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داستان رستم و اسفنديار و نمايشنامة مكبث
 ليال هاشميان*
نوشين بهرامى پور**

چكيده
فردوسي  شاهنامة  داستان  هاي  جذاب ترين  و  زيباترين  از  يكي  اسفنديار،  و  رستم  داستان 
است. مكبث نيز نمايشنامه اي معروف از شكسپير است. اين دو اثر ادبي، از جهاتي، وجوه 
اشتراكى دارند. مقالة حاضر، تالشي است براي بررسي وجوه اشتراك داستان  هاي رستم و 

اسفنديار و مكبث، با تكيه بر سير روايت، رخدادها و شخصيت  هاي اين دو اثر.

كليدواژه  ها: داستان رستم و اسفنديار، نمايشنامة مكبث، پادشاهي، روايت، شخصيت  ها، 
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مقدمه
از  مي توان  را،  ـ  شاهنامه  داستان هاي  جذاب ترين  از  يكي  ـ  اسفنديار  و  رستم  داستان 
جهاتي با نمايشنامة مكبث مقايسه كرد. هر دو اثر، جزو نوع ادبي تراژدي به شمار مي آيند 
و در آنها روح انسان دچار ترديدها و سرگشتگي هايي مي شود و به نهايت كشش و تقالي 

خود مي رسد.
خالق هر دو اثر، از بزرگ ترين اديبان جهان هستند و هر دو به نحوي از روايت تاريخي 

براي آفرينش ادبي الهام گرفته اند:
داستان رستم و اسفنديار در الفهرست، ازجمله كتب تاريخي پهلوي است كه به عربي نقل 
اصل پهلوي آن ميان  شده. اين داستان از كتب معروف آن روزگار بوده است، و ظاهراً 
نويسندگان شاهنامه هاي منثور يا نزد راويان خراسان شهرتي داشته است. (صفا، 1384: 

 (44
مسلّم است كه فردوسي براي نظم شاهنامة خود به شاهنامه هاي منثور، به ويژه شاهنامة 

ابومنصوري، وفادار بوده است.
نمايشنامة مكبث نيز به شكلي با تاريخ ارتباط دارد. اساس نمايشنامه، مأخوذ از تاريخ 
است.  شده  نوشته  هالين شد»1  «رالف  به قلم  ميالدي   1577 سال  در  كه  است  اسكاتلند 
شكسپير به دلخواه تغييراتي كلي در آن داده است؛ مثالً حوادث هفده  سالة تاريخ فقط درطول 
سه ماه اتفاق مي افتد. اين دو داستان را از سه نظر مي توان مقايسه كرد: سير روايت، رخدادها 

و شخصيت ها.

سير روايت
هر دو داستان با براعت استهالل آغاز مي شود. براعت استهالل يا فضاسازي، زمينه را 
براي ورود خواننده به فضاي متن آماده مي كند. در داستان رستم و اسفنديار، ناليدن بلبل، 
1. Ralph Holinshed
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تداعي  را  داستان  غمناك  فضاي  كه  هستند  نشانه هايي  هژبر،...  خروش  نرگس،  دژم  شدن 
مي كنند. نحوة تصويرپردازي، با حال و هواي سير آبي داستان متناسب است و در آغاز از 

مرگ اسفنديار و نالة دلخراش رستم خبر مي دهد:

(شاهنامه، ج5، ص292)
در نمايشنامة مكبث نيز در پردة اول و صحنة اول، رعد و برق و حضور جادوگران، نشان 
مي دهد قرار است واقعه اي رخ دهد كه پليدي در آن نقش فراوان دارد. شكسپير داستان را 
از جمع شدن جادوگران در فضايي پر از باران و تندر شروع مي كند تا زمينه را براي آشوب و 

كشتار آماده سازد. اين در سخن جادوگران آشكار است:
جادوگر اول: كي باز يكديگر را ببينيم ما سه نفر؟ هنگام باران يا رعد، يا تندر؟

جادوگر دوم: وقتي كه آشوب و غوغا به سر رسيده. (نبود مكبث در دفاع از كشور)
جادوگر اول: در چه محلي؟

جادوگر دوم: در بيابان.
جادوگر سوم: تا در آنجا با مكبث مالقات كنيم...

همه با هم: پاك پليد است و پليد، پاك. (شكسپير، 1351: 3)
هر دو آفريننده، در آغاز كالم، با پردازش اين كلمات و تصويرسازي هماهنگ، خواننده 
را با خود همراه مي كنند. در كالم فردوسي، صراحت و شكوه ديده مي  شود اما شكسپير گويي 
تنها نشاني از محتواي اثرش مي دهد و اين ابهام جاذبه اي براي خواننده دارد كه او را تا پايان 

متن با اثر نگه مي  دارد.
روايت داستان رستم و اسفنديار به  شكلي است كه نقطة شروع آن را بايد در پادشاهي 

ــد همي ــل بنال ــه پاليز بلب ب
ــو از ابر بينم همي  باد و نم چ
ــفنديار همي نالد از مرگ اس
ــب تيره ابر چو آواز رستم ش

ــي ــد هم ــة او ببال گل از نال
ندانم كه نرگـس چرا شد دژم...
ــه  زو يادگار ــز از نال ندارد ج
بدّرد دل و گوش غران هژبر
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گشتاسب ـ پدر اسفنديار ـ جست وجو كرد. گشتاسب در زمان پادشاهي پدرش لهراسب، تاج 
و تخت او را طلب مي  كند و به عالمت اعتراض به هندوستان مي  رود. لهراسب آزرده از كار 
او، زرير ـ فرزند ديگرش ـ را براي بازگرداندن گشتاسب مي  فرستد، اما او به روم مي  رود و با 
دختر قيصر روم ازدواج مي  كند و قيصر را به هواي باج  خواهي از ايرانيان به جنگ تحريك 
مي  كند. لهراسب براي اينكه خون بي  گناهان ريخته نشود، تسليم خواستة گشتاسب مي  شود 
و تاج و تخت را به او مي  دهد. گشتاسب زودتر از موعد، نه براساس رسم و سنت، پادشاه 
مي  شود و زماني كه براي حفظ تاج و تخت نيازمند زور و توان وصف ناپذير پسرش اسفنديار 
است، به او وعدة پادشاهي مي  دهد و همين وعده، نيرويي را در فرزند جوان تقويت مي  كند:

(شاهنامه، ج5، ص136-137)
شايد انگيزة پادشاه شدن براي مكبث، مانند اسفنديار، يك حس دروني است كه پنهان 
مانده و فقط منتظر بيدارشدن است. اين حس كه بعدها بسيار قوت مي گيرد، در باطن اسفنديار 
با وعدة دروغين پدر بيدار مي شود و در ضمير مكبث، با نداي جادوگران پس از بازگشت او از 

جنگ، درحالي كه هنوز جنگجويي دالور است و تحت فرمان پادشاه دنكن.
جادوگر اول: درود و سالم اي مكبث! درود بر تو اي امير گالمز!
جادوگر دوم: درود و سالم اي مكبث! درود بر تو اي امير كودور!

جادوگر سوم: درود و سالم اي مكبث كه پس از اين پادشاه خواهي شد! (شكسپير، 1351: 
(8

مي توان چنين استنباط كرد كه هر دو شخصيت، در ضمير خود، خواهان مقام و منصب 
بهتر تا حّد پادشاهي هستند و منتظرند كسي اين حس را به آنان گوشزد كند. اكنون كه اين 

خواهش بيدار شده، زمينه  اي الزم است تا راه رسيدن به هدف را بپيمايد.

ــفنديار ــدا اي گو اس به دين خ
كه چون بازگردم از اين رزمگاه
ــاهي مرا چنان چون پدر داد ش

ــوار... به جان زرير آن گرامي س

ــفنديارم دهم تاج و گاه ... به اس
ــاهي ورا ــم چنان پادش دهم ه
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امّا هر دو با موانعي روبه  رو هستند: 
جهان  دو  هر  در  شوربختي  و  تباهي  باعث  شاه  از  نافرماني  بزرگ:  مانعي  با  اسفنديار 
مي  شود؛ پس بايد پدر طبق وعده اش، خود، تاج و تخت را به اسفنديار بسپارد؛ اما گشتاسب 
چنين عهدي را وفا نمي  كند. اسفنديار مي پندارد هرقدر از فرمان هاي پدر اطاعت كند، مي  تواند 
او را به وفاي عهدش نزديك  تر كند. راه رسيدن به مقصود، اطاعت از فرمان پدر است، هر 
فرماني مي  خواهد باشد، خواه انساني، خواه ضدانساني. او به حكم دين و سنت، مصمم است 

به فرمان  هاي پدر گردن نهد.
دالورى شجاع است و  اسكاتلند،  اما مكبث با مانعي از نوع ديگر روبه  رو است: او در 
پادشاه دنكن، پادشاهي پرهيزكار و درستكار. دنكن به مكبث وعدة تاج و تخت نداده، بلكه 

براي قدرداني از شجاعت و دالوري او، حكمراني كودور را به وي سپرده است:
دنكن: تو چندان پيش رفته  اي كه تندپروازترين بال پاداش هم براي رسيدن به تو ُكند 
است. مرا اين مانده است و بس كه بگويم حق تو بيشتر است، بيش از آنچه من به همة 

مال خود توانم پرداخت.
مكبث: خدمت  كردن و وفاداري نمودن كه دين من است، خود مزد خويشتن باشد. (همان، 

ص13)
نمي  خواهد  حال  عين   در  و  است  كرده  خوش  دل  پادشاهي  به  باطن،  در  مكبث،  اما 

مرتكب جنايتي شود. اولين پيشگويي جادوگران كه امارت كودور بود، به حقيقت پيوست. 
مكبث با خود مي  گويد: اين وسوسة غيبي نه بد مي  تواند بود نه خوب. اگر بد است، چرا به 
گفتن حقيقتي آغاز گشته كه به من وثيقة كاميابي داده است؟ من امير كودورم، اگر خوب 
است، چرا من به آن وسوسه  اي تسليم مي  شوم كه تصوير هول  انگيزش مويم را راست 
مرا  وجود  ضعيف  ملك  نيست،  تصور  نقش  جز  چيزي  آن  در  قتل  كه  من  فكر  مي  كند. 

چندان مي  لرزاند كه قياس و گمان فعاليت را مي  كشد. (همان، ص11) 
ديگر،  سوي  از  و  دارد  پادشاهي  آرزوي  سويي  از  است.  ترديد  و  ترس  دچار  مكبث 
قدرشناسي و نيكوكاري دنكن، اراده  اش را براي قتل ضعيف مي  كند و اينجا است كه يك 
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محرّك قوي را مي  طلبد تا او را از ترديد نجات دهد. ليدي مكبث، از اين ترديد آگاه است:
تو مي خواهي بزرگ باشي ولي عاري از جاه  طلبي نيستي؛ نمي  خواهي در بازي دغل كني 
و با اين همه مايلي كه به ناحق ببري... بشتاب تا مگر از شور و غيرت خود در گوش تو 
بريزم و به جسارت زبانم مجازات كنم و گوشمالي دهم آنچه را كه مانع رسيدن تو به حلقة 

زرين است. (همان، ص14-15) 
ليدي مكبث شوهرش را به كشتن دنكن كه ميهمان و خويشاوند آنان است، تشويق 
مي  كند و مانع از راه برداشته مي  شود. مكبث و ليدي، به شاهي مي  رسند اما عذاب وجدان 
حاصل از خيانتي كه به پادشاه دنكن روا داشته اند، لحظه  اي آن دو را آسوده نمي  گذارد، تا 
آنجا كه ليدي مكبث تنها راه نجات را خودكشي مي  داند و مكبث نيز به  دست مكداف و وارث 

حكومت دنكن، ملكم، كشته مي شود. 
از  بعد  مي  خرد.  به جان  را  فراواني  دشواري  هاي  پدر،  از  اطاعت  راه  در  اسفنديار  اما 
شكست دادن ارجاسب، پدر به  جاي وفاي عهد، او را در قلعة متروكي زنداني مي  كند؛ اّما باز 

اسفنديار مطيع پدر است:

(شاهنامه، ج5، ص168)
مي  بيند،  ارجاسب  تهديد  خطر  درمعرض  را  تخت  و  تاج  دوباره  گشتاسب  كه  زماني 
جاماسب را با مهارت و زيركي به سراغ فرزندِ به بندكشيده مي  فرستد. جاماسب، از كشته  شدن 
فرشيدورد خبر مي  دهد و اسفنديار را به اين وسيله براي جنگيدن و انتقام خون برادر تهييج 
مي  كند. اسفنديار با دالوري و نيروي فراوان، دشواري جنگ را مي  پذيرد و گشتاسب باز عهد 

خود را تكرار مي  كند:
  

   (همان، ص204)

وليكن تو شاهي و فرمان تو راست
ــد فرما و گر خواه كش كنون بن

تو را امن و بند و زندان تو راست
مرا دل درست است و آهسته هش

ــور و تاج و تختكه چون من شوم شاد و پيروزبخت ــپارم تو را كش س
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و اسفنديار براي فتح رويين  دژ، انگيزة كافي به  دست مي  آورد. پس از پشت  سرنهادن هفت 
كوهسار، بوران و برف و بيابان  جادوگر،  پيرزن  اژدها،  مخوف، شير شرزه،  خان (دو گرگ 
تفته)، دژ به تصرف شاهزادة جوان درمي  آيد. خواهران را نجات مي  دهد، ارجاسب را به سزاي 
اعمالش به قتل مي  رساند و به  سوي بارگاه پدر برمي گردد؛ و كدام پادشاه است كه درنهايت 

قدرت و پيروزي، از منصب حكومت كنار رود و تخت را به فرزند بسپارد؟ 
او به مدد پيشگويي  هاي جاماسب، آگاه مي  شود كه مرگ اسفنديار در زابل است، پس چه 
بهتر كه فرزند را به كام مرگ بفرستد؛ اما بايد بتواند اسفنديار را براي رفتن به زابل آماده 
كند. پس چه بهانه  اي بهتر از اينكه رستم بي  اعتنا و دولتمند در زابل نشسته است و يادي از 

گشتاسب شاه نمي  كند:

(همان، ص302)
ندارد.  نياز  شجاعت  و  توان  و  زور  به  فقط  پيش  دفعات  مانند  پدر،  از  اطاعت  اين  بار، 
اسفنديار قرار است به زابلستان برود و رستم را به بند بكشد؛ رستمي كه خاطرة شجاعت  ها 
و دالوري  هايش در ذهن ايرانيان جايگاه ويژه  اي دارد. اسفنديار بي  خبر از اينكه گشتاسب 
مي  خواهد او را به جايي بفرستد كه جز مرگ سرنوشتي برايش نيست، به خواست گشتاسب 
تن درمي  دهد و راهى سيستان مي  شود. رستم تمام خواهش و مهر و حرمت را به  كار مي  بندد 
اسفنديار چشم خرد را  بازگردد؛ اما افسوس كه  تا شايد شاهزادة جوان از اين خيال باطل 

پوشيده است. رستم او را نكوهش مي  كند:
  

(همان، ص305)

ــاهي ز گشتاسب راند سخن به ش
ــتان رفت بايد كنون سوي سيس
ــال را ــغ و كوپ ــي تي ــه كن برهن
كه چون اين سخن  ها به  جاي آوري

ــا كهن ــو دارد و م ــه او تاج ن ك
ــون ــه كار آوري زور و بند و فس ب
را زال  ــتم  رس آوري  ــد  به بن
ــنوي زآن سپس داوري ز من نش

دو چشم خرد را بپوشي هميتو با من به بيداد كوشي همي
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تراژدي به اوج خود نزديك مي  شود. از سويي، اسفنديار برسر دو راهي انتخاب مانده 
است و از سوي ديگر، رستم. اسفنديار بر دو راهي «مصالحه با رستم يا اطاعت از پدر» و 
رستم بر دو راهي «تسليم و پذيرش اسارت يا نبرد». در هر صورت، پاياني شوم در انتظار 
است. هر دو به نبرد تن مي  دهند: اسفنديار براي رسيدن به خواهش خويش و انجام فرمان 

شاه و رستم براي پاسداشت حريم آزادي خود.
با كمي دقت درمي  يابيم كه شيوة روايت داستاني در نمايشنامة مكبث، درعين حال كه با 
وجود جادوگران كمي ابهام  آميز شده است، سير ساده  تري دارد؛ درحالي كه داستان رستم و 
اسفنديار بسيار گسترده و پيچيده  تر است و تقال و كشمكش روح انسان  ها را بهتر به نمايش 

مي  گذارد.

رخدادها
در داستان رستم و اسفنديار، بن مايه  ها و حوادثي كه سلسله  وار، هستة داستان را به اوج 
دو  آميزش  نتيجة  دارد.  بسزايي  نقش  خود  جاي  در  هركدام  و  است  توجه  قابل  مي  رساند، 

عنصر پهلواني و پادشاهي در خانوادة گشتاسب، چيزي جز نابودي درپي ندارد.
حوادث نمايشنامة مكبث كمتر از رخدادهاى داستان رستم و اسفنديار است اما بن مايه ها 

تاحدي شبيه هستند.
پايه اش  و  است  نيكي  با  بدي  مقايسة  مانند  دنكن،  سلطنت  با  مكبث  سلطنت  مقايسة 
براساس نفي خير و صالح نهاده شده است. وقتي كه مكبثِ غاصب و ستمگر درمي  يابد 
كه از كشتن دنكن، نتيجة مطلوب يا به گفتة زنش فرمانروايي مطلق شاهانه و سيادت 
به  دست نيامده است، يكباره در گرداب اعمالي غوطه  ور مي  شود كه همه خالف انسانيت 

است. (شكسپير، 1351: 39) 
پس در هر دو داستان، سقوط و انحالل فضايل انساني را به  دنبال جاه  طلبي  هاي قهرمانان 

مي  بينيم.
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موضوع ديگري كه در داستان رستم و اسفنديار قابل توجه است، رويين  تني اسفنديار 
است (البته غير از چشمانش).

رستم به آگاهي  دادن سيمرغ از آسيب  پذيري چشمان اسفنديار مطلع مي  شود و در جنگ، 
وقتي رستم تيري به چشمان اسفنديار مي  زند، همان زمان چشمش باز مي  شود، پيش از آنكه 
رستم تير را رها كند. فردوسي كه پيشتر اسفنديار را «خودكامة جنگي» مي  خواند، پس از 

تيرخوردن، او را «پردانش اسفنديار» مي نامد.
البته مكبث رويين  تن نيست، اما زماني به اشتباه خود پي مي  برد كه ديگر نمي  تواند آنچه 
را ازدست داده است، جبران كند: روح انساني او لگدكوب پليدي  ها شده است؛ شبيه اسفنديار 

كه پس از شكست به حقيقت اقرار مي  كند. 
فرياد  شنيدن  به  من  مشاعر  كه  بود  زماني  كرده  ام.  فراموش  را  ترس  طعم  من  مكبث: 
و  غم  انگيز  داستاني  از  است،  من  سر  پوست  بر  كه  مويي  و  مي گشت  سست  شبانه اي 
هولناك راست مي  شد؛ اما من از طعم فجايع سير خورده  ام، و وحشت كه آشناي افكار 

قتال من است، هرگز نمي  تواند مرا هراسان كند. (همان،  ص82)
اصالت نژاد پادشاهي، موضوعي است كه در هر دو داستان قابل تأمل است:

خاندان لهراسب اصالت ندارند، و كي  خسرو وقتي لهراسب را به شاهي برگزيد، ازنظر 
و  لهراسب  خاندان  اختالف  وجوه  از  يكي  اين  ظاهراً  و  نداد.  انجام  صحيحي  كار  ايرانيان، 

خاندان زال بود كه در گفت  وگوي رستم با اسفنديار، پيش از نبرد هم مشاهده مي  شود:
  

(شاهنامه، ج5، ص354)
مكبث نيز از خاندان پادشاهي نيست، و فقط خويشاوند پادشاه دنكن است؛ اما براساس 
رسم آن روزگارِ اسكاتلند، پادشاهي به او مي  رسد و او با خيانت و قتل به اين مقام دست 

مى  يابد.
نكتة مهم  تر اينكه در هر دو داستان، عناصر تراژيك به  خوبي نمايان است:

ــبيچه نازي بدين تاج لهراسبي گشتاس آيين  تازه  بدين 
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داستان رستم و اسفنديار، برخورد آزادي و اسارت، پيري و جواني، كهنه و نو، تعقل و تعبد، 
برخورد سرنوشت با ارادة انسان و در پايان، برخورد زندگي و مرگ است... و اينها مي تواند 
ازجملة مهم ترين عناصر تشكيل  دهندة شاهكارهاي تراژدي جهان به  شمار آيد. (اسالمي 

ندوشن، 1369: 3)  
در نمايشنامة مكبث: 

بر  وقايع  اساس  درمي  آيد،  ازپا  مكبث  كه  زماني  تا  مي  شود  كشته  دنكن  پادشاه  وقتي  از 
محور تضاد ميان دو نوع سلطنت مي  گردد: يكي سلطنت پادشاه مقتول كه مبتني است 
بر اطاعت و بيعت طبيعي (از روي رضا و رغبت مردم) و سرشار از جود و سخاي بيكران 
و ديگري سلطنت قاتل او كه چون به مخالفت  كردن با قوانين طبيعي آغاز شده است، 
(شكسپير،  باشد.  داشته  نمي  تواند  حتمي  مرگ  و  پريشاني  و  آشوب  جز  سرانجامي  ناچار 

(39 :1351

شخصيت ها
اسفنديار در شاهنامة فردوسي در زمرة پهلوانان بزرگ ايران و تالي رستم است؛ مانند 
ارجاسب  منكوب كردن  آنها،  همة  از  مهم  تر  كه  برآمده  او  به  دست  بزرگ  كارهاي  رستم، 
توراني و كشتن او، گذشتن از هفت  خان و گشودن رويين  دژ است. «صفات بارز او، شجاعت، 

جوانمردي، احترام به قول و اطاعت پادشاه است.» (صفا، 1384: 597). 
از صفات بارز مكبث، گذشته از شجاعت و دالوري، تسلط او بر فنون جنگاوري است؛ 
چندان كه در نبرد با ياغيان، يك  تنه، سپاه دنكن را به پيروزي رهبري كرد و با فوالد آخته اش 
كه به  علت كشتار خونين دود از آن برمي  خاست، مانند خداوند شجاعت، راه خود را گشود. 
«دنكن او را جوانمرد ارجمند، مكبث شريف و خويشاوند بي  همتا مي  خواند.» (شكسپير، 1351: 
16). پس هر دو قهرمان، جنگجو و دالورند، اما در ضمير هر دو جاه  طلبي ريشه كرده است، 

كه سرانجام، اين  همه دالوري و شجاعت را به نكبت و سياهي مي كشاند.
با  مكبث  و  مى  شود  روبه  رو  رستم  به نام  قدرتمندي  فرد  با  مرحله،  آخرين  در  اسفنديار، 
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دنكن. اسفنديار نمي  تواند ازپس اين ابرمرد ملي برآيد و شكست مي  خورد ولي مكبث، پادشاه 
دنكن را به ياري ليدي مكبث، به  قتل مي  رساند. شايد محبوبيت رستم در ايران را بتوان با 

احترام و ارزش پادشاه دنكن در اسكاتلند مقايسه كرد. 
توصيف رستم از زبان اسفنديار:

(شاهنامه، ج5، ص303)
با اين  همه، اسفنديار نمي  تواند پدر را از اين فرمان شوم منصرف كند و البته خود نيز 

نمي  تواند از پادشاهي دل بكند. 
رعاياي دنكن به رضا و رغبت اطاعت و فرمانبرداري مي كنند و او نيز به همه مال و مكنت 
مي  دهد و ايشان را از فضايلي برخوردار مي  كند كه نشانة پادشاهي واقعي است؛ به  خالف 

ظلم و ستم كه نفي همة فضايل ملوكانه است. (شكسپير، 1351: 30) 
بنابراين، هم اسفنديار و هم مكبث براي رسيدن به آنچه مي  خواهند، شرافت انساني را 
ناديده مي  گيرند؛ اسفنديار، حرمت و سابقة خدمت و از همه مهم  تر، آزادي رستم را؛ و مكبث، 

قدرشناسي، درستكاري و پاكي طبع پادشاه دنكن را.
ليدي  با  داستان  در  مؤثر  زن  شخصيت  به عنوان  مي توان  را  كتايون،  اسفنديار،  مادر 
مكبث مقايسه كرد. كتايون، دختر قيصر روم است كه به همسري گشتاسب درآمده است. او 
شخصيتى مثبت است امّا ليدي مكبث شخصيتى منفي. كتايون با نصايح مادرانه مي  خواهد 

اسفنديار را از رفتن به زابلستان بازدارد، چون از حرمت و ارزش رستم آگاه است:

ــاد كي قب ــا  ت ــر  منوچه گاه  ز 
همي خواندندش خداونـد رخش
نه او در جهان نامداري نو است

ـــهر ايران بدو بود شاد همه ش
جهانگير و شيراوژن و تاج  بخش
بزرگ است و با عهد كي  خسرو است

ز بهمن شنيدم كه از گلستان
ــتم زال را ــدي همي رس ببن
ز گيتي همي پند مادر نيوش

همي رفت خواهي به زابلستان
ــير و كوپال را خداوند شمش
به بد تيز مشتاب و بر بد مكوش...
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(شاهنامه، ج 5، ص306)
است،  گرفته  درپيش  كه  ناصوابي  راه  از  را  فرزند  مي خواهد  خود  دلنشين  گفتار  با  مادر 
مي  كند؛  نفرين  است،  نبرد  و  كشمكش  اين  همه  باعث  كه  تختي  و  تاج  به  و  كند  منصرف 
اّما دقيقًا نقطة مقابل او، ليدي مكبث است كه با تحريك و تهييج مكبث، زمينة جنايت و 
شرارت را براي رسيدن او به تاج و تخت فراهم مي  كند. زماني كه مكبث در ترديد گرفتار 

شده است،
زن اوست كه افكار مشوش و درهم وي را روشن مى  كند و با دريافت نامه  هاي شوهرش 
كه مالقات با جادوگران در آن درج است، مطلب مهمي مي  گويد كه مبتني بر دو فكر است 
كه با هم پيوستگي دارد: اول آنكه مكبث خود نمي  داند چه مي خواهد و زنش اين مطلب 
را به اختصار هرچه تمام  تر بيان مي  كند: «تو نمي  خواهي در بازي دغل كني و با اين  همه 
ازميان  برداشتن  عمل،  در  توفيق  يافتن  الزم  شرط  آنكه  دوم  ببري.»؛  به  ناحق  كه  مايلي 
فاصله  اي است كه ميان عمل و اراده جدايي مي  افكند، زيرا تنها اراده است كه عمل را 
ممكن مي  كند و ليدي مكبث بر آن است كه تفرقه را در وجود شوهر سست عزم خود ازميان 
بردارد. رابطة ميان اين دو تن به  نحوي است كه در ضمن آن، يكي مي  كوشد عوامل مبهم 

نهفته در فكر ديگري را روشن و آشكار كند. (شكسپير، 1351: 35) 
تفاوت اين دو شخصيت، ازخالل كالم و رفتار آنان كامًال آشكار است: كتايون، مهربان 
و خيرخواه و ناصح فرزند و ليدي مكبث، رهانندة شوهرش از ترديد، و تقويت  كنندة ارادة او 

براي كشتن پادشاه است.

نتيجه
داستان رستم و اسفنديار و نمايشنامة مكبث هر دو، در شمار بهترين تراژدي  هاي جهان 
هستند. شباهت هايي ميان هر دو داستان ديده مي  شود. هر دو داستان نمايانگر روح سركش 

كه نفرين بر اين تخت و اين تاج باد
ــاد ــر را به ب ــاج س ــي ت ــده ازپ م

ــور و تاراج باد ــتن و ش برين كش
ــادر نزاد ــاهي ز م ــه با تاج، ش ك
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انسان در راه رسيدن به هدفي جاه  طلبانه است. مكبث و اسفنديار، پليد و بدسرشت نيستند؛ 
اما براي رسيدن به هدف خود، از مرز شرافت و انسانيت مي  گذرند. گذشتن از اين مرزها، 
اسفنديار را به كام مرگ مي  فرستد و مكبث را به پادشاهي؛ اما هر دو، تالش بيهوده مي  كنند 
و رنج بي  فايده مي  برند، چراكه آرامش و آسايشي را نابود مي  كنند كه فقط درساية پاكي و 
درستكاري به روح انسان  ها هديه مي  شود. توجه به همين بن  مايه ها است كه حس شفقت 
و ترس را در خواننده برمي  انگيزد تا ازطريق احساس مشترك با قهرمانان داستان، به عمق 

فاجعه و نزديك  بودن آن پي ببرد؛ و خاصيت تراژدي همين است.
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