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 چکیده
های یونانی، دارای گردد. تراژدیخاستگاه آن به کشور یونان باستان بازمیتراژدی، یکی از انواع ادبی است که 

جو کرد. از میان وهای شاهنامه جستتوان در داستانگانه است که برخی از آن عناصر را، میساختاری پنج
رو، جستار ایم. از این های تراژیک شاهنامه، به بررسی عناصر تراژیک در داستان فرود سیاوش پرداختهداستان

عناصر تراژیک را در داستان فرود سیاوش مورد تحلیل قرار داده است. مسئلة تحلیلی،  -حاضر، با روش توصیفی
توان نتایج تحقیق بیانگر آن است که به وسیلة پنج عامل شخصیّت، تقدیر، خطای تراژیک، کشمکش و فاجعه، می

خت. از میان عوامل فوق، تقدیر محتوم و خطای تراژیک، به تبیین ساختار تراژیک داستان فرود در شاهنامه پردا
 عامل مهمی در سوق دادن قهرمان به سوی فاجعه در این داستان است.

 : تراژدی، فرود سیاوش، تقدیر، خطای تراژیک، فاجعه.هاکلیدواژه
 

 مقدّمه.1
ای یونانی است که ریشه تراژدی، واژه»ترین انواع ادبی محسوب شده است. در ادبیات جهان، واژة تراژدی از برجسته

به معنی آواز است. ارتباط آواز  (oide)در زبان یونانی به معنی بز و اوید  (Tragos)دارد. تراگوس « تراگودیا»در لغت 
 . دسته2اند. کرده. در مراسه اولیّه ستایش از دیونوسوس، بزی را قربانی می1دانند: بز را با تراژدی به چند دلیل می

 «شده استسرایان اهدا می. بزی به عنوان جایزه در مسابقات اولیّه به دسته هم3اند. کردهسرایان، پوست بز بر تن میهم
 (.4: 1365پور،)ملک

در زبان فارسی، لفظی مناسب که معادل مفهوم تراژدی باشد، تاکنون وضع نشده است و کلماتی که در زبان فارسی     
تواند، نامه و... هیچ کدام به تنهایی نمینامه، سوگهمچون اندوه، مصیبت، حزن، فاجعه، عزا، غم به کاربرده شده است،

بنابراین، علمای بزرگ ما در گذشته چون فارابی و ابن سینا نیز، تعبیرات و اصطالحاتی »معادل فارسی تراژدی باشد. 
های دیگر بوده است، با مختصر نن اختصاصی مّلترا که در زبان فارسی یا عربی معادل نداشت و مربوط به آداب و س

طراغودیا، به جای »، «دراماطا، به جای درام»های اند؛ از جمله کلمهبردهکار میها عیناً بهتحریفی در طرز تلفّظ آن
 (.43: 1346)فروغ، «قومودیا، به جای کمدی»و « تراژدی

دست ما رسیده است. ارسطو در رسالة فنّ شعر، ارسطو به نخستین بحث منطقی، جامع و منظم در باب تراژدی از     
ای تراژدی، تقلیدی از کار و کرداری شگرف و تمام، دارای درازی و اندازه»گونه توصیف کرده است: تراژدی را این

و این ها نیز، هر یک بر حسب اختالف اجزا متعدّد است ها آراسته و آن زینتوسیلة کالمی به انواع زینت معیّن به
واسطة نقل و روایت انجام پذیرد و شفّقت و هراس را برانگیزد گردد، نه اینکه بهوسیلة کردار اشخاص تمام میتقلید، به

ارسطو، در درجة اول قصد دارد، » (.121: 1378کوب،)زرّین« گرددتا سبب تزکیّة نفس انسان از این عواطف و انفعاالت می
کند، زده نمیها، مخاطب را اندوهدهد و آن، اینکه بسیاری از بازنمودهای آالم و شکست واقعیّت انکارناپذیری را توضیح

نظیر تراژدی در انسان را که همان لذّت کند. دیگر آنکه، ارسطو تأثیر بیبلکه آرامش و لّذتی را در شخص ایجاد می
نویس را، ایجاد نامهکند و هدف نمایشمیها معرّفی رقّت و ترس است، نقطة افتراق میان تراژدی و کمدی و سایر فرم

« کندداند و این اصلی است که انتخاب قهرمان تراژدی و طرح و پیرنگ را تعیین میاین تأثیر در باالترین حّد آن می
 «(.تراژدی»: ذیل مدخل 1384)ایبرمز،



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      138

تراژدی، نوعی »شود. میتراژدی، نمایش اعمال مهم و جدّی است که در مجموع به ضرر قهرمان اصلی تمام      
اعتراض است. تراژدی، غریو هراس یا شکایت یا خشم یا دلهره در برابر هر آن کس یا هر آن چیزی است که مسبّب 

مند شود که از بزرگی بهرهاین عذاب سخت، رنج و مرگ است. تراژدی، قّصة مصیبت است و بر کسانی نازل می
 «هستند، مصیبتشان نیز بزرگتر و شدیدتر است و سقوطی دردناکتر دارندهای بزرگی که هرچه بزرگتر هستند. انسان

 «(.تراژدی»: ذیل مدخل 1386)کادن،
قهرمان »قهرمان تراژدی، باید از خاندان واالمقام و برگزیده باشد تا شکست قهرمان را بهتر و مؤّثرتر جلوه دهد.      

روزی بختی به تیرهالعمل باشد. قهرمان، باید از خوشپرهیزکار و صحیحتراژدی، نباید جنایتکار باشد و نیز نباید بسیار 
افتاده باشد، اما نه بر اثر جنایت، بلکه در نتیجة یک اشتباه و باید ایجاد ترس و ترحّم کند. قهرمان تراژدی، باید با 

: 1377حسینی،)سیّد «ته باشددهند، رابطة خانوادگی و یا حسّی داشاشخاصی که قطب مقابل او را در تراژدی تشکیل می
41.)  

وسیلة آن عناصر های شاهنامه، از ساختاری تراژیک برخوردار است که بهدر میان متون ادب فارسی، برخی از داستان     
های داستان را تبیین کرد و نیز، به عواملی که قهرمان داستان را، به سوی های شخصّیتکاریتوان علل خویشمی

های تراژیک شاهنامه، داستان فرود سیاوش، برخوردار دهد، دست یافت. از میان داستاناجعه سوق میبختی و فنگون
 ایم.از ساختار تراژیک منسجمی است که در زیر، به بررسی هر یک از آن عوامل پرداخته

 

 تحقیق هایسوال.2
 دهد؟چه عناصری، ساختار تراژیک داستان فرود سیاوش را در شاهنامه تشکیل می -
 دهد؟تقدیر و سرنوشت محتوم، چگونه قهرمان داستان را به سوی فاجعه سوق می -

 

 پیشینة تحقیق.3
 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میهای بسیاری در این زمینه به رشتة تحریر در آمده است که از میان آنمقاله
نتایج «. ه بر تراژدی سیاوش در شاهنامة فردوسیطرحی در هندسة تراژدی، با تکی(»1386بازرگان، محمد نوید)     

س أساز مرگ قهرمان در داستان است که این سه رتحقیق بیانگر آن است که سه عنصر قدرت، اغواگر و قربانی سبب
ساختار تقدیر (»1389مثلث، ساختار تراژدی را در این اثر فراهم ساخته است. مهرکی، ایرج و بهرامی رهنما، خدیجه)

های تراژیک شاهنامه، بر پایة تقدیر نتایج تحقیق حاکی از آن است که داستان«. های تراژیک شاهنامهتانمحور داس
شکل یافته است و تقدیر در قالب حوادث و وقایع مختلف به رفتار قهرمانان جهت بخشیده است تا آن هنگام که 

محمودی بختیاری، بهروز و  افتد.گذارد و به ورطة هالکت درمیقهرمان داستان، قدم به مذبح می
نتایج نشان از آن دارد که هر «. تراژدی قدرت: بررسی تطبیقی داستان بهرام چوبین و تراژدی مکبث(»1394همکاران)

های درونی و شرایط بیرونی تصمیم گرفتند، متناسب با آرزوی درونیشان و نگرش دو قهرمان، در چالش میان خواسته
یاقت رسیدن به قدرت، سر به شورش بگذارند و بر جایگاه پادشاهی تکیه بزنند. مجیدی، شایسته ساالرانه مبتنی بر ل

نتایج تحقیق بیانگر آن است که داستان «. داستان رستم و سهراب در بررسی تطبیقی با تراژدی ارسطویی(»1397مریم)
تری ارسطویی را در خود تئا هایهای حماسی و پهلوانی ایران است که شاخصهای از داستانرستم و سهراب، نمونه

جای داده است. این داستان، بر پیرنگی استوار است که شالودة آن نمایش ارادة شخصیّت اصلی برای یافتن پدر در 
های ای رویارویی پدر و پسر در تراژدیتحلیل مقایسه(»1397ای دراماتیک است. محمدی، حسین و همکاران)مناقشه

نتایج حاکی از آن است که پیشینة تراژدی «. اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریارایرانی و یونانی در رستم و 
گو در آن فرهنگ است، دلیل فرجام نمونة یونانی است وو ساختار فرهنگی یونان باستان که حاصل دموکراسی و گفت

نخستین و ذهنیّت تک صدا که  های دوگانه، تالش در حفظ نمونةو در باب چرایی مرگ پسر دو نمونة ایرانی، تقابل
 خورد، دلیل اصلی امر است.در آن، نفی حضور دیگری رقم می
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 روش تحقیق.4
تحلیلی، عوامل موثّر در ساختار تراژیک داستان فرود سیاوش را در شاهنامه مورد  -جستار حاضر، با روش توصیفی

 بررسی قرار داده است. 
 

 چارچوب نظری تحقیق.5
برنده دارای ساختاری پنج گانه است که در زیر به بررسی هریک از عوامل، به عنوان عنصری پیش داستان فرود سیاوش،

 ایم:و اثر گذار در این داستان پرداخته
 

 شخصیّت  5-1
شخصّیت در لغت به معنی خلق و خوی مخصوص شخص است و در معنی عام عبارت است از مجموعة خصوصّیاتی »

: ذیل 1380داد،«)های مختلف اجتماعی استهای اکتسابی او در زمینهانسانی با دانشکه حاصل برخورد امیال نهفته 
ها، ای از صفتهای هستی آفرین هنر نمایش بوده و به مجموعهمایهشخصیّت، یکی از ساخت«(. »شخصّیت»مدخل 
ص به هم رسیده و هستی شود که در یک انسان خاهای انسانی گفته میها و سرشتها، رفتارها، سگالها، منشویژگی

: 1385)ناظرزداه کرمانی، «شودپذیرفته است و هر انسانی به سبب برخورداری از آن مجموعه، یک شخصّیت تلّقی می
104.) 
در بررسی شخصیّت به ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و اعتقادی هر آنچه که شخص بدان صفات مّتصف است،     

 شود: پرداخته می
وانی : به بررسی تمام صفات و خصوصّیات روانی هر شخصّیت، اعم از صفات نکوهیده و مذموم و در ابعاد ر    

صفات نیک و پسندیده هر شخص پرداخته می شود. در ابعاد اجتماعی: جایگاه و موقعیّت هر شخصّیت در آن جامعه 
ای معتقد نبودند و خدای مستقل یگانه ایرانیان پیش از بعثت زرتشت به»گیرد. در ابعاد اعتقادی: مورد بررسی قرار می

خواند و پیرو خدای متعال )برتر( و خداوند ماه و خورشید و پرست میاینکه، فردوسی در شاهنامه همة آنها را یزدان
داند، ناگزیر در مأخذ او که شاهنامهة ابومنصور عبدالرّزاق است، همین انتساب به عمل آمده و چون موادّ ستارگان می

نیز، از خداینامک عصر ساسانیان فراهم شده بود، پیداست که مؤلفان زرتشتی خداینامک، تحت تأثیر کامل مزدیسنا آن 
و نظر به تعصب مّلی ایرانیان و افتخار به اینکه، ایرانیان همواره خداپرست و موحّد بودند، واقع شده است، کلیّه 

 (.62: 1،ج1338)معین، «اندپادشاهان را یزدان پرست معرّفی کرده

شود. زرتشت، کند، اصول و عقاید دین زرتشتی در سراسر ایران فراگیر میکه، زرتشت پیامبر ظهور میهنگامی    
شود. بنابراین، تن نیز، مروّج دین بهی میکند و اسفندیار رویینمأموریت گسترش دین بهی را به گشتاسب واگذار می

دینی زنان و مردان شاهنامه، دین زرتشتی بوده است. فردوسی نیز، در جای تا قبل از ظهور اسالم، اندیشه و مسلک 
 جای شاهنامه همانند یک ایرانی مسلمان، زرتشت را در ردیف پیامبران ذکر کرده است.

 تقدیر 5-2
کشاند، یای که او را به اضمحالل  مدر تراژدی، عامل ناگزیری وجود دارد که قهرمان داستان قادر به جلوگیری از فاجعه 

های تراژیک شاهنامه، مقهور سرنوشت نیست. آن عامل ناگزیر، سرنوشت و تقدیر محتوم نام دارد. تمام قهرمانان داستان
دانند که توان شوند و میگیرند، به جبر سرنوشت معترف میها قرار میعلّت و معلول که، در شبکههستند و هنگامی

شود شوند که آنچه باید بشود،  مینهند و معتقد میبه حکم تقدیر گردن میسرکشی مقابل سرنوشت را ندارند. پس، 
آشکار است که سرنوشت باوری و بینش جبری زروانی رایج و حاکم در روزگار ساسانیان به »و از آن گریزی نیست. 
گاههای در بسیاری از چرخشهای آفتابی پیکارهای پهلوانی افکنده است. سیاه خود را بر گستره شاهنامه راه یافته و سایه

ویژه در هنگام گزارش پایان هر شهریاری و مرگ یا کشته شدن یک شهریار یا پهلوان و روی دادن ها، بهداستان
ناپذیر سرنوشت و تقدیر بر زندگانی سخت نومیدانه دربارة چیرگی چاره مایةای هول انگیز، سخنانی با درونفاجعه
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ها به روی بشر آمده است. در این گفتارها، جهان دستگاهی رازآمیز و پر از ابهام و شگفتی انسانی و بسته بودن همة راه
 (.77: 1384)دوستخواه، «شوداست و انسان، گرفتار سرنوشت توصیف می

هایی چون روزگار، زمان، زمانه، دهر، سپهر، چرخ، فلک، گنبد، گردون، نوشته، بوش، بخت، در شاهنامه واژه      
 های شاهنامه است.مان، اختر و قضا و قدر بیانگر چنبرة سرنوشت و حکم ازلی یا تقدیر بر شخصّیتبخش، آس

متأّثر از آیین زروانی مذهب زردشتی است. زیرا، مزدیسنان »به نظر برخی از محققّان، اعتقاد به سرنوشت باوری،      
د و به نظر آنان، زروان تقدیر کنندة خوب و بد است داننپنج بهره از بیست و پنج بهر اعمال آدمی را در گرو بخت می

 (.389: 1384)زنر، «و ستارگان عوامل اویند

گیرند و های سرنوشت را که منشأ تمام رویدادهاست، به هیچ میهای تراژیک شاهنامه، بازیاما، قهرمانان داستان     
 ای جاوید هستند.توم آنان نیست و زندهکنند که گویی مرگ، محتا آخرین لحظه بدون هراس از مرگ زندگی می

 تقدیر و سرنوشت محتوم در این داستان، از ساختار زیر برخوردار است:    
 

 براعت استهالل 5-2-1
شود که جایگزین مکالمه با الهگان شعر است. در در شاهنامه، قصص حماسی معموالً با براعت استهالل آغاز می»

کند. جواب الهه، بدان سؤال حماسی یابد و از او سؤال میاز الهگان شعر ارتباط میها، شاعر با یکی برخی از حماسه
هایی که در شاهنامه وجود دارند، بنگریم، اگر با دقّت و باریک بینی به براعت استهالل .(85: 1381)شمیسا،« آغاز شعر است

ای کوتاه در آغاز این پیش درآمد، پردههای یونانی خواهیم شد. تراژدی (prolog)متوجه شباهت آن با پیش درآمد 
و عوامل یک داستان یا نمایش نمایش است تا تماشاگر از خالصة داستان مطلّع شود. این پیش درآمد، معرّف عناصر 

 .است

 رویاهای تراژیک 5-2-2

جریان و خواب و رویاها در شاهنامه، فقط بیان کنندة سرنوشت هستند و در مرگ قهرمان نقشی ندارند، بلکه در 
 شود که باید بشود.پیشرفت داستان موّثر هستند. در این رویاها، چند و چونی نیست و اغلب همان می

  

 ازدواج با زن بیگانه 5-2-3
های شاهنامه است. سرنوشت، بستری مناسب ازدواج با زن بیگانه، یکی از عوامل موثّر در ساختار تقدیر محور داستان

سازد تا فرزند حاصل از این ازدواج، در فرجام داستان به مرگی تراژیک بیگانه با فراهم می برای ازدواج قهرمان با زن
 دچار شود.

 

 خطای تراژیک 5-3
به این خطا در »سازد. بختی خود را فراهم میشود و زمینة سقوط و نگونخطایی است که قهرمان تراژدی مرتکب می

رسد که اگر نقطه ضعف جسمانی نظر میبه. شودگفته می« Tragic flaw»و در زبان انگلیسی « Hamartia»زبان یونانی 
رین انواع  باشد، مربوط به حماسه است )پاشنة پای آشیل( و اگر اخالقی باشد، مربوط به تراژدی است. یکی از رایج 

اعتماد به نفس به معنی غرور است. از خود راضی بودن و  Hubris)های یونانی، هوبریس ها در تراژدینقطه ضعف
شود، قهرمان تراژدی به نداها و اخطارها و عالیم درونی و قلبی و آسمانی توجه نکند و از قوانین بیش از حد باعث می
 .(151: 1381)شمیسا، «اخالقی منحرف شود

افول و نزول »سازد. گذارد. این خطا، زمینة افول یک قهرمان را فراهم میخطای تراژیک، یک تراژدی را بنیان می    
شود. ترس از اینکه، مبادا خود به سرنوشت قهرمان دچار شود و شفّقت قهرمان، باعث ترس و شفّقت در مخاطب می

آید، آدمی این همه نیک افول کند. این ترس و شفقت توأم است که باعث می به خاطر این که حیفش
 (.15: 1384)حنیف، «داردنقد و اصالح خود وا میشود، چراکه، او را به بررسی، کاتارسیس)تزکیه(در مخاطب می

  کشمکش 5-4
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دهد. کشمکش، بستر مناسبی برای تبیین بسیاری از ها را تشکیل میمایة بسیاری از تراژدیکشمکش، تم و درون
ای را ای است که لحظات مهم و اساسی واقعهکشمکش در یک اثر دراماتیک، زمینه»حوادث و وقایع داستان است. 

 (.187: 1385)مکّی، «نمایدها را میپیوندد. کشمکش، عّلت وجودی آن لحظات و همچنین اهمیّت آنهم میبه

زند، ها که در سراسر داستان موج میهای شاهنامه حضوری فعّال دارد. این کشمکشکشمکش در تمام تراژدی      
ها را از این داستان بگیریم، دیگر، مخاطب کشمکشکند تا به فاجعه منجر شود. اگر این سیر منطقی حوادث را طی می

 یابد. تمایل و رغبت چندانی برای خواندن آن ندارد و داستان به سوی سکون و ایستایی تنّزل می
است که در زیر به هریک « انسان با انسان»و « انسان با سرنوشت»کشمکش در این داستان، به دو شکل کشمکش     

 م: ایها اشاره کردهاز آن
 

 کشمکش انسان با سرنوشت 5-4-1
های پوشیدة انسان، کشمکش با سرنوشت محتوم است. سرنوشت، به عنوان چهرة برتر، چهره پوشانده یکی از جدال

دهد. در این جدال، انسان به زبونی  کند و سپس قهرمان داستان را به سوی فاجعه سوق میو در هر حادثه نمود پیدا می
شود. سرنوشت در مقابل رسیدن به رفتار مناسب قهرمان، مانع و شکست را، از سرنوشت متحمّل میرسد و نهایت می

های بندد. قهرمان تراژدی، با وارد شدن به جدالکند و راه خروج از تنگناها را بر قهرمان تراژدی میسدّی ایجاد می
ای از کشمکش با تقدیر زیر مجموعه شود. در واقع، هر کشمکش کوچک،های اصلی رهنمون میکوچک، به کشمکش

شود. عامل ایجاد کشمکش نه توسّط قهرمانان بلکه به وسیلة است که در نهایت، به شکست قهرمان تراژدی منجر می
ای، رود. قهرمانان، مقهور دستان نامریی تقدیر هستند. بنابراین، به کمک سرنوشت از دل حادثهتقدیر محتوم پیش می

 شود.ییده میای دیگر زاحادثه
 

 کشمکش انسان با انسان  5-4-2
کشد. این نوع های موجود میان دو یا چند شخصیّت را به تصویر میگونه که از نام آن پیداست، کشمکشهمان

ها، های شاهنامه را تشکیل داده است. حکیم توس، در این کشمکشهای داستانکشمکش، بیشترین حجم کشمکش
برد تا از چند و چون وقایع نمایاند و او را به بطن حوادث میتراژیک را به مخاطب می هایزوایای پنهان شخصّیت

 مطّلع کند.
 

 فاجعه  5-5
ای است که به بار است. فاجعه، مرحلهفاجعه در لغت به معنی مصیبت و بالست و در تراژدی، آخرین حادثة مصیبت»

 «(.فاجعه»: ذیل مدخل 1380)داد،« رسدنمایش به سامان میشود و عمل موجب آن قهرمان تراژدی به نحوی قربانی می
رساند. کلمة فاجعه از گشاید و تراژدی را به سرانجام میدگرگونی ناگهانی موقعیّت است که گره حادثه را می»فاجعه، 

ای فاجعه لحظهدر تراژدی،  «(.فاجعه»: ذیل مدخل1383)شاهین و قویمی،« م. مبیّن پایان شوم تراژدی است 17اواسط قرن 
 شود. پیوندد و باعث ایجاد کاتارسیس در خواننده یا بیننده میاست که عمل تراژیک به وقوع می

 

 بحث و بررسی ساختار تراژیک داستان فرود سیاوش. 6
 شخصیّت 6-1

 فرود 6-1-1
 ابعاد روانی شخصیّت فرود: ساده دل، نیکدل و خوش باور. 

 خواه سیاوش. ینابعاد اجتماعی شخصیّت فرود: ک   
آالیش و به دور از هر گونه پیچیدگی است. او، جوان خام و در این تراژدی، فرود دارای شخصیّتی ساده و بی     
های غلط تخوار، وی را تجرگی او و راهنمایینامد. بیمی« ناکاردیده جوان»ای است که فردوسی، وی را تجربهبی

 سازد. دستخوش مرگی تراژیک می
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خواهی پدر رود. خسرو، به کینگیرد که دوشادوش کیرسد، او تصمیم میآنگاه که خبر مرگ سیاوش به فرود می    
آید تا با او، در این داستان از ضمیری پاک و روشن به تابناکی روح اهورایی سیاوش برخوردار است و درصدد برمی

این تراژدی، فرود در تمام کارها با جریره و تخوار به سپاه توس همراه شود تا کین پدر را از افراسیاب بگیرد. در 
دهد که تمام احشام را از کوه پردازد. او، هنگامی که سپاه توس را می بیند، نگران می شود، پس، فرمان میزنی میرای

جویا  کند و نظر وی راو دشت جمع آوری کنند ونیز، سپاهیان منتظر فرمان او بمانند. سپس، به جریره مراجعه می
 شود. می

 به پیش سپه در سرافراز توس                از ایران سپاه آمد و پیل و کوس
 نبایـــــد که آرد یکی تاختن               چه گویی چه باید کنون ساختن

 ( 460-459: ب4،ج1387)فردوسی،                                                       
توزی سیاوش روانه شود. خواهد که به همکاری با ایرانیان بپردازد و به همراه ایشان، به کینفرود میجریره، از      

گونه، آتش کند و اینکند. اما تخوار، نادانسته فرود را تحریض به نبرد میزنی میفرود، در امور نظامی با تخوار رای
دستی و استادی ای از چیرهوار گزیدهی فرود، نمونهتراژد»افروزد. جنگ و خونریزی را میان فرود و توس برمی
هاست که گونه تراژدیانگیز است. این داستان، در شمار آنهای حزنخداوندگار سخن، فردوسی در پرداخت داستان

خردی سری و بیسر است که به سبکهای روحی دو پهلوان است. از سویی، توس خودکامة خیرهگویای خصیصه
آفریند و از آن سوی دیگر، فرود جوان های خود، تباهی و مرگ میسازد و با پرخاشجوییا روان میسیالب فاجعه ر

خسرو، به ساالری توس دالور است که به پاکدلی و رای فرّخ، خواستار همراهی با سپاهیان برادر شهریار خود، کی
آگاهی اوست و درشتی به پختگی آمیختة او، وگو با بهرام، نشان خواهی از خون پدر است. نرمی او در گفتبرای کین

 (.4: 1369روشن،) «داردگویای بیدار دلی اوست. با این همه، غرور پهلوانی او را از جنگیدن و کشته شدن باز نمی
 

 توس 6-1-2
 جوی. ابعاد روانی شخصیّت توس: خودکامه، تیز مغز، شتاب زده و کینه

 ابعاد اجتماعی شخصیّت توس: پهلوان دلیر و سپهساالر ایرانیان.      
خسرو  و مدّعی تاج و تخت وی بوده است. در شاهنامه، توس، پسر نوذر یکی از پهلوانان ایران و سپهبد  کی»     

د. اما، پس نهخسرو به قصد مسافرت به جهان دیگر، روی به کوه و بیابان میتوس از جمله نامدارانی است که با کی
 (.216: 1،ج1377)پورداوود، «سپاردماند و جان میخسرو با سایر همراهان در زیر برف میاز غایب شدن کی

خسرو، های توس، بستری مناسب برای خلق این تراژدی است. او، برخالف فرمان کیها و خودکامگیسریخیره      
خسرو، زند. برای مخالفت توس با پادشاهی کیرا در داستان رقم میهای خود، فاجعه توزیرود و با کیناز راه کالت می

 توان برشمرد:دالیل ذیل را می
طلبی که در وجود او رخنه کرده است، داند. غرور و جاهتوس، پس از رستم، خود را برترین پهلوان ایران می -     

 خسرو مخالفت نماید. سازد که با کیوی را وادار می
 سـرافرازتر کس منم ز انجمن        پس از رستم  پیلتن به ایــــران

 که گیتی به تیغ اندر آورد زیر         نبیــــره منـــــوچهر شاه دلیر
 بــدرّم دل پیل و چنگ پلنگ        همان شیر پرخاشجویم به جنگ

 ( 3594-3592ب/3:ج1387فردوسی،)                                                  
خسرو، دختر افراسیاب توس، معتقد است که شاه ایران نباید از نژاد پشنگ و افراسیاب باشد. چرا که، مادر کی -    

 است و از سوی دیگر، اصل و نسب مادر سیاوش به خاندان گرسیوز و تورانیان می رسد. 
 من داستانز خـسرو مزن پیش               نباشم بــــــدین کار همداستان 
 نشانیم بخت اندر آید به خواب               جهاندار کـــــز تخم افراسیاب  
 فســـــیله نه نیکو بود با پلنگ               نخواهم شــــــاه از نژاد پشنگ  
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 ( 3598-3596ب /3جهمان:)                                                                  
 داند. خسرو را دستاویزی مناسب برای مخالفت با پادشاه ایران میوس، جوان بودن کیت -    

 که خسرو جوانست و کند آورست                 ها که بردی برستتو ایـن رنج
 ( 3599ب /3همان:ج)                                                                           

 داند. فریبرز را سزاوار پادشاهی میتوس،  -   
 هنر باید و گـــوهر و فرّ و دیـــن          کسی کـو بود شهـــریار زمین
 سزاوارتر کـــس به تخــت و کاله     فریبرز کـاوس فرزند شـــــاه
 همش فرّ و  برزست و هم نام و داد     به هر سـو ز دشمن ندارد نژاد

 ( 3602-3600ب /3همان:ج)                                                                
داند شود، زال، زو را سزاوار تکیه زدن بر مسند پادشاهی ایران میپس از اینکه، نوذر به دست افراسیاب کشته می -   

های مغزیو سبک ای بر ناخرسندیداند. همین عامل، الیهو توس و برادرش، گستهم را شایستة سلطنت ایران نمی
 دهد.خسرو قرار میافزاید و او را مقابل کیتوس می

شواهد متعددی ، بر خیره سری و زود خشمی توس در شاهنامه می توان دید که از همه بارزتر، همین برخورد »     
التی نزدیک او با فرود است. توس، در ماجرای فرود چنان  سبک مغزی از خود نشان می دهد که می توان گفت: در ح

به دیوانگی است. نتیجه آن می شود که نه تنها فرود جوان، بلکه پسر و داماد توس و گروهی از سپاهیان دو طرف بی 
 (.200: 1387)اسالمی ندوشن، «گناه گشته می شوند

خسرو ان کیسازد. او در ابتدا، خود را مطیع و منقاد فرمخسرو دوچندان میعوامل فوق، ناخرسندی توس را از کی     
 زند.رود و این گونه فاجعه را در داستان رقم میشکنی می کند و از راه کالت میداند، اما پیمانمی

 

 تقدیر 6-2
 براعت استهالل  6-2-1

پردازد و مخاطب را در جریان شاعردر براعت استهالل داستان فرود سیاوش، بسیار موجزانه به معرّفی داستان می    
هایی، خواننده را برای پذیرش حوادثی که دهد. طرح چنین مقّدمهکه بیانگر حزن و اندوه است، قرار میفضای داستان 

-کند. فردوسی، در براعت استهالل این تراژدی، کلید شکلقرار است، در جریان تنة اصلی داستان رخ بدهد، آماده می

 ، گویای مرگ زود هنگام فرود است. بیت آغازین این تراژدی 9 دهد.گیری فاجعه را به دست مخاطب می
 سپه را به دشـــمن نشاید سپرد       جهانجوی چون شد سرافراز و گرد
 سرشکی که درمان نداند پزشک...        سرشک اندر آید به مژگان ز رشک

 بــــدخوی ببینی سرمایـــة            چو این داستان سر به سر بـشنوی                         
 ( 9-1ب /4:ج1387)فردوسی،                                                           

شاعر، در بیت اول این تراژدی چرایی مرگ فرود را به مخاطب می نمایاند و در قالب این ابیات، تعریضی به       
ز هرگونه خودکامگی و عداوت باشند. ای را برگزینند که عاری احاکمان وقت دارد که در هنگام اعزام سپاه، فرمانده

 آورد. خسرو در برگزیدن توس به عنوان فرماندة سپاه، مرگ را برای فرود جوان به ارمغان میاشتباه کی
های توس جلوه گر سریآید و در خیرهخسرو به حرکت درمیسرنوشت در این تراژدی، در قالب فرمان کی      

آید. دستان نامریی تقدیر، فرود ل خنجر آخته توسط رهام بر دستان فرود، فرود میشود و در فرجام داستان، به شکمی
راند تا در بلندای کالت، تسلیم سرنوشت شوم خویش بشوند. تمام قهرمانان شاهنامه، منقاد و جریره را به کالت می

 د. پذیرنحکم سرنوشت هستند. بنابراین، سر تسلیم فرود می آورند و شوربختی خویش را می
 کز آغاز بود آنچ بایست بود    بکوشیم وز کوشش ما چه سود

 ( 379ب /4همان:ج)                                                                    
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در این تراژدی، تقدیر تمام قدرت خویش را بنموده است؛ فرود را به هنگام خردسالی یتیم گذاشت، جریره را به »     
 (.130: 1370)عناصری،« آوارگی  کشاند و سپس، مرگ فرود را در برابر دیدگان جریره عیان نمود

 

 ازدواج با زن بیگانه  6-2-2
کند. ماحصل این ازدواج، به درخواست پیران با جریره ازدواج می جریره، دختر پیران ویسه و گلشهر است. سیاوش

فرود است. در این تراژدی، سرنوشت فرود شوم و تلخ رقم می خورد. چرا که او نیز به مانند سهراب جسمش آمیخته 
کنام  توران، سرزمین تیرگی،»از دو سرزمین ایران و توران است و تاوان این آمیختگی را با مرگ خویش می دهد. 

اهریمن و پناه بدی است. تن تیره و دزوخ است. کین و کشاکش ایران با توران، ستیز هموارة جان است با تن، نبرد 
 (.5: 1368)کزّازی، «روشنی است با تیرگی، پیکار نیکی است با بدی و نیز آویزش جاودانگی است با میرایی

 

 رویای جریره  6-2-3
گیرد. این رویا با حوادث آتی، پیوندی ناگسستنی دارد. این رویا نمادین شاهنامه قرار میاین رویا، در زمرة رویاهای 

 از دو جهت حائز اهمیّت است: 
 این رویا، اوّلین رویای زنانة شاهنامه است.  -
 گوست که بیانگر حوادث تلخ و شوم آینده است. از گونة رویاهای پیش -

گیرد که همه چیز را اعم از خدمتکاران و دژ را تمام دژ را آتشی سوزان  فرا میبیند که جریره، در این رویا می    
 کند. سوزاند و نابود میمی

 شب تیره با درد و غم بود جفت   جــــریره به تخت گرامی بخفت
 بـــــرافروختی پیش آن ارجمند            خواب آتشـی  دیـد کز دژ بلند به

 پـــــرستنده و دژ همی سوختی      تیسراســــــر سپـد کوه بفروخ
 روانش پر از درد و تیمار گشت        دلش گشت پر درد و بیدار گشت                         

 ( 836-833ب /4همان:ج)                                                                 
سازد. رود و او را از سرنوشت بد خویش آگاه میبه نزد فرود می جریره، پس از دیدن این رویای هولناک سراسیمه     

 گوید: دهد و به او میاما، فرود جوان مادر را دلداری می
 زمانه ز بخشش فزون نشمـری   مرا گــر زمانه شدست اسپری
 مرا روز چون روز او گشته شد   به روز جــوانی پدر کشته شد
 جان من بیژن آمد دمــان سوی   به دست گروی آمد او را زمان

 ( 844-842ب /4:ج1387)فردوسی،                                                         
 خطای تراژیک  6-3

بختی خود شود و زمینة سقوط و نگونترین خطای تراژیکی است که او مرتکب میاعتماد فراوان فرود به تخوار، مهم
کند تا از مشاورة شوند، جریره، فرزند را ترغیب میسپاهیان توس به سوی دژ گسیل می که،کند. هنگامیرا فراهم می

 تخوار استفاده کند. 
 مدار این سخن بر دل خویش خوار            بدو گفت ز ایدر  برو با  تخوار
 بگوید نشــــان شبــــان و رمـــه          کز ایران که  و مه  شناسد همه

 (480-479ب /4همان:ج)                                                                            
خواهد که تمامی افراد سپاه توس را به او معرّفی کند و رود و از او میفرود به توصیة جریره، به نزد تخوار می      

 هیچ کس را از وی پنهان و مخفی نگه ندارد. 
 کسی را که دانی از ایران به روی             ه من نام ایشان بگویچو بینی ب

 ( 501ب /4همان:ج)                                                                          
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فرمان قتل درنگ پرسد که چه کند؟ تخوار، بیکند، فرود از تخوار میکه، ریونیز به سوی دژ فرود حمله میهنگامی      
دهد. های اشتباه خود، فرود را به سوی فاجعه سوق میکند. در این تراژدی، تخوار با راهنماییریونیز را صادر می

 تخوار، فرود را بار دیگر به کشتن زرسپ ترغیب می کند و به او این چنین می گوید: 
 خدنگـی بباید گشاد از برت          چو بیند بـر و بازوی و مغفرت  
 نگـون اندر آید ز باره برش            بدان تا به خاک اندر آید سرش
 که ایدر نبودیم ما بر فسوس           بدانـــــد سپهدار دیوانه توس

 ( 681-679ب /4همان:ج)                                                                  
خواهان پدر ببندد. شخصیّت را برآن می دارد تا نادانسته، کمر به قتل کین های کودکانة تخوار، فرود جوانتوصیه     

ساز مرگ قهرمان تراژدی تخوار با هجیر در داستان سهراب قابل بررسی است. هر دو با راهنمایی های اشتباه خود، زمینه
پرستانه دارد و ای میهنیزهشوند. البته، هجیر مشاور ناالیقی نیست، تمام کارهای او برای انحراف سهراب، انگمی

که، تخوار مشاور ناالیقی است که فرود را بازیچة خواهد که سهراب، آسیب و گزندی به رستم برساند. در حالینمی
 فرستد. دهد و او را، به کام مرگ میدست خود قرار می

 

 کشمکش 6-4
 کشمکش انسان با سرنوشت 6-4-1

شمکش فرود با  ستان، ک شت آغاز میاز همان آغاز دا سپاهیانش به سرنو ساده دل  از بدو ورود توس و  شود. فرود 
کند و آمادة کند. او، در ابتدا احســاس خطر میاحســاس میمالً کالت، اســتیالی ســرنوشــت را بر زندگی خویش کا

رنگ دای با پدرش، ســیاوش داشــت، بیشــود. اما، بعد از دیدن بهرام که دوســتی دیرینهرویارویی با ســپاه توس می
صمیم می سیاوش بپیوندد واینگیرد که این بدبینی را در خود از میان ببرد و به صف کینت گونه انتقام پدرش خواهان 

ـــیاب اهریمن ـــپاهیانش یک هفته به خوی  بگیرد. به همین دلیل از بهرام میرا از افراس خواهد که به همراه توس وس
سیاب می سپس، به جنگ افرا ساری بپردازند و  شت او به گونهگ سرنو ای دیگر رقم بروند. اما، توس نمی پذیرد و 
 خورد.می

رو بهاو که در ابتدا آمده اســت با ســرنوشــت مبارزه کند و تقدیر را از آنچه درســر دارد، بازدارد با شــکســت رو     
شد و در دام فاجعه میشود و حرکت او در جهت مبارزه با  تقدیر، نتیجة عکس میمی های توس سریخیرهافتد. بخ

پذیرد. اما، در برابر مرگ شود تا او را به کام مرگ بفرستد. او، مرگ مقدّر را همچون سیاوش مییاریگر سرنوشت می
بازد و این، جنگد و شــجاعانه جان میگونه هراســی میمانند او، منفعل نیســت. او تا آخرین قطرة خونش بدون هیچ

ست. هرچند که، با شکست مواجه میبیانگر کشمکش و نبرد او با تقدیر  سرنوشت  طعم تلخ مرگ محتوم ا گردد و 
 چشاند.را به او می

 

 کشمکش انسان با انسان  6-4-2
شــود. بنابراین، از ســپاهیان خویش رســد، از دیدن فرود و تخوار خشــمگین میکه، توس به دژ کالت میهنگامی

بسته یا کشته به نزد وی بیاورد. بهرام، داوطلبانه عازم دژ فرود خواهد که سواری داوطلب شود و آن دو را، دست می
کند. اما فرود با شــود تا فرمان توس را به انجام رســاند. بهرام، پس از رســیدن به دژ فرود و تخوار را تهدید میمی

ان لشکر را به او معرّفی خواهد که ساالر سپاه و گرددارد. فرود از بهرام میسخنان نرم، بهرام را از تندی و ستیز بازمی
شیدوش، فرهاد، کند. بهرام به فرود می ست و گردانی چون گودرز، رهام، گیو، گرگین،  ساالر، توس ا سپه گوید که 

 خواهد که نشان سیاوش را به او بنمایاند. خواه سیاوش هستند. بهرام از فرود میگستهم و زنگة شاوران کین
 به گل بر یکی خال بودز عنبر   به بهرام بنمود بازو فرود

 ( 581ب /4:ج1387فردوسی،)                                                      
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گوید که: فرمان تو را، به توس خواهم رســاند. کند. اما، بهرام به او میفرود ســپاه توس را یک هفته به بزم دعوت می
دهد که اگر من به نزد تو آمدم، به یقین بدان که توس ر میاما اگر توس نپذیرفت، تعجّب مکن. بهرام به فرود هشــدا

ام. اما اگر کس دیگری به نزدت آمد، از او ایمن مباش، در دژ را محکم ببند و از آنجا مراقب ســـپاه توس را رام کرده
کند. در این گشاید و آن را تقدیم بهرام میباش. فرود که از دیدن بهرام به وجد آمده است، گرز خویش را از کمر می

 های او عمل کند.خواهد که به توصیهکند و از فرود میتراژدی نیز، بهرام شومی مرگ را کامالً احساس می
ــمگین میآید و دعوت فرود را به اطّالع توس میبهرام به نزد توس می       ــاند. اما توس، خش ــود و ناموری رس ش

کند شود. اما، بهرام او را نکوهش میاز تن جدا کند، ریونیز داوطلب میزاده را با خنجر طلبد که بتواند سر آن ترکمی
سوی دژ و به او می شوم را انجام ندهد. ریونیز به  شد و این کار  شته با شرم دا شید و ماه  گوید که از خداوند خور

 کند. رود. فرود با راهنمایی تخوار، تیری را به سوی ریونیز روانه میمی
 به خاک اندر آمد سر ریونیز           اسپ تیز بیفتاد و برگشت زو

 ( 666ب /4همان:ج)                                                                   
گشسب بیفروزد. زرسپ، خواهد که آمادة نبرد شود و دل خویش را چون آذرتوس از زرسپ، پسر خویش می       
برد. فرود به توصیة که، دلی پر زکین و لبی پر ز باد دارد، به سوی دژ  یورش میحالیگذارد و در خود بر سر میکاله

که، ریونیز و زرســـپ به تیر فرود کشـــته دوزد. هنگامیزند و تنش را به کوهة زین میمی تخوار، زرســـپ را با تیر
 فرود رود. گیرد که خود برای کین خواهی داماد و فرزندش به نبرد با شوند، توس تصمیم میمی

خسرو گوید که اگر به توس آسیبی رسد، کیدارد و به او میتخوار، فرود را از کشتن سهپساالر ایران برحذر می     
ستندة خویش، تیری  شود و امر کیندژم می شد. اما، فرود در مقابل هفتاد پر ستخوش خلل خواهد  سیاوش د خواهی 

سب توس می سپاه خویش بازمیگونه، او پیازند و اینبر ران ا سوی  ستندگان ده به  گردد. پیاه رفتن توس و خندة پر
سات گیو را جریحه سا شرف و حیثیّت تمام دار میفرود، اح ست، بلکه  سازد. در اینجا، دیگر آبروی توس مطرح نی

کند که ی را میرود. ولی، فرود با گیو همان کارخواهی به دژ فرود میکینبه زیر سؤال رفته است. گیو برای  پهلوانان
سرانجام، بیژن به نبرد با فرود می ست.  شیر آخته، او را مجروح میبا توس کرده ا شم کند. اما فرود به درون رود و با 

 جهد. دژ می
 

 فاجعه  6-5
ورش ی یابد. بیژن و رهام به سوی فرودبیژن به کمک رهام دژ را محاصره می کنند. خواب جریره، یک روزه تحقق می

 زند. و رهام از پشت، تیغی بر کتف فرود می برندمی
 بزد دست و تیغ از میــان برکشید            فرود جوان ترگ بیژن  بــــدید
 خروشان یکی تیغ هندی به مشت              چو رهام گرد اندر آمد به پشت
 فـرود آمد از دوش دستش به زیر               بزد بر سر کتف مــــــرد دلیر

  (863-861ب /4:ج1387)فردوسی،                                                            
شدن به درون دژ پناه می       شیون و فرود، پس از زخمی  ستندگان فرود، به  ستند. جریره و پر برد. دژبانان درها را ب

 گردد د و تسلیم مرگ میبرمویه پرداختند. اما، فرود از ضربة مهلک رهام جان سالم به درنمی
صویر می      ستیز و نبرد دو جامعة پیر و جوان را به ت شم و خودکامه، مظهر جامعة این تراژدی،  شد. توس تیز خ ک

ــت. حیکم توس، تقابل این دو جامعه را به زیبایی هرچه تمام تر به مخاطب پیر و فرود پاکدل، مظهر جامعة جوان اس
های نسل جوان، دست مایة نغزی برای خلق ها و مالیمتنسل پیر، در برابر نیک اندیشیهای جوییستیزه نمایاند.می

 این تراژدی است. 
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 خودکشی  6-5-1
ــتانة مرگ قرار دارد. بنابراین، از جریره و  ــت. فرود در آس ــی، از پیامدهای فاجعه در این تراژدی اس خودکش

 خواهد که خودکشی کنند تا  به دست بیژن و دیگر ایرانیان نیفتند. پرستندگانش می
 ز جانم رخــــش برفروزد همــــی           دل هرک بر من بسوزد هــــــمی
 تن خـــویش را بر زمـــــین برزدن           همه پاک بر باره باید شـــــــدن
 مگـــر انـــدکــی نمانـــم من ایدر   کجا بهــــر بیژن نــــماند یکی
 پرستــار و گنجم چه درخورد اوست   کشنده تن و جان من درد اوست
 برآمـــد روانــــش به تیـمار و درد   بگفت این و رخسارگان کرد زرد

 ( 879-875ب/4همان:ج)                                                                         
پرستندگان از باالی دژ خود را به زیر افکندند. جریره نیز، تمام دژ را به آتش کشید و با تیغ، شکم بنابراین،    

سپس بر بالین فرود آمد، دو رخ را، رو سبان را درید،  شکم خویش را درید و بها سر نهاد و با خنجر،  روی پ
 گونه، به زندگی تلخ خود خاتمه داد.این

 ــتن بر زمین برزدندهمـــه خویشـ   دندپرســـتندگان بر ســــر دژ شـ
 همـــه گنــج ها را به آتش بسوخت   یکــی آتشی خود جریره فروخت

 در خـــانه  تــــازی اسپان ببست   یکی تیغ بگرفت زان پس به دست
 همی ریخت از دیده خوناب و خوی   شکمشــان بـــدّرید و ببرید پـی
 یکـــی دشنه بـــا او چـو آب کبود   دبیــــامد به بالیـــن فـــرّخ فرو

 شکـــم بـــردرید و برش جان بداد   دورخ را بــه روی پسر برنــــهاد
 (893-888ب /3همان:ج)                                                                

 نتیجه.7
واسطة است، ژانر تراژدی است که در آن قهرمان، بهیکی از انواع ادبی که ارسطو در رساله فنّ شعر به آن اشاره کرده 

ستان جاری میخطایی که مرتکب می سیل فاجعه را در دا ستان قربانی میشود،  گردد. تراژدی در سازد و در پایان دا
ساختار را با تمامی اجزا، در تراژدی ست که آن  ساختاری ا ستان، دارای  شاهنامه نمییونان با شاهده کرد، های  توان م

های تراژیک شاهنامه اما برخی از آن عناصر از جمله تقدیر، خطای تراژیک، کشمکش و فاجعه، قابل تطبیق با داستان
 ایم.  از جمله فرود سیاوش است که در جستار حاضر به تبیین آن عناصر پرداخته

شت محتوم، نقش مهمی در پیش     سرنو ستان دارد و قهرماتقدیر و  ستان، عالوه بر آنکه بُرد حوادث در این دا ن دا
شــود. در این کند تا به تقدیر تن درندهد، اما ســرانجام تســلیم ســرنوشــت محتوم خویش میتمام تالش خود را می

سه ساختاری  ستان، تقدیر  شامل برادا ستهالل، ئت گانه  ستهالل، ازدواج با زن بیگانه و رویای تراژیک دارد؛ براعت ا ا
بیت آغازین داستان فرود، موجزانه  9های یونان باستان است که در آن فردوسی، در همان پیش درآمد آغارین تراژدی

کند تا مخاطب را، در جریان حوادث داستان قرار دهد. ازدواج پهلوان با زنی بیگانه، نقش به فحوای داستان اشاره می
ها، در فرجام داســتان قربانی گونه ازدواجمهمی در جهت دادن به وقایع داســتان اســت و فرزند پســر حاصــل از این

ست تا درنهایت، می ساخته ا ستان مهیّا  شدن فرود در دا ستری الزم برای قربانی  سیاوش با جریره، ب گردد. ازدواج 
غلتد. رویاهای تراژیکی، چون رویای جریره، به موازات تقدیر و سرنوشت محتوم پیش قهرمان به ورطة هالکت درمی

سرعت به وقوع میرود و این رویا ،جزو رویمی ست که در عالم خارج به  شاهنامه ا صادق در  پیوندد. پس از اهای 
ـــتان، اعتماد بیش از حد فرود، به  ـــدن قهرمان دارد؛ در این داس تقدیر، خطای تراژیک، نقش بنیادینی در قربانی ش

ح بگذارد و به ســمت فاجعه گردد تا او قدم به مذبهای تخوار و نیز غرور و تکبّر او ســبب میها و راهنماییمشــاوره
سرنوشت زبونی را به او می سلیم خویش میپیش رود. کشمکش فرود با تقدیر که درنهایت،  سازد. چشاند و او را ت

گردد تا فرود، توسط بیژن و رهام به قتل برسد. کشمکش انسان با انسان و رویارویی فرود با پهلوانان ایرانی، سبب می
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ها، فاجعه است که در این داستان، جریره، پس از به آتش کشیدن دژ و از بین بردن گنجخودکشی، یکی از پیامدهای 
شی می ستندگان فرود خودک شاهنامه نمیبه همراه هفتاد تن از پر توان یافت. بنابراین، با کنند که دیگر، نظیر آن را در 

 پرداخت.توان به تبیین ساختار تراژیک  داستان فرود سیاوش بررسی عوامل فوق، می
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