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چکیده
این مقاله به موتیف یا بنمایه رویینتنی در افسانههای یونانی ،ایرانی و ژرمنی در سـه اثـر

ادبی برجسته جهان ،ایلیاد اثر هومر ،شاهنامه شـاهکار كکـیت تـو

و منظومـه نیبلـونگن

میپردازد .شخصیتهـای اصـلی افسـانههـای اسـايیری خـدایان افسـانهای ،اسـطور هـا،
موجودات فرايبیعی و كیوانات شگفتآور هستند .اسطور ها نمـادی از نـاتوانی انسـان در
مقابل ضـعفهـا و آرزوهـای بشـر هسـتند؛ آرزوهـایی هموـون نـامیرایی و رویـینتنـی.
افسانههای اسايیری روایت گر اعمال پهلوانانی با قدرتهـای جـادویی و جلـو گـر آرا و
عقاید یك ملت و در كقیقت نمادی از گذشته و تاریخ فرهنگ هر ملـت هسـتند .موتیـف
رویینتنی یکی از بارزترین بنمایهها در افسانهها به شمار میرود .رویینتنی را میتـوان از
سویی نیاز و آرزوی همیشگی و غیر قابل تحقق انسان ،برای مقابله بـا پدیـدة ناشـناخته و
وهتانگیز مرگ دانست و یا از سویی دیگر كس برتریجویی نسبت بـه سـایر پهلوانـان و
دستیابی به قدرت و شکستناپذیری در برابر كریفان قلمداد كـرد .ازایـن رو ایـن آرزو در
افسانهها سر بـر مـیآورد .اگرچـه هریـك از پهلوانـان رویـینتـن افسـانههـای اسـايیری
نقطهضعفی دارند كه درنهایت به مرگ آنها میانجامد .این مقاله سعی دارد در چهـارچو
ادبیات تطبیقی به چگونگی پیدایش و سیر تحول رویینتنی و نیز تأثیر و تأثر و شباهتهای
این بنمایه در آثار كماسی جاودان بپردازد.
کلیدواژهها :بنمایه ،رویینتنی ،ادبیات تطبیقی ،اثر كماسی.

____________________________
تاريخ دريافت 3131/2/8 :تاريخ پذيرش3131/3/31 :
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 -1مقدمه

اسطور ها و افسانهها پشتوانه تاریخ ملتهای كهنانـد و در كقیقـت باورهـا و سرگذشـت
آنان ریشه دارند ،این افسانهها از زمانهای دور بهصورت شفاهی از دل ملتها برآمد  ،نسل به
نسل منتقل شد اند و ملتی بازگو كنندة آن هستند .افسانهها سرشـار از تمـدن و مظـاهر روو و
فکر مردم یك كشور محدودة بیزمانی كیات آنان است( .صفا.)62 :4931 ،
ادبیات كالسیك مشتمل بر آثاری است كه در آن عناصر اسطور ای و افسانهای برگرفتـه از
تاریخ ملت مرجع وجود دارند .پژوهش در افسانه هـا ی یونـانی ،ایرانـی و ژرمنـی
بدون بررسی سه گنجینه عظیت ایلیاد ،شـاهنامه و منظومـه نیبلـونگن میسـر
نیست .ایلیاد اولین اثر مکتو

اروپا و یکی از مهتترین آثار ادبی مغر

زمین است ،شاهنامه

نیز به باور كزازی ( )411 :4936برترین و گرانسنگترین نامـة پهلـوانی و كماسـة سـرود در
اد

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

خویش فردوسی شاعر بزرگ پارسی را تحسین میكند .او شاهنامه را یك اثر جهانی كماسی _
تاریخی میشمارد .پالتن و روكرت هریك تنها بخشی از شاهنامه را بـه زبـان آلمـانی ترجمـه
كرد اند و منظومه نیبلونگن نیز اثری فاخر برای نسل امـروز آلمـان یادگـاری از دوران ژرمـن
میباشد .آلمانیها در توصیف منظومه نیبلونگن ،آن را اثری همسان شاهنامه برای خود بهعنوان
بخشی از اقوام ژرمنی قلمداد میكنند.
زبانهای یونانی ،ایرانی و ژرمنی بـر اسـا

ترـوری خویشـاوندی زبـانهـا زیرمجموعـه

زبانهای هند و اروپایی هستند ،یعنـی از یـك تـاریخ و فرهنـگ مشـترو برخـوردار هسـتند،
ازاینرو عناصر مشابه بسیارِی در زبان و ادبیات این ملل وجـود دارد كـه بـا انـدو مقایسـهای
پدیدار میگردد.
این مقاله پس از ارائه ايالعاتی موجز در با هر سه كماسه و قهرمـانهـای رویـینتـن آن
میكوشد تا نخست موتیف رویینتنی را در این آثار بررسی و تحلیل كرد و با دیدی موشکافانه
شباهتهای این بنمایه را در هر سه پهلوان رویینتن آشیل ،اسفندیار و زیگفریـد بیـان نمایـد و
سپس پیدایش و سیر تحول این بنمایه و نیز ارتباط و تأثیرپذیری كماسهها را از یکدیگر بررسی
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نماید و در آخر به پرسشهای زیر پاسخ دهد :چه شباهتهایی بین موتیف رویینتنی در این سـه
اثر وجود دارد؟ پیدایش و سیر تحول این بنمایه و نیز ارتباط آنها در این سه اثر چگونه است؟
این پژوهش در چارچو

ادبیات تطبیقی آلمانی صورت میگیرد .در ادبیات تطبیقی آلمـان

دو نــوم مقایســه تکــوینی 4و مقایســه گونــه شــناختی 6از هــت تمیــز داد م ـیشــود (تســوم
نر/هولتر .)4::6:49،در مقایسه تکوینی تأثیر و تأثر و روابـ و مبـادالت ادبـی ملـل مختلـف
مطالعه میشود بهعبارتدیگر به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیت یا غیرمسـتقیت بـین شـعرا و
نویسندگان و آثار ادبی ادبیاتهای مختلف بهمنظور كشف و اثبات نوعی پیونـد و ارتبـاط بـین
ادبیاتهای مختلف و تبیین این تعامالت مـیپـردازد .در مقایسـه گونـه شـناختی یـا مقابلـهای
شباهات پدید های ادبی در ادبیاتهای مختلف جهان فارغ از تأثیر و تأثر و رواب آنها مطالعه
میشود .در این نوم پژوهش تطبیقی ،شعرا و نویسندگان آثار ادبی ،جریانات ادبی و انوام ادبی،
عناصر داستان هموون سوژ ها ،درونمایهها ،بنمایهها ،صور خیال و دیگر صناعات ادبی با هت
مقایسه میشوند و شباهتها و تفاوتهای آنها مطالعه میشود .هدف از این پژوهشها كشف
و اثبات اشتراكات ادبی و فرهنگی و شناخت تفاوتها در راستای آشنایی با ادبیـات و فرهنـگ
دیگران ،شناخت و اكترام به ارزشهای دیگران و نیز تفاهت ،دوستی و مدارا بین ملل مختلـف
میباشد .این دیدگا به تعبیری تماشا و نقد داشتههای ادبی و فرهنگی خود در آینـه ادبیـات و
فرهنگ دیگران است.
 .2نگاهی به ایلیاد ،شاهنامه و منظومه نیبلونگن

تاكنون مقاالت زیادی به هریك از آثار كماسی وزین ایلیاد ،شـاهنامه و منظومـه نیبلـونگن
پرداختهاند ولی متأسفانه این كماسهها كمتر با یکدیگر مقایسه شد اند .به باور ما ،این سـه اثـر
از جنبههای بسیاری قابل مقایسه میباشند.
ایلیاد ،شاهنامه و منظومه نیبلونگن معروفترین آثار كماسی ادبیات یونـان ،ایـران و آلمـان
هستند .هر سه اثر را میتوان در زمر آثار ادبیات جهانی قـرار داد .ایلیـاد توسـ هـومر شـاعر
1 der genetische Vergleich
2 der typologische Vergleich
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شهیر یونانی در كدود قرن هشتت پیش از میالد مسیح سرود شد است .این اثر در  61سـرود
و كدود  42هزار بیت به روزهای پایانی جنگ یونانیها علیه تروآ مـیپـردازد .در افسـانههـای
یونانی جنگ تروآ كدود د سال به يول میانجامد ولی هومر با كالم سحرانگیز خـود در ایـن
اثر ،تنها پنجا روز آخر جنگ را به تصویر میكشد.
در ایلیاد هومر ،آشیل یا آخیلو

قهرمانی است رویینتن ،كه در كنار یونانیها علیـه تـروآ

میجنگد .علت بروز این نبرد خونین ،ربودن هلـن ،همسـر زیبـای پادشـا اسـپارت از سـوی
پاریس یکی از شاهزادگان تروآ میباشد .یونانیهـا بـه رهبـری یکـی از شـاهان خـود بـه نـام
آگاممنون برای انتقام و باز پس گرفتن هلن با هزار كشتی به تروآ هجوم مـیبرنـد .ایـن جنـگ
د ساله سرانجام با غلبه آشیل بر هکتور شاهزاد و سردار ارتش تروآ به پایان میرسد.
شاهنامه توس فردوسی به زبان پارسی سـرود شـد اسـت .شـاهنامه بـه بیـان چگـونگی
پیدایش جهان هستی و پیشرفت تمدن ایرانی مـیپـردازد .شـاهنامه بـهيـوركلی از سـه بخـش
تشکیل شد است :داستانهای اسايیری ،داستانهای پهلوانی و نیز روایـات تـاریخی .شـاهنامه
با  2:هزار بیت ،كدود چهار مرتبه يوالنیتر از ایلیاد و كدود هفت مرتبه يوالنیتر از منظومه
نیبلونگن است .سرایش این شاهکار هنری سرانجام در سال 911خورشیدی به پایان رسید.
در شاهنامه فردوسی ،اسفندیار بهعنوان تنها پهلوان رویینتن به تصویر كشید شد است .او
پهلوانی متعهد ،میهنپرست ،كاردان و فرمانبردار و پسر شا گشتاسب اسـت .اسـفندیار از پـدر
تاجوتخت را يلب میكند اما ازآنجاكه پدرش فردی قدرتيلب است به كنار گیری از تخـت
راضی نمیشود و به همین دلیل او را به جنگهای پیدرپی میفرستد .اسفندیار به تمـامی ایـن
اوامر گردن مینهد ولی گشتاسب هموار از پیمان خود سر باز مـیزنـد و تـاج و تخـت را بـه
اسفندیارنمی دهد و بار آخر او را با بهانهای به جنگ رستت میفرستد تـا بـرای بدسـت آوردن
تاج وتخت ،رستت را دست بسته به نزد شا آورد.
اسفندیار فریفته فرمانروایی ،اندرز مادرش كتایون برای منصـرف كـردن اواز جنگرسـتت را
نمیپذیرد و با سپاهیان خود به زابل میرود .رستت وقتـی خبـر آمـدن اسـفندیار و قصـد او را
میفهمد با شگفتی به دیدارش میرود .اسفندیاراز دیدن برو بازوی وسـیمای مهربـان وسـخنان
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خردمندانه رستت در شگفت میشود  .رسـتت پهلـوان بـزرگ و جـوانمرد شـاهنامه جنگیـدن بـا
اسفندیار و تسلیت شدن در برابر او را ،بد میداند و بر سر دوراهی قرار مـیگیـرد ،امـا از روی
ناچاری نبرد با اسفندیار را میپذیرد .سرانجام جنگی نابرابر بین دو پهلـوان صـورت مـیگیـرد
زیرا رستت آسیب پذیر است وتیری از گز بسازد و بـر چشـمان اسـفندیار فـرو آورد اسـفندیار
رویینتن ،در آغاز جنگ رستت از اسفندیار زختهای بسیار برمـی دارد ،امـا سـیمرغ بـه یـاری
رستت میآید و با بهبود زختهای رستت به رستت یادآوری میكند كه چشتهای اسفندیار آسـیب
پذیر است و تیری از گز بسازد و بر چشمان اسـفندیار فـرو آورد ،رسـتت اینونـین مـیكنـد و
اسفندیار با چشمانی خونبار بر زمین میافتد و اولین شخصی كه بر بالینش زاری میكنـد خـود
رستت است .اسفندیار فرزندش بهمن را برای آموزش دیدن بـه رسـتت مـیسـپارد .ایرانیـان در
سوگ اسفندیار زاری بسیار میكنند و همه گشتاسب را باعث كشتن اسفندیار میدانند" .نه تنها
اسفندیار ،كتایون ،پشوتن ،زال و رسـتت بلکـه همـه ،گشتاسـب را كشـند فرزنـد مـیداننـد".
(مسکو )41-43 :4913،
منظومه نیبلونگن نیز مانند شاهنامه روایتی كهن است .این اثر كهن برای مردم آلمـان كکـت
یك كماسه ملی را داراست .این كماسه تركیبی از داستانهـای پهلـوانی ژرمـنهـا و روایـات
شوالیه گری نجیب زادگان است .این منظومه شامل دو بخش 93 ،قسمت و كـدود  61::بنـد
چهار بیتی است (بوریس .)412-421 :4334 ،این منظومه به دو بخش تقریبـا مسـاوی تقسـیت
شد است :داستان زیگفرید 4و داستان كریمهیلد .6این اثر شامل تعدادی وقـایع اصـلی اسـت و
این وقایع چنان از نظر محتوایی به یکدیگر وابسته هستند كه نمیتوان از هیچ یك چشت پوشی
كرد
در منظومه نیبلونگن زیگفرید پهلوانی رویینتن ،قوی و شکست ناپذیر است .او پسر زیگـه
لیند 9و شا زیگموند 1است و در زانتن 1رشد كرد است .والدینش او را به عنوان یـك شـوالیه
1 Siegfried
2 Krimhild
3 Siegelind
4 Siegmund
5 Xanten
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با وجدان و مسرولیت پذیر و البته یك جوان شجام و مبارز تربیت كـرد انـد .او پـس از اینکـه
تصمیت میگیرد تا عشق افسانهای خود را بدست آورد به رغت مخالفت والدین بـه دربـار شـا
گونتر 4میرود .او تنها را نزدیکی به كریمهیلد را نزدیك شدن به برادر او یعنی پادشا میبیند،
از این رو دالورانه در جنگها به كمك گونتر میشتابد .كتی به گونتر برای رسیدن به شـاهزاد
خانت برونهیلد 6یاری میرساند .سـالهـا بعـد كریمهیلـد ،در پاسـخ مـالزم دانسـتن همسـرش
زیگفرید و پادشا خواندن گونتر از سوی برونهیلد ،برای اثبات جنگاوری و دالوری همسـرش
زیگفرید ،پرد از راز مخفی زیگفرید و گونتر بر میدارد .او برای اثبات ادعـای خـود كلقـه و
كمربند برونهیلد را شاهد میآورد و بدین صورت مشخص میشود كه زیگفرید در لوای شـنل
نامرئی كنند در مبارزاتی كه برونهیلد برای خواستگاران خود ترتیب میداد  ،بر او غلبـه كـرد
است و نه گونتر .ازاینرو هـاگن ، 9یکـی از سـرداران شـجام برونهیلـد ،زیگفریـد را بـه قتـل
میرساند و انتقام او را میگیرد (نیبلونگن لید.)4323 ،
 .3رویینتنی

در این آثار رویینتنی یك بنمایة مهت و رازآلـود اسـت .رویـینتنـی ،یعنـی داشـتن بـدنی
نیرومند و محکت كه ضربت اسلحه بر آن كارگر نباشد .مفهوم دیگر رویینتنی آن است كه یکی
بتواند برتر از دیگران قرار گیرد .آدمیان تا زمانی كه بتوانند همدیگر را زخت بزنند و از پـای در
بیاورند ،با هت برابرند .اگر در میان آنان كسی پیدا شود كه ضـربه هـالو بـر او كـارگر نیفتـد،
برتری از آن اوست و بدینگونه موصوف به صفت قهرمان بیهمتامیشود كه تجست آن یکی از
آرزوهای روانی بشر بود است.
اندیشه رویینتنی كه ریشهای كهن دارد ،كنایـه از آرزوی بشـر بـه آسـیبناپـذیر مانـدن و
بی مرگی و عمر جاوید داشتن بـود .درد جـاودانگی ،دردی بـود كـه همـوار انسـان را در پـی

1 Gunter
2 Brünhild
3 Hagen
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چار جویی در برابر مرگ میانداخت .ابدیت واالترین آرزوی بشـر ،انسـان را بـه دامـان خلـق
افسانههای زندگی جاوید كشاند (یاكقی.)643 :4931،
این چنین بود كه بشر به كمك افسانههایش و پهلوانان ساخته ذهـن خـود بـه ایـن آرزوی
دیرین دست یافت  ".آدمی همیشه در آرزوی توانایی و بقای تنی است كه شاید در برابـر هـر
ناخوشی و یا هر بازی ناشناخته و نامنتظر زمانه از پا در آید .انسان خیال پرداز ایـن آرزو را در
وجود پهلوانانی چون اسفندیار تجست میبخشد(" .مسکو )61 :4913 ،
كسی كه به منبع كیـات دسترسـی دارد ،نامیراسـت .پهلـوان رویـین تـن زخـت ناپـذیر و
نامیراست .او همیشه جوان میماند و پیری بدون درنظر گرفتن زمان و شرای و تجـار

در

او تأثیر نمیگذارد  .از سوی دیگر در تقدیر اوسـت كـه در نهایـت نـابود شـود و بـا مرگـی
قهرمان انه كیات را بدرود گوید .اندیشه رویینتنی اساسـا اندیشـه دسـت یـافتن بـه انسـانی
فناناپذیر است .انسان می دانست كه فناپذیر است ولی با خلق این قهرمانان در افسانهها مـی-
خواست در برابر فنا مقاومت كند و داستان قهرمانان رویین تن در كقیقت تمنّـای بـیمرگـی
است؛ اما چون انسان دریافت كه به بی مرگـی تـن او در ایـن جهـان امیـدی نیسـت ،دل بـه
جاودانگی نام قهرمانان رویین تن خود بست و با نام ماندگار ایـن قهرمانـان عطـش جاودانـه
زیستن خود را فرو نشاند.
این رویینتنی و نامیرایی رویای دیرینة بشر اسـت .مـا را از مـرگ گریـزی نیسـت .ایـن
كقیقت انکارناپذیر وجود بشر است .زخت خوردن و زخت پذیر بودن خصلتی انسانی اسـت.
از آنجاییکه رویین تن ی همیشه بحـث برانگیـز و قابـل تأمـل بـود اسـت ،در جهـان ادبیـات
شخصیت هایی می یابیت كه ایـن چنـین امتیـازی را دارا هسـتند ،اشخاصـی چـون :آشـیل در
افسانههای یونانی ،اسفندیار درافسانههای ایرانی و زیگفرید در افسانههـای ژرمنـی .در عـین
كال همیشه قسمتی از بدن وجود دارد كه به دالیلی زخت پذیر است .اسلحه مرگبار میتواند
در این قسمت از بدن نفوذ نماید ،همانطور كـه مسـکو

( )63 :4913بیـان مـیدارد ،هـیچ

رویینتن ی را گریز از این سرنوشت ن یسـت ،نـه اسـفندیار و نـه آخیلـو
رویینتنان دیگر.

و زیگفریـد و نـه
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 .4شباهتها در بنمایه رویینتنی

در این قسمت بنمایة رویینتنی در آشیل ،اسفندیار و زیگفرید ،شخصـیتهـای آثارایلیـاد،
شاهنامه و منظومه نیبلونگن از سه منظر :سرچشمه رویینتنی قهرمانان ،نقطـه ضـعف ایشـان و
عامل مرگ رویینتنان بررسی میشود.
آشیل رویینتن در اسايیر یونان باستان میباشد .در افسانههای یونان ،خدای دریاها تتیس،4
مادر آشیل ،او را با شسـتن بـدنش در آ

مقـد

رودخانـه زیرزمینـی سـتیکس ،6رویـینتـن

میسازد ،اما پاشنه پای آشیل كه در كین غسل توس مادر پوشـاند شـد بـود ،آسـیب پـذیر
میماند .در مورد آشیل و نحو رویینتن شدن او داستان دیگری نیز وجود دارد .از آنجاكه مادر
آشیل در افسانههای یونان یك خدابانوی نامیراست قصد دارد پسرش آشیل را نیز نامیرا نمایـد.
از این رو شب هنگام دور از چشت پـدر ،او را در رـرف آ
مقد

جـوش و یـا مسـتقیت در آتشـی

وارد میكند و روزها زخت های او را مداوا میكند (شوا .)61::4331 ،
زیگفرید ،پهلوان ژرمنی ،هت رویینتن است اما نه بواسطه آ

مقد

و یا آتش بلکـه بواسـطه

خون اژدهایی كه به قتل میرساند .او بدن خود را در خون اژدها میشـوید و بـدین ترتیـب زخـت
ناپذیر میشود و تنها یك نقطه میان دو كتف او كه در كین شستشـوی بـدنش توسـ یـك بـرگ
زیفرون پوشید شد است و خون اژدها به آن نمیرسـد ،آسـیب پـذیر بـاقی مـیمانـد (بـوریس،
.)431:4334
در افسانههای ایرانی نقطه ضعف اسفندیار چشمان اوست؛ زیرا در كین غسـل در آ مقـد
آنها را بسته نگا داشته است .بر اسا
چاهی با آ

مقد

یك افسانه كهن ،زرتشت پیامبر ،اسفندیار را به استحمام در

كکت میكند و بدین ترتیب او رویینتن میشود و تنها چشمانش آسیب پذیر

باقی میماند.
جنبه مشتركی كه در رویینتنی هر سه پهلـوان دیـد مـیشـود ،منشـأ رویـینتنـی آنـان یعنـی
"يبیعت" است كه به شکل نمادین خود را در یکی از عناصر اربعه یعنی آ و در یـك مـورد بـه
1 Thetis
2 Styx
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روایتی آتش جلو میكند .زرتشت پیامبر ،اسفندیار را در آ مقد
نیز فرزند خود آشیل را در آ مقد
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شست و شو میدهـد .تتـیس

رودخانه ستیکس و یا به روایتی در آ جـوش و یـا آتـش

فرو میبرد .زیگفرید نیز با شستشوی بدنش در خون اژدها زخـت ناپـذیر مـیشـود .همـانيوركـه
مالكظه میشود سرچشمه رویینتنی آنان يبیعت است ،یعنی آنان رویینتنـی خـود را از يبیعـت
فناناپذیر دریافت میكنند.
جنبه مشترو دیگر این پهلوانهای رویینتن در این است كه رویینتنی در آنان نسـبی اسـت و
كامل نیست ،همگی به رغت رویینتنی ،آسیب پذیرند و همین زخت پذیری در نهایت به مرگ آنـان
میانجامد در واقع مرگپذیری رویینتن سمبولی از نقاط ضعف انسان است .پاشنة آشـیل یونـانی،
چشت اسفندیار ایرانی وكتف زیگفرید ژرمنی ،تجست مشتركی است از ضعف بشر در برابـر مـرگ.
همانگونه كه رویینتن بودنشان تجسمی است مشـترو از آرزوی آسـیبناپـذیر بـودن در مقابـل
يبیعت.
جنبه مشترو دیگر بنمایه رویینتنی در سه رویینتن یونانی ،ایرانی و ژرمنی در این اسـت كـه
برای هر سه آنان مرگ را تمدن به ارمغان میآورد ،كه در این آثار به شکل نمادین در سالو ساخته
شد به دست انسان تظاهر مییابد .آشیل و اسفندیار با تیر و كمان و زیگفرید با نیز ساخت دست
بشر از پای در میآیند.
رستت توس سیمرغ ،پرند افسانهای از راز زخت پذیری اسفندیار آگا مـیشـود .هنگـامی كـه
اسفندیار بدنش را در آ

مقد

شستشو میدهد ،چشتهایش را میبنـدد .بـدین ترتیـب پهلـوان

جوان با تیری ساخته شد از گز كه از چله كمان رستت رها میشود و به چشت او اصابت میكند به
كام مرگ میرود .زیگفرید با یك برگ زیفرون زخت پذیر میشود .در كـین شستشـوی بـدنش در
خون اژدها یك برگ زیفرون یك نقطه در میان كتفهای زیگفرید را میپوشاند و در این نقطـه او
زخت پذیر میشود و هاگن با نیرنگ از این موضوم ايالم پیدا میكند و با نیز ای كـه بـه آن نقطـه
پرتا میكشد ،او را میكشد .آشیل نیز كه به دلیل پوشاند ماندن پاشنه پایش زخت پذیر است ،بـا
تیری كه پاریس به سوی او پرتا میكند ،از پـای در مـیآیـد .بـدین ترتیـب مـیتـوان دریافـت
رویینتنی از عنصر يبیعی هموون آ وچشت فرو بستن چنین قهرمانان رویینتنی بر جهان هستی،
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با تیر یا نیز ساخته شد به دست انسان را مبین كیات بخشی يبیعت برای انسان و ارمغان مرگ از
سوی تمدن قلمداد كرد.
 .5حماسه تأثیر گذار

نقطه كسا

و دشوار این مقایسه و تحلیل تنها یافتن اشتراكات میان بنمایه رویینتنی در ایـن

دو یا سه اثركماسی نیست بلکه بررسی تاریخ پیدایش و چگونگی تحول ایـن بـنمایـه و اكتمـاال
یافتن ادبیات تاثیرگذار است؛ یعنی كدامیك از این سه ادبیات در قالب رویینتنی بر دیگـری تـأثیر
گذاشته است .آیا بنمایه رویینتنی ،با توجه به شباهتهای آن در این ادبیاتهای مختلف ،ابتدا در
ادبیات شفاهی ملتی بود و سپس ادبیاتهای دیگر از این بنمایه اقتبا

كرد اند،

اكتماال زمان سرودن این آثار كماسی ،ایلیاد ،شاهنامه و منظومه نیبلونگن ،اولین معیاری اسـت،
كه به ذهن میرسد تا باتوجه به تقدم زمانی آنها به منبع كقیقی و الهام بخشی پـی بـرد .ایلیـاد در
سال  31:پیش از میالد كضرت مسیح توس هومر شاعر بلنـد آواز یونـان باسـتان سـرود شـد
است ،شاهنامه در سال  31:پس از میالد توس فردوسی شاعر بزرگ ایران زمین به نظـت درآمـد
است و منظومه نیبلونگن در كدود سال  46::پس از میالد كضرت مسیح توسـ یـك نویسـند
ناشنا

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

سرایند های آنها ،بلکه همانطور كه در تعریف اسطور و افسانه گفته میشود ،برگرفته از اتفاقـات
واقعی است (دودن ،)31 :6::6 ،زمان سرودن آنها معیار درستی برای این بررسی نمیباشد .خالق
ایلیاد ،شاهنامه و نیبلونگن تنها افسانههایی را به نظت در آورد اند كه از قبل در ادبیـات شـفاهی آن
ملتها وجود داشته و از نسلی به نسل دیگر سینه به سینه انتقال یافتهاند.
بنابراین نکته قابل استناد پیشینه كقیقی این آثار و نه زمان سرودن آنهاست .به بیان دیگر زمـان
صحیح وقوم كوادث كقیقی در روزگاران پیشین ،كه در نهایت منجر به تولد چنـین منظومـههـای
گرانبهایی شد اند بیش از زمان سرودن آنها كائز اهمیت و قابل استناد است .این موضوم در همـه
آثار افسانهای بزرگ به چشت میخورد به این معنا كه در آغاز و شاید برای مدتی مدید افسانهها در
میان مردم دهان به دهان از نسلی به نسلی منتقـل مـیگـردد تـا آنكـه شـاعری توانـا و بـا ذو و
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قریحهپدیدارشود و اثری بزرگ از روی آنها بیافریند .البته این اكتمال نیز وجـود دارد كـه برخـی
ملل سعی كنند كه با خلق اسطور و افسانه برای خود گذشته و تاریخ دست و پا كنند.
در كقیقت میان تاریخ و اسطور و افسانه مرز مشخصی نیست و این خـود نشـانه ای از میـل
آدمی به پذیرش وقایعی است كه با قو ادراو قادر به اثبات آنها نیست .نیمی از روان انسان آگا و
واقع گراست و با معیار تجربه و منطق ،در پی یافتن كقیقت است و آن را در تاریخ مییابـد و نـیت
دیگر جان انسان ناآگا و وهت گراست و مایل است با تکیه بر پندار و رؤیا بعضی وقایع را توجیـه
نماید .بدین ترتیب شاید با پیگیری سرنخهایی از شخصیتهـای اصـلی هـر یـك از داسـتانهـای
اسايیری در تاریخ كقیقی روزگاران پیشین ،بتوان سرچشمه و زمان به وقوم پیوستن كقیقت واقعه
ای را یافت كه منجر به پیدایش این افسانه در اعصار بعدی شد است.
از آنجا كه افسانهها بر اسا

وقایع و شخصیتهای كقیقی- ،اگرچه با اغرا  -خلق شـد انـد،

شاید برای تطبیق زمانی مناسب ،بررسی و مقایسه كوادث و شخصیتهای افسانهای این آثار روش
صحیحتری باشد ،اگرچه كه در زمان كیات رویینتن و تاریخ وقوم كوادث مرتب با آنان نیز شك
و تردید وجود دارد.
آشیل قهرمان افسانهای ایلیاد است ،این اثر به جنگ د ساله یونانیها علیه تروآ مـیپـردازد .در
كفاریهای صورت گرفته در شمال تركیه ،خرابههایی كشف شد است كه وجـود شـهر تـروآ را،
همانگونه كه هومر در ایلیاد خود توصیف كرد است ،تأیید میكند .علیرغت تحقیقات انجـام شـد
هنوز زمان دقیق وقوم جنگ تروآ روشن نیست ،ولی گفته میشود كه اكتماال این جنـگ در 46::
سال پیش از میالد مسیح اتفا افتاد است.
اسفندیار هت عصر رستت ،چهر افسانهای شاهنامه است .رستت فرزند زال و رودابه است و تبـار
پدری رستت به گرشاسپ و از يریق او به جمشید میرسد؛ و تبار مـادری او بـه مهـرا كـابلی و
ضحاو میرسد .زند یاد دكترمهرداد بهار ( )912 :4931دلیل منطقی نبودن داسـتانهـای پیرامـون
رستت در متنهای اوستایی را مقدم بودن عصر اوستا بر عصر تدوین داستانهای رستت میدانـد .در
كالی كه تدوین یشتهای اوستا در اواس عصر هخامنشیان به انجام رسـید اسـت ،داسـتانهـای
پیرامون رستت باید در كوالی میالد مسیح شروم به شکل گرفته باشد.
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منظومه نیبلونگن از لحاظ زمانی به كوادث دوران مهاجرت اقوام ژرمنی در سد هـای چهـار و
پنج پس از میالد میپردازد .كریمهیلد پس از هفت سال عزاداری برای همسرش زیگفرید بهمنظـور
انتقامجویی از قاتالن او با اتزل 4پادشا هونها ازدواج میكند تا بدین ترتیب قدرتمند شود و تـوان
برابری در مقابل قاتالن زیگفرید را داشته باشد .اگرچه قاتالن یگانه عشق ابدی كریمهیلد ،بـرادران
خود او و سایر سردمداران پادشاهی بورگوندها هستند اما قدرت كینه و آتش انتقامی كـه در قلـب
كریمهیلد زبانه میكشد ،او را كه اكنون ملکه قدرتمند هونهاست ،به ایـن كـار وا مـیدارد .تعـداد
زیادی از محققان شخصیت اتزل را برگرفته از فرمانروای قوم هـون در قـرن پـنجت بعـد از مـیالد
مسیح ،آتیال میدانند .او در زمان كیاتش بزرگترین امپراتـوری را در اروپـا داشـت و بـا شـاهزادة
بورگوندها ،ایلدیکو 6ازدواج كرد ،گافریك ( )94 :6:49بیان میدارد كه موتیف ها و شخصیتهای
مذكور در این اثر به دور مهاجرت اقوام ژرمنی بر میگردنـد .ووشـرفنیش ( )9 :6::9نیـز ارهـار
میدارد كه شخصیتهای این كماسه به دور امپراتوری بورگوندها و مرگ آتیال بـر مـیگـردد .از
سوی دیگر در منظومه نیبلونگن محل فرمانروایی اتزل سرزمین اتزلبورگ معرفی شد است ،یعنـی
همان سرزمینی كه آتیال بر آن كکمرانی میكرد.
بدین ترتیب با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی شخصیتها و كـوادث پیرامـون آنـان در ایـن سـه
كماسه در تاریخ اعصار پیشین ،میتوان بنا را بر مقدم بودن این بنمایه در ایلیاد هومر گذاشت و ایـن
اثر بزرگ ادبی جهان را الگویی برای منظومههای كماسی دیگر یعنی شاهنامه و نیبلونگن دانست؛ امـا
باز كرفها و ادعاهایی وجود دارند كه این تاریخ پیدایش بنمایه را دچار تردیـد مـیكننـد از جملـه
اینکه گفته میشود كه هومر در اثر خود ایلیاد نه به مرگ غت انگیز آشیل و نه بـه پاشـنه آشـیل اشـار
داشته است و مرگ آشیل و موتیف رویینتنی بعدها به این اثر اضافه شد است .بهعنـوان مثـال گفتـه
میشود كه بنمایه رویینتنی آشیل و پاشنه آشیل برای اولین بـار در اثـر ناتمـام آشـیل از اسـتاتیو

9

شاعر رومی سد یکت میالدی دید شد است .برخی نیز اشارات بسیاری را كه در این آثـار بـه زر و
جوشن قهرمانهای رویینتن میشود ،دلیل عدم رویینتنی این قهرمانان میدانند.
1 Etze
2 Ildikó
3 Statius

سال چهل و هشتم
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نکاتی كه در سیر تحول این بنمایه به چشت میخورد ،به شرو زیر میباشند .رویینتن هموار
از قدرت مافو يبیعی برخودار بود وتوان خود را هموار در دفام از خوبیها و جنگ با بدیهـا
بکار گرفته است.
رویینتنهای قدیت مانند آشیل ،اسفندیار و زیگفرید همگی مطابق با نظام پدرساالری كاكت بـر
این جوامع از جنس مذكر میباشند.
رویینتنی از يبقات باال آغاز و همرا با تحول جوامع به يبقات پایین تر مـیرسـد .در افسـانههـا
خدایگان نامیرا هستند ،پس رویینتنی نزد آنان به كار نمیآید .آشیل رویینتن هزار دوم پیش از میالد
یك نیمه خداست ،مادر او خدا و نامیرا و پدر او انسان و میراست .اسفندیار رویینتن پیرامـون هـزار
اول و زیگفزید رویینتن هزار دوم پس از میالد مسیح شاهزاد و از يبقه اشراف میباشند.
اسفندیار در نبرد با رستت همانيور كه پیش از این گفته شد با تیری كه بـه چشـمانش اصـابت
میكند ،كشته میشود ،آشیل نیز در جنگ تروآ با تیری كه به پاشنه پایش مینشیند ،كشته مـیشـود
ولی زیگفرید در هنگام نوشیدن آ از چشمه با نیز ای كه بر پشت او فرود میآید ،كشته میشـود.
هاگن نیز قبال با فریب محل زخت پذیری زیگفرید را از همسر او پرسید بود .آشیل و اسفندیار هر
دو در میدان جنگ و نبرد و از روبرو یا از كنار ولی زیگفرید خـارج از میـدان جنـگ و نبـرد و از
پشت ضربه میخورد و از پای در میآید .مرگ زیگفرید اكتماال اشار به پایـان دوران صـداقت و
مردانگی دارد ،دورانی كه از دروغ و نیرنگ برای رسیدن به هدف استفاد نمیشد.
نکته آخر اینکه رویینتنهای پیشین هموون آشیل ،اسفندیار و زیگفرید در پایان به شکل غـت
انگیزی از پای در میآیند و مرگ برای آرمانهای بزرگ را شجاعانه پذیرا میشوند.
 .6نتیجهگیری

به نظر میرسد كه یافتههای این مطالعه در خصوص شباهتهای بین موتیـف رویـینتنـی -در
این سه اثر  -و نیز پیدایش و سیر تحول این بنمایه در آثار كماسی ،پاسخی واضح ارائه داد است.
به همین دلیل ما تنها به نتیجهای كه از پس تمام تحلیلهای منطقی بدان میرسیت بسند كرد ایت.
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همانيور كه گفته شد با توجه به سوابق تاریخی اسطور های خلق شد در ایلیـاد ،شـاهنامه و
سرود نیبلونگن میتوان اكتمال داد كه آشیل قهرمان كه توس هومر در ایلیاد از او یاد شد است و
هومر آرزوی نامیرایی را در وجود این رویینتن افسانهای تجست بخشید است منبع و مرجع الهـام
فردوسی و یا شاعر گمنام سرود نیبلونگن است.
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