برآماسَدم که

-آماسد که بزرگهن او چنان برمیقتل در ذ پنداشتةکنش » 3مارک وَن دور ن گفتةبه 

« شوددل، خفه می سراچةتپد که انگار در شود، و قلبش چنان میگاهش میتر از جای

 (. مکبث هنوز بر تخت ننشسته اما پادشاهی برایش واقعیت شده است،349 :1967)

 ام اکنوناندیشیجز خیالی نیست قتل

 لیک

 چنانم لرزه بر اندام افکنده که دیگر

 چیزی نیست،ست، و های عمل سنگین و بگرفتهاری نیست، نفستاب  ک
 (142ـ139، س. 3، م. 1پ. ).  مگر آنی که پیدا نیست

 ذهنی تیوسوسه بر وضع ینیع یرویناشاره کرده است  4که لیونل چارلز نایتسچنان

 چونجمله هم است و ضرباهنگرونده و برهم لتانغ جمله، دستور شده استمکبث آشکار 

 :1964است ) چیه ی پوچموجود  تیو تنها واقع پریشیده استفرد ذهن قلب است.  تپشان

94.) 

 
1 borrowed robes 

( دارد مانند سلطنت فقر، آتش سرد، آب گداخته. در oxymoronای )یب حالتی شبیه تناقض دوواژهکوتوله. این ترکباال: ستپَ 2
 ای به پست بودن مکبث هم هست.اشاره« باالپست»

3 Mark Van Doren 
4 Lionel Charles Knights (L. C. Knights) 
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 ترین وهم نمودهای خود را دارد. یکی از برجسته رستم واسپندیارمفهوم زمان در 

د. شود میکم شش بار از آن یاترین نمادها رودخانة هیرمند است که دستاندیشانهژرف

 ند و باکمی و ابدیت است. رستم بیش از یک بار از آب گذر رود نماد پیوستگی؛ زمان [10]

ن که چو چکانگذرد. اسپندیار از رستم  خونشود اما اسپندیار از رود نمیآن یکی می

به  ای گذراسپاری از دنیشود و گذر رستم را رهزده میگذرد، شگفتپیلی از رود میژنده

 واپسین وخستین نانگارد. این ها میکی و سایهدنیای جاودانه، از دنیای نور به دنیای تاری

سیمرغ  یاری رود اما بادارد که بیم جان او میبار است که رستم در نبرد چنان زخم برمی

برای بررسی . )نام رستم هم با رود در پیوند است [11]شود. گویی دوباره از مادر زاده می

 (.21-19: 1399خزایی، : تربیش

گیری به زمان اشاره یال  در پیوند با رودخانه و تور و ماهیخشکسپیر نیز با صور

کار برده است. مکبث تصویر رودخانة زمان را فراوان بهکند. گفتنی است که شکسپیر می

زمان، جریان زمان ـ جریان زندگی رو  2ةو یا با تصرف کران 1نیز، با ایستادن بر پایاب زمان

 ایستاند،ذر میبه دریای ابدیت ـ را برای زمانی زودگ

 انجامش رسیدن کرداگر این کاْر با انجام، بَه

 باید: اگر این قتل را یارای آن بودیهمان بهتر که زوتر کرد می

 بار را در تور آوردیّ و با این مرگپیامدهای دهشت

 تخت بنشاند؛ اگر تنها به این ضربتیابیمرا بر کام

 تمام ماجرا در دم، به فرجامش رسیدن کرد،

 ه باک ار بر زمان با این کرانه و، این چنین پایابچ

 (7-1، س. 7، م. 1)پ.  سانی. سَری َجستن بخواهم کرد اینبه جان  آن

)در یک معنا پایاب( در  shoal)در یک معنا کرانه( و  bankتفسیر شکسپیرشناسان از 

انه و پایاب را ، معنای کرمکبثویراستار و شارح   3،  متفاوت است. آ. ر. براونمولر6س. 

  Banke and هم که ضبط نو دیگری از   bench and schoolمعنایتر دانسته و به مناسب

Schooleچنین ( او هم6، زیرنوشت مربوط به س. 131 :1999بود، اشاره کرده است ) تواندمی

 
1 shoal of time 
2 bank 
3 A. R. Braunmuller 
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لیم تر بر ایماژ تع( بازگشت داده است که رایَش بیش1957 :24) 1)همان( به نظر م. م. ماهود

 7)نک. همان(. معنای سطر « مرا تعلیم جز خون نیست»گوید بوده است. گویا مکبث می

هم متفاوت است. اگر ایماژ رود زمان را بگیریم که تصویر مکرّری در شکسپیر است، یعنی 

سَری( بر این کرانه و پایاب رود زمان )چه باک اگر( حتا بر سر زندگی آن دنیایی )جان  آن

تری دارد، چنان که رد. اما اگر معنای تعلیم را بگیریم که موافقان کمخطر خواهیم ک

بار ندارم و بر سر جان  آینده خواهم تاخت؛ گویا بدین پیداست یعنی من جز تعالیم خون

  معنا که بر جان دانکن خواهم تاخت، هر چند تهی از ابهام نیست. 

 ،ریتصو» سد،ینویم مکبث یراخود ب یجانب یهاادداشتیدر  2که برنارد الت چنانآن

 :1999) «رودیفرو م تیبزرگ ابد یاهایکه به در کیبار یاکرانه است چونان یزندگتصویر 

که تنها در ساحل  یدر حالاز آن اوست  تیکه ابدکند گمان میمکبث  ،سخن گری(. به د42

زمان آن را فرا  3کشندفروکشند و برزود  ای رید اده وستیا زمانی،، کوتاهزمانپایاب و  داریناپا

، در سخنان انجامدیانسان م یبودن زندگ ناکعبثکه به  ختهیگسهماز خواهد گرفت. زمان 

  ،شودیم دهیمکبث د یدیل

 ات رسید به جایی دگر شدمتا نامه

 آگاه  سهمگین،برتر ازین زمان  نه

 ( 56-54، س. 5، م. 1)پ. و آینده را به چشم ببینم در این زمان.  

« کرده استاین دو را حس زمان مسحور»شود،مییادآور  4که استیون اسپندرچنانآن

زمان بینند. درگذر  دهد که آینده را در زمان حال می(. مشکل از زمانی رخ می261 :1992)

زور به زمان حال  فریبند و آینده را بهنوعی علیّت هست. مکبث و لیدی مکبث زمان را می

مکداف،  شود ویم داریو وحشت پد نابسامانیاست که  لیدل نیهم هبکشانند. می

 (.62، س. 3، م. 2)پ. « آشوبکنون  یهکارشَ  هآوردپدید»زند: یم ادیفر 5اییحیمس تیشخص

 گرید صادق است. بهتخت فروکشید، تاسپ که پدرش را از شگ بارۀموضوع در نیهم

 نابسامانیزمان گسست و  ان یر، در جآیدپدید گسست  ،تیّ عل تب ادر مر کههنگامی ،سخن

 
1 M. M. Mahood 
2 Bernard Lott 

 فروکشند و برکشند: جزر و مد 3
4 Stephen Spender 
5 Christ-figure 
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-فرومیزمان  یهاو ستونیابد بازتاب می یرونیب عتیطب در نابسامانی نیشود. ایم ظاهر

 ریزد.

 جهانجهان و مِه. کِه3-4

  بُندَه ش ای دراز دارد. در فصل سیزدهم مانندکردن جهان به تن مردمان پیشینه

 خوانیم،می 1«دربارۀ تن  مردمان بسان  گیتی»

در دین گوید که تن مردمان بسان گیتی است، زیرا گیتی از آب سرشکی 

ساخته شده است. چنین گوید که این آفرینش نخست همه آب سرشکی بود، 

گونه که گیتی را پهنا با درازا برابر باشند. همانمردمان نیز از آب سرشکی می

ۀ( پهنای خویش اند: هر کس را درازا )به اندازگونهاست، مردمان نیز به همان

است. پوست چون آسمان، گوشت چون زمین، استخوان چون کوه، رگان 

چون رودها، و خون در تن چون آب در رود، شکم چون دریا و موی چون 

جا که موی بیش رسته است، چون بیشه. گوهر تن چون فلز، گیاه است. آن

ن آتش چون گوسپند و گرمی چو 3خردـسرودـچون مردم، گوش 2خردـآسن

 (123: 1395ی، گغ دادَبَنْرْفَ) افزار چون هفتان و دوازدهان. .... است. دست و پای

جهان جهان و م ه، از ک هتاریخ جهانم.( در کتاب  1552-1618) 4روایتی که س ر والتر َرلی

 دارد، بندهشآوری به روایت به دست می دهد شباهت شگفت

( تلمیح)به  و ی جهانیکل از امر ییکوچک بدن انسان، بازنما قالبدر  و چون

جهان ک ه ای 5ریعالم صغرا انسان  آن وجود دارد، یمشارکت در همه اجزا ینوع

 سخت یهاها و سنگصخرهتوانیم با را میبدن او  یهاگفتند... استخوانیم

با  شود،یها در سراسر بدن پراکنده مرگ ةابخشا با را که او خون. …بسنجیم

پخش  نیها بر سرتاسر زمو رودخانه بارهایجوتوانیم کرد که با می یی مانندهاآب

...  نیزم در محصور یبه گرمارا او بدن  یعیطب یبه هوا؛ گرمارا نفسش  شود؛می

و  یکه رو ییها، به علفپوشاندمی ایدهد یم نتیبدن انسان که آن را ز یموها

 پارسا گاه کهآنما ) ةودانجا یهاجانپوشاند ... و سرانجام، یرا م نیپوست زم

 
 (23: 1399تر نک. خزایی )برای منابع بیش 1
 خرد ذاتی 2
 خرد اکتسابی 3

4 Sir Walter Raleigh 
5 microcosmos 
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 ,Abramsبه نقل ازخداوند آراسته شده است. ) خود با تصویر و مانندگی ( باشند

1993:1030-1031) 

جای خود، به  او نیز در که آیا. اینون استطافال ریتأث بسیار زیراحتمال به روایت رَلی

پانوسی، تر دارد. )رسی بیشبرنیاز به باستان بوده است رانیا بینیاز جهان رأثاحتمال، مت

که  یبیفلسفه، هر آس نیاساس ابر ( ,2005Horky؛   ,1995Kingsley ؛1399ی، مجتبائ؛ 1382

هست که  جهانهایی هم در م هیابد و نشانهیمبازتاب جهان م هدر  شود،رد جهان واک ه به

شناسی علوم ینه: دیرءنظم اشیافوکو در کتاب نمایاند. میشل را می جهانآسیب بر ک ه
و  ءبخشی به اشیاشرح مفصلی از نظام نظم« نثر جهان»در فصل دوم به نام ( 1389) انسانی

دهد و ابزار تحلیلی کارایی برای پایة اصل شباهت بود ارائه میزبان در دوران رنسانس که بر

 1گذارد.اختیار میان عصر رنسانس از جهان خود را در تبیین ادراک و خودآگاهی انس

 مانیگانة بسامانی و نابسا. سه3-4-1

 یاهیر تراژدبسامانی دبه سه حالت  انسان عتیو طب ریشکسپتئودور اسپنسر در 

تبط مر گریدکیها را به و آن ،در انسان، دولت و جهان بسامانیکند: یاشاره م ریشکسپ

ت در نظر سه حال نیا نیب را یمثلث ةاو رابط گر،ید سخنی(. به 100-96 :1966کند )یم

 .گذاردیم ریتأث آن دو دیگر بر یکیدر  نابسامانیکه  یابه گونه ردیگیم

که  دهدینشان م( «... ،انجامش رسیدن کرداگر این کارْ با انجام، بَه»)مکبث  ییگوتک

جدا  گرانیاو خود را از د ،است او کوشکدر  شاهانه بسامانی از  ی، نمادضیافتاگرچه 

احساس  قاً یعم یاجتماع در بسامانی  گسسترا بپروراند.  اشیانطیتا افکار ش کندیم

تواند پادشاه را به یاست. او م 2«کار» برآیندهای ییگون تکیله در اأمس نیترشود. مهمیم

 نیکند و قتل او به ایرا معنادار م یکه زندگ است ییهاارزش نمادقتل برساند، اما پادشاه 

 ,Shakespeare) 3لسونیو کیدراآورد. ریمسرآسیمگی قاتل  یدهد و برایم انیها پاارزش

 دهیجا شندر این یوطیرْسخَا  هودایبه  حیکه پژواک سخنان مس کندیم نهادشی( پ38 :1986

به  (.27 هی، آ13باب  وحنا،، انجیل ی1397: عهد جدید)« کنی، شتاب کنچه میدر آن»: شودیم

 .انکن استو د حیمس «آخر شام  » ،افتیضدیگر سخن، 

 
 زاده برای این یادکرد.با سپاس از پیام حسن 1

2 deed 
3 Roderick Wilson 
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تار ه با گفکشدن روح مکبث دارد. مفهوم زمان  یاز زندان تیحکا تور و گره صور خیال

او بر  می. تصمردیگیجا شکل مدر اینبه ژرفا شود، یممجلس نخست آغاز جادوان در 

، 7، م. 1. )پ ییگوتک نیزمان در اتندی و کندی متضاد  ریبود زمان است. تصاواساس کم

ما اگر قتل انجام شود، اشب،  کی تنهامحدود است،  اریزمان بس .شودیم هدید( 28-1س. 

و  ونددیپیم تامیحاضر به روز ق ةانداز خواهد شد. لحظنیآن تا ابد طن و نفرین پژواک لعن

 اریبس یعواق ترس» اسپندر، ةگفت. به خواهد پوشاند تیبداین کرانه و پایاب زمان را ا

پایاب  کرانه و»این . است تینهایتا بلحظة قتل  گسترش   ،ترس نیا ؛تر استناکشتده

 (262 :1992) «.ی نهفته استزمانیب ةلحظ ةورط ،آنورای   ؛زمانی است ایستاده« زمان

. ستاگ هماهننا یانسان یارهای. او با تمام معاست در ذهن مکبث آشکار نابسامانی

 نیمکبث و از ب ةاستخودخو یاز سرگشتگ تیاست و حکاناک آشوب سخن مکبث انیجر

 .ستامایان ن ا آندرپیوند ب یهایژگیدانکن و و یهایخوب ،در مقابل ی دارد؛رفتن هماهنگ

برپادارنـدۀ مـی تـوان سـه نهـاد را  ام،که پیش ازیـن بررسـی کـردهچنان، شاهنامهدر 

 )پادشاه(، نهاد دینی )موبد(، نهـاد پهلـوانی )جهـان بسامانی در جامعه دانست: نهاد سیاسی

و دنیـای  2گیهـان /ت(گونگی )الوهیّـو خدای 1کشور /توان آن را به گونة دولتپهلوان( که می

در ( 1399خزایـی، تـر: بـرای بررسـی بیش) هـم نشـان داد. 3/ آدمـی ماوراء و مردانگی و آزادگی

و  کیـزیتافبندی اسپنسر حکومت به دولـت، الوهیـت بـه عـالم و جهـان ممقایسه با طبقه

داد و راسـتی شـاهی اگر پادشـاه بـه  کهچکیدۀ سخن آنشود. سان مربوط میی به انپهلوان

جهـان  کـه نابسـامانیدر آن  زیشود و کشورش نیمنحرف مبسامانی به نابسامانی نکند، از 

 است. کیشر ،یابدبازتاب می

جهان ) انسان( / نابسامانی در پهلوانی / عصر در کِه . نابسامانی3-4-1-1

 پهلوانی در نشيب

 ةهم ،یالورزاده اما جز دو هم شاه است  پدر پادشاهشپهلوان دربار  هم  اریندپسا

او هر چند چون گشتاسپ نیست اما راه دیو از راه او  پهلوان را ندارد.  کیصفات منتسب به 

که  گونه، همانخواهندمیدر بند ( را رستمزمان ) اریندپو اس گشتاسپ [12]بیگانه نیست. 

مانند مکبث است، اسپندیار از جهاتی چون دالوری  .خواهدیمن خود زمان را از آمکبث 

 
1  State 
2  Universe 
3  Man 
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جز سودای شاهی و قدرت نوعی و گشتاسپ  اریندپ. اسستین مانند او یرحمیاما در ب

 ای است برای قدرت.هم بهانهی برای خود قائلند که البته آنمذهبـ  یاسیس مسؤولیت

، 5، م. 1)پ. میرا  به افکار   گرایندهواح ار بیکار ننشسته است ومکبث  یدیل ،سویدر آن

جادوان مانند  خواهدیم یی، گو1اش را ازو بزدایندیتتا جنسخواند را فرا می (39-38س. 

 استوارآهسته و  های صوتی اوتکیه» ،2کیوولود ةکه نه مرد هستند و نه زن. به گفتشود 

ر ره  وهم و دارد و ب جادوانه یری، تأثشودمیسه بار تکرار  که «ییدایب»فعل امری است، 

مخاطب را  از زبان او شب ی (. فراخوان233 :1964) «رساندیم تیا به فعلدگردیسی ر خیال

گویی اندازد. یم آتشش )اختران( خاموش کردن یآسمان برااز مکبث  فراخوانی ادیبه 

 رفتار کند:دوزخی مار خواهد چونان آن از شوهرش میمکبث  یدیل

 ان را بازبفریبی،اگر خواهی زم

 آمدگوی جانان باشسان باش، خوشزمان

 با چشم و  زبان و دست، گُل  معصوم بنما 

 (64-61. س. 5، م. 1)پ ماری باش. لیک، به زیرش  گَرزه

پرستوهای که در آن  شودیممجلسی  نیگزیجا مکبثدر  (3، م. 2)پ.  مجلس دربان

به  کوشکاکنون . (6، م. 1)پ. اند کردههشت باز  یامنظره هیمکبث، آن را شب کوشکاطراف 

برگرفته از مجلس  نی. اجایی در این میانه ندارد تیعشق و انسان رایشده است ز لبددوزخ 

 ة نمایشصحن رباست. های میانه در سده 4«آزادسازی دوزخ» 3رمزی یهانامهنمایش

 آید تامی حیمسکه امیهنگ پایید.یم یدربانمستخدم یا  ۀ دوزخ رادرواز ،های میانهسده

 یو صداکوبد میدروازه بر  تشدبهآزاد کند، آمده را دنیا به از خویش  خوبان  پیش روح 

آن به  یاست که ورود کیتار ینه تنها مکاندوزخ . خود شودیم دهیشن پوریش دنیدم

 :Wickham, 1967است ) گندچالچال و اهیس کوشک واز  یبیترک است ودهان اژدها  شکل

با تکرار صوت  به این سطرهادهد چه در هملت روی میآندر  5( ج. دوور ویلسون70-68

 6«دستی به بستر زناکاری سُریدنای سرعت پلید، با چنین سبک»، کندیاشاره م« س»

 
1 to unsex  
2 E. F. C. Ludowyk  
3 mystery plays 
4 Harrowing of Hell 
5 J. Dover Wilson 
6 “O, most wicked speed, to post / With such dexterity to incestuous sheets!” (Hamlet, I. ii. 156-

7) 
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. رسداز آن به گوش می (41 :1951) که هیس هیس صدای ماران (157-156، س. 2، م. 1)پ. 

ای صحنه» [نگرد:مکبث به دستانش می] ها اندیشید،سطر اینبه توان یم زین مکبثدر 

بار فسوساای صحنه سگالی تو که گوییچه نادانی[ لیدی مکبث] / بار است اینفسوسا

هیس هیس ماران  ،دوزخ یقیموس؛ به سخنی، در (21-20، س. 2، م. 2)پ. « است این

 توان شنید.دوزخی را می

و  ناکعبثانسان را  یزندگنمایاند که میرا  یطیاست. شرادوزخ سفر روح به  مکبث

 هبوطآدم  هکبل ست،یگذشته ن بیسرباز نجدیگر آن کند. مکبث یم دهیفایتالش او را ب

 2از دست رفته بهشت نخستدر کتاب  1زبوبلعسقوط کرده است. او با ب ایفرشته ای کرده

 .است هودهیزمدت بدر درا شیهاتالشندارد و تمام  تفاوتی 3از جان میلتون

از تر شاعرانه آن گلوبُران است، حتنیشاعرانه گماشته مکبث خطاب به قاتالن  سخنان

را آشکار  اشیشکار عتیآورد و طبیم شمار ها بهسگ جزو. او خود را گویندسخن میاو 

یک و از  ستادهیا ینییپا مراتباو در  ،4یهستزنجیر بزرگ  آموزۀ به نگاهکند. با یم

و است  شده ریتصودوزخ او مانند  کوشکشده است.  لی( به سگ تبد6بلونا)داماد  5خدامهین

 ی  اژدهامدُ سگ »، 7ربروساو را با س  شگفت نیست اگر رو نی، از اداندیم او خود را سگ

 ذات بپنداریم.( همHamilton, 1959: 39) «سرسه

حضور  نی، اما در آخرویدبگشعر  بهکه  میمکبث انتظار دار یدیل مانند شخصیتی از

و است. چشمانش باز است  یعیطبریدوباره غ زیبهره است. همه چیبسخنش از شکوه شعر 

 پیوستگیاو از دست داده است.  یخود را برا ی. شب و روز معناکندگردی میواباو خ

تکرار پیوسته خاطره  چونهمکند که یم یزندگ یازمان متوقف شده است. او در گذشته

بر او  یخوابیب نیندارد. نفر یانیپاپیش چشمش است و هولناک او مدام  ةود. گذشتشیم

در  دیترسیدر عذاب وجدانش از آن م مکبث چهآن» ،طبق تفسیر فروید از اوگذارد. یاثر م

 هر دو. پاکْ نافرمان مکبث و است مانیپش پاکْ  لیدی مکبث ؛ابدییتحقق م لیدی مکبث

 
1 Beelzebub 
2 Paradise Lost 
3 John Milton 
4 Greet Chain of Being 
5 demi-god 
6 Blona’s bridegroom 
7 Cerberus 
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 تیفرد کیاز  منفصلمانند دو بخش  رسانند،یم شانیرا به پا تیامکانات واکنش به جنا

 .(195 :1992) «شده باشند یکپ هیاول ةنمون کیهر دو از شاید واحد، و  یروان

 یشبرا ،قتل نیجز طن ،زیچ چیاست. ه شده گانهیخود ب ةدر حافظ قاً یعم لیدی مکبث

ها وانهید چونت که او اس لیدل نیاست. به هم یعیطبریاو غ یروح تی. وضعستین یواقع

فردا و فردا و »سخن  یمخاطب را برا (1، م. 5)پ. مجلس  نی. اگویدیم سخنبه نثر 

سرش مرده است، اما کند. اگرچه همیم آماده (28-17، س. 5، م. 5)پ. مکبث  ی«فردا

ج.  یهاادداشتیپرسد )یعلت مرگ او نم ای ۀدر مورد نحو ااست. او حت یعیطبریغ واکنش او

 ،1لیگ چاردی(. به گفته ر ,1960Shakespeare :167 در:، مکبث بارۀدر لسونیووور د

مسطح،  فراز و نشیب آوایکننده، کسل یهاآراییواج ،حسیاما ب یعمد هایضرباهنگ»

 :1990) «کشدیم ریرا احساس کند، به تصو یعیتواند حس طبینم گریرا که د یذهن کس

 مکبثدر  زمانیب یشود. مفهوم سرگشتگیم ناک عبثمالًکا یزندگ یزمان نی(. در چن284

و  یزمانیب یکه در آن انسان در تارها اندازدیمدرن م ناکعبث یهانامهنمایشما را به یاد 

 .اعمال خود گرفتار شده است ی ثمریب

ده  من پژمرراه زندگیّ»، کندیرا احساس م هغبارآلود مرگ  ناک وحشت ی  هاگام مکبث

ندارد:  یچندان تفاوت اریندپاو با اس خنس (24-23، س. 3، م. 5)پ. « در خزان زردبرگماست، 

 (1429، 416، 4) «زمانه بیازید چنگال تیز / نبُد زو مرا روزگار  گریز!»

 در دولت . نابسامانی3-4-1-2

امیر  ةرابط ،2تاتوسیکم رابطةبا  توانیمرا  شاهنامهدر  پهلوان و شاه پیوند میان

ه این رابطه ب .سنجیدآنگلوساکسون  اتیاو در ادب پایندگانو  (شاه ـ قهرمانر )سلحشو

 جرمانیا) 6گرمانیادر کتاب  5تاسیتوس. گردداطالق می 4داران آزادهو تیول 3پیوند میان امیر

 می نویسد  8گاه قوم ژرمنگاه و منزلاندر خاستیا   7(ژرمانیا /

 
1 Richard Gill 
2 comitatus 
3 lord 
4 thanes 
5 Tacitus 
6 Germania 

 .ژرمانیاتر است، و در تلفظ فرانسوی که رایج جرمانیا؛ در تلفظ ایتالیایی گرمانیادر تلفظ التینی  7
8 On the Origin and Situation of the Germans (Latin: De origine et situ Germanorum) 
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 زیاو نیاران  یبرا و. ببازددر دلیری گ است نن ی امیربرا د،یندرآ دانیم بهچون 

 قتاً،یحق ها،نیا بر افزون .نکنند یسررشان همامیبا  دلیریننگ است که در 

 ییبدنام -برخالف  سَردارش زنده مانده  سازرزمکه یحالدر -از آوردگاه ختنیگر

مال  اع نسبت دادن، و او را پاییدن، امیرکردن از  دفاع. سرتاسر عمر یاست برا

کالم[  کیاست: ]در  یسوگند  وفادار نیتری، اساسامیر شرف خود به باکانهبی

 1(apterch: 1938 14امیر. ) یهم از برا ارانی رزمد وپیروزی می یاز برا امیر

نمای انگلیسی قدیم، بخش ادبیات فقرۀ راهدر  3نسونیراب ی.و فرد س 2چلیبروس م
  کنند،را چنین توصیف می تاتوسید کمکُ ،237

خود  یبزرگ شده بود، نسبت به زندگ تاتوسیکه در سنت کم یقهرمان خواهرزم

بود؛  وهیش نیتربه یدالور ،یه هر روبنه،  ایبود. خواه محکوم به فنا بود  اعتنایب

که ترسو یحالدر [ افتخار کسب کند؛دمانمر انی]در م توانستیدالور م رایز

است. تا  تاتوسیبخش کُد کم، الهامهیروح نی. اردیبم موعداز  شیممکن بود پ

کشته  امیرشمرگ به او وفادار بود. اگر  یجو تا پازنده بود، جنگ امیرکه  یزمان

. شدیکشته م یستاننیک یدر تالش برا ای ستاندیم نیک دیبا جوجنگ شد،یم

 دیهم با اومند باشد. سخاوت انشاورجنگ داشت با فهیبه نوبه خود وظ زیر نامی

نژاده و  یمرد دبایهم  ؛را مجذوب خود کند جنگیانتا  بودیم یبزرگ سازرزم

 ,part I ,2012) بخشنده در بزم و گنج باشد تا  مردان را  بر گرد خود نگه دارد.

chapter 6, section v, Literature, § 237) 

ن ال با زمارد نابسامانی در دولت را باید در زمان لهراسب جست. ز شاهنامهدر 

و مخالفت زمان در حقیقت  لهراسپ یها پادشازال بمخالفت »شود و پنداری میذاتهم

 یو چون پادشاه دهیگرو یشتدزر نیبه د گشتاسپ .(25: 1399خزایی، )« با اوستزمانه 

با بسته ستخواهد رستم را دیم اریندپکند و از اسیم یابزار ۀاستفاد نیاست از د آزمند

گشتاسپ در آز . ی نیابدو معترض بیاو رق یمذهب یکتاتوریتا د اوردیبه دربار ب ادهیپ یپا

تحت  در اسکاتلند ریزی چون نابسامانی و خون و خون، همیابدبازتاب می رونیب یایدن

خطای شناختی داند. یم یزدانرا امر  یپادشاه نیفرمان چن اریندپمکبث. اسپادشاهی 

و  گشتاسپ ۀدربارآشکارا نظر خود را جاست. رستم در صحنة کریاس اسپندیار همین
 

 با سپاس از مهدی خزایی برای ترجمة این فقره از کتاب تاسیتوس از التین به پارسی.  1
2 Bruce Mitchell  
3 Fred C. Robinson 
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 به درد یتیرا کزو هست گ یبَد»خوانیم، جای دیگری می [13]. دهدینشان م گشتاسپیان

« !زاربد  کارْ ندیهرگز نب که /بر او بگذرد روزگار فراوان/  ازو جان  آزادمرد، رآزارپُ /

فراوان به  یو به دردند، ولبد که جهان و آزادمردان از ا نیخواست از ا»( 3/190/1402-1403)

دفتر ، یفردوس ةشاهنام یهاادداشتی، مطلق یخالق)« خواهند کرد، گشتاسب است یکام دل زندگ

گشتاسپ در اوستا و شاهنامه  مندیفرّه تیآن است که به گسست  روا یجا. (313 ص، دهم

 ناسزاوار منطق، ره  بر و فرّاو را گسسته دباییگشتاسپ، م یرفتار های. از نشانهمیاشاره کن

تو دور شد فرّه و  ز »دارد:  حی. شاهنامه هم از زبان پشوتن بدان تصرمیبدان یشاه برای

 [14] (3/197/1562)« !یزدیا فْرَه  اداَپتو  یابی! / بیبخرد

  جهاندر مِه . نابسامانی3-4-1-3

زندان جا در ـ که دو سال آن شتر کاروان اسپندیار با نشستن بر دوراهة گنبدان

 /3)« بفرمود کَش سر ببرّند و یال»دهد. اما اسپندیار دار میگشتاسپ بود ـ و زاول بدو هش

گر زمان بگیریم که گیرد. اگر رستم را زمان یا یاریو اختر شوم را خوار می، دوم( 203 /143

رسیدن به رستم آسیب به زمانه هم  خواهد آن را در مسیر درستش بیندازد، آسیبمی

 1که مارک وَن دور ندر رفته است. چنان هملتچون هم َمفْصَل  زمان هم مکبثدر  هست.

حسی مکبث را تسخیر کرده است که گویا زمان از مسیرش بیرون افتاده است؛ »گوید، می

شکل در این جهان در جریان است و سرچشمة اصلی همة زمان  گسترده و بی

فرما است و یقینی بر او حکم(. بی261 :1940)« هراساندهایی است که او را میناهنجاری

تر بداند تا بتواند در بندش کشد. جادوان دور دیگی که در آن خواهد دربارۀ آینده بیشمی

خوانند. این رقصند و میجوشد میاجزای بریدۀ بدن انسان و جانوران در هم می

یعت هم هست. عصارۀ ها و طبنماد آشوب نه تنها در زمان که در بدن 2گسیختگیاندام

مجلس  نخست  پردۀ چهارم نابسامانی در طبیعت است. از یاد نبریم که اسپندیار هم دستور 

خواهد از آینده باخبر داد سر شتر را ببرند. گشتاسپ هم با یاری خواستن از جاماسپ می

 شود تا بتواند شر اسپندیار را از سر خود کم کند. 

جهان و ک هدر آشفتگی و  یهانگیو چه  یاسیس چه ،یها، چه شخصارزش باژگونگی

 مکبثدر  «آزادسازی دوزخ»در مفهوم ای متناقض است. نکته چیره مکبثدر  جهانم ه

دوزخی واقعی باقی  جاکنند و آنحمله نمیمکبث  به کوشک نامه نمایش انیتا پاهست؛ 

 
1 Mark Van Doren 
2 dismemberment 
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فرا جا را مهآشوب هشوند، یم کوشکوارد  2و لنوکس 1مکداف ماند. هنگامی کهمی

که به بل ،یعیطبعناصر  لی، نه به دل(49، س. 3، م. 2)پ.  «ناکی بودشب آشوب» .ردیگیم

جهان م ه درمکبث(  کوشک  جهنم )دوزخ که از دهان  یمنیاهر یروهاینآوردگی  تن لیدل

سخن  عتیطب در 4شدگیبارۀ ناطبیعیدر کوشک رونیب ،رمردیو پ 3شوند. راسیآزاد م

خواری تاختن گاه فخر، بوف موشبه شاهین  بلندآواز در آن جای»که چگونه  د،گوینمی

به  یگرید نکتة متناقض صحنه را با رمردیپ. (13-12، س. 4، م. 2)پ.  «آورد و او را کُشت

از بد، خوب و از بسیار دشمن، دوستان ها / که با آن نیز یارتان باد؛ خدا»: رساندیم انیپا

نخستین . راه استهم بدخوب و آشفتگی با دعای خیر او  (41-40، س. 4، م. 2)پ. « !سازند

 .شودیتکرار مای دیگر، ، تنها به گونهگرید یبار، «زیباست زشت و زشت هم زیبا»

 تيز تبارها  و شيب نافرمانیس. 3-5

بری مطلق انز فرمبا نگاه به تبار رستم به ویژه از سام تا فرامرز با شیب اندکی، حرکت ا

من( را ز با بهرامروان از پادشاه )سام در برابر منوچهر( تا نافرمانی و جنگ با پادشاه )فپهل

و از زمان  در پی ایجاد بسامانی است رستم تبار(. 1399دیویس،  تر:)برای بررسی بیششاهدیم. 

یشه اه رلهراسب )هر چند خود، پادشاه سزاواری است( نهال اختالف میان پهلوانان و ش

شکار آ زین عصر پهلوانیوط رسد. سقو در زمان پادشاهی بهمن به نوعی به اوج میدواند می

 شاهیا ب شاهنامه یخیتار بخشبازد و رنگ میرستم  مرگ با یدوران پهلوان شکوهاست. 

 .شودیبهمن آغاز م

ع انقطااز  و لیدی مکبث فرزندی ندارند ومکبث  .استپیدا  زین مکبثدر  ستیز تبارها

 ،حالزمان  (117، س. 1، م. 4)پ. « قیامت ممتد استتا »بنکو ند اما خط تبار هراسمی نسل

کبث دو مکه  تاس لیدل نیهم به ،بنکو استاز آن  ندهیمکبث است، اما آ اریاختکف در 

ند در برا ث مکب اما آز، خردرا بکشند.  «خردمند»و بنکو  سیانتا فلگمارد برمیقاتل را 

روخته یطان فشرا ـ گوهر ابدی او را که به روح او  ،انند خارمبنکو  و ترس از کشیده است

 خلد.است ـ می

 
1 Macduff 
2 Lenox 
3 Rosse 
4 denaturalization 
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مگر با /  ست،ین یزیچبه  چنان بودن» که با( 71-47، س. 1، م. 3)پ.  خودیی گوتک در

های تکیهکشد. یم ریمکبث ترس خود را به تصو شود،آغاز می «خاطر  امنی چنان بودن

، س. 1، م. 3)پ. نهد های آیندۀ بنکو ـ  بر واژه میـ نسل«  them»که هنگام ادای  1غلیظی

 و  ,”his”, “him“دهد. مکبث یدار او را نشان متب یروح تیوضع(، 69، 67، 65

“them” نُه بار در نُه ها، هفته» سخن یکی از جادوان، ادآوری که کندیرا سه بار تکرار م 

پنج بار را « my»است. او ( 23-22، س. 3. ، م1)پ. « آب گردد، کم شود، پژمرده گرددبار / 

فرمان به سرنوشت  حتااو  ،ییگوتک نیا انیپاگر ترس اوست. در کند که نشانتکرار می

او در  واپسین پرسش خواند.می مبارزهبه باری پیش گیرد و او را ی شرارتبازه دهد کیم

ی داللتکه  (71س. ، 1، م. 3)پ. « جاست؟آن یکس» دربان است، بخش همان پرسش نیا

 .طانیاو با ش بستگیهمبر  است

 :را دارد هانگی گسیختگی ازهم یاز قتل بنکو، مکبث آرزو پیش ةصحن در

 یزدکنون خواهم بسامانیِّ کیهانی به هم ریزد، زمین و آسمان در هم بیام

 بارش را فروب دهدتمامی پیش از آن کین کام  برخوردار خوراک ترس

 ابوس دمادم، خواب را از چشم بربایدو پیش از آن که ک

 (19-16، س. 2، م. 3)پ. گاهان. و تن در جامه لرزاند، شبان

چون  نون خوداک. بگسلد بنکو را بند  جانو  دیایخواند تا بیرا فرا م کیشب تار مکبث

نکو را باو  پیدایاما دستان نایست ندست بهخنجربار خود نیاگشته است.  کیتار ،شب

 :کشندیم

 بردوزانْ، بیا ای مُهر  شب، ای دیده

 ز،دل را هم به سوزن دوسایْ روز  نرمکنون این پلک  نرم  چشم  شاهین

 پیدایَت،و با دستان خونبار و نه

 به مُهری باطلش گردان، زهم بگس ل همان بند سترگی را 

 (51-47، س. 2، م. 3)پ. دارد. که زارم زرد می

 کشتن. (56، س. 2، م. 3)پ. « ت از شرارت پرتوان گرددجنای» شود،یم گرتررانیو او

که او را « بند سترگ»دهد. آن قتل روی می پشت   بود اما اکنون قتل کار دانکن آغاز

تا قیامت که بند  جان  بنکو یا پسینیان او باشد  تواندیم داردینگه م و در بند دهیپررنگ

برپای را  بسامانی  گیهانیکرد که  ریان تعبزم د آن را به بند توانیم کشیده خواهد شد یا

 
1 strong stresses 



 194 1401ان ،  پایيز و زمست34،  پياپینامه( هژ)وی پژوهشنامة ادب حماسی، سال هجدهم، شماره دوم 

 

 
 

. او با دیآیم رونب ناکآشوب یتنها دودهادخمه  نیاست و از ا آشفتهذهن او دارد. می

خود  باردهشت تیمورأکه قاتالن از م هنگامیشده است.  یخشونت خود منزو

  fleeیادآور)که س نیاکه از نام فل گونه. همانشودآگاه مینس یافرار فل ازگردند، او یبازم

مکبث به  دربندماندگی. حس زدیبگر شراز چنگال  دیاو با داست،یپگریختن است( 

ها، میان ترس/  کنون محدود و دربندم، ممحبوسو  محصور اما منم، کنون» گردد،یمازب

 (25-24، س. 4، م. 3)پ. « تردیدهای سرکش و نارام

 یزندگ یی  معنایو ب یو شک، پوچ 1یتنگناهراس ،عدم قطعیتانزوا، ترس،  تناسب  نیا

است،  افتیدر ض هرچند. شوددر آن دیده نمی یدیپرتو ام چیکه ه کشدیم ریاو را به تصو

 گوید،سخن میبود  گانهیترس باز که  یزمان ۀدربار

 ی بودزمانشگفتا که 

 مرد،او می ،بکافیدی یمغزاگر 

 (80-78، س. 4، م. 3)پ.   … ؛بود انیپا و

 کنشهای هم. شخصيت4

ا بزمان شباهت گشتاسپ ها، و همکنشی اسپندیار و مکبث از برخی سویهجز هم

 مانند.های دیگری هم هستند که در کنش به هم میمکبث، شخصیت

  زمان رهانندگانمکداف، . رستم و 4-1

 خاموش« جنگل بجنبید»خبر که  نیا دنیمکبث با شن دیام یهادرخشش نیآخر

 نازد،ود میخ مفروض  تنی(ی  )رویینریناپذبیآسمکبث به  (.35، س. 5، م. 5پ. ) شودیم

 خور تیغت فرودآید:به ل بر تارکان زخم

 بار، ست افسونمرا جانی

 (13-11، س. 5، م. 5)پ. که تسلیم یکی از بطن  زن زاده نخواهد شد. 

مادر از بطن »تنی، با شنیدن شیوۀ زادن  مکداف که چون رستم ـ اما این رویین

 ادیفر و شدکُ یماو را  مکداف شود.ـ چون نَفَس در باد، محو می 2«ناهنگامدرکشیدندش به

زادن  ۀوشیشباهت در  لیمکداف به دل. (21، س. 11، م. 5پ. )« شد اینکزمان آزاد » زندیم

 3مولکمَاو است.  شود و کارکرد آزادسازی زمان و زمانه هم بایکی میرستم با زمان  با

 
1 claustrophobia 

 .16 – 15، س. 8، م. 5پ.  2
3 Malcolm 
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بر  یزمان که زمان .بسامانی است یادآور نوای شیپورهاکند و یاسکاتلند را اعالم م یآزاد

 برقرار. کشوردر  بسامانی، اکنون آزاد است و شده بودمکبث فشرده  دست 

 . گودرز و سيوارد4-2

گودرز  تاریخی از شاهان اشکانی بوده  در شاهنامه است.پیر مشابه گودرز  زین 1واردیس

بر ملکوم است. او رهعموی و  سیپادشاه انگل رکا، سرباز کهنه2نورثامبرلند ل رْا  وارد،یساست. 

 تااند داده شده قرارملکوم  در اختیاراست که  سربازحدود ده هزار  با ی،سیانگل یروهاین

 ، پور سیوارد،3ترک ه وارد یس مکبث، .ردیتاج و تخت خود را پس بگ مکبث را شکست دهد و

رو زخم روبه»پرسد، هراسد و میاز ننگ می ،خبر مرگ پسرش دنیبا شنکشد. می را

یابد پسرش به دشمن پشت نکرده، و چون درمی (12، س. 9، م. 5)پ. « از پشت؟ ایخورده 

 گردد.خرسند می

 هران جادوا. جاماسپ و خو4-3

 ت.تشت بوده اسدختر زر نیترجوان ستا،یسر پوروچهمو گشتاسپ  ریجاماسپ وز

ر ادبیات ایران و عرب به لقب فرزانه و حکیم خوانده شده است و جاماسب د»

و  ادگار زریرانیپهلوی  ةها در رسالی به او نسبت می دهند که ذکر آنیهاییگوپیش

در ( اسب، نک. جام229: 1371اوشیدری، )« آمده است. نامهجاماسبدقیقی و  ةنامگشتاسب

نمون، سر ره ه،یماگران چون هاییبرنامگشتاسپ از جاماسپ با  یبخش پادشاه ،شاهنامه

. شودها یاد میمانند آن ، ومرشجان، ستارهتن، تابندهموبدان، شاه رَدان، چراغ  بزرگان، پاک

ا به شکل ر« آگاهخ رد همه»که این خود زرتشت است که پس از این یسنزند  بهمنْدر »

که  کند. شخص دیگریویی میگدارد، حوادث آینده را پیشآب از اورمزد دریافت می

، رتشتدهند، جاماسب، وزیر وفادار گشتاسب حامی زگویی آینده را به او نسبت میپیش

ر نیز مشهو نامهجاماسب( ـ که به نام Ayādgār ī Jāmāspīgاست. یادگار جاماسب )

او  گوی گشتاسب و وزیروقالب این متن گفت [...]است ـ تاریخ عمومی ایران است. 

 (.195: 1393ماتسوخ، )« است. جاماسب

ای با پیکری شگفت نیست، چون خواهران جادو در مکبث هستندههرچند جاماسپ هم

کند. پرسش و اش از راز مرگ اسپندیار زمینه را برای تراژدی هموار میحضور او و آگاهی

 
1 Siward 
2 Siward, the Earl of Northumberland 
3 Young Siward 
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)نک.  پاسخ مکبث با خواهران جادو هم یادآور پرسش و پاسخ گشتاسپ با جاماسپ است

3/137– 138/61- 75.) 

 گيرینتيجه

با هم سنجیده  مکبثو  رستم و اسپندیارآورده در های  اصلی  تنمایهدر این مقاله، جان

 اگر چه این دو اثر کالسیک، در دو زمان و دو زبان و دو فرهنگ و دو گونة ادبی. اندشده

در این . نشان هستهای  شگفتی بیاند، مانندگینامه ـ آفریده شدهشعر حماسی و نمایش

. شبیه استدر انگلیس « دو کالبد  پادشاه» با مفهوم باستاندر ایران « فرّ»مفهوم میان، 

ها برای کسب مشروعیت، نیز انتقال امر  شاهی از یک پادشاه به دیگری شاهان از این مفهوم

ن در عین حال، مخالفان هم برای ستاندن تاج و تخت از شاه، از همی. بردندبهره می

های آزمندانة شاهی بی بهره از فّر چون گشتاسپ به فاجعة تصمیم. بردندها بهره میمفهوم

دارد و کشی، در عمل، هستی را به واکنش وامیمکبث نیز با شاه. انجامدمرگ اسپندیار می

شوند، گشوده میآغازی شگرفهر دو داستان، با . کندخود در ورطة نیستی سقوط می

به هستة داستان رستم و اسپندیار خوانی  و پیش مکبثدن مجلس یکم که با خوانچنان

اسپندیار و مکبث، هر . داردو ای در هر دنیز اهمیت ویژهزمان . بریم ها پی میاصلی داستان

این تالش برای تغییر  سیر  طبیعی  . بچگالند و آینده را از آن خود کنند دو برآنند زمان را

، دولت/کشور و (انسان)جهان زند و به نابسامانی در سه گانة ک هزمان، تراژدی را رقم می

با نابسامانی در پهلوانی ( انسان)جهان که در ک هانجامد چنانمی( هستی و گیهان)جهان م ه

رویاروییم که افول عصر پهلوانی را در پی ( در شخصیت اسپندیار و از آن سوی در مکبث)

های جهان هم پدیدهی در دولت/کشور را شاهدیم؛ در م هچنین نابسامانی و آشفتگدارد؛ هم

و  های خیالدر هر دو اثر با فشردگی و انباشت  زبانی و انگاره. دهدشگفتی رخ می

کنش هم های همحضور شخصیت. ها رویاروییمهای درونی و برونی شخصیتکشمکش

از بطن مادر  رستم و مکداف را پیش از زمان. اهمیت بسیاری در این دو اثر دارد

پندارند اسپندیار و مکبث هر دو می. اند و هر دو رهانندۀ زمان  دربندنددرکشیدهبه

گاهی گودرز  پیر و سیوارد هم جای. اند و کسی را توان درهم کوبیدنشان نیستتنرویین

ناک مکبث با خواهران جادو و پرسیدن رازهای آینده از پرسش و پاسخ  تب. همانند دارند

در هر دو داستان ستیز تبارها را . نظیر پرسش و پاسخ گشتاسپ از جاماسب است آنان

گر شاهان بوده با گشتاسپیان چندان گرم تبار پهلوانی رستم که همواره یاری. بینیممی

با به سخنی، . فرستدناچار اسپندیار را به دیار نیستی میداری  نام، بهرستم برای پای. نیست
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مکبث، . رسیمبرداری مطلق  سام از منوچهر به جنگ  فرامرز با بهمن مینشیبی آرام از فرما

خواهد پادشاهی را از پسران دانکن بازدارد و هم با تبار بنکو که کشد و میهم دانکن را می

رزم پیشینش، را به دست که او را، همآید چنانپدر شاهان آینده خواهد بود، در ستیز می

بینیم که نشان از های مشابهی را میبینیو اثر جهاندراین د. کشدقاتالن می

اندیشی( دو نابغه در دو عصر و دو فرهنگ و دو ژانر دور از هم سانهماننداندیشی  )نه یک

بندی به جهان نیستند. از یک نظام این دو متن در یک بستر نظم بخشی و طبقهاست. 

ین بستر متفاوت خودآگاهی را فراموش کنند. ادبیات تطبیقی گاه احقیقت پیروی نمی

 کند. می

 ان با، به هر روی، جهان متفاوتی نسبت به جهان شکسپیر دارد و این جهشاهنامه

ان و جهدوضعیت متفاوت ایران شکل گرفته است. به سخنی دیگر، در عین حال که در این 

 د هم باوجومایزهای گون که برخاسته از نهاد بشر است رویاروییم، باید به تمبا مسائل هم

چه  جهان هایی را مطرح کنیم. بسامانی و نابسامانی این دوریسی بنگریم و پرسشباریک

ز فارغ ا م تاهایی دارند؟ باید بتوانیم متون را از ساحت تقدّم و تاخّر بیرون کشیویژگی

اند و این های حاکم بر این دو متن متفاوتها بنگریم. اپیستمهگذاری بدانارزش

نیای دارد وهای متمایز امکانات و اثرات متفاوتی دارند و به گونة متفاوتی هم اپیستمه

خن ز آن ساای که فردوسی اند. به عبارتی، جنس زمان و بسامانی و نابسامانیمدرن شده

نه م چگوگوید چه تفاوتی با جنس زمان شکسپیر دارد؟ تفسیر و تصور ما ازین مفاهیمی

ست؟ گذاری، جهان معنایی این متون چگونه ساخته شده اارزش بوده است و فارغ از

یشان ان براجه شاهنامههای اند؟ سوژهبزرگان و مردم در این دو پیکره چگونه تصویر شده

ند مان معنا دارد، حرکتشان معنا دارد و معطوف به یک حاصل است، حتا اگر این حاصل

 جهان یری لزوماً های شکسپ. اما در تراژدیگر و تراژیک باشدهای یونانی ویراننامهنمایش

. یستندنهایش در پی آرمان و تثبیت آن تر و بدتری نیست و سوژهقبل و بعدش جهان به

 برای اند و اگر آرمانی هم هست خودشکوفایی است ولیتر در پی نیازهای روزمرهبیش

مه ست. شاهناهم اهای یونانی مسألة حق و داد بسیار منامهجهان فردوسی مانند نمایش

چه  است. امهابهاراتو  کتاب مقدستری دارد و مانند نسبت به ژانر حماسه ترکیب پیچیده

 و زیبا مکبثدر  ریم.تر بدان بنگبسا اگر بتوانیم آن را فراتر از حماسه بدانیم بتوانیم متفاوت

های ژگییهمان است و این یکی از واند، انگار سرگردانند و کارکردشان اینزشت معلق

 [15]های شکسپیری است هرچند هنوز اخالقی مانده است. مدرن تراژدی
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 هانوشتپی

 10و  9کم )ی یهستایند. برای نمونه در کردهایی از زامیادیشت فَرِّ کیانی را می. در بخش1

بَردست، زَ توده،سبسیار  [آن فَرِّ]ستاییم؛فَرِّ کیانی  نیرومند  مَزداآفریده را می»خوانیم، ( می11و 

-ه اَهورهزداست، کمَهپرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از دیگر آفریدگان است / که از آن  اَهور

ان و کارآمد، ر، فراولپذیمَزدا بدان، آفریدگان را پدید آورد: فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و د

مردنی، یر، ناپژناپذیرنشدنی، نامیرا، تباهیپ [گیتی ]فراوان و درخشان / تا آنان گیتی را نو کنند: 

ه بمرگی یو ب جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا. در آن هنگام که مردان دیگرباره برخیزند

، وستخواه)د« پدیدار شود و جهان را به خواست  خویش نو کند.« سوشیانت»زندگان روی آورد، 

1385 :486-487) 

 کافی دو مهم است و داشتن یکی برای به شاهی رسیدن ، نژاد و هنر هرشاهنامه. در 2

 نیست، مانند توس  نوذر که نژاد دارد اما خردمند نیست. 

و  دارد،یمریافت مشروعیّت پادشاه دو رکن دارد: یکی تأییدی است که از اهورامزدا د. »... 3 

 (72: 1383)سودآور، « شود.دیگری فرّی است که از ایزدان  بخشندۀ فرّ نصیبش می

ما  (Tyche) «ک هیت»و  «یانیفرّ ک»ما آمده و با همانندشمردن  یاریخود به  انیونانی». 4 

 «رندایپ[ »از سرنوشت شهرها تا ]روزگار «کهیت» نگاهبانی. اندرهنمون شده نهیزم نیرا در ا

(Pindar شاعر سابقه دارد. در هر حال )«گام نه یعنی الد،یاز م شیچهارم پ ۀتنها از سد «کهیت

ت که محتمل اس ها شد؛ اما کامالً «شهرـدولت»باستان، نگاهبان سرنوشت  ونانیدر  یپادشاهزوال 

 یدولتها ایشاهان و « فر» ایسرنوشت  ۀندینما «کهیت» ز،یزوال ن ۀدور نیا دنیاز فرارس شیپ

 افت؛یتوان یمهم  ییایاز ]قلمرو[ اقوام آر رونیدر ب ارا حت «یانیفر ک»جداگانه بوده است./ مفهوم 

ناصر عکه بر  یاژهیو یهاوجود داشت و دودمان «یبخشسامان لت یفض»مفهوم  ن،یدر چ رایز

در  «ییایفر آر» ای ،«یانیفر ک» شیشدند، از آن برخوردار بودند. اما کیم روزیسرکش دولت خود پ

زد یبه ا «یانیکفر ». افتیحد تکامل را  نیترشیب «شتیادیزام»و  «شتیمهر»باستان، در  رانیا

 یارزان اقوام ایبه شاهان  شیتواند آن را به خواست خویاوست و او م اریو در اخت وستهیپ« مهر»

 یاهمانیپ ةهم یادیمفهوم بن ،«یانیفر ک»سان تصور  نی./ بدردیاز آنان باز پس گ ایدارد و 

ه کبود « شاهان ی زدیحقِّ ا» ةخاستگاه نظری ،یاساس ریتعب کیداد و به یم لیرا تشک یاسیس

 ترشیب ـد چنان که خواهد آم ـ «یانیفر ک»کرد. یم یاروپا باز خیرا در تار یچنان نقش مهم

فر »ه به را داراست. مفاهیم وابست« جام مقدس»با  وستهیپ ی«هاگنج» ای، «هاطلسم» یهاخصلت

درج  [زیاب نو ]در آن کت دهیبه ارث به شاهنامه رس «شتیادیزام»و  «شتیمهر»از  «یانیک

عر فر شا ،یینها لیدر تحل یفردوس»کرده است:  انیب« ف. و. بوکلر»است. چنان که استاد  دهیگرد

 (37-36: 1371 ،یاجی)کو« [ است.یزدی]ا دییتأ ای یانیک
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 زاناشی  عمدتاً بود، دارو اما، فرض اینکه تنها تاجی که اهورامزدا را الیق بود، تاج دندانه. »5

رانی تاج ای ز ازست که امروزه از تاج اروپائی در ذهن داریم )گو اینکه خود آن نیریوّتصویر و تص

بوط به اریم مرقره دکنند. از جمله، تندیسی از نبرگرفته شده بود(، و سوابق امر خالف آنرا ثابت می

ه ا است، و بینبریتا ۀکه متعلق به موز (Oxus) معروف آمودریا ةم از گنجین/قرن چهارم یا پنجم ق

 ان داردعری ر مروارید به سر دارد، و چون پیک ۀبا دور« ماد» ای مطلّ مردی است که کاله  شکل 

-و کاله آدمک ارد،دممتد  ةدار برای ایزدان سابقدندانه تاج  بدون  نمودی از خدایان است. پس کاله  

تاج  آمودریا و ۀریکاند، همانند کاله پج، روبروی پادشاهان قرار گرفته57و  43هایی که در تصاویر 

جه است. و آن ۀاز کاله مادهاست، و کاله قشقائی امروزه نیز بازماند اشکانیان، در حقیقت مشتقّ

ی فلز ار ددانهشده اند و فاقد تاج دند ساخته میمَاینها این است که از پارچه و نَ ةمشترک هم

 لیشما وشکل  که در شرح   مینیبیم و القصص خیوارمجمل التّاست که در  نیچن نیا/  .هستند

ه شده ار بردکه ب شانیا سرپوش  ای پارچه قسمت  ف یتوص یفقط برا« تاج»لفظ  ،یپادشاهان ساسان

دو  انیم اج او سبز،ت»بهرام سوم:  یبرا  «... گون نگاشته اندر زرتاج آسمان»بهرام اول:  یبرا است:

 ه  ت، به کالاس یپهلو« تاگ»ب که معرّ شود که لغت تاجیمعلوم م پس /« شرفة زر اندر ساخته...

 ییطال ر دادانهدن ۀدور ایشود و نه شرفه ی( اطالق مییکاله قشقا هی)شب یماد ای پارچه ای ینمد

 به زین هیفوص نکه،یا گریداشت. د ینیتزئ ةو جنب د،ودنافزیبه دور آن م انیکه در زمان ساسان

قرمز  رک )که از سقرالطعمود دوازده تَ کیو متشکل بود از  گذاشتندیکه بر سر م یکاله

گونه رهفاقد سرپوش هم  نیگفتند، و ایبستند، تاج میدورش مه که ب یو دستار (ساختندیم

 گریتر از دمکمیتش اهشد و یتاج خوانده م اًمسلم زین وانیح با سر  کاله   اینبنابربود.  یفلز ۀدور

ه نرس ۀگارنگسن لیو تحل جزیهت یاست که برا یضوعمو نینبود. و ا یپادشاهان ساسان کاله و تاج 

 (79-78: 1383« )یم.نظر داشته باش مدّ  دیدر نقش رستم با

اگون م گوندربارۀ دو توصیف گوناگون از طبیعت در خطبة دو داستان، مناسب با فرجا. »6 

مطلق، قیاز خال )به نقل« 273، 253، ص 2، بخش های شاهنامهیادداشتمطلق، نک: خالقیها، آن

1390.) 

هجای  ( یکTrochaicیک )تروک ه(. در وزن Trochaic tetrameterیک چهار رکنی ). تروکه7

ار ه تن دیدچه گه ما را س)»آید مانند سطر نخست نمایش تکیه میبر پیش از یک هجای بیتکیه

 «(: خواهد بود دیگربار؟

“When shall we three meet again?” → ('WHEN shall WE three MEET aGAIN') 

→ DUM da . DUM da . DUM da . DUM  

( دو هجا foot(. در شعر انگلیسی هر رکن )Iambic pentameter. ایامبیک پنج رکنی )8

تکیه پیش از یک که در زبان انگلیسی معمول است یک هجای بی (Iambicایامبیک )دارد. در وزن 
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ورزد دستش را از گواه ی مکبث، به مکبث تأکید میکه لید آید مانند سطر زیربر میهجای تکیه

 ((:47، س. 2، م 2)پ« بشوی این شاهد ناپاک از آن دست)»خون دانکن بشوید 

“and wash this filthy witness from your hand” (Act 2, Scene 2, Line 47) → “and 

WASH this FILthy WITness FROM your HAND” →  

da DUM . da DUM . da DUM . da DUM . da DUM 

تب عهد ککتاب مقدس. یعنی در  34: 15، انجیل مَرقُس، باب 46:27. انجیل مّتی، باب 9
دارالسلطنة  های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است،که از زبان عتیق و عهد جدید

 .1925لندن، 

(؛ 418، 151، 3 « )!درود زدانیرا باد از پاکو ت! / رود دار و بگذر ز   یبه دل خرّم. »10

خشک  ز  تهمتن»(؛ 453، 152، 3« )زندگُ م  یب گشته ز  زیسرش ت/  رمندیه دمان  تا  لب   امدیب»

/  آب  ک یبه  نزد  دمان  تا  امدیب»(؛ 475، 153، 3« )را درود لیشد و داد  ادهیپ/  اندرآمد به رود

از کار   ماندیهم / رود و باال گرفت از لب  گذشت»(؛ 579، 157، 3« )او بُد شتاب دار یسپه را به د

تن را  دادیهم زدانی ز /  به رود یشتبگذشت رستم چو کَ چو»(؛ 1009، 175، 3« )!فتگ ش  یتیگ

 (1173، 181، 3« )!درود

ال ز یانم اچُنان د /روزگار،  نیتو سر آرم بد یسو / اریاسپند کار  یکه گر من ز پَ. »11

 (1149-1148، 180، 3)« انجمن! نیبزادم بد ز مادر /کامروز من 

(؛ 191، 142، 3« )ستنمَ رْبدگوهرآهَ همه کام  ، / ستتو رفتن یشان ران  نیاگر ز. 12

در  کارتان   چو»(؛ 518، 155، 3« )تاج و گاه یدلت کژ کند از پَ/  راه وید  انیاندر  م  ابدییهم»

ل دور کن شهریارا تو کین! / دز  »؛ (554، 156، 3)« !راه ویبر خرد د یهمببندد/  باز  کردم  نگاه

 (1361، 189، 3« )مکن دیو را با خرد همنشین!

 ی  راسَ یا” :گفت اسیکَر به/  ،یبپا بر در بودیهم یزمانی / راسَز  پرده امدیچو رستم ب. »13

-کین  خسرو یروز   کَ همان/  !یککاوسگاه   یبُد  ونیهما/  !دیخُنُک روز کاندر تو بُد جمّش/  دیام

 (882-879، 170، 3) «“!که بر تخت  تو ناسَزا  برنشست/  بر تو  اکنون  ببست  یفَرّه در /  !پی

و  یگریو الابال یشکنمانیو پ یاپرستیندوشن: دن یاسالم ریبه تعبهای گشتاسپ . ویژگی14

 (61: 1380.  )یو حرص مال و سنگدل یآزرمیو ب ینیبو دهن یو سبکسر یناشناسحق

ندند و را خوا مقاله زاده و بهناز امانی و فاطمه )ندا( فرنیا که. از دوستان گرامی پیام حسن15

 صمیمانه سپاسگزارم.با پیشنهادهای ارزنده در بهبود آن کوشیدند، 
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