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 چکیده

و ژرمنی در سـه اثـر    یرانیا یونانی، یهاافسانهی در تنرویین مایهبناین مقاله به موتیف یا  

 نیبلـونگن  ایلیاد اثر هومر، شاهنامه شـاهکار كکـیت تـو  و منظومـه     ،ادبی برجسته جهان

 ،هـا اسـطور   ،ایافسـانه خـدایان   اسـايیری  یهـا افسـانه اصـلی   یهـا تیشخص .پردازدیم

نمـادی از نـاتوانی انسـان در     هااسطور هستند.  آورشگفتموجودات فرايبیعی و كیوانات 

 ی.تنـ رویـین آرزوهـایی هموـون نـامیرایی و     ؛و آرزوهـای بشـر هسـتند    هـا ضـعف ابل مق

آرا و  گـر جلـو  جـادویی و   یهـا قدرتاسايیری روایت گر اعمال پهلوانانی با  یهاافسانه

و در كقیقت نمادی از گذشته و تاریخ فرهنگ هر ملـت هسـتند. موتیـف     عقاید یك ملت

از  تـوان یمرا  یتننییرو .رودیمبه شمار  هاافسانهدر  اهمایهبن از بارزترینی یکی تنرویین

ناشـناخته و   ةبرای مقابله بـا پدیـد   ،سویی نیاز و آرزوی همیشگی و غیر قابل تحقق انسان

نسبت بـه سـایر پهلوانـان و     ییجویبرترمرگ دانست و یا از سویی دیگر كس  زیانگوهت

رو ایـن آرزو در   یـن ااز ن قلمداد كـرد. در برابر كریفا ناپذیریشکستدستیابی به قدرت و 

 اسـايیری  یهـا افسـانه  تـن رویـین هریـك از پهلوانـان    اگرچـه  .آوردبـر مـی  سر  هاافسانه

. این مقاله سعی دارد در چهـارچو   انجامدیم هاآنبه مرگ  درنهایتدارند كه  ضعفینقطه

 هایو شباهت تأثرو  ریتأثی و نیز تنرویینادبیات تطبیقی به چگونگی پیدایش و سیر تحول 

 .بپردازد كماسی جاودان در آثار مایهبناین 

 .ی، ادبیات تطبیقی، اثر كماسیتنرویین، مایهبن: هاکلیدواژه
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 مقدمه -1

و در كقیقـت باورهـا و سرگذشـت     انـد كهن یهاملتپشتوانه تاریخ  هاافسانهو  هااسطور 

نسل به  ،برآمد ها ملت شفاهی از دل صورتهبهای دور از زمان هاافسانهاین  ،آنان ریشه دارند

تمـدن و مظـاهر روو و    سرشـار از  هاافسانهاند و ملتی بازگو كنندة آن هستند. نسل منتقل شد 

 (.62: 4931، كیات آنان است. )صفا یزمانیبة محدودفکر مردم یك كشور 

برگرفتـه از   ایهافسانو  ایاسطور آثاری است كه در آن عناصر  ادبیات كالسیك مشتمل بر

هدر  پژوهش مرجع وجود دارند. تاریخ ملت ن فسا ا ا نـی     یهـ ژرم نـی و  را ی ا ی،  ن ا ونـ ی

ت  ه عظی ن ررسی سه گنجی ب دون  ،ب د ا ی ل ی ه  ا م ا هن ا لـونگن   شـ ب ی ن منظومـه  میسـر   و 

یست.  آثار ادبی مغر  زمین است، شاهنامه نیترمهتاولین اثر مکتو  اروپا و یکی از  ادیلیا ن

ترین نامـة پهلـوانی و كماسـة سـرود  در     سنگو گران نی( برتر411 :4936نیز به باور كزازی )

خود و بخصوص در دیوان غربی شرقی  یهانوشتهدستدر مقاالت و  گوته اد  جهانی است.

 _كماسی . او شاهنامه را یك اثر جهانیكندیمتحسین  خویش فردوسی شاعر بزرگ پارسی را

بخشی از شاهنامه را بـه زبـان آلمـانی ترجمـه      تنهاهریك  و روكرت . پالتنشماردیمتاریخی 

مـن  ژریادگـاری از دوران  اثری فاخر برای نسل امـروز آلمـان    و منظومه نیبلونگن نیز اندكرد 

 عنوانخود بهاثری همسان شاهنامه برای  را آن در توصیف منظومه نیبلونگن، هاآلمانی. باشدیم

 .كنندیمقلمداد  منیژربخشی از اقوام 

 زیرمجموعـه  هـا زبـان منی بـر اسـا  ترـوری خویشـاوندی     ژرو  یرانیا یونانی، یهاانزب 

هند و اروپایی هستند، یعنـی از یـك تـاریخ و فرهنـگ مشـترو برخـوردار هسـتند،         یهازبان

 ایمقایسـه و ادبیات این ملل وجـود دارد كـه بـا انـدو      در زبانعناصر مشابه بسیارِی  روازاین

 .گرددیمپدیدار 

 آن تـن رویـین  یهـا قهرمـان موجز در با  هر سه كماسه و  قاله پس از ارائه ايالعاتیاین م 

 دیدی موشکافانه و بای را در این آثار بررسی و تحلیل كرد  تنروییننخست موتیف  تا كوشدیم

 و نمایـد  بیـان  اسفندیار و زیگفریـد  ،آشیل تنرویینرا در هر سه پهلوان  مایهبناین  یهاشباهت

ها را از یکدیگر بررسی كماسه تأثیرپذیریو نیز ارتباط و  مایهبن این و سیر تحول ایشپید سپس
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ی در این سـه  تنرویینبین موتیف  ییهاشباهتزیر پاسخ دهد: چه  یهاپرسشبه  آخر و در نماید

 در این سه اثر چگونه است؟ هاآنو نیز ارتباط  مایهبناثر وجود دارد؟ پیدایش و سیر تحول این 

. در ادبیات تطبیقی آلمـان  ردیگیمین پژوهش در چارچو  ادبیات تطبیقی آلمانی صورت ا

ــوم مقایســه تکــوینی ــه شــناختی 4دو ن ــز داد   6و مقایســه گون ــاز هــت تمی تســوم شــود )یم

و روابـ  و مبـادالت ادبـی ملـل مختلـف       تأثرو  ریتأثدر مقایسه تکوینی  .(6:49::4،ترهولنر/

بـین شـعرا و    غیرمسـتقیت مستقیت یا  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریبه  دیگرعبارتبه شودیممطالعه 

كشف و اثبات نوعی پیونـد و ارتبـاط بـین     منظوربهمختلف  یهااتیادبنویسندگان و آثار ادبی 

 ایمقابلـه . در مقایسـه گونـه شـناختی یـا     پـردازد یمـ مختلف و تبیین این تعامالت  یهااتیادب

مطالعه  هاآنو رواب   تأثرو  ریتأثمختلف جهان فارغ از  یهااتیدباادبی در  یهاد یپدشباهات 

شعرا و نویسندگان آثار ادبی، جریانات ادبی و انوام ادبی،  ،. در این نوم پژوهش تطبیقیشودیم

، صور خیال و دیگر صناعات ادبی با هت هامایهبن، هامایهدرون، هاسوژ عناصر داستان هموون 

كشف  هاپژوهش. هدف از این شودیممطالعه  هاآن یهاتفاوتو  هاشباهتو  شوندیممقایسه 

در راستای آشنایی با ادبیـات و فرهنـگ    هاتفاوتو اثبات اشتراكات ادبی و فرهنگی و شناخت 

تفاهت، دوستی و مدارا بین ملل مختلـف   نیز دیگران و یهاارزششناخت و اكترام به  ،دیگران

ادبی و فرهنگی خود در آینـه ادبیـات و    یهاداشتهعبیری تماشا و نقد . این دیدگا  به تباشدیم

 فرهنگ دیگران است.

 به ایلیاد، شاهنامه و منظومه نیبلونگن ینگاه .2

 ایلیاد، شـاهنامه و منظومـه نیبلـونگن   تاكنون مقاالت زیادی به هریك از آثار كماسی وزین 

این سـه اثـر    ،ما. به باور اندشد دیگر مقایسه كمتر با یک هاكماسهاین  متأسفانهولی  اندپرداخته

 .باشندیمبسیاری قابل مقایسه  یهاجنبهاز 

آثار كماسی ادبیات یونـان، ایـران و آلمـان     نیترمعروف و منظومه نیبلونگن شاهنامه ایلیاد،

ـ لیا در زمر  آثار ادبیات جهانی قـرار داد.  توانیمهستند. هر سه اثر را  توسـ  هـومر شـاعر     ادی

                                                            
1 der genetische Vergleich 

2 der typologische Vergleich 
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سـرود   61یونانی در كدود قرن هشتت پیش از میالد مسیح سرود  شد  است. این اثر در  هیرش

 یهـا افسـانه . در پـردازد یمـ  تروآعلیه  هایونانیهزار بیت به روزهای پایانی جنگ  42و كدود 

خـود در ایـن    سحرانگیزولی هومر با كالم  انجامدیمكدود د  سال به يول  تروآجنگ  یونانی

 .كشدیمپنجا  روز آخر جنگ را به تصویر  تنها ،اثر

 تـروآ علیـه   هایونانیكه در كنار  ،تنروییندر ایلیاد هومر، آشیل یا آخیلو  قهرمانی است 

همسـر زیبـای پادشـا  اسـپارت از سـوی       ،ربودن هلـن  ،. علت بروز این نبرد خونینجنگدیم

یکـی از شـاهان خـود بـه نـام      بـه رهبـری    هـا یونانی. باشدیم تروآپاریس یکی از شاهزادگان 

. ایـن جنـگ   برنـد یمـ هجوم  تروآگرفتن هلن با هزار كشتی به  باز پسآگاممنون برای انتقام و 

 .رسدیمبه پایان  تروآسرانجام با غلبه آشیل بر هکتور شاهزاد  و سردار ارتش  سالهد 

نگی شاهنامه توس  فردوسی به زبان پارسی سـرود  شـد  اسـت. شـاهنامه بـه بیـان چگـو       

از سـه بخـش    يـوركلی بـه . شـاهنامه  پـردازد یمـ پیدایش جهان هستی و پیشرفت تمدن ایرانی 

 شـاهنامه  پهلوانی و نیز روایـات تـاریخی.   یهاداستاناسايیری،  یهاداستانتشکیل شد  است: 

از منظومه  تريوالنیاز ایلیاد و كدود هفت مرتبه  تریيوالنهزار بیت، كدود چهار مرتبه  :2با 

 .خورشیدی به پایان رسید 911لونگن است. سرایش این شاهکار هنری سرانجام در سالنیب

 او به تصویر كشید  شد  است. تنرویینتنها پهلوان  عنوانبهدر شاهنامه فردوسی، اسفندیار 

شا  گشتاسب اسـت. اسـفندیار از پـدر     و پسرفرمانبردار  ، كاردان وپرستمیهنپهلوانی متعهد، 

از تخـت   یریگكنار  است به يلبقدرتپدرش فردی  ازآنجاكهاما  كندیملب را ي وتختتاج

. اسفندیار به تمـامی ایـن   فرستدیم یدرپیپ یهاجنگو به همین دلیل او را به  شودنمیراضی 

تخـت را بـه    تـاج و  و زنـد مـی باز  از پیمان خود سرهموار   گشتاسبولی  نهدیماوامر گردن 

تـا بـرای بدسـت آوردن     فرستدیمای به جنگ رستت خر او را با بهانهاسفندیارنمی دهد و بار آ

 تاج وتخت، رستت را دست بسته به نزد شا  آورد.

مادرش كتایون برای منصـرف كـردن اواز جنگرسـتت را     اندرز اسفندیار فریفته فرمانروایی، 

و قصـد او را  . رستت وقتـی خبـر آمـدن اسـفندیار     رودیمسپاهیان خود به زابل  و با ردیپذینم

اسفندیاراز دیدن برو بازوی وسـیمای مهربـان وسـخنان     .رودیمبا شگفتی به دیدارش  فهمدیم
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. رسـتت پهلـوان بـزرگ و جـوانمرد شـاهنامه جنگیـدن بـا        شودیمخردمندانه رستت در شگفت 

ی گیـرد، امـا از رو  داند و بر سر دوراهی قرار مـی اسفندیار و تسلیت شدن در برابر او را، بد می

 ردیـ گیمـ . سرانجام جنگی نابرابر بین دو پهلـوان صـورت   ردیپذیمناچاری نبرد با اسفندیار را 

زیرا رستت آسیب پذیر است وتیری از گز بسازد و بـر چشـمان اسـفندیار فـرو آورد اسـفندیار      

های بسیار برمـی دارد، امـا سـیمرغ بـه یـاری      آغاز جنگ رستت از اسفندیار زخت در ،تنرویین

های اسفندیار آسـیب  كه چشت كندیمهای رستت به رستت یادآوری بهبود زخت و با دیآیمرستت 

و  كنـد یمـ رسـتت اینونـین    ،اسـفندیار فـرو آورد   نپذیر است و تیری از گز بسازد و بر چشما

خـود   كنـد یمو اولین شخصی كه بر بالینش زاری  افتدیماسفندیار با چشمانی خونبار بر زمین 

در  ایرانیـان  .سـپارد یمـ رسـتت  دیدن بـه   آموزش رایفرزندش بهمن را ب یاراسفند .رستت است

نه تنها ". دانندیم اسفندیار همه گشتاسب را باعث كشتن كنند وسوگ اسفندیار زاری بسیار می

 ".داننـد یمـ را كشـند  فرزنـد    گشتاسـب  ،زال و رسـتت بلکـه همـه    ،پشوتن ،كتایوناسفندیار، 

 (41-43: 4913)مسکو ،

نیبلونگن نیز مانند شاهنامه روایتی كهن است. این اثر كهن برای مردم آلمـان كکـت    منظومه

و روایـات   هـا ژرمـن پهلـوانی   یهـا داستانیك كماسه ملی را داراست. این كماسه تركیبی از 

بنـد   ::61و كـدود   قسمت 93شوالیه گری نجیب زادگان است. این منظومه شامل دو بخش، 

مسـاوی تقسـیت    بـا  یتقر(. این منظومه به دو بخش 412-421: 4334چهار بیتی است )بوریس، 

. این اثر شامل تعدادی وقـایع اصـلی اسـت و    6و داستان كریمهیلد 4شد  است: داستان زیگفرید

پوشی از هیچ یك چشت  توانینماین وقایع چنان از نظر محتوایی به یکدیگر وابسته هستند كه 

 كرد

پسر زیگـه   او و شکست ناپذیر است. یقو ،تنرویینانی در منظومه نیبلونگن زیگفرید پهلو

عنوان یـك شـوالیه   ه رشد كرد  است. والدینش او را ب 1است و در زانتن 1و شا  زیگموند 9لیند

                                                            
1 Siegfried 

2 Krimhild 

3 Siegelind 

4 Siegmund 

5 Xanten 
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. او پـس از اینکـه   انـد كـرد  با وجدان و مسرولیت پذیر و البته یك جوان شجام و مبارز تربیت 

دست آورد به رغت مخالفت والدین بـه دربـار شـا     خود را ب ایافسانهتا عشق  ردیگیمتصمیت 

، ندیبیم. او تنها را  نزدیکی به كریمهیلد را نزدیك شدن به برادر او یعنی پادشا  رودیم 4گونتر

. كتی به گونتر برای رسیدن به شـاهزاد   شتابدیمبه كمك گونتر  هاجنگرو دالورانه در  از این

بعـد كریمهیلـد، در پاسـخ مـالزم دانسـتن همسـرش        هـا سـال . رساندیمیاری  6خانت برونهیلد

 زیگفرید و پادشا  خواندن گونتر از سوی برونهیلد، برای اثبات جنگاوری و دالوری همسـرش 

. او برای اثبات ادعـای خـود كلقـه و    داردیمزیگفرید، پرد  از راز مخفی زیگفرید و گونتر بر 

كه زیگفرید در لوای شـنل   شودیمخص آورد و بدین صورت مشمی كمربند برونهیلد را شاهد

، بر او غلبـه كـرد    داد یمنامرئی كنند  در مبارزاتی كه برونهیلد برای خواستگاران خود ترتیب 

، یکـی از سـرداران شـجام برونهیلـد، زیگفریـد را بـه قتـل        9هـاگن  روازایناست و نه گونتر. 

 (.4323 ،نیبلونگن لید) ردیگیم و راانتقام ا و رساندیم

 یتنرویین .3

ی، یعنـی داشـتن بـدنی    تنـ رویـین مهت و رازآلـود اسـت.    ةمایبنی یك تنروییندر این آثار 

تنی آن است كه یکی دیگر رویین مفهوم نیرومند و محکت كه ضربت اسلحه بر آن كارگر نباشد.

از پـای در  بتواند برتر از دیگران قرار گیرد. آدمیان تا زمانی كه بتوانند همدیگر را زخت بزنند و 

هـالو بـر او كـارگر نیفتـد،      ربهبیاورند، با هت برابرند. اگر در میان آنان كسی پیدا شود كه ضـ 

شود كه تجست آن یکی از همتامیصفت قهرمان بی گونه موصوف بهو بدین برتری از آن اوست

 آرزوهای روانی بشر بود  است.

ناپـذیر مانـدن و   زوی بشـر بـه آسـیب   ای كهن دارد، كنایـه از آر تنی كه ریشهرویین اندیشه

مرگی و عمر جاوید داشتن بـود. درد جـاودانگی، دردی بـود كـه همـوار  انسـان را در پـی        بی

                                                            
1 Gunter 

2 Brünhild 

3 Hagen 
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. ابدیت واالترین آرزوی بشـر، انسـان را بـه دامـان خلـق      انداختیمجویی در برابر مرگ چار 

 (.643: 4931یاكقی،كشاند )زندگی جاوید  یهاافسانه

هایش و پهلوانان ساخته ذهـن خـود بـه ایـن آرزوی     بشر به كمك افسانهاین چنین بود كه 

آدمی همیشه در آرزوی توانایی و بقای تنی است كه شاید در برابـر هـر    " .دیرین دست یافت

ناخوشی و یا هر بازی ناشناخته و نامنتظر زمانه از پا در آید. انسان خیال پرداز ایـن آرزو را در  

 (61: 4913)مسکو ، ". بخشدیمدیار تجست وجود پهلوانانی چون اسفن

زخـت ناپـذیر و    تـن رویـین كسی كه به منبع كیـات دسترسـی دارد، نامیراسـت. پهلـوان     

و پیری بدون درنظر گرفتن زمان و شرای  و تجـار  در   ماندیمنامیراست. او همیشه جوان 

د و بـا مرگـی   . از سوی دیگر در تقدیر اوسـت كـه در نهایـت نـابود شـو     گذاردینم ریتأثاو 

دسـت یـافتن بـه انسـانی      اندیشـه  اساسـا  تنی رویین انه كیات را بدرود گوید. اندیشهقهرمان

-مـی  هاافسانهدانست كه فناپذیر است ولی با خلق این قهرمانان در فناناپذیر است. انسان می

مرگـی  در كقیقت تمنّـای بـی   تنرویینخواست در برابر فنا مقاومت كند و داستان قهرمانان 

مرگـی تـن او در ایـن جهـان امیـدی نیسـت، دل بـه        اما چون انسان دریافت كه به بی؛ ستا

تن خود بست و با نام ماندگار ایـن قهرمانـان عطـش جاودانـه     جاودانگی نام قهرمانان رویین

 زیستن خود را فرو نشاند.

. ایـن  بشر اسـت. مـا را از مـرگ گریـزی نیسـت      ةنیریدی و نامیرایی رویای تنروییناین 

كقیقت انکارناپذیر وجود بشر است. زخت خوردن و زخت پذیر بودن خصلتی انسانی اسـت.  

بـود  اسـت، در جهـان ادبیـات      تأمـل ی همیشه بحـث برانگیـز و قابـل    تنروییناز آنجاییکه 

اشخاصـی چـون: آشـیل در     كه ایـن چنـین امتیـازی را دارا هسـتند،     تیابییم ییهاتیشخص

ژرمنـی. در عـین    یهـا افسانهی ایرانی و زیگفرید در هاافسانهدر ارینداسف یونانی، یهاافسانه

 تواندیمكال همیشه قسمتی از بدن وجود دارد كه به دالیلی زخت پذیر است. اسلحه مرگبار 

، هـیچ  داردیمـ ( بیـان  63 :4913در این قسمت از بدن نفوذ نماید، همانطور كـه مسـکو  )  

یسـت، نـه اسـفندیار و نـه آخیلـو  و زیگفریـد و نـه        ی را گریز از این سرنوشت نتنرویین

 ان دیگر.تنرویین



 اول شمارة                       (      انساني علوم و ادبيّات دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      82 

 یتنرویین مایهبن در هاشباهت .4

آثارایلیـاد،   یهـا تیشخصـ  و زیگفرید، اریاسفند ی در آشیل،تنرویین ةمایبندر این قسمت 

 ی قهرمانان، نقطـه ضـعف ایشـان و   تنرویینشاهنامه و منظومه نیبلونگن از سه منظر: سرچشمه 

 .شودیمان بررسی تنرویینعامل مرگ 

، 4یونان، خدای دریاها تتیس یهاافسانه. در باشدیمدر اسايیر یونان باستان  تنرویینآشیل 

 تـن رویـین ، 6مادر آشیل، او را با شسـتن بـدنش در آ  مقـد  رودخانـه زیرزمینـی سـتیکس      

شـد  بـود، آسـیب پـذیر     ، اما پاشنه پای آشیل كه در كین غسل توس  مادر پوشـاند   سازدیم

شدن او داستان دیگری نیز وجود دارد. از آنجاكه مادر  تنرویین. در مورد آشیل و نحو  ماندیم

 یونان یك خدابانوی نامیراست قصد دارد پسرش آشیل را نیز نامیرا نمایـد.  یهاافسانهآشیل در 

رو شب هنگام دور از چشت پـدر، او را در رـرف آ  جـوش و یـا مسـتقیت در آتشـی        این از

 (.4331::61)شوا ،  كندیمهای او را مداوا  و روزها زخت كندیممقد  وارد 

است اما نه بواسطه آ  مقد  و یا آتش بلکـه بواسـطه    تنرویینزیگفرید، پهلوان ژرمنی، هت 

و بـدین ترتیـب زخـت     دیشـو یمدن خود را در خون اژدها . او برساندیمخون اژدهایی كه به قتل 

و تنها یك نقطه میان دو كتف او كه در كین شستشـوی بـدنش توسـ  یـك بـرگ       شودیمناپذیر 

بـوریس،  مانـد ) یمـ ، آسـیب پـذیر بـاقی    رسـد ینمزیفرون پوشید  شد  است و خون اژدها به آن 

431:4334.) 

زیرا در كین غسـل در آ  مقـد     ؛چشمان اوستایرانی نقطه ضعف اسفندیار  یهاافسانهدر 

را بسته نگا  داشته است. بر اسا  یك افسانه كهن، زرتشت پیامبر، اسفندیار را به استحمام در  هاآن

و تنها چشمانش آسیب پذیر  شودیم تنرویینو بدین ترتیب او  كندیمچاهی با آ  مقد  كکت 

 .ماندیمباقی 

 ی آنـان یعنـی  تنـ رویـین  منشـأ  ،شـود یمـ دیـد    هر سه پهلـوان  یتنرویینجنبه مشتركی كه در 

است كه به شکل نمادین خود را در یکی از عناصر اربعه یعنی آ  و در یـك مـورد بـه     "يبیعت"

                                                            
1 Thetis 

2 Styx 
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. تتـیس  دهـد یم. زرتشت پیامبر، اسفندیار را در آ  مقد  شست و شو كندیمجلو   روایتی آتش

ه ستیکس و یا به روایتی در آ  جـوش و یـا آتـش    نیز فرزند خود آشیل را در آ  مقد  رودخان

يوركـه  . همـان شـود یمـ . زیگفرید نیز با شستشوی بدنش در خون اژدها زخـت ناپـذیر   بردیمفرو 

ی خـود را از يبیعـت   تنـ رویینی آنان يبیعت است، یعنی آنان تنرویینسرچشمه  شودیممالكظه 

 .كنندیمفناناپذیر دریافت 

ی در آنان نسـبی اسـت و   تنروییندر این است كه  تنرویین یهاوانپهل جنبه مشترو دیگر این

ی، آسیب پذیرند و همین زخت پذیری در نهایت به مرگ آنـان  تنرویینكامل نیست، همگی به رغت 

آشـیل یونـانی،    ةپاشنتن سمبولی از نقاط ضعف انسان است. پذیری روییندر واقع مرگ انجامدیم

ژرمنی، تجست مشتركی است از ضعف بشر در برابـر مـرگ.    یگفریدچشت اسفندیار ایرانی وكتف ز

ناپـذیر بـودن در مقابـل    تن بودنشان تجسمی است مشـترو از آرزوی آسـیب  گونه كه رویینهمان

 يبیعت.

یونانی، ایرانی و ژرمنی در این اسـت كـه    تنرویینی در سه تنرویین مایهبنجنبه مشترو دیگر 

، كه در این آثار به شکل نمادین در سالو ساخته آوردیمبه ارمغان  برای هر سه آنان مرگ را تمدن

ساخت دست  نیز  با و كمان و زیگفرید . آشیل و اسفندیار با تیریابدیمشد  به دست انسان تظاهر 

 .آیندیم در بشر از پای

 . هنگـامی كـه  شـود یمـ از راز زخت پذیری اسفندیار آگا   ایافسانهرستت توس  سیمرغ، پرند  

. بـدین ترتیـب پهلـوان    بنـدد یمرا  یشهاچشت، دهدیماسفندیار بدنش را در آ  مقد  شستشو 

به  كندیمو به چشت او اصابت  شودیمجوان با تیری ساخته شد  از گز كه از چله كمان رستت رها 

. در كـین شستشـوی بـدنش در    شودیم. زیگفرید با یك برگ زیفرون زخت پذیر رودیمكام مرگ 

و در این نقطـه او   پوشاندیمزیگفرید را  یهاكتفدها یك برگ زیفرون یك نقطه در میان خون اژ

ای كـه بـه آن نقطـه    و با نیز  كندیمايالم پیدا  این موضوم نیرنگ از و هاگن با شودیمزخت پذیر 

بـا   كه به دلیل پوشاند  ماندن پاشنه پایش زخت پذیر است، . آشیل نیزكشدیم، او را كشدیمپرتا  

دریافـت   تـوان یمـ  . بـدین ترتیـب  آیـد یمـ ، از پـای در  كندیمتیری كه پاریس به سوی او پرتا  

ی بر جهان هستی، تنرویینی از عنصر يبیعی هموون آ  وچشت فرو بستن چنین قهرمانان تنرویین
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از  يبیعت برای انسان و ارمغان مرگ مبین كیات بخشیبا تیر یا نیز  ساخته شد  به دست انسان را 

 سوی تمدن قلمداد كرد.

 گذار ریتأثحماسه  .5

ی در ایـن  تنرویین مایهبننقطه كسا  و دشوار این مقایسه و تحلیل تنها یافتن اشتراكات میان 

 اكتمـاال  و  مایـه بـن دو یا سه اثركماسی نیست بلکه بررسی تاریخ پیدایش و چگونگی تحول ایـن  

 ریتـأث ی بر دیگـری  تنروییناز این سه ادبیات در قالب یعنی كدامیك  ؛تاثیرگذار است یافتن ادبیات

مختلف، ابتدا در  یهااتیادبآن در این  یهاشباهتتوجه به  با ی،تنرویین مایهبن ایآ گذاشته است.

 ،اندكرد اقتبا   مایهبندیگر از این  یهااتیادبادبیات شفاهی ملتی بود  و سپس 

ایلیاد، شاهنامه و منظومه نیبلونگن، اولین معیاری اسـت،  زمان سرودن این آثار كماسی،  اكتماال 

در  به منبع كقیقی و الهام بخشی پـی بـرد. ایلیـاد    هاآنتا باتوجه به تقدم زمانی  رسدیمكه به ذهن 

پیش از میالد كضرت مسیح توس  هومر شاعر بلنـد آواز  یونـان باسـتان سـرود  شـد        :31سال 

یالد توس  فردوسی شاعر بزرگ ایران زمین به نظـت درآمـد    پس از م :31است، شاهنامه در سال 

پس از میالد كضرت مسیح توسـ  یـك نویسـند      ::46است و منظومه نیبلونگن در كدود سال 

امـا از آنجاكـه محتـوای ایـن آثـار كماسـی نـه كاصـل تخیـل ذهـن           ؛ سرود  شد  است ناشنا 

اتفاقـات   ، برگرفته ازشودیمافسانه گفته  ، بلکه همانطور كه در تعریف اسطور  وهاآن یهاند یسرا

 خالق .باشدینممعیار درستی برای این بررسی  هاآن(، زمان سرودن 31 :6::6دودن، است )واقعی 

كه از قبل در ادبیـات شـفاهی آن    را به نظت در آورد  اند ییهاافسانهایلیاد، شاهنامه و نیبلونگن تنها 

 .اندافتهیل دیگر سینه به سینه انتقال وجود داشته و از نسلی به نس هاملت

. به بیان دیگر زمـان  هاستآنبنابراین نکته قابل استناد پیشینه كقیقی این آثار و نه زمان سرودن 

 یهـا منظومـه در روزگاران پیشین، كه در نهایت منجر به تولد چنـین   صحیح وقوم كوادث كقیقی

ز اهمیت و قابل استناد است. این موضوم در همـه  كائ هاآنبیش از زمان سرودن  اندشد گرانبهایی 

در  هاافسانهخورد به این معنا كه در آغاز و شاید برای مدتی مدید بزرگ به چشت می ایافسانهآثار 

كـه شـاعری توانـا و بـا ذو  و     گـردد تـا آن  میان مردم دهان به دهان از نسلی به نسلی منتقـل مـی  



 81                                        سی و مقایسه تطبیقی بن مایه ...برر                                     متشه و چهل سال 

 

البته این اكتمال نیز وجـود دارد كـه برخـی     .بیافریند هاآن پدیدارشود و اثری بزرگ از رویقریحه

 گذشته و تاریخ دست و پا كنند. ملل سعی كنند كه با خلق اسطور  و افسانه برای خود

در كقیقت میان تاریخ و اسطور  و افسانه مرز مشخصی نیست و این خـود نشـانه ای از میـل    

نیست. نیمی از روان انسان آگا  و  هاآنر به اثبات آدمی به پذیرش وقایعی است كه با قو  ادراو قاد

و نـیت   ابـد ییمتاریخ  در آن راو  واقع گراست و با معیار تجربه و منطق، در پی یافتن كقیقت است

بعضی وقایع را توجیـه   ایرؤدیگر جان انسان ناآگا  و وهت گراست و مایل است با تکیه بر پندار و 

 یهـا داسـتان اصـلی هـر یـك از     یهـا تیشخصاز  ییهاسرنخیری نماید. بدین ترتیب شاید با پیگ

بتوان سرچشمه و زمان به وقوم پیوستن كقیقت واقعه  ،اسايیری در تاریخ كقیقی روزگاران پیشین

 ای را یافت كه منجر به پیدایش این افسانه در اعصار بعدی شد  است.

 ،انـد شـد   خلق -با اغرا  اگرچه-كقیقی،  یهاتیشخصبر اسا  وقایع و  هاافسانهاز آنجا كه 

این آثار روش  ایافسانه یهاتیشخصبررسی و مقایسه كوادث و  ،برای تطبیق زمانی مناسب دیشا

و تاریخ وقوم كوادث مرتب  با آنان نیز شك  تنرویینتری باشد، اگرچه كه در زمان كیات صحیح

 و تردید وجود دارد.

. در پـردازد یمـ  تروآعلیه  هایونانیاثر به جنگ د  ساله  ایلیاد است، این ایافسانهآشیل قهرمان 

، را تـروآ كشف شد  است كه وجـود شـهر    ییهاخرابهصورت گرفته در شمال تركیه،  یهایكفار

. علیرغت تحقیقات انجـام شـد    كندیم دییتأگونه كه هومر در ایلیاد خود توصیف كرد  است، همان

 ::46این جنـگ در   اكتماال كه  شودیمیست، ولی گفته روشن ن تروآهنوز زمان دقیق وقوم جنگ 

 سال پیش از میالد مسیح اتفا  افتاد  است.

ل و رودابه است و تبـار  زا شاهنامه است. رستت فرزند ایافسانهاسفندیار هت عصر رستت، چهر  

 تبار مـادری او بـه مهـرا  كـابلی و     ؛ ورسداز يریق او به جمشید می پدری رستت به گرشاسپ و

پیرامـون   یهـا داسـتان منطقی نبودن  ( دلیل912 :4931بهار ) دكترمهرداد یاد زند  رسد.ضحاو می

در . دانـد یمرستت  یهاداستانتدوین  عصر بر اوستا های اوستایی را مقدم بودن عصرمتن رستت در

 هـای هخامنشیان به انجام رسـید  اسـت، داسـتان    اواس  عصر در های اوستایشت كه تدوین كالی

 كوالی میالد مسیح شروم به شکل گرفته باشد. در پیرامون رستت باید
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چهـار و   یهـا سد م ژرمنی در از لحاظ زمانی به كوادث دوران مهاجرت اقوا منظومه نیبلونگن

 منظـور به. كریمهیلد پس از هفت سال عزاداری برای همسرش زیگفرید پردازدیمپنج پس از میالد 

تا بدین ترتیب قدرتمند شود و تـوان   كندیمازدواج  هاهونپادشا   4انتقامجویی از قاتالن او با اتزل

بـرادران   ه قاتالن یگانه عشق ابدی كریمهیلد،برابری در مقابل قاتالن زیگفرید را داشته باشد. اگرچ

خود او و سایر سردمداران پادشاهی بورگوندها هستند اما قدرت كینه و آتش انتقامی كـه در قلـب   

تعـداد   .داردیمـ هاست، به ایـن كـار وا   كه اكنون ملکه قدرتمند هون ، او راكشدیمكریمهیلد زبانه 

از فرمانروای قوم هـون در قـرن پـنجت بعـد از مـیالد      زیادی از محققان شخصیت اتزل را برگرفته 

 ةشـاهزاد و بـا  ترین امپراتـوری را در اروپـا داشـت    در زمان كیاتش بزرگ او .دانندیممسیح، آتیال 

 یهاتیشخصكه موتیف ها و  داردیم( بیان 94 :6:49گافریك ) ،كرد ازدواج 6بورگوندها، ایلدیکو

( نیـز ارهـار   9 :9::6. ووشـرفنیش ) گردنـد یموام ژرمنی بر مذكور در این اثر به دور  مهاجرت اق

. از گـردد یمـ این كماسه به دور  امپراتوری بورگوندها و مرگ آتیال بـر   یهاتیشخصكه  داردیم

یعنـی   ،سوی دیگر در منظومه نیبلونگن محل فرمانروایی اتزل سرزمین اتزلبورگ معرفی شد  است

 كرد.ی میبر آن كکمران همان سرزمینی كه آتیال

و كـوادث پیرامـون آنـان در ایـن سـه       هاتیشخصبدین ترتیب با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی 

در ایلیاد هومر گذاشت و ایـن   مایهبنبنا را بر مقدم بودن این  توانیم كماسه در تاریخ اعصار پیشین،

امـا  ؛ نیبلونگن دانست كماسی دیگر یعنی شاهنامه و یهامنظومهاثر بزرگ ادبی جهان را الگویی برای 

از جملـه   كننـد یمـ را دچار تردیـد   مایهبنو ادعاهایی وجود دارند كه این تاریخ پیدایش  هاكرفباز 

كه هومر در اثر خود ایلیاد نه به مرگ غت انگیز آشیل و نه بـه پاشـنه آشـیل اشـار       شودیماینکه گفته 

مثـال گفتـه    عنـوان بهاثر اضافه شد  است.  ی بعدها به اینتنرویینداشته است و مرگ آشیل و موتیف 

 9در اثـر ناتمـام آشـیل از اسـتاتیو      ی آشیل و پاشنه آشیل برای اولین بـار تنرویین مایهبنكه  شودیم

كه در این آثـار بـه زر  و   را رومی سد  یکت میالدی دید  شد  است. برخی نیز اشارات بسیاری  شاعر

 .دانندیمی این قهرمانان تنرویینیل عدم دل ،شودیم تنرویین یهاقهرمانجوشن 

                                                            
1 Etze 

2 Ildikó 

3 Statius 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%86
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هموار   تننییرو .باشندیم، به شرو زیر خوردیمبه چشت  مایهبننکاتی كه در سیر تحول این 

 هـا یبدو جنگ با  هایخوباز قدرت مافو  يبیعی برخودار بود  وتوان خود را هموار  در دفام از 

 .بکار گرفته است

یل، اسفندیار و زیگفرید همگی مطابق با نظام پدرساالری كاكت بـر  قدیت مانند آش یهاتنرویین

 .باشندیماین جوامع از جنس مذكر 

 هـا افسـانه . در رسـد یمـ و همرا  با تحول جوامع به يبقات پایین تر  ی از يبقات باال آغازتنرویین

هزار  دوم پیش از میالد  تنرویین. آشیل دیآینمی نزد آنان به كار تنرویینخدایگان نامیرا هستند، پس 

پیرامـون هـزار     تنرویینیك نیمه خداست، مادر او خدا و نامیرا و پدر او انسان و میراست. اسفندیار 

 .باشندیماشراف هزار  دوم پس از میالد مسیح شاهزاد  و از يبقه  تنروییناول و زیگفزید 

با تیری كه بـه چشـمانش اصـابت    يور كه پیش از این گفته شد اسفندیار در نبرد با رستت همان

 شـود یمـ ، كشته ندینشیمبا تیری كه به پاشنه پایش  تروآ، آشیل نیز در جنگ شودیم، كشته كندیم

. شـود یم، كشته دیآیمای كه بر پشت او فرود در هنگام نوشیدن آ  از چشمه با نیز  ولی زیگفرید

همسر او پرسید  بود. آشیل و اسفندیار هر با فریب محل زخت پذیری زیگفرید را از  قبال هاگن نیز 

دو در میدان جنگ و نبرد و از روبرو یا از كنار ولی زیگفرید خـارج از میـدان جنـگ و نبـرد و از     

اشار  به پایـان دوران صـداقت و    اكتماال . مرگ زیگفرید دیآیمو از پای در  خوردیمپشت ضربه 

 .شدینمی رسیدن به هدف استفاد  برا مردانگی دارد، دورانی كه از دروغ و نیرنگ

پیشین هموون آشیل، اسفندیار و زیگفرید در پایان به شکل غـت   یهاتنروییننکته آخر اینکه 

 .شوندیمبزرگ را شجاعانه پذیرا  یهاآرمانو مرگ برای  ندیآیمانگیزی از پای در 

 گیرینتیجه .6

در  -یتنـ رویـین بین موتیـف   یهاتشباهدر خصوص  این مطالعه یهاافتهیرسد كه به نظر می

پاسخی واضح ارائه داد  است.  ،در آثار كماسی مایهبنو نیز پیدایش و سیر تحول این  -این سه اثر 

 .ایتكرد بسند   یترسیممنطقی بدان  یهالیتحلای كه از پس تمام تنها به نتیجه مابه همین دلیل 
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خلق شد  در ایلیـاد، شـاهنامه و    یهااسطور  يور كه گفته شد با توجه به سوابق تاریخیهمان

 اكتمال داد كه آشیل قهرمان كه توس  هومر در ایلیاد از او یاد شد  است و توانیمسرود نیبلونگن 

تجست بخشید  است منبع و مرجع الهـام   ایافسانه تنرویینهومر آرزوی نامیرایی را در وجود این 

 است. فردوسی و یا شاعر گمنام سرود نیبلونگن
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