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لیال کریمپور
کارشناسارشد زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی اراک

چكیده
در این پژوهش ،تالش گردیده است تا سه اثر داستانی از متون کهن فارسی با نامهای «برزونامه» «داستان رابعهه» و «حسهن

وزیهر»

از لحاظ نوع شخصیّت «آنتاگونیست» و جایگاه آنها مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور پس از بررسهی واژهههای آنتاگونیسهت،
پروتاگونیست و مفاهیم مرتبط در این حوزه به بررسی آنتاگونیست هها (ضهدّ قهرمهان) در سهه داسهتان مهککور پرداختهه و کهنش و
واکنشهای ضدّ قهرمان را در پیشبرد داستان بررسی کردهایم .از آنجا که هیچ پروتاگونیستی ،چهه اهادی و چهه ضهدّ قهرمهان ،در
خأل و تنههایی ،بهدون ارتبهاا بها افهراد و دنیهای ادهرافش دریهافتنی نیسهتی رویهارویی شخصهیّتههای اله ی بها دنیهای ادهرا و
مخالفینشان (آنتاگونیست) این است که به گسترش و ادامه وقایع و درگیریها تا مراحل نهایی نمایشنامه و داستان شهلل مهیدههد
و توجّه خواننده را به خود معطو میدارد .همین رویارویی شخصیّتهای متضاد است که بهه خواننهده املهان شهناخت بهتهری از
آنها در دول داستان میدهد ،ادم وجود تقابل آنتاگونیست و پروتاگونیست به این منجهر مهیشهود کهه پروتاگونیسهت بهه انهوان
قهرمان قابل درک نباشد و شلل کامل به خود نگیرد.

کلیدواژهها :آنتاگونیست ،پروتاگونیست ،ادبیّات کهن ،ادبیّات داستانی.
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 .9مقدّمه
ارزیابی دقیه قهرمهان و ضهدقهرمان ،بهدون در نظهر گهرفتن رویهارویی ایهن شخصهیّتهها بها شخصهیّتههای
مخالفشان و شناسایی اهدا یا مشلالت مهم مطرح شده که شخصیّتهای اله ی در رسهیدن بهه موانهع یها
بردر کردن آنها با مخالفان خود رودررو میشوند ،املانپکیر نخواهد بود.
از آنجایی که در زبان فارسی تعاریف مخت فی برای شخصهیّتههای اله ی داسهتان و واژهههای قهرمهان و
ضدّ قهرمان ارائه داده شده و واژه قهرمان ،بیشتر به معنای کالسی

آن در داستانهای حماسی به کهار رفتهه و

ضدّ قهرمان به اشتباه به انوان شخصیّت مقابل شخصیّت ال ی داستان بهکار رفتهاست و اینکه بیشهتر تعهاریف
و منابع موجود در زبان فارسی از جم ه آثار جمال میرلادقی در این مورد بر اساس منابع غربی اسهت ،در ایهن
تحقی برای تفهیم دقی تر این واژهها تا حد املان به دور مستقیم از منابع غربی استفاده شهده تها منهابع فارسهی.
کاربرد واژه قهرمان بهجای شخصیّت ال ی داستان ،همانگونه که در زبان فارسی مملن اسهت مشهللسهاز و
گمراهکننده باشد ،در انگ یسی هم مشللساز است.
در زبان انگ یسی از واژههای یونانی پروتاگونیست ،برای اشاره به شخصیّت اله ی داسهتان و آنتاگونیسهت
برای شخصیّت مخالف یا رقیب او استفاده میشود .این واژهها در الل به تئاتر یونان باسهتان برمهیگردنهد .در
ضمن از نظر جنسیت ،پروتاگونیست و آنتاگونیست در این تحقی هم به مرد و هم به زن ادالق میشود.
آثار برجسته ادبیّات جههان ،از ای یهاد ههومر تها آثهار برجسهتة معالهر از قبیهل جهان اشهتاین به

 ،ارنسهت

همینگوی ،گابریل گارسیا مارکز ،لادق هدایت ،سیمین دانشور ،احمد محمهود ،احمهد دهقهان و مطالعهات و
تح یلهای منتقدان و استادان برجسته هنرهای نمایشی و درامنویسهی از ارسهطو تها معالهرانی از قبیهل لجهوس
اِگری ،رابرت م

کی و کریستوفر وُگ ر 1نشان میدهد که شخصیّتهای امده ی

رمان و شخصهیّتههای

مخالف آنها انالر شللدهنده وقایع داستاناندی همین رویاروییههای شخصهیّتههای متضهاد اسهت کهه بهه
خواننده املان شناخت بهتری از آنها در رمان میدهد .آنچه پروتاگونیست و آنتاگونیسهت را از دیگهر افهراد
داستان مجزا میکند ،خصولیات ،ویژه آنها است که از مراحل اوّلیه برخوردها تها شهروع بحهرانهها و نقطهه
اوج رویههارویی پروتاگونیسههت و آنتاگونیسههت بههه تههدری آشههلار مههیگههردد و بههرای خواننههده واقع هیتههر و
باورکردنیتر میشود .اینکه سرانجام پروتاگونیست بر فرد یا افراد مخالف خود غ بهه مهیکنهد و یها شلسهت
میخورد و تا چه حد و چگونه در دی این مراحل پروتاگونیست تغییر فلر و شخصیّت میدهد ،در واقهع پیهام
نهایی رمان به خواننده است.
1. Christophe Vogler
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 .9-9پیشینة پژوهش

در میان پژوهشهای انجام شده در ادبیات کهن ایران ،پژوهشهی بها انهوان بررسهی آنتاگونیسهت یافهت نشهده
است ی در جستجوی لهورت گرفتهه دو انهوان مقالهه و یه
موضوای نزدی

انهوان پایهاننامهه ارشهد یافهت شهد کهه از نظهر

به پژوهش ذکر شد هستند -1 .پایاننامه با انوان بررسهی قهرمهان و ضهدّ قهرمهان در چههار

اثر داستانی دهههای هفتاد و هشتاد (کریمپور -7 )1932 ،مقاله بررسی ضدّ قهرمان در حماسهههای م یهی ایهران
(یوسفی -9 )1926 ،مقاله قهرمان و ضدّ قهرمان در رستم نامه الماس خان کندولهای کرمانشهاهی( .بیه زاده،
.)1934
 .5-9روش پژوهش

کوشش نویسندگان مقالة حاضهر ایهن بهوده کهه بهه روش کیفهی ،بها رویلهرد اسهنادی و تولهیفی بهر اسهاس
مطالعات اسناد آرشیوی و کتابخانهای ضمن معریفی مفاهیم نقهد داسهتانی ،بهه ارزیهابی ایهن مفهاهیم در ادبیّهات
کهن بپردازند.
 .5تعریف واژهها و الگوها براي ارزیابی داستانها
 .1-7شخصیّت مهم ،ال ی و فعّال داستان

1

 .7-7رقیب ،دشمن یا شخصیّت مخالف شخصیّت ال ی داستان

7

 .9-7شخصیّت ال ی داستان (پروتاگونیست) .به انوان ضدّ قهرمان
 .4-7ضدّ قهرمان به انوان شخصیّت فرای داستان

9

4

 .2-7شخصیّت ال ی داستان به انوان قهرمان حماسی

2

 .9-5شخصیّت مهم ،اصلی و فعّال داستان

پروتاگونیست االوه بر معنای یلی از شخصیّتهای امدة ی

داستان یها نمهایش ،بهه معنهای حهامی ایهده یها

سیستم سیاسی است.)http://www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protagonist( .
دب لغتنامه واژههای ادبی آکسفورد :پروتاگونیست مههمتهرین شخصهیّت یه

داسهتان یها نمهایش اسهت و

همیندهور درفهدار آرمهان یها ایهده مههم (http://www.oxfordd.com/definition) .آنگونهه کهه بهه نظهر
میرسد او شخصیّتی است که خواننده یا تماشهاچی ،سرنوشهت او را دنبهال مهیکنهد .ایهن شخصهیّت ،نیهروی
1. Protagonist, Pivotal Character
2. Antagonist
3. Anti-hero
4. Anti-hero
5. Hero, Heroine
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ال ی گسترشدهندة داستان است .چه در ادبیّات حماسی و یا ادبیّات داستانی نمونهههای فراوانهی را مهیتهوان
نام برد :آنتیگون ،در آنتیگهون ( 441ق.م) نوشهتة سهوفوکل .سههرا در شهاهنامة فردوسهی (. 1111-322م)،

رمئههو در رمئههو و ژولیههت (. 1232م) و هم ههت در هم ههت (. 1617/1233م) نوشههتة شلسههپیر ،دن کیشههوت
(.1612م) نوشتة سروانتس ،ادموند دانته در کنت مونت کریستو (.1244م) نوشتة آللسهاندر دومها ،ژان والهژان
در بینوایان (.1267م) نوشتة ویلتور هوگو ...و إما ،در مادام بوواری (.1226م) نوشتة گوستاو ف وبر.
شخصیّت محوری کسی است که محیط را آشفته میکند ،روند اادی زندگی را به هم مهیریهزد ،بحهران
را دامن میزند و کشملش را به وجود میآورد .بدون او همهچیز در جای خود قرار دارد .همهکهس نقهش و
موقعیّت خود را قبول کرده است و زندگی ،خو یا بد ،به هر حال در روال خود و بدون حادثهه جریهان دارد
و همه به آن تن دردادهاند .تنها اوست که از قبول آنچه هست سر باز میزند و به مبارزه بها وضهع موجهود قیهام
میکند .همین نفس مبارزهد بی است که انوان شخص بازی محهوری را بهه کسهی مهیدههد( .ن.ک :ملهی،
.)23 :1922
در واقع شخصیّت ال ی و محوری داستان شخصهیّت امهدهای اسهت کهه قسهمت ااظهم داسهتان دربهاره
اوست (به شیوه اوّلشخص مفرد ،یا به شیوه سوّم شهخص) و خواننهده در افلهار ،اامهال و شهرایط او خهود را
همراه و همذات حس میکند ،وقایع را از دید او مشاهده و تجربه میکند ،او را درک میکنهد ،بهه سرنوشهت
او االقهمند میشود و تا آخر داستان با او همراه میشود( .ن.ک :اگری .)122 :1937 ،او شللدهنهده داسهتان
است و در واقع رابطه مستقیم بها ههد ک هی داسهتان دارد .مه

کهی اشهاره مهیکنهد« :قبهل از تعیهین کهردن

پروتاگونیست داستان ،اوّل باید تعریف شود هد داستان چیست ،چون پروتاگونیست بهه انهوان کهاراکتری
است که در پی هد داستان است و پروتاگونیست نه فقط هد خود را مهیدانهد ،ب لهه بها قهدرت تمهام در
مسیر داستان با شناسایی بیشتر آن را دنبال میکند .باید اضافه کرد ،ههمذات حهس کهردن خواننهده بها قهرمهان
داستان شرایط خاص خود را دارد» (م

کهی .)132 :1333 ،همچنهین مهی نویسهد« :در نتیجهه نهوع انتخها و

ام لرد قهرمان در پیگیری هدفش به خواننده املان میدهد شناخت بهتری از قهرمهان پیهدا کنهد و در مسهیر
وقایع داستان با او همراه شود» (همان.)147 :
اِگری تعریفی ارائه میدهد که در شناسهایی قهرمهان داسهتان مه ثیر اسهت« :مهردی کهه هراسهش بیشهتر از
آرزویش هست ،یا مردی که ههیچ االقهه امیقهی نهدارد ،یها کسهی کهه لهبور اسهت و مخالفهت نمهیکنهد،
نمیتواند شخصیّت محوری باشد» (اگری .)126-122 :1937 ،نلتة مهمّ دیگری که اگری بیان مهیکنهد ایهن
است که« :آنچه محرک قهرمان یا شخصیّت اوّل داستان میشود ،ضرورت درونی یها بیرونهی اسهت کهه او را
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وادار به امل میکند مثل خطر از دست دادن آبرو ،سالمتی ،پول ،مصونیت یها حهس انتقهام یها اشه شهدید»
(همان.)122 :
م کی در کتا مشهور خود دو نوع شخصیّت اله ی شناسهایی مهیکنهد :پویها و ایسهتا :پروتاگونیسهت
پویا ،به دنبال آرزوی خود ،به دور مستقیم با مردم و دنیای ادرافش مواجه میشودی ولهی پروتاگونیسهت ایسهتا
از برون غیرفعّال و آرزوی خود را فقط در درون خود و افلارش دنبال مهیکنهد :کشهملش او بها کسهی جهز
جنبههای نفس خویش نیست( .ن.ک :م کی.)92 :1924 ،
م کی تعریف بهتری از شخصیّت ال ی میدهد« :ههر چیهزی کهه قاب یهت داشهتن اراده آزاد و ظرفیهت
آرزو کردن ،امل کردن و رن بردن از اواقب را داشته باشهد ،مهیتوانهد شخصهیّت اله ی بهه حسها آیهد»
(م کی.)192 :1333 ،
این تعریف جامع چند نلته را مورد بررسی قرار مهیدههد :آزادانهه تمایهل داشهتن ،ظرفیهت آرزو داشهتن،
امل کردن و مسئولیت انتخا خود را به اهده گرفتن هرچند که نتیجه نهایی ناگوار باشهد .مه

کهی اضهافه

میکند که «قدرت اراده فرد باید آنقدر باشد که آرزوی او را دی رویارویی بها موانهع یها مخهالفیناش حفه
کند تا جایی که اقدامات او تغییرات برگشتناپکیری ایجاد کند» (اگری.)192 :1937 ،
ابراهیم ملی نیهز در کتها خهود بها انهوان شهناخت اوامهل نمهایش ،ایهنگونهه شهخص بهازی محهوری
پروتاگونیست را شرح میدهد :شخص بازی محوری کسی است که با مخالفهت خهود بها شهرایط موجهود بهه
بحران پنهان دامن میزند و آن را آشلار مهیسهازد .کشهملش را بنیهان مهیگهکارد و نمایشهنامه را بهه وجهود
میآورد .حال چنانچه شرایطی نامسااد ،گروهی را به مخالفت با خود برانگیخهت ،شهخص بهازی محهوری از
میان ایشان کسی است که به لورتی مستمر و آگاهانه ،بیش از هرکسی دیگر قبول خطهر کهرده ،بهه اقهدامات
پرمخادرهتری در جهت براندازی وضع موجود دست بزند .پس در ی

اقدام همگانی بر ضد وضهع موجهود،

شخص بازی محوری کسی است که دیگران را به حرکت درمهیآورد و در واقهع حلهم نیهروی محرکهه آن
جماات را دارد( .ن.ک :ملی.)21 :1922 ،
نصههراق قههادری در کتهها آنههاتومی سههاختار درام کههاراکتر محههوری پروتاگونیسههت و کههاراکتر رقیههب
آنتاگونیست را جزء کاراکترهای مدوَّر معریفی میکند که نباید آنها را به دو گروه کهاراکتر مهدور و مسهط
تقسیمبندی کردی البتیه مملن است پرداخت کاراکتر رقیب همیشه جامعیت کاراکتر مدوَّر را نداشته باشهد ،امّها
مسط نیز نیسهت .پرداخهت الهولی ایهن اسهت کهه دو گهروه مقابهل در نمایشهنامه ههم از پرداخهت یلسهانی
برخوردار باشند تا ستیز آنها دیدنی و نمایشی باشد .قادری نیز کهاراکتر محهوری را همهان قهرمهان نمایشهنامه
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میداند که میتواند مثبت یا منفی باشهد .خصولهیات اخالقهی او تعیهینکننهده وضهع نیسهت .او در حقیقهت،
کسی است که کنش ،پیرامون او شلل میگیرد و متن را به ج و میبرد .کاراکتر اله ی ،در حقیقهت ،بهازیگر
ال ی در نمایشنامههای یونانی است .او بهتنهایی در برابر همسرایان بازی مهیکهرد .حضهور کهاراکتر محهوری
در نمایشنامه الزم است .او نمیتواند نسبت به وضع موجود ،بیتفاوت باشدی امّا لر مبارزه او ههم دلیهل بهر
حقانیت او نیست( .ن.ک :قادری.)717-163 :1926 ،
 .5-5رقیب ،دشمن یا شخصیّت مخالف شخصیّت اصلی داستان

آنتاگونیست «از مهمترین شخصیّتهایی است که در برابر قهرمان در یه

کهار دراماتیه

یها داسهتانی قهرار

میگیرد .آنتاگونیست اغ ب فرد پ یدی است که تالش میکنهد قهرمهان را مغ هو کنهد» (ن.ک :بالهدی

،1

 /)17 :7111نیرویی بازدارنده اسهت کهه همچهون سهدی محلهم در مقابهل اامهال خواسهت شخصهیّت بهازی
محوری قد برافراشته است و کوششهای او را در جهت نیل به هد خنثی میکند.
باید اضافه کرد که اگرچه آنتاگونیست شخصیّت مخالف پروتاگونیست است و با فعّاالنه مقاب ه کهردن بها
او مانع رسیدنش به هدفش میشود ولی او همیشه نقش ی

فرد بدسیرت یا پ ید را ندارد .آنتاگونیسهت بهودن

یعنههی تهها انتهههای داسههتان فعّاالنههه مههانع موف ه شههدن پروتاگونیسههت بههودن و بهها همههان ش هدّت و نیرویههی کههه
پروتاگونیست به دنبال به هد رسیدن اسهت ،مهانع پیشهرفت او شهدن .او یها سهرانجام توسّهط پروتاگونیسهت
شلست میخورد یا بر او غ به میکند .مواجهشدن شخصیّتهای مخالف یلدیگر و به مبهارزه داهوت شهدن
شرا امده هر داستان است .در واقع پروتاگونیست زمانی واقعیتر حس و درک میشود که در برابر رقبها یها
دشمنان خود قرار می گیرد ،چه این جبهه مخهالف انسهان باشهد یها حیهوان یها محهیطزیسهت ،ماوراءالطبیعهه یها
م سسات جامعهی نیروهای مخالف یا نیروهای دبیعی باشند .در اوّلهین مراحهل قبهل از اینلهه پروتاگونیسهت بها
آنتاگونیست به انوان وجودی خارجی در برابر خود رویارو شود ،همانگونه که م کی توضی میدههدی بها
آنتاگونیست درونی مواجه میشود :فلر ،بدن و احساسات خود چون مملن است آندور کهه انتظهار دارد در
موقع مواجه شدن با مشلل بهخوبی امل نلند( .ن.ک :م

کهی .)142 :1934 ،بعهد مرح هه روابهط شخصهی

است ،روابط با افراد خانواده و دوستان که برخال آنچه او انتظار دارد امل میکننهد ،بعهد مرح هه آنسهوی
درگیریهای شخصیّت یعنی درگیری با م سسات اجتمهاع و افهراد دولتهی ،مهکهبی ،بسهته بهه نقشهی کهه دارد
دکتریا بیمار ،جنایتلاریا قربانی ،همیندور برخهورد بها محهیط زیسهت چهه محهیط دبیعهی و یها سهاخت بشهر.
(ن.ک :همان .)142-146 :در نتیجهه پروتاگونیسهت در رویهارویی بها مخالفانش(آنتاگونیسهت) در برابهر کهل
1. Chris Baldick
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نیروهایی که به انوان نیروهای مخالفش محسو میشوند ،قرار میگیرد( .ن.ک :همان .)912 :نه فقهط افهراد
و م سساتی که ا یه او هستند ب له از جم ه درگیریهای شخصی و درونی.
از سوییی «ی

جنبه یا ی

لفت پروتاگونیست مملن است آنتاگونیست به شمار آید ماننهد اخهالق یها

بیتصمیمی ،هنجارهای اجتماای یا قوانینی دیگر» (بولمن .)12 :7112 ،گفته شده که« :همهکات حهس کهردن
تماشاچی از دری شناسایی کردن خصولیات امده و لفات ذاتی پروتاگونیست اسهت کهه بها انتخهابی کهه
در شرایط بحرانی انجام میدهد ،آشلار میشود» (م کی .)147 :1333 ،برابر بهودن قهدرت تخریهبکننهدة
نیروهای مخالف با نیروی محرک پروتاگونیست به شدّت درگیری در داسهتان مهیافزایهد و رویهاروی شهدن
آنها مرح ه مهم داستان است« :شخصیّت آنتاگونیست همیشه به انوان شخصهیّت منفهی یها شهیطانی و خبیه
نیست ،ب له میتواند جنبههای مثبتی هم داشته باشد و یا در مهواردی بهه دهور کهل جنبهه اخالقهیتهری را دارا
باشههد کههه در آن لههورت همههانگونههه کههه لغههتنامههة ادبههی آکسههفورد اشههاره مههیکنههد« :در کارهههایی کههه
پروتاگونیست منحوس نشان داده میشود ،آنتاگونیست اغ ب شخصهیّتی بهاتقوا یها دلسهوز خواههد بهود ،مثهل
ملدا در ملب » (بالدی

.)17 :7111 ،

گاه پروتاگونیست داستان مملن است بیش از ی
خاص جامعه باشد و شخصیّت ال ی با ی
نوشته هنری

نفر باشد ،آنتاگونیست هم میتواند ی

گروه یا قشهر

گروه یا جامعه مواجه باشدی نمایشهنامه «دشهمن مهردم» (. 1227م)

ایبسن نمونة مناسبی است .مبارزه دکتر توماس آستوکمان پزش

شههر ا یهه مسهئوالن شههر

که برای حف منافع شخصی سعی به سرپوش گکاشتن به گزارشهای مستند راجع به آلودگی محهیطزیسهت
(آ های حمامهای شهر) دارند ،او را در برابر دشمنان سیاسی ،از جم ه برادر خود و جامعه کوتهفلهری قهرار
میدهد که حتیی اقدام به نابودی او و خانوادهاش میکنند ،در حالی که او به تعهد خود در برابر جامعهه وفهادار
میماند و مقاومت میکند« .شاه لیر» در نمایشنامه شاه لیر (. 1612م) نوشته شلسپیر نیز نمونة مناسبی است.
ملی در کتا شناخت اوامل نمایش مینویسد :شخص بهازی مخهالف بایهد نیرویهی تقریبهان همسهن

و

برابر با نیروی شخص بازی محوری باشد تا مبارزه و کشهملش آن دو ،بهرای تماشهاگران جالهب و پرکشهش
باشد .اگر یلی از آن دو پر نیرو و دیگری ضهعیف باشهد ،یها اساسهان مبهارزهای درنمهیگیهرد ،چراکهه دهر
ضعیفتر به احتمال زیاد میدان را برای رقیب خالی میگکارد و یا اگر مبارزهای هم واقهع شهودی از آنجها کهه
نتیجهاش برای تماشاگر مشخیص و آشلار است ،جکبه و کششی ایجهاد نخواههد کهرد( .ن.ک :ملهی:1922 ،
.)27
نصراق قادری آنتاگونیست را کاراکتر مخالف یا رقیهب مهینامهد کهه در نیهرو و قهدرت و اراده ،همسهان

 /2فص نامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی ،سال هفتم ،شمارة  ،72زمستان 1932

کاراکتر ال ی باشد که همین همسنگی باا میشود که «سهتیز» بهه وجهود آیهد .کهاراکتر مخهالف ،ههوادار
وضعیت موجود است .به همین دلیل ،او تنها به دفاع برمیخیزد .در آغاز او حمالت کاراکتر محهوری را فقهط
دفع میکند و در ادامه ضرباتی را نیز وارد میکند .ولی او آغازگر مبارزه نیست ،امّا اامال او بااه شهده کهه
کاراکتر محوری به مخالفت برخیزد .در حقیقهت وضهعیتی را کهه او حهاکم کهرده بااه شهده کهه کهاراکتر
محوری به ناچار با آن مبارزه کنهد( .ن.ک :قهادری .)712-716 :1926 ،قهادری تفهاوت کهاراکتر محهوری و
مخالف را در آغاز مبارزه میداند .کاراکتر محوری مخالف وضع موجهود و کهاراکتر مخهالف موافه اسهت.
وقتی که مواف است بهرای بقهای آن تهالش مهی کنهد .پهس خواسهت و اراده الزم اسهت تها بتوانهد شهرایط را
ماندگار کند.
 .3-5شخصیّت اصلی داستان (پروتاگونیست) به عنوان ضدّ قهرمان

شخصیّت ال ی به انوان ضدّ قهرمان ی

شخصیّت به دور کامل منفی (تبهلهار) یها یه

نوع (آنتاگونیست) نیست که به دور معمول در رمان و یا در کارهای دراماتیه

رقیهب معمهولی از

نمایشهی در برابهر شخصهیّت

ال ی داستان قهرار مهیگیرنهد ،ب لهه او خهود شخصهیّت امهده یها اله ی داسهتان اسهت ،بها ایهن تفهاوت کهه
خصولیات قابل تقدیری که در ی

شخصیّت برجسته دیده مهیشهود یها از قهرمانهان سهنیتی در داسهتانههای

اشقی و حماسی انتظار میرود ،در او دیده نمیشود (بالدی .)117 :7111 ،
از خصولیات مهم این نوع پروتاگونیست به انوان ضدّ قهرمان :وُگ هر« :یه
قهرمان نیست ،ب له ی

نوع قهرمان خاص است که مملن است از دید جامعه ی

ضهدّ قهرمهان نقطهه مقابهل
یاغی یها پسسهت بهه شهمار

آید ولی تماشاچی در الل با او همدردی میکند .ما با این بیگانگان خود را ههمذات حهس مهیکنهیم ،چهون
گاه و بیگاه خود را همانند دردشدهها حس کردهایم» (وگ ر.)41 :1333 ،
م کی نیز از ضد قهرمان با انوان جابهجایی شخص بازی محوری و شهخص بهازی مخهالف یهاد کهرده
است و مینویسد« :اگرچه گفته شد که شخص بازی محوری بر ضهد نظهم موجهود امهل مهیکنهد و نیهروی
مخالف به دفاع از آن میپردازدی معهکا ،الزم است در نظر داشته باشیم که چنین وضعیتی دائمان ثابت نیسهت و
به لورتی یلنواخت ادامه نمییابدی یعنی شهخص بهازی محهوری همیشهه و در تمهام لحظهات نمهایش کبهاده
مخالفت با نظام موجود را نمیکشد و به برهم زدن مهوقعیّتی کهه فهراهم آمهده اسهت نمهیپهردازد .چهه بسهیار
لحظاتی که در کسوت شخص بازی مخهالف درمهیآیهد و در همهین لحظهات ،مملهن اسهت شهخص بهازی
مخالف ،در مقام شخص بازی محوری ،بر شرایطی که شخص بازی محوری ،این

به لورت شخص بهازی

مخالف ،به پاسداری از آن کمر بسته است هجوم برد و در برهم زدن ثبات آن بلوشد» (ملی.)24 :1922 ،
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وُگ ر دو نوع ضدّ قهرمان شناسایی میکند ،ی

نوع که شبیه قهرمانان مرسوم در گکشهته رفتهار مهیکنهدی

ولی به دور امی شلاک و از نظر روحی زخهم برداشهته اسهت مثهل شخصهیّت «همفهری بوگهارت» در فهی م
خوا بزرگ (. 1346م) یا در فی م کازابالنلا (. 1349م ) مهرد تنههایی کهه بهه جامعهه پشهت کهرده یها توسّهط
جامعه درد شده است .این نوع شخصیّتها مملن است سرانجام موف شهوند و همهدردی کامهل بیننهده را در
تمامی مدّت داشته باشندی ولی در چشم جامعهه آن هها مطرودنهد ،شهبیه قهرمانهان راههزن و مهردم بهه ایهن نهوع
شخصیّتها االقهمندند چون آنها یاغیاند ،جامعه را به تمسخر میگیرند آندور که مها همهه دوسهت داریهم
انجام بدهیم .نوع دوّم :شخصیّتهایی که قهرمانان تراژی

انهدی شخصهیّتههای محهوری داسهتان کهه مملهن

است دوستداشتنی یا قابل تقدیر نباشند و اامالشان رقتانگیز باشد ،مثل ملبه یها لهورت زخمهی ()1329
آنها قهرمانان معیوبیاند که هرگز بر اهریمنهای درونیشان پیروز نمیشهوند و توسّهط آنهها سهاقط و نهابود
میشوند .مملن است مجکو کننهده باشهند ،مملهن اسهت خصولهیات قابهل تحسهینی داشهته باشهند ،ولهی
نقطهضعف آنها در نهایت غالب میشود .بعضی از ضدّ قهرمانها آنقدر هم ستودنی نیسهتند( .ن.ک :وگ هر،
.)47-41 :1333
اِما بواری ،در مادام بواری (. 1222م) نوشته گوستاو ف وبر ی

نمونه ضدّ قهرمهان محسهو مهیشهود .بهه

گفته محمد قاضی در مقدمه «مادام بواری» :اِما زنی دهاتی و هوسباز اسهت کهه بها دنیهای مهدرن و پهر زرق و
برق شهر آشنا شده ولی همچنان ناچار به ادامه زنهدگی بها همسهری کهمدرآمهد و کهودن اسهت ،سهرانجام بهه
شوهرش خیانت میکند و امری را با فساد و تباهی و بینظمی میگکراند و در گرماگرم اشرت و کهامرانی،
خویشتن را قهرمان ی

زنهدگی نمونهه مهی پنهدارد و سهرانجام نهاتوان در برابهر د بلهارانش بها سهم ارسهنی

خودکشی میکند( .ن.ک :ف وبر .)3-2 :1967 ،او ضدّ قهرمانانی است که بها وجهود ابتهکال و حقهارت ذاتهی،
کامالن مشخیص و ممتاز ج وه میکندی فرد معمولی که دسهتخوش سهوداهای واههی و هیجهانههای احساسهاتی
فوق ظرفیت خود میشود و به فساد ،سقوا و بدبختیهایی که فاقد جنبهه اظمهت و جهالل اسهت سهوق داده
میشود( .ف وبر.)3 :1967 ،
در واقع ،ضدّ قهرمان ی

نوع بیگانه با جامعه خویش است چهون نمهیتوانهد بهه راحتهی در آن محهیط بهه

انوان اضو جامعه به دور اادی زندگی کند و با خود و دیگران رابطة اهادی برقهرار کنهدی در نتیجهه خهود را
در برابر جامعه و اکثریت ،تنها و بیگانه حس میکند و با وجهود کیفیهتههایی کهه داراسهت بهرای رسهیدن بهه
اهدافش همة ارزشها را زیر پا میگکارد .در مجموع ضدّ قهرمان نه شخصیّتی تمام منفی و نهه بهه دهور کامهل
بدون نقص است ،ب له مجمواهای از دو قطب بسیار خو و بسیار بد و از جهاتی لهدمهدیهده و تنهها اسهت،
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در نتیجه خواننده خود را بهتر با او همراه و یلسان حس میکند و بهتر درک میکند.
 .4-5ضدّ قهرمان به عنوان شخصیّت فرعی داستان

در مواردی شخصیّت ضه ّد قهرمهان مملهن اسهت نقشهی جزئهی و مهوقتی در داسهتان داشهته باشهد ،بهه انهوان
شخصیّت ناپایدار که برای مدّتی کنار شخصیّت ال ی داسهتان (پروتاگونیسهت) ظهاهر و بهه پیچیهدهتهر شهدن
مشلالت شخصیّت ال ی میافزایهد .ولهی نقهش او مهوقتی اسهت و بعهد از مهدّتی بهه کهل از داسهتان خهارج
میشود .در هر دو مورد ،چه به انوان شخصیّت ال ی باشد یا فرای ،فرد ویژگیههای مثبهت و منفهی خهود را
دارد ،از جهتی مثل قهرمان داستان است و از جهتی مأیوسکننده است( .کریمپور.)47 :1932 ،
 .2-5شخصیّت اصلی داستان به عنوان قهرمان حماسی

شخصیّت ال ی به ابارتی قهرمان کالسی

 ،به شخصیّتی مثبت ادالق میشود که به خادر شههامت و قهدرت

بدنی مافوق انسان معمولی و ارزشهای واالیی که دارد ،از باقی افراد متمایز و از هر نظهر سهتودنی اسهت .ایهن
شخصیّتها بیشتر در داستانهای حماسی کالسی

دیده میشوند ،مثل قهرمانان شهاهنامهی یها هلتهور قهرمهان

تروا در ای یاد در قهرن هفهتم تها هشهتم قبهل از مهیالدی بهن ههور در قهرن دوم تها ششهم بعهد از مهیالدی ال سهید،
جنگجوی م ی اسپانیا ،در قرن یازدهم بعد از میالدی اسپارتاگوس ،رهبر بردگان در نبرد ا یهه جمههوری رُم در
سالهای ( 111 -21ق.م)ی همیندور افراد برجسته در کتب مکهبی ،مثل سامسون.
در مقاله تحقیقی ضدّ قهرمان در شهاهنامه و منظومههههای په هوانی ایهران ،در تعریفهی کهه م لیفهان از جنبهه
کالسی

و حماسی قهرمان و ضدّ قهرمان ارائه دادهاند ،آنها را به انوان دو نیروی به دور کامل متضهاد خیهر

و شر شناسایی کردهاند« :قهرمانان تج یگاه همه لفات و فضایل پسهندیده هسهتند و ضهدّ قهرمانهان ج هوهگهاه
لفات و ویژگیهای اهریمنی هستند ،گاه با انگیزههای نفسهانی ،گهاه بهه منظهور کاسهتن قهدرت و شایسهتگی
قهرمانان» (یوسفی.)93 :1926 ،
قهرمان داستان با اقایهد و اامهالش خهود را از ب قیهه بهاالتر و متمهایز و بها دلیرانهه مقاب هه کهردن بها خطهر و
مشلالت غیراادی به خواننده نزدی تر می شود .البتیه این به ایهن معنها نیسهت کهه او همیشهه الگهوی اخالقهی
مناسبی است .قهرمان کالسی
قهرمان تراژی

 ،چه در تراژدیهای یونان باستان و چه در نمایشهنامهههای شلسهپیر ،بههانهوان

فردی است که از قشر باالی جامعه و با خصهایص برجسهته ولهی دارای یه

ایهب امهدهای

است که در قضاوت و اامال او اثر مهمی میگکارد و به تغییر سرنوشت و سرنگونی خهود او خهتم مهیشهود.
(کریمپور.)44 :1932 ،
قهرمان مانند انسان معمولی بدون نقاا ضعف نیست .ویژگیهای ی

قهرمان کالسهی

را داردی قهدرت
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بدنی و شلستناپکیری ،مستقل به دوری که گویی نوای خدای افسانهای است.
از بررسی تعاریف نتیجه گرفته شد که مطالعه قهرمهان و ضهدّ قهرمهان ،بهه ابهارت لهحی تهر ،شخصهیّت
ال ی و ضدّ قهرمان ،نیازمند شناسایی شخصیّتهای ال ی و اهدا و خواستهها یا مشلالت مهم مطرحشهده
در داستان است .از درفی با توجّه به مفهوم کالسی

واژه قهرمان و مفهوم جدید ضهدّ قهرمهان نتیجهه گهرفتیم

که به کار بردن ک مه شخصیّت ال ی یا واژه یونانی آن ،پروتاگونیست و مخالف آن آنتاگونیست مناسهبتهر
است تا واژههای قهرمان و یا ضدّ قهرمان ،بهویهژه ایهن کهه کهه در مهواردی ضه ّد قهرمهان بهه اشهتباه بهه انهوان
آنتاگونیست ت قی میشود .با در نظر گهرفتن تعهاریف و بررسهیههای فهوق ،ارزیهابی آنتاگونیسهتهها در سهه
داستان کهن ایرانی انجام خواهد گرفت.
 .9برزونامه
برزونامه منظومه حماسی بزرگی است که درباره جنگاوریهها و دالوریههای بهرزو ،فرزنهد سههرا سهروده
شده است .این منظومه در الل از دو بخش تشلیل گردیده کهه بخهش نخسهت آن در حهدود قهرن هشهتم و
بخش دیگر در حدود قرن دهم به نگارش درآمده است .بخش اوّل منظومهای بهه تمهام معنهی حماسهی اسهت
که در گکشته مورد توجّه مردم بوده است ،امّا بهرغم این توجّه و اقبال در میان محققان ایرانهی و خاورشناسهان
معالر چندانکه باید شناختهشده نیست .متن کامل بخش قدیم و جدید برزونامه تا کنهون بهه لهورتی خطهی
باقی مانده است .در این میان چند روایت منثور آن در دی پنجاه سال اخیهر در ایهران بهه چهای رسهیده اسهت.
بخش کهن برزونامه اثر شمسالدین محمد کوس میباشد و بخش دوّم کهه از آن بهه برزونامهه جدیهد تعبیهر
میکنیم ،سرودة شااری متوسّط متخ یص به اطایی است که به احتمال قوی در قرن دهم میزیسته اسهت .ایهن
دو منظومه در قرن دهم توسّط شخصی به یلدیگر پیوند میخورد و از آن نسخهای واحد بهه وجهود مهیآیهد.
(ن.ک :نحوی.)93-92 :1922 ،
 .9-9خالصة داستان برزونامه

پس از اینله کیخسرو از حم ه سپاه توران باخبر میشود ،رستم را به جن

با آنان راهی میکند .در ایهن نبهرد

سپاه توران شلست میخورد و به سوی ترکستان میگریزد .سپاه در میان راه به شهنگان مهیرسهد و افراسهیا
در شنگان برزو را میبیند و مجکو زور و بهازوی او مهیشهود .افراسهیا بها واهده و وایهد بهرزو را راضهی
میکند تا وارد سپاه توران شود .در ادامه برزو با فنهون جنگهی آشهنا مهیشهود و بهه په هوان زمهان خهود مبهدل
میگردد .در رویارویی برزو با په وانان ایرانی در چند نبرد پیاپی ،دو تهن از په وانهان ایهران از جم هه دهوس و
فریبرز به اسارت سپاه توران درمیآیند .این خبر به کیخسهرو مهیرسهد و رسهتم شهبانه راههی خیمهه و خرگهاه
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میشود و دو په وان اسیر را رها مهی سهازد .افراسهیا پهس از آنلهه از ایهن موضهوع بهاخبر مهیشهود از بهرزو
میخواهد آمادة مبارزه با رستم شود .در این مبارزه بازوی رستم میشلند و رستم از سهر درمانهدگی بهه بهانهه
گرمی هوا و خستگی بادپا خود را از جن

میرهاند و به جایگاهش بازمیگردد .فرامرز پسر رستم بهه نهزد او

میآید و رستم از وی میخواهد که ادامه مبارزه با برزو را بر اهده گیرد .فرامرز مبارزه را آغاز مهیکنهد و در
میانة مبارزه برزو دی ی

حادثه دبیعی از اسب میافتد و اسیر میشود .شهرو مهادر بهرزو بها شهنیدن ایهن خبهر

سخت پریشان و ناراحت میگردد و در پی برزو ناشناخته به سیستان میرود .شهرو از دریه کنیهز بهرزو بها او
ارتباا برقرار میکند و مقدمات فرار شبانة برزو و کنیزش را فراهم مینماید .برزو در میان راه با رسهتم روبهرو
میشود و نبرد سنگینی بین رستم و برزو درمیگیرد به دوری که هر دو از ادامه مبارزه ناتوان میشهوند .رسهتم
پیشنهاد میدهد که ادامه مبارزه را به فردای آن روز موکول کنند .پس ههر دو بهه اسهتراحت مهیرونهد .لهب
روز بعد دو لشگر رو به هم لفکشیده و هر دو په وانی برزو و رستم مقابل هم قرار میگیرند و نبهرد سهختی
آغاز میشود که به پیروزی رستم میانجامد تا آنجا که قصد جدا کردن سر از تن بهرزو داردی امّها بهه ناگههان
شهرو فریاد برمیدارد که آگاه باش این جوان فرزند سهرا اسهت .رسهتم چهون ایهن مط هب را مهیشهنود از
مبارزه دست میکشد .این در حالی است که برزو از مادرش آزردهخادر است که چرا در این مهدّت واقعیهت
را به او نگفته است .شهرو ا ت پنهان کاریش را انتقام از خون سههرا انهوان مهیکنهد .رسهتم خهدا را شهلر
میکند و برزو را در آغوش میگیرد و دست از مبارزه برمیدارد و بهه همهراه بهرزو راههی سیسهتان مهیشهود.
(ن.ک :نحوی.)1922 ،
 .5-9دشمن یا شخصیّت مخالف شخصیّت اصلی

شخصیّت ال ی به انوان ضدّ قهرمان ی

شخصیّت به دور کامل منفهی وتبهلهار یها یه

نوع آنتاگونیست نیست که به دور معمول در رمهان و یها در کارههای دراماتیه

رقیهب معمهولی از

نمایشهی در برابهر شخصهیّت

ال ی داستان قرار گیرد ،ب له او خود شخصیّت امده و ال ی داستان اسهت بها ایهن تفهاوت کهه خصولهیات
قابل تقدیری که در ی

شخصهیّت برجسهته دیهده مهیشهود یها از قهرمانهان سهنتی در داسهتانههای اشهقی و

حماسی انتظار میرود در او دیده نمیشودی یعنی شخص بهازی محهوری همیشهه و در تمهام لحظهات نمهایش
کباده مخالفت با نظام موجود را نمیکشد و به برهم زدن موقعیّتی که فراهم آمده است ،نمهیپهردازد .چههبسها
لحظاتی که در کسوت شخص بهازی مخهالف درمهیآیهد و در همهین لحظهات مملهن اسهت شهخص بهازی
مخالف در مقام شخص بازی محوری درآیهد .شخصهیّت بهرزو در داسهتان برزونامهه از ایهن دسهت قهرمانهان
است .برزو شخصیّت ال ی است که به انوان ضدّ قهرمان در اثر کوسه حضهور دارد .ضهد قهرمهان و رسهتم
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نیز به انوان آنتاگونیستی معریفی میشود که ذاتان ویژگیهای پروتاگونیست را دارد« .یه

ضهدّ قهرمهان نقطهه

نوع قهرمان خاص است که مملن است از دید جامعه ی

یهاغی یها پسسهت بهه

مقابل قهرمان نیست ،ب له ی

شمار آید ولی تماشاچی در الل با او همدردی میکند .ما با این بیگانگهان خهود را همهکات حهس مهیکنهیم
چون گاه و بیگاه خود را همانند دردشدهها حس کردهایم» (وگ ر.)41 :1333 ،
برزو پسر سهرا است که پدرش به دست پدربزرگش رستم به دور ناخواسته کشته شده اسهت .رسهتم از
وجود برزو بیادالع است تا اینکه در حم ه توران به ایهران و شلسهت تهوران افراسهیا در شهنگان بهرزو را
میبیند و مات و مبهوت قدرت او میشود .او را به سپاه خهود مهیآورد و در ادامهه بهرزو را در مقابهل ایهران و
رستم قرار میدهد .رستم در داستان کوس به انوان آنتاگونیست (ضهدّ قهرمهان) حضهور پیهدا مهیکنهدی کهه
مقابل برزو و سپاه توران میایستد .در حقیقت بنمایه این اثر انتقام از خون سهرا و په وانیهای بهرزو اسهت.
این دو په وانی برزو و رستم در داستان بارها مقابل ههم قهرار مهیگیرنهد .در ههر رویهارویی رسهتم بها ایهنکهه
شلست نمیخورد ،ولی درمانده میشود و نمیتواند برزو را مغ و کند تا اینکهه بهرزو بهه لهورت اتفهاقی
هنگام رزم با فرامرز پسر رستم گرفتار و اسیر میشود و بها حی هه مهادرش شههرو نجهات پیهدا مهیکنهد .در راه
بازگشت برزو بار دیگر مقابل رستم قرار میگیرد و در این نبرد برزو از رستم شلست میخهورد .شههرو مهادر
برزو که فرزندش را در آستانه مرگ میبیند ،رازش را برمال میکند .رستم و برزو متوجّهه رابطهة خهونی خهود
میشوند و دست از جن

برمیدارند.

در واقع برزو به انوان ضدّ قهرمان که نقش ال ی داسهتان را بهر اههده دارد ،بهه انهوان شخصهیّتی حاضهر
میشود که بیگانه با جامعه خویش است ،چون نمیداند کیسهت و بهه کجها تع ه دارد .او ناخواسهته در مقابهل
هممیهنان خود و پدربزرگش قرار میگیرد ،در نتیجه خود را در برابر جامعه ،تنها و بیگانه حهس مهیکنهد و بها
وجود کیفیتهایی که داراست ،برای رسیدن به اهدافش همه ارزشها را زیهر پها مهیگهکارد .در ایهن داسهتان
برزو به انوان پروتاگونیست که به انوان ضدّ قهرمان معریفی میشود ،ضعیفتر از آنتاگونیسهت داسهتان یعنهی
رستم است .البتیه کوس در موقعیّتهایی که خ میکند در بیشتر لحنهها برزو را برابر رستم قرار مهیدههد،
ولی در انتها این آنتاگونیست داستان است که بر پروتاگونیست غ بهه مهیکنهد ،ولهی بها بهرمال شهدن یه
توسّط مادر پروتاگونیست از بروز ی

راز

تراژدی ج وگیری میشود و داستان به سمت م ودرام پیش میرود.

 .5داستان رابعه
داستان رابعه یلی از آثار ارزشمند محمد فریدالدین ابوحامد اطهار نیشهابوری اسهت .در شهعر اطهار محاسهن
فراوانی یافت میشودی از آن جم ه اینکه با پرهیز از زنستیزی و رفتار احترامآمیز با زنهان کهه مبتنهی اسهت بهر
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راایت توحید ،در این آثار با نتای فراجنسهی روبهرو مهیشهویم .ایهن نمونهه در جههانبینهی فریدالهدین اطهار
نیشابوری چشمگیر است .از این زاویه میتوان گفت اطار نخستین مرد شعر ارفانی است کهه در سهرودههها و
جهاننگریهایش نهتنها زن را تحقیر نمیکند ،ب له بابدی ی اارفانه و نه جنس شناسانه ،به سوی احتهرام بهه زن
ره میبرد( .ن.ک :اشر زاده. )2-2 :1929 ،در بافت داستانهای منظهوم او زن حضهور احتهرامآمیهز دارد .در
بین داستانها و حلایات اطار داستانهایی وجود دارند که جنبه تاریخی و تاریخ ادبیّهاتی دارنهد کهه در جهای
خود روشنگر زندگی برخی از افراد تاریخی یا شااران میباشندی از آن جم ه میتوان بهه داسهتان رابعهه اشهاره
کرد که قدیمترین مأخک و منبعی است که از زندگی شاارة برجسته ایرانهی یعنهی رابعهه بنهت کعهب قهزداری
پرده برمیدارد و داستان زندگی و اش و شعر او را با زبانی گرم و گیرا بیان میکند.
 .9-5خالصة داستان رابعه

اطار شرح زندگی رابعه را در قالب چهار لد و بیست و هشهت بیهت شهعر در الههینامهه خهود آورده اسهت.
داستان زندگی او اینچنین آغاز می شود :رابعه یگانه دختر پادشهاه ب هخ ،چنهان لطیهف و زیبها بهود کهه قهرار از
دلها میبرد .جمال ظاهر و لطف ذوق به همآمیخته ،او را دلبری بیهمتا ساخته بهود .رابعهه چنهان خهوشزبهان
بود که شعرش از شیرینی لب حلایت میکرد .پدر نیز چنان دل بدو بسهته بهود کهه آنهی از خیهالش منصهر
نمیشد و فلر آینده دختر پیوسته رنجورش میداشت .چون مرگ پدر فرارسید ،پسهر خهود ،حهار را پهیش
خواند و دلبند خویش را بدو سپرد و گفت چهه شههریارانی کهه ایهن دُر گهرانمایهه را از مهن خواسهتند و مهن
هیچکس را الی او نشناختم ،امّا تو چون کسی را شایسته او یهافتی خهود دانهی تها بهه ههر راههی کهه مهیدانهی
روزگارش را خریم سازی .پسر گفتة پدر را پکیرفت و پس از او بر تخت پادشهاهی نشسهت و خهواهر را چهون
جان گرامی داشتی امّا روزگار بازی دیگری پیش آورد .حار جشن پادشهاهی باشهلوهی را برگهزار کهرد.
چاکران و نهوکران همهه کمهر بهه خهدمت او بسهتند .یلهی نیلهوروی و ب نهدقامت در میهان نهوکران ،نگهبهان
گن های شاه «بلتاش» نام داشت که چون ماه در میان ستارگان میدرخشید .چون رابعه از جشن باخبر شهد بهه
بام قصر آمد تا از نزدی

آنهمه شادی و شلوه را به چشم ببیند .ناگهان نگاهش به بلتاش افتاد که بهه سهاقی

گری در برابر شاه ایستاده بود و ج وهگری میکرد .رابعه که بلتاش را به آن دلفریبی دید ،آتشی از اشه بهه
جانش افتاد و سراپایش را فراگرفت .از آن پس خوا شب و آرام روز از او رخت بست .پهس از یه
رن و اندوه چنان ناتوانش کرد که او را ی

سهال

باره از پا درآورد و بر بسهتر بیمهاریاش افلنهد .بهرادر بهر بهالینش

دبیبی آورد ،امّا چه سود؟ رابعه دایهای دلسوز داشت که با حی ه و چهارهگهری قفهل دههان رابعهه را گشهود تها
سرانجام دختر داستا ن اش خود را به بلتاش بر دایهه آشهلار کهرد .رابعهه از دایهه خواسهت کهه ایهن راز را بها
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بلتاش در میان بگکارد .سرانجام دایه بلتاش را از این اش آگاه میکند .بلتاش هم چهون ایهنهمهه اشه را
میشنود ،دلسپردة روی ندیده یار میشود .نامههای ااشقانه دختر به بلتاش بهر شهدّت اشه وی مهیافزایهد.
رابعه از آن پس روز و شب با دبع روان غزلها میسهاخت و بهه سهوی دلبهر مهیفرسهتاد .بلتهاش ههم پهس از
خواندن هر شعر ااش تر و دلدادهتر میشد .مدّتها گکشت روزی بلتاش رابعه را در مح ی دیهد و شهناخت
و هماندم به دامنش آویختی امّا به جای آنکه از دلبر نرمی و دلهدادگی ببینهد ،بها خشهونت و سهردی روبهرو
گشت .بلتاش ناامید بر جای ماند و رابعه رو به او گفت که اش او اشقی زمینی نیست و چیزی نیست کهه بها
جسم خاکی سر و کار داشته باشد .رابعه این را گفت و رفت و بلتاش را شیفتهتر از پیش بر جهای گکاشهت و
خود همچنان به شعر گفتن پرداخت .روزی دختهر ااشه تنهها میهان چمهنهها مهیگشهت و شهعر مهیخوانهد.
مضمون اشعارش نیز بلتاش بود .ناگهان دریافت که برادر شهعرش را مهیشهنود .بهرادر از آن پهس بهه خهواهر
حهار حم ههور گشهت و سهپاهی بهیشهمار بهر او

بدگمان شد .از این واقعه ماهی گکشت و دشمنی بر م

تاخت .حار سپاه را به سوی دشمن راند .از سوی دیگهر بلتهاش بها دو دسهت شمشهیر مهیزد و دالوریهها
کرد .سرانجام زخمی به او رسید ،امّا همینکه نزدی

بود که گرفتار شود ،شخصهی سهواره آمهد و دشهمن را

بر زمین زد .هیچکس ندانست او کیست .این سپاهی دالور رابعه بود کهه جهان بلتهاش را نجهات داد .حهار
بعد از غ به بر دشمن به شهر برگشت و جشن شاهانهای برپا کرد .بلتاش نامهههای رابعهه را کهه سهراپا از سهوز
درون حلایت میکرد ،ی جا جمع کرده بود و چون گن گرانبها در مح ی جای داده بهود .رفیقهی داشهت
ناپاک که نامهها را برخواند و همه را نزد شهاه بهرد .آتهش خشهم سراسهر وجهود حهار را فراگرفهت کهه در
هماندم کمر بر قتل خواهر بربست .ابتدا بلتاش را به چاهی انداخت ،سپس نقشه قتل خواهر را کشید .دسهتور
داد رابعه را درون حمامی ببرند و شاهرگ های دسهت وی را بزننهد و در را بها سهن

و آههن محلهم ببندنهد.

آهسته خون از بدن رابعه میرفت و دختر شاار انگشت در خون فرومیبرد و غزلهای پرسوز بر دیهوار نقهش
میکرد .تا آنله جان شیرینش میان خون و اش و اش

از تهن برآمهد .پهس از مهدّتی بلتهاش فرلهت فهرار

یافت و شبانگاه به خانه حار آمده و او را کشت .هم آنگهاه بهه سهر قبهر معشهوقه حاضهر شهد و بها فروبهردن
شمشیر در شلم به زندگی خود نیز پایان داد( .اطار نیشابوری.)1341 ،
 .5-5دشمن یا شخصیّت مخالف شخصیّت اصلی

آنتاگونیست شخصیّت مخالف پروتاگونیست است و با فعّاالنه مقاب ه کردن با او مهانع رسهیدن وی بهه ههدفش
میشود .آنتاگونیست بودن یعنی تا انتهای داستان فعّاالنه مانع موفقیت پروتاگونیست شدن و با همهان شهدّت و
نیرویی که پروتاگونیست به دنبال به ههد رسهیدن اسهت ،مهانع پیشهرفت او شهدنی او یها سهرانجام بهه وسهی ة
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پروتاگونیست شلست میخورد یا بر او غ به میکند .مواجهشدن شخصیّتهای مخالف یلدیگر و بهه مبهارزه
داوت شدن شرا امده هر داستان است .در واقع پروتاگونیست زمانی واقعیتر حهس و درک مهیشهود کهه
در برابر رقبا یا دشمنان خود قرار میگیردی چه این جبهه مخالف انسان باشد یا حیوان یا محهیطزیسهت ،مهاوراء
الطبیعه یا م سّسات جامعهی نیروهای مخالف یا نیروهای دبیعی باشند .در داسهتان رابعهه دو گونهه آنتاگونیسهت
وجود داردی ی

گونه آن اامل انسانی است یعنی برادر رابعه و آنتاگونیست دیگهر ،اجتمهاع و آدا و رسهوم

آن زمان است .رابعه دختری از دبقه اشرا ااش فردی به نام بلتهاش مهیشهود کهه غهالم بهرادرش حهار
است .بلتاش از دبقه چاکران است و این موضوع باا میشود که رابعه مدّتها به لورت یه درفهه و در
دل بلتاش را دوست بداردی یعنی خود را در مقاب ه با آدا و رسهوم نهاتوان مهیبینهد .همهین تضهاد مهیتوانهد
باا درگیری و حرکت در داستان بشودی از سهوی دیگهر حهار بهرادر رابعهه نیهز آنتاگونیسهت اسهت .او از
جانب پدر مأمور شده که بهترین گزینه را برای ازدواج با رابعه برگزینهد و همهواره مراقهب احهوال وی باشهد.
این مط ب هم باا به وجود آمهدن درگیهری اله ی و مقاب هه آنتاگونیسهت و پروتاگونیسهت مهیشهود و بهه
کشملشهای موجود دامن میزند .البتیه همین فشاری که آنتاگونیستها در دول داستان بهر رابعهه شخصهیّت
ال ی وارد میآورند ،داستان را قویتر و جکا تر مهینمایهد .در ایهن داسهتان قهدرت آنتاگونیسهتهها یعنهی
آدا و رسوم و برادر رابعه بر پروتاگونیست داستان یعنهی رابعهه و اشهقش مهیچربهد و ایهن موضهوع بااه
میشود ضدّ قهرمان داستان با وجود پافشاری پروتاگونیست بر اش خود ،بر وی چیره شهود و پروتاگونیسهت
را از پا درآورد و داستان را به سمت تراژدی سوق دهد.
 .3تاریخ بیهقی
تاریخ مسعودی معرو به تاریخ بیهقی ،تألیف محمد بن حسن بیهقی اسهت .قسهمتی از تهاریخ بیهقهی کهه در
دست است از مج د پنجم شروع میشود و گویا چهار ج د اوّل آن شامل تاریخ نالری و قسهمت مربهوا بهه
شرححال س طان محمود بوده است .موضوع این قسمت از کتا که در دست اسهتی بهردار کهردن حسهن
وزیر در زمان س طان مسعود ابن محمود است .بیهقی در این کتا وقایع زمان س طان مسعود و دوایفی را کهه
با این س س ه رابطه داشتند ،شرح می دهد و االوه بهر ادالاهات مربهوا بهه تهاریخ غزنویهان ادالاهاتی دربهاره
شااران و بزرگان زمان خود به ما میدهد( .ن.ک :خان ری.)12 :1963 ،
 .9-3خالصة داستان حسنک وزیر

داستان حسن

وزیر برگرفته از تاریخ مسعودی معرو به تاریخ بیهقی ،تهألیف ابوالفضهل محمهد بهن حسهن

بیهقی است .بیهقی در این کتا وقایع زمان س طان مسعود و دوایفی که با این س سه ه رابطهه داشهتند را شهرح
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میدهد .حسن
است .حسن

وزیر دربار س طان محمود دارای قدرت و شوکت فراوان است .او مردی دانها و بالیاقهت
در دوران وزارت خود خدمات ارزندهای به دربار ارائه کرده است و ااتماد سه طان را بهه

خود ج ب کرده است .همچنین حسن

در دوران وزارت اهدهدار تربیت فرزندان س طان نیز اسهت و در

این میان محمد ،فرزند کوچ تر س طان محمود را نزدی تر به افلار خود میبیند و تمهام تهالش خهود
را برای به س طنت رسیدن او بعد از محمود به کار میبندد که این امر موجبات دشهمنی و انهاد مسهعود،
فرزند بزرگتر محمود را فراهم میکند .از در
دشمنی دیرینهای با حسن

دیگر بوسهل زوزنی یلهی از بزرگهان دربهار اسهت کهه

داردی چراکه موقعیّت خود را تحتالشعاع حسن

میبیند کهه او را در زمهان

وزارت خود منزوی کرده است .بوسهل مرد فرلتد ب ،قدرتد ب و بهددینتی اسهت کهه حسهن
دربار س طان محمود به او مقامی نمیدهد .تنفر از حسن

در بوسهل و مسعود باا

نزدیلی این دو نفر

شده و زمینهساز تودئهچینی آنها ا یه او مهیشهود .بعهد از مهرگ سه طان محمهود ،بهرخال
 ،مسعود با کم

حسن

بوسهل س طنت را غصب کرده و حسن

در

تهالشههای

را از وزارت خ ع کرده و او را تبعید

میکند ولی بوسهل این مجازات را کافی نمیداند و با نسبت دادن انوان قرمطی به حسن

موجبات قتهل

او را هم فراهم میآورد( .ن.ک :بیهقی.)1929 ،
 .5-3دشمن یا شخصیّت مخالف شخصیّت اصلی

مسعود ،فرزند س طان محمود ،آنتاگونیست این داستان استی که انگیزهای بسهیار قهوی بهرای انتقهام گهرفتن از
قهرمان ال ی داستان دارد .بها مهرگ سه طان محمهود حسهن

حسن

تمهام تالشهش را بهرای بهه حلومهت

رساندن محمد به کار میبندد که این موضوع سهبب انگیهزهههای قهوی در شهللگیهری کهنش و درگیهری و
ستیزه میشود .مسعود که تمام امر از بیمهری حسن
که حسن

نسبت به خود در دل کینه پرورانده به کمه

او را از وزارت برکنار کرده است و انگیزهههای قهوی بهرای انتقهام از او دارد ،ا یهه حسهن

بوسههل
وارد

تودئه میشوند و موجبات مرگ او را فراهم میآورند .در این داستان با آنتاگونیستههای قدرتمنهدی روبهرو
هستیم که دارای انگیزههایی باالیی هستند که از پروتاگونیست داستان حسن
در ی

انتقهام بگیرنهد .حسهن

وزیهر

قطب و س طان مسعود و بوسههل در قطهب مخهالف او قهرار دارنهد و ایهن دو قطهب ایجهاد کشهملش

میکنند و در نهایت باا شللگیری داستان میشوندی امّا از جانب حسهن

بهه انهوان قهرمهان و شخصهیّت

ال ی امل و کنش قدرتمندی در مقابل قطب مخالف یعنی آنتاگونیستها نمیبینهیم و ایهن آنتاگونیسهتههای
س طان مسعود و بوسهل زوزنی هستند کهه قهوی وارد امهل مهیشهوند و مهدام در حهال دهرح و تودئهه بهرای
نابودی و مرگ حسن

هستند و حسن

نیز جز پهکیرا شهدن همهه ایهن تودئهههها کهاری انجهام نمهیدههد و
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شخصیّت منفع ی دارد .در آخر داستان ،این ضدّ قهرمانها هستند که بر قهرمهان غ بهه مهیکننهد و او را از پهای
درمیآورند و داستان با فاجعه و تراژدی به پایان میرسد.
نتیجهگیري
آنچه نویسندگان این جستار مدّ نظر داشتهاند ،بررسی آنتاگونیستها در چند اثر داستانی کهن ادبیّهات فارسهی
بوده است .پس از مطالعه این داستانها و کتا های دست اوّل و بهروز ادبیّات داسهتانی جههان در حهوزه نقهد
داستانی و تعاریف این کتا ها از مفاهیم نقهدی در حهوزه داسهتان بههویهژه تعریهف آنهان از آنتاگونیسهت بهه
بررسی این موضوع در سه اثر داستانی برزونامه ،داستان رابعه و حسن

وزیر پرداختهایهم .بها مشهخیص کهردن

آنتاگونیستها و انگیزهههای آنهان در مقابهل پروتاگونیسهتهها مشهخیص گردیهده اسهت کهه در ایهن سهه اثهر
داستانی ،آنتاگونیستها از نظر شخصیّت داستانی قویتهر امهل کهردهانهد و در دو اثهر بررسهی شهدهی رابعهه و
حسن

وزیر بر پروتاگونیستها غ بهه کهردهانهد و مهانع از رسهیدن پروتاگونیسهتهها بهه اهدافشهان شهدهانهد.

همچنین ما از در آنتاگونیستها شاهد امل و کنش بیشتری جهت پیشبرد داستان هسهتیم .در داسهتان رابعهه
و حسن

وزیر از آنجایی که آنتاگونیستها بر پروتاگونیستها پیشی میگیرند ،این امر موجبات بهروز ژانهر

تراژدی و فاجعه در داستان میشودی امّا در داستان بهرزو نامهه ،بهرزو شخصهیّت اله ی داسهتان بهه انهوان ضهدّ
قهرمانی معریفی میشود که شخصیّت پروتاگونیست دارد و رستم نیز که شخصیّت مقابل برزو است بهه انهوان
آنتاگونیست در داستان معریفی میشود .در این داستان تقریبان آنتاگونیسهت و پروتاگونیسهت از قهدرت برابهری
برخوردار میباشند ،ولی در انتها رستم به انوان آنتاگونیست داستان بهر بهرزو پیشهی مهیگیهرد ،ایهن در حهالی
است که با آشلار شدن حقیقت ،ل و توازن بین شخصیّتههای اله ی برقهرار مهیشهود و م هودرام شهلل
میگیرد .با بررسی این سه داستان مشهخیص گردیهده اسهت کهه نویسهندگان داسهتانههای کههن در پهردازش
شخصیّتهای مقابهل قهرمهان ،کهنش و قهدرت بیشهتری را بهه آنهان اختصهاص دادهانهد و در ههر سهه داسهتان
آنتاگونیستها هستند که بر پروتاگونیستها غ به میکنند.
منابع
اشر زاده ،رضا ( ،)1929حكایت رابعه ،تهران :اسادیر.
اگری ،الجوس ( ،)1937فنّ نمایشنامهنویسی ،ترجمة مهدی فروغ ،تهران :نگاه.
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ف وبر ،گوستاو ( ،)1967مادام بُواري ،ترجمة رضا اقی ی و محمد قاضی ،تهران :نیل.
قادری ،نصراق ( ،)1926آناتومی ساختار درام ،تهران :نیستان.
کریمپور ،لیال ( ،)1932بررسی قهرمان و ضدّ قهرمان در چهار اثرر داسرتانی دهرههراي هفتراد و هشرتاد ،دانشهگاه آزاد
اسالمی واحد اراک.
م کی ،رابرت ( ،)1934داستان سبک و ساختار ،تهران ،تهران :هرمس.
ملی ،ابراهیم ( ،)1922شناخت عوامل نمایش ،تهران :سروش.
نحوی ،اکبر ( ،)1922برزونامه ،تهران :مرکز پژوهشی میرا ملتو .
یوسفی ،هادی ( ،)1926ضدّ قهرمان در شاهنامه و منظومههاي پهلوانی ایران ،تهران :نشر پژوهش گویا.
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