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تطبیق عاشقانۀ حماس ی «سی اوش و سودابه» با همتا ی اروپایی آن
-1ناهیدجعفری 
چکیده 
در ادبیات ملل آثار فراوانی را میتوان یافت که در آنها عشق ،آن ه م از ن و ناپ ا و ممن وع،،
موضو و محور اصلی داس تان ه ا باش د .داس تان «س ودابه و س یاوش» از حک یم ت و
«تریس تان و ای توت» ،نوش تۀ ژوزف بدی ه فرانس وی ،ازجمل ۀ آن آث ار اس ت .ای

و رم ان
دو اث ر دارای

همسانیها و ناهمسانیهای بسیاری ب ا یکدیگرن د ک ه ه ر دو اث ر منظ و و منو ور را ب ا یک دیگر
قابلقیا

و انطباق میسازند .ای مقاله بهمنظور بررسی و شناخت وجوه اش ترا و افت راق دو اث ر،

انجا شدهاس ت .ن و پ ژوه ،،تحلیل ی  -توص یفی و براس ا

کت

و اس ناد معتب ر کتابخان های

بودهاست .نتایج بهدستآمده نشان م یده د ک ه ش باهت اساس ی ه ر دو روای ت در آن اس ت ک ه
دختری جوان با پادشاهی پیر ازدواج میکند و پ

از مدتی میان ش هب انو و یک ی از خویش اوندان

شوهر که در داستان سودابه و سیاوش« ،پسر شوهر» و در تریستان و ای توت« ،خ واهرزادۀ ش وهر»
مطرح است ،عشقی ممنو آغاز میشود و در پایان هر دو روایت مرگ قهرمانان را ب ه هم راه دارد؛
تفاوت اصلی نیت در آن است که در روایت فردوسی عشق شهب انو ب ه س یاوش ی

طرف ه ،ام ا در

داستان تریستان و ایتوت ای عشق دو سویه است.
دواژهها:عاشقانۀ حماسی ،عشق ،سیاوش و سوداب ه ،تریستان و ایتوت.
کلی 

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران.
Email: Na_jafari@iiau.ac.ir
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-1مقدمه 

حماسه در لغت عبارت اس ت از« :دالوری و دلی ری» (دهخ دا ،ذی ل حماس ه) .حماس ه «ن وعی از
اشعار وصفی است که مبتنیبر توصیف اعمال پهلوانی ،مردانگیها ،افتخارات و بترگ یه ای ق ومی
یا فردی است؛ بهنحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنها شود .حماس ه از زم انی ک ه ملت ی در
راه حصول تمدن گا نهادهاست ،سخ م یگوی د و در آن س خ از جن
استقالل و بیرونراندن یا شکست دشم یا کس
(صفا« .)13 :1363،شاهنامۀ فردوسی» و رمان

ه ایی اس ت ک ه ب رای

نا و بهدس تآوردن رف اه ص ورت گرفت هاس ت»
«تریس تان و ای توت» از ژوزف بدی ه در زم رۀ ای

آثار است؛ اما نکتۀ قابلتأملی که در ای آثار بهچشممیخورد آن اس ت ک ه مض مون اساس ی آنه ا
تنها محدود به شرح دالوری ها و جن ه ای ب یام ان نیس ت؛ بلک ه یک ی از ارک ان و موض وعات
اساسی ای داستان های حماسی« ،عشق» است و چهبس ا ک ه ای

عش ق خ ود اس ا

کینهکشی ها باشد .درهرحال آمیتش و اختالط «عشق» در نو حماسه ،موج

هاو

جن

خل ق داس تان ه ای

عاشقانۀ حماسی است که ای قسم از داستان ها را «شاید بتوان نو ادبی فرعی و جداگانهای درنظ ر
گرفت که در مرز دو قلمرو نو ادبی غنایی و حماسی در نوسان است» (استاجی.)4 :1390 ،
-1-1بیانمسألهو سؤاالتتحقیق 
نگاه صرف حماسیداشت به شاهنامه و دیگر آث ار مط رح در ای

ح وزه ،موج

غفل ت از ی افت

جنبه های دیگر زیباشناسی آنها میشود؛ چراکه ای آثار عالوهب ر داش ت روح حماس ی ،سرش ار از
داستان های عاشقانه ،عارفانه و تعلیمی است .دو داستان عاشقانۀ «س ودابه و س یاوش» و «تریس تان و
ایتوت» نیت اگرچه در دو سرزمی مختلف خلق شدهاند؛ اما ازنظر ساختار و مض مون ،ش باهته ای
بسیار چشمگیری با یکدیگر داشته و هر دو داستان عالوهبر داش ت روح حماس ی ،از رن

و ب وی

عاشقانه و غنایی نیت برخوردارند؛ ای دو داستان جل وۀ باش کوهی از آمی تش احساس ات درون ی و
رفتارهای بیرونی قهرمانان آن اس ت ک ه ت اکنون ب ه آن پرداخت ه نش دهاس ت .پرس  ،ه ای اص لی
مطرحشده در ای نوشتار عبارتاند از:
 جایگاه و نو عشق در هر دو روایت موردنظر چگونه است؟ عاش قانهه ای «س ودابه و س یاوش» و «تریس تان و ای توت» ازنظ ر محت وایی چ ه ش باهته ا وتفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

73

تطبیق عاشقانۀ حماسی «سیاوش و سودابه» با همتای اروپایی آن
-1-2اهدافوضرورت تحقیق 

ای پژوه ،بر آن است که در راستای پرس ،های مطرحشده در باال ،دو عاش قانۀ حماس ی جه ان
را با یکدیگر مقایسه کن د و وج وه اش ترا و افت راق آنه ا را بیاب د؛ چراک ه ت اکنون ای

دو اث ر

ارزش مند در تقاب ل ب ا یک دیگر ق رار نگرفت ه و ب ههم ی عل ت ،بررس ی و ی افت همس انیه ا و
ناهمسانیهای ای دو عاشقانه ،دریچۀ جدیدی از فهم آنها را بر روی ادبدوستان جهان میگشاید.
-1-3پیشینۀ تحقیق 
اگرچه مقایسۀ داستان تریستان و ایتوت با دیگر داستانه ای ادب پارس ی نظی ر« :مقایس ۀ وی

و

رامی و تریستان و ایتوت» توسط کاظم دامغانی ثانی ()1390؛ «نق ،زن ان در دو داس تان تریس تان
و ایتوت و وی

و رامی » ،دکتر علیرضا شاد آرا و همکاران ()1389؛ «تطبیق دو داس تان وی

و

رامی و تریستان و ایتوت» ،مهدی ممتح و همکاران ( ،)1389در مقاالت مسبوق به س ابقه اس ت؛
اما تاکنون دو اثر «تریستان و ایتوت» و «سیاوش و سودابه» در تقابل با یک دیگر ق رار نگرفت هان د و
بههمی دلیل ،طرح ای موضو کامالً نوآورانه است.
-2مبانینظریبحث 
-2-1ژوزفبدیه ( )Joseph Bédier
ژوزف بدیه در سال  1864در فرانسه به دنیا آمد .او به سال  1903به ج ای اس تاد خ ود ب ر کرس ی
ادبیات فرانسه که مربوط به قرون وسطی بود ،نشست و در رسالۀ خود با نا «افسانهها» ثابت ک رده
که ریشۀ افسانههای قرون وسطایی ،فرانسوی است .از آثار ژوزف بدیه میت وان ب ه مجموع های ب ا
نا «افسانههای حماسی» ،مت جدیدی از داستان «تریستان و ای توت» و تص حی تحقیق ی از نغم ۀ
روالن اشاره کرد .او همراه با پل هازار ،تاریخ ادبیات فرانسه را نیت در دو جلد منتش ر ک رد .رم ان
تریستان و ایتوت ،اگرچه در زمرۀ حماس ه ی ا رز نام ه ه ای درب اری اس ت؛ ام ا درواق

یک ی از

زیباتری داستان های دلک ،عاشقانۀ جهان است که از قرون پی ،تا امروز ،دستمایۀ ک ار ش اعران
و موسیقیدانان بسیاری در اروپا قرار گرفتهاست.
-2-1-1خالصۀ داستان «تریستانوایزوت » 
« - 1مار

شاه» بر کشور کورنوای فرمانروایی میکرد؛ در حالی که همسر و هیچ فرزندی نداشت.

« - 2ری وال » ،پادش اه ل ونوا ،از دوست ان او بود؛ مار شاه خواهر خود ،سپی دگل را به ازدواج او
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درآورد .روزی دشمنی سخت بر لونوا میتازد و شاه سپیدگل را که باردار بود به «روهالت» ،س ردار
خود ،میسپارد و خود شاه در ای نبرد کشته میشود .چند روز بعد «تریس تان» ب ه دنی ا م یآی د و
مادرش هم از دنیا میرود.
 - 3روهالت هفت سال تریستان را مول فرزند خود پرورش م یده د و س پ

او را ب ه اس تادی ب ا

کفایت بهنا «گورونال» میسپارد و گورنال همۀ هنرها را به تریستان میآموزد.
 - 4روزی تریستان توسط سوداگران نروژی دزدی ده م یش ود و ب هس ب
ساحلی رها میشود و سپ

طوف انیش دن دری ا ،در

درپی ماجراهایی به درب ار م ار ش اه راه م ییاب د .روهال ت ب هدنب ال

تریستان میشتابد و او را در دربار مییابد و به مار شاه میگوید که تریستان خواهرزادۀ اوست.
 - 5روزی تریستان ،در نبردی سخت زخمی میشود و برای رهایی از ای

زخ م ب هتنه ایی ب ر دل

دریا میزند؛ تقدیر قایق تریستان را به ایرلند میبرد و در آنجا شهبانوی ایرلند و دخت رش «ای توت»
زرّی موی ،به پرستاری او میپردازند و او را درمان میکنند.
 - 6تریستان بعد از التیا زخم های ،به نتد شاهمار بازمیگردد .چهار بدان دی ،در درب ار حض ور
دارند که شاه را تشویق به انتخاب همسری میکنند تا پادشاهی بعد از او به تریستان نرسد.
 - 7شاه شرطی برای آنان میگذارد ،او چند تار موی ای توت زرّی م وی را ک ه توس ط دو پرس تو
آورده شدهبود ،مییابد و سوگند یاد میکند که جت با صاح

ای موها ازدواج نکن د .تریس تان ای

موها را میشناسد و مأمور میشود که ایتوت را از ایرلند با خود به دربار مار شاه بیاورد.
 - 8از آنجایی که ایتوت جوان از ای ازدواج خشنود نیست ،ملکۀ مادر ،برای آنکه از غ م دخت رش
بکاهد ،مهردارویی آماده میکند که وقتی دو نفر از آن بنوشند ،عاشق یکدیگر م یش وند« .بران ژی »
خدمتکار ،مأمور آن است که ای مهردارو را به ایتوت و شاهم ار بنوش اند؛ ام ا او ب ه اش تباه ای
دارو را به تریستان و ایتوت مینوشاند و ناگتیر عشقی میان آن دو شکل میگیرد.
 - 9ایتوت ناگتیر به نتد مار شاه میآید و با او ازدواج میکند و بدی ترتی

 ،تریس تان و ای توت

پنهانی به یکدیگر عشق میورزند .سرانجا رازشان توسط چهار بداندی ،در دربار برمال میشود.
« - 10فروس » به ش اه می گوید به تریست ان فرمان ب ده ف ردا ب هس وی کش ور کاردول ل بش تابد و
پیغامی را به آرتور شاه برساند؛ م به خدا سوگند میخور که تریستان پی ،از رفت به آنج ا ب رای
خداحافظی نتد ایتوت میرود.
 - 11پ

«گ ورزاد» حیلهای میاندیشد و مقداری آرد بر بستر تریست ان و شهبان و میریتد تا اگ ر
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یکی از آن دو بخواهد نتد دیگری بروند ،نشان پای آنان بر آرد بمان د .تریس تان بی دار اس ت و ب ه
حیلۀ او پیمیبرد .تریستان روی بستر خود میایستاد و با جستی بر بستر شاه فرودمیآید؛ روز قب ل
پای تریستان در جنگل ،توسط گرازی زخمی شدهبود و بههمی دلیل خون از پای ،جاری میش ود
و بر آردها میچکد.
 - 12شاه لکۀ خون را میبینند و تصمیم به قتل عشاق میگیرد و دستور میدهد ت ا در بی رون ش هر
گودالی بکنند و در آن آتشی برافروزند .نگهبانان برآنند که نخست تریستان را بهسوی خرم آت ،
آورند؛ اما تریستان در راه موفق به فرار میشود .زمانی که خبر فرار تریس تان ب ه ش اه م یرس د ،او
فرمان میدهد تا ایتوت را به کنار آت ،بیاورند .صد جذامی از مار شاه م یخواهن د ک ه زن خ ود
را به آنها بسپارد تا هر لحظه آرزوی مرگ کند؛ اما تریستان موفق میشود که معشوقۀ خ ود را ه م
از چنگال جذامیان رهایی بخشد و از آنجا بگریتند.
 - 13آنان مدت دو سال زندگی خود را پنهانی در جنگل موروا سپری میکنند و پ

از م دتی ،آن

دو با اطمینان به بخشای ،مار شاه و ب ا وس اطت اوگ رن رهب ان ک ه در آن جنگ ل در ص ومعهای
زندگی میکرد ،تریستان ،ایتوت را به شاهمار

بازمیگرداند و خود به خانۀ جنگلب ان پن اهمیبرد.

 - 14روزی چهار بداندی ،به شاه گفتند« :ایتوت بیگناهی خود را به شاه اثبات نک رده اس ت ،اگ ر
او بیگناه است ،از گرفت آه تفته رنجی نمیبرد .شهبانو میپذیرد و سوگند یاد میکند».
 - 15آن دو نمیتوانند یکدیگر را فراموش کنند تا آنکه تریستان دو ت از بداندیشان را م یکش د و
به برتانی تبعید میشود و در آنجا برای فراموشکردن ایتوت با زن ی ب هن ا  ،ای توت س پیددس ت،
ازدواج میکند.
 - 16ایتوت سپیددست از م اجرای عش ق ش وهرش ب یاط ال اس ت .روزی تریس تان در جنگ ی
مجروح میشود و از برادر زن خود« ،کاهردن» ،که از راز عشق او باخبر است میخواهد که به ن تد
ایتوت برود و او را با خود به برتانی بی اورد .او از ک اهردن م یخواه د ک ه اگ ر موف ق ب ه آوردن
ایتوت شد ،به هنگا بازگشت بر کشتی خود بادبانی سفید نص

کن د و اگ ر موف ق نش د ،بادب انی

سیاه برافرازد .کاهردن ایتوت را با خود میآورد ،اما ایتوت س پیددس ت از راز عش ق ش وهر خ ود
باخبر شده و به دروغ به تریستان میگوید که کاهردن با بادبانی سیاه درحال نتدی شدن به س احل
است .تریستان امید خود به دیدار معشوقه را از دست میدهد و در د جان میسپارد.
 - 17ایتوت چون به ساحل میرسد و از مرگ تریستان باخبر میشود ،در کنار او جان میسپارد.
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 - 18مار شاه از مرگ آنان مطل میشود و کالبد آنان را بهسوی تنتاژل میبرد و آنه ا را در دِی ری
به خا میسپارد .ش هنگا از گور تریست ان ،عش قهای س بت و پ رب رگ ،ب ا گ له ای خ وشب و
میروید و از باالی دِیر میگذرد و در گور ای توت ف روم یرود .عش قه را بریدن د ،ام ا ف ردا ب از
رویید به همان سرسبتی و سه بار خواستند آن عشقه را ن ابود کنند ،اما نتوانستند.
-2-2سیاوشوسودابه 
از ویژگی های ی

داستان خوب گفتهاند که باید خوب آغاز شود و به نح و بس یار خ وبی نی ت ب ه

پایان برسد .فردوسی در داستان س ودابه و س یاوش مانن د س ایر داس تانه ای ش اهنامه ک ال را ب ا
استادی هرچه تما تر آغاز میکند و با چیره دستی خود به پایان میبرد« .عشق یک ی از ب ترگت ری
و اساسیتری نیروهای طبیعت انسانی است» (یونسی )190 :1392،و فردوس ی داس تان س یاوش را
از نقطۀ حضیض داستان های عاشقانۀ جنسی آغاز میکند و تا اوج داستان های عارفانه ب اال م یب رد.
شرو داستان با عشق پلید سودابه آغاز میشود و هیچ شاعری نمیتوانست ب همانن د اس تاد توان ای
تو

عشق فاسد سودابه را ای گونه عفیفانه و با پردهپوشی توصیف کن د و س پ

از س یمای ی

پهلوان و شاهتاده با زبانی رمتگونه فردی کامل بسازد و با مرگ شهادتگونۀ وی و ریخت خ ون،
بر زمی و روی ،گیاهی بهنا «خون سیاوشان» او را مقد

و همیشه جاویدان کند.

-2-3بحثوبررسی 
تهای داستان«سیاوشوسودابه»با«تریستانوایزوت » 
-2-3-1شباه 
-2-3-1-1مادر قهرمانان 
در هر دو روایت ،در شرو داستان ،سخ از تولد کودکانی اس ت ک ه نق  ،قهرم ان و شخص یت
اصلی دو داستان را ایفا میکنند و تما داستان بر حول محور وجودی آنان میگ ردد .م رگ م ادران
آنها نیت در همان صحنۀ نخست داستان ،گویای نق ،ک مرن

و ازنظ ر س اختار روای ی داس تان،

شخصیت پ زمینۀ آنان است؛ گویا که تنها رسالت آنان ،تولد قهرمانان دو داستان است.
دونژادهبودنقهرمانان 
 -2-3-1-2
سیاوش ،معصو تری چهرۀ آسمانی و شریف شاهنامه است .او نمونهای از ی

پهل وان وارس ته و

در عی حال شهریاری دونژاده است که اصل او از طرف پدر به پادش اهان ای ران و از جان

م ادر

به تورانی ان م ی رس د .تریس تان نی ت آمیخت های از دو ن ژاد پادش اهان کورن وای و لوت وای اس ت.
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«داستان هایی ای چنانی که فرد نمای انی از دو س و ن ژاد داش تهباش د ،ن وعی پیوس تگی جه انی را
میرساند .ای میرساند که انسان ها و ملت ها یکی هستند ،اما ب ه ش اخهه ای خ وب و ب د تقس یم
میشوند» (اسالمیندوش .)138 :1381 ،
-2-3-1-3پرورشقهرمانان توسطشخصی غیراز پدر
بنابر سن شاهان پیشی که فرزند خود را برای آموزش و پرورش ب ه موب دان ی ا پهلوان ان

کاوو

میسپردند ،سیاوش را به رستم میسپارد تا آیی رز و بت و هنرهای دیگر را از او بیاموزد.
بههههرسهههت سهههشردشدلودیهههدهرا 

جههههانجههههویگُهههردپسههههندیدهرا

تهمههههت ببههههردشبهههههزابلسههههتان

نشسهههت گههههیسهههاختدرگلسهههتان

سههههواریوتیههههروکمههههانوکمنههههد

عنههانورکیهه وچهههوچههونوچنههد

نشسهههت گههههومجلههه ومهههیگسهههار

همههانبههازوشههاهی ویههوزشههکار

زدادوزبیههههدادوتخههههتوکههههاله

سهههخ گفهههت ورزمورانهههدنسهههشاه

هنرهههههابیههههاموخت سههههربهههههسههههر

بسههیرنههببرداشههتکآمههدبهههبههر



(فردوسههی)10:1379،


رستم ازنظر شکل ظهور در ای داستان شخصیت نمادی اس ت .وی تم ا ویژگ یه ای انس ان
آرمانی مانند :پایبندبودن به عهد و پیمان ،دگردوستی و عشق به انسانه ا را داراس ت .تریس تان نی ت
بعد از مرگ پدر و مادر ،بهمدت هفت سال تحتپرورش روهالت قرار میگی رد؛ روهال ت ،س ردار
پدر تریستان بود و بهسب

حس عهد ،بهنا «روهالت درستپیمان» خوانده میشد .س پ

تریستان را به استادی خردمند به نا «گورونال» میسپارد و گورنال هم ۀ هنره ا مانن د :ف
بردن نیته ،شمشیر ،انداخت سن

روهال ت
ب هک ار

از فالخ و ...را به او میآموزد« :گورن ال همچن ی ب ه تریس تان

آموخت که از دروغ و خیانت بیتار باشد و افتادگان را دستگیری کند و پیم ان خ ود را نگ اه دارد و
چندگونه آوازخواندن و چن زدن و ف شکارکردن را نیت به او تعلیم داد» (بدیه.)20 :1334 ،
-2-3-1-4بازگشتقهرمانان بهدربار 
پ

از س پریش دن دوران آم وزش و پ رورش س یاوش توس ط تهم ت  ،س یاوش ب ه ک اپ پ در

بازمیگردد و پدر او را جوانی برومند و بیهمتا مییابد.
وزانپهههه بیامههههدبههههررشهههههریار 

سههههشهبدگههههرفت سههههرانههههدرکنههههار

شهههه فتیزدیههههداراوخیههههرهمانههههد

بهههروبهههرهمهههینهههامیهههزدانبخوانهههد
(فردوسههی)12:1379،

پژوهشنامۀ ادب غنایی
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و اما بعد از گذشت هفت سال ،در آغاز هش تمی س ال ،پ در فرم انی ص ادر م یکن د و مط ابق آن
منشور ،سرزمی کهستان (ماوراءالنهر) را به پسر واگذار میکند.
چنهههی هفهههتسهههال همهههی آزمهههود 

بههههههرکههههارجههههزپهههها زادهنبههههود

بههههههشههههت بفرمههههودتههههاتهههها زر

زگهههههوهردرافشهههههانکهههههالهوکمهههههر

نبشهههههتندمنشهههههوربهههههرپرنیهههههان

بهههههرسهههه بزرگههههانوفههههرّکیههههان

زمههههههی کهسههههههتانورادادشههههههاه

کهههههبههههوداوسههههزایبزرگههههیوگههههاه
 (همههان)13:

در داستان تریستان و ایتوت ،وقتی تریستان توسط سوداگران ن روژی رب وده و در آب ه ا ره ا
میشود ،پ

از مدتی سرگردانی تریستان به میرشکاران کورنوای برخورد میکند و به آنه ا تعل یم

میدهد که چگونه شکارهای خود را تقسیم کنند .آن ها تریستان را نتد امیر خود مار شاه میبرن د.
روهالت بهدنبال تریستان راهی میشود و او را در کورنوای مییابد .او به م ار ش اه م یگوی د ک ه
تریستان خواهرزادۀ اوست« .روهالت درستپیمان پ

از آنک ه روزگ اری در خش کی و در دری ا

سرگردان بود ،عاقبت به کورنوای رسید و تریستان را بازیافت و یاقوتی را که مار شاه برای هدی ۀ
زفاف به سپیدگل دادهبود ،به شاه نشان داد و گفت :ای مار شاه ،ای جوان ،تریس تان ،خ واهرزادۀ
تو و فرزند سپیدگل و ریوال شاه است» (بدیه .)28 :1334 ،م ار ش اه لب ا

و س الح پهل وانی را

بر ت تریستان میپوشاند و تریستان در نبردی سخت قاتل پدرش را شکس ت م یده د .تریس تان،
لونوا را به روهالت میسپارد و خود نتد مار شاه بازمیگردد.
-2-3-1-5ازدوا دختران جوان باپادشاهان سالخورده 
در هر دو داستان دختری جوان با پادشاهی پیر ازدواج میکند (س ودابه ب ا ک اوو ) و (ای توت ب ا
مار شاه) و نکتۀ قابلتوجه آن اس ت ک ه ه ر دو دخت ران از س رزمی بیگان ه و ش اهزاده هس تند؛
سودابه دختر شاه هاماوران و ایتوت فرزند پادشاه ایرلند و پ

از م دتی می ان ش هب انو و یک ی از

خویشاوندان شوهر که در روایت نخست ،سیاوش ،پسر شوهر و در همتای اروپ ایی آن ،تریس تان،
خواهر زادۀ شوهر ،عشقی ممنو آغاز میشود.
بیگناهی
آشکارشدنراز عشاقواثبات  

-2-3-1-6
وقتی راز عشق ی سویه سودابه نس بتب ه س یاوش ب رای ک اوو

آش کار م یش ود ،ک اوو

سیاوش میخواهد تا با کسی در ای مورد چیتی نگوید تا بلکه چارهای بیاندیشد.

از
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سهههیاوشازآنکهههاربهههدبهههیگنهههاه 

خردمنهههههدیویبدانسهههههتشهههههاه

بههدوگفههتازیه خههودمینههدی هههی 

هشههههیواریورایودانهههه بسههههیب

م هوی

نبایههدکهههگیههردسههخ رنهه وبههوی

مک یادازیه ههی و بهاکه

(فردوسهی)28:1379،

اما سودابه بار دیگر حیلهای اندیشید و آن سقط جنی توسط زنی باردار ب ود ک ه وی دو ک ود
در رحم خود داشت و سودابه وانمود کرد که ای دو کود مُرده ،متعلقبه اوست .دو کود مُ رده
را در طشت نهادند و در شبستان غوغایی برپا شد و ای بار شاه به س یاوش ب دگمان م یش ود و از
ستارهشماران درخواست تا که آنها وضعیت آن دو کود را ب رای او مش خص کنن د و آنه ا نی ت
اعال داشتند که آن دو کود از فرزندان شاه نمیباشند و وقتی شاه حقیقت را از س ودابه جس تجو
می کند ،او در پاسخ به شاه میگوی د ک ه س تارهشناس ان از ت ر
نمیگویند .کاوو

س یاوش ،حقیق ت را ب ه ش هریار

به مشورت با بترگان میپردازد و آنها نتیجۀ کار را در «ورگر » میدانند.

زپهلهههوهمههههموبهههدانرابخوانههههد 

زسهههودابهچنهههدیسهههخ ههههابرانهههد

چنههی گفههتبههاموبههدشههاهجهههان

کههههههدردسهههههشهبدنمانهههههدنههههههان

چوخهواهیکههپیهداکنهیگفهتوگهوی

ببایههههدزدنسههههن رابههههرسههههبوی

کههههههرچنههدفرزنههدهسههتارجمنههد

دلشههههاهازاندیشهههههیابههههدگزنههههد

وزیهههه دختههههرشههههاه هامههههاوران

پهههراندیشههههگشهههتیبههههدی هههرکهههران

زهردرسهخ چهونبهدی  گونههگشهت

بهههرآتههه یکهههیراببایهههدگذشهههت

چنهههی اسهههتسهههوگندچهههر بلنهههد

بهههیگناههههاننیایهههدگزنهههد

کههههبهههر
(فردوسههی)33:1379،

در آی ی م رد ِ روزگ ار باست ان ب رای آش کارش دن راس ت از دروغ ،متوس ل ب ه ی

س ری

آزمای،های دشوار میشدند و بر ای باور بودند که خداوند راستگویان را رس تگار م یکن د و ای
آیی را به زب ان پهلوی «ور» می خوانند که در آتشگاهها بهدست موبدان انج ا م یش د و خ ود ب ر
دوگونه بود« :ور سرد» (مانند :خوردن آب گوگرد ،فروبردن سر بهم دت زم انی در زی ر آب س رد،
گذشت از رود یا دریای پرآب و« ،)...ور گر » (مانند :گذشت از ت ودۀ آت  ،،ف روبردن پ ا در آب
گر  ،ریخت م

گ داخته ب ر روی س ینه و)...؛ پ

آت  ،انب وهی براف روخت و ش اه از س ودابه

خواست که از درون آت ،بگذرد؛ اما وی در پاسخ گفت که آن دو ک ود دلی ل راس تی ک ال م
است و سیاوش باید از ای آت ،بگذرد .سیاوش جامۀ سپیدی بر ت کرد و سوار ب ر اس

س یاهی
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شد و خود را بر دل آت ،زد« :گویی اس

را با شعلۀ آت ،زینت دادهاست و سپ

بال

خن دان

و گونۀ گلگون از آت ،بیرون آمده و فریاد شادی از مرد برخاست» (ماسه.)132 :1375 ،
در داستان تریستان و ایتوت نیت روزی چهار بداندی ،به مار شاه گفتند« :شاها ت و ش هب انو را
بیداوری محکو کردهبودی و ای

ن اروا ب ود و ام روز او را ب یداوری عف و ک ردهای و ای

نی ت

نارواست؛ او هرگت بیگناهی خود را اثبات نکرده و امیران کشورت ب ر ش ما طعن ه م یزنن د ،اگ ر
بیگناه است ،چه زیان دارد که بیگناه از گرفت آه تفته رنجی نمیبرد .آیی چنی است و ب ا ای
آزمای ،آسان همۀ بدگمانیهای که از میان میرود .شاه خشمگی میشود ،ایتوت از م ار دلی ل
عصبانیت ،را میپرسد و شاه ماجرا را تعریف میکند .شهبانو میپ ذیرد ک ه ب ه آه

تفت ه س وگند

بخورد .ایتوت از شاه میخواهد آرتور شاه ،اسقف گوون و سرداران ،را دع وت کن د ت ا در براب ر
ایشان سوگند یاد کند نه در برابر امیران تا دیگر نتوانند انکار کنند .تریستان در روز داوری همچ ون
زالری سیهروز در پالسی که صدفها از آن آویخته بود و با آوازی دردنا که صدقه م یخواس ت،
در ش زار سفید حاضر میشود و ایتوت را در آغوش میگیرد و به او کم

م یکن د ت ا از زورق

پیاده شود و «آنگاه ایتوت بازوهای برهنۀ خود را در آتشدان کرد و تیغۀ آه

را در دس ت گرف ت

و نُه قد رفت .پ

آن را به زمی انداخت و بازوان را صلی وار برهم نهاد و پ ی،آورد ،چن انک ه

کف دست ها نمایان بود و همه دیدند که گوشت دست ،از آلویی که بر درخ ت اس ت ،ش ادابت ر
است» (بدیه.)182 :1334 ،
-2-3-1-7تر دیار توسط قهرمانان وازدوا آنانبادوشاهزاده 
سیاوش به بهانۀ جن

با افراسیاب به توران م یرود ت ا ش اید از نیرن

و دسیس ۀ نام ادری خ ود

درامان باشد و در همانجا با «فرنگی » دختر افراسیاب ،به دلیل استحکا روابط میان ای ران و ت وران
ازدواج میکند .تریستان نیت برای فراموشکردن معشوقۀ خود ،به سرزمی برتانی میرود و با دخت ر
شاه آن سرزمی «ایتوت سپیددست» ازدواج می کند.
-2-3-1-8فرجام غ ان یزقهرمانان هردوداستان 
سیاوش در پایان داستان متوجه خدعۀ گرسیوز میشود و از جن کردن با افراسیاب پرهیت م یکن د؛
اما بیفایده است و افراس یاب دس تور ج داکردن س ر س یاوش را از ت

او ب ه «گ روی» م یده د.

«پیلسم» برادر پیران سعی می کند تا افراسیاب را از ای کار بازدارد؛ اما موفق نم یش ود و درنهای ت
سر سیاوش از بدن او جدا میشود.
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یکهههیتشهههتبنههههادزریههه بهههرش 

جهههداکهههردزانسهههروسهههیمی سهههرش



(فردوسههی)152:1379،


در داستان تریستان و ایتوت نیت وقتی تریستان در جن

مجروح م یش ود ،از ک اهردن ،ک ه از

راز عشق او باخبر است میخواهد که به نتد ایتوت برود و او را ب ا خ ود ب ه برت انی بی اورد .او از
کاهردن میخواهد که اگر موفق به آوردن ایتوت شد ،به هنگا بازگش ت ب ر کش تی خ ود بادب انی
سفید و اگر موفق نشد ،بادبانی س یاه براف رازد .ک اهردن ای توت را ب ا خ ود م یآورد ،ام ا ای توت
سپیددست از راز عشق شوهر خود باخبر شده و ب ه دروغ ب ه تریس تان م یگوی د ک ه ک اهردن ب ا
بادبانی سیاه درحال نتدی شدن به ساحل است؛ تریستان امید خود ب ه دی دار معش وقه را از دس ت
میدهد و جان میسپارد و ایتوت نیت چون به ساحل میرسد و از مرگ تریس تان ب اخبر م یش ود،
در کنار او جان میسپارد.
-2-3-1-9حسدوتن نظریضدقهرمانان 
در هر دو داستان قهرمانان بهسب

حسادت یکی از اطرافیان خ ود کش ته م یش وند« .تریس تان» در

برتانی بهعلت کین ه و حس ادت همس رش «ای توت سپیددس ت» و «س یاوش» در ت وران ب هس ب
حسادت «گرسیوز» جان خود را از دست میدهد.
-2-3-1-10روی گیاهان 
سیاوش «یکی از چند ت معدودی است که بی،از همه در ویرانکردن پادش اهی دروغ دس تی دارد
و ای کار با خون بیگناه او که م یری تد ب ه انج ا م یرس د» (مس کوب .)67 :1352 ،ب ه هنگ ا
جداشدن سر از ت سیاوش ،طبیعت نیت به سوگواری با او می نشیند .بادی با گرد و غب ار ب

تی ره

به پا خاست که روی خورشید و ماه را تیره کرد.
یکهههیبهههادبهههاتیهههرهگهههردیسهههیاه 

برآمههههدبشوشههههیدخورشههههیدومههههاه

همهههههییکهههههدگرراندیدنهههههدروی

گرفتنهههدنفهههری همههههبهههرگهههروی
(فردوسهههی)153:1379،

«از ریخت خون سرپ سیاوش گیاهی سبت میروید بهنا «خون سیاوشان» ک ه برگ های ،ب ه
تموال او متیّ هستند» (سرامی.)125 : 1383 ،
فروریخههههتخههههونسههههرپربههههها 

بههههشه هخّیکهههههرگهههزنرویهههدگیههها

بههههسهههاعتگیهههاهیبرآمهههدزخهههون

بههدآنجاکهههآنطشههتکههردشن ههون

گیهههارادهههه مههه کنونهههتنشهههان

کههههخهههوانیهمهههیخهههونسیاوشهههان
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بسهههیفایهههدهخلهههقراهسهههتازوی

کههههسههتاصههل ازخههونآنمههاهروی
(فردوسههی)153:1379،

در اسکندرنامه در فصل «رفت شاه اسکندر ب ه س یاوش گ رد »...گوی د ک ه چ ون اس کندر ب ه
سیاوش گرد رسید« ،همان ساعت برنشست و برفت تا آنجا که گور سیاوش بود .چون آنج ا رس ید،
پنداشت که بهشت است و بر سر خا او رفت ،خا او سرپ بود .خون تازه دید ک ه م یجوش ید
و در میان آن خون گر  ،گیاهی برآمدهبود سبت( »...نظ امی .)234 :1343 ،س بتب ودن گی اه رس ته از
خون سرپ نشان می دهد که خون سیاوش هرگت پایمال نخواه دش د و در رگ انس انه ایی ک ه از
بدی ها به دور هستند ،همیش ه ج اری و س اری اس ت .در عاش فانۀ تریس تان و ای توت نی ت وقت ی
مار شاه از مرگ آن دو دلداده آگاه ش د ،از دری ا گذش ت و ب ه برت انی آم د و کالب د آن دو را در
کشتی خوی ،نهاد و بهسوی تنتاژل برد و آنها را در دِی ری ب ه خ ا س پرد .ش

هنگ ا از گ ور

تریستان عشقهای سبت با گل های خوشبو رویید و از باالی دِیر گذشت و در گور ایتوت ف رورف ت.
«ای گیاه همیشهسبت نماد ت داو نی روی نب اتی و پای داری اش تیاقهاس ت» (ش والیه.)283 :1385 ،
عشقه را بریدند ،اما بازرویید .سه بار آن عشقه را بریدند و موفق نش دند و س رانجا راز روی  ،آن
ایشان را از بریدن عشقه بازداشت» (بدیه.)280 :1334 ،

را به مار شاه گفتند و شاه «از آن پ
-2-3-2وجوهافتراقدوداستان 

جدول.1زناندردوروایت
درداستان«تریستانوایزوت»دخترجوانازابتداوقبلازدیدارمهار شهاه از
یکند.
ازدوا بااواحساسنارضایتیم 
نسبتبهکاووس

بهعنوانهمسری وفاداروعاشق
درداستهان«سیاوش» ،سودابه 
سودابهو
ایزوت

مطرحاست.
سودابهدرداستانازقدرتباالییدردرباربرخهوردار اسهتودر حهالی کهه
هرهمندنیست.اوحتیفاقهدقهدرت
ایزوتدردربارمار شاهازچنی قدرتیب 
تصمی گیریاست؛«چراکهآدابوعاداتاشرافونجباینظامیقرونوسطی،
خش وستبربود.مرددارایهرگونهحقیبهودوزنحتهیبههطهورقهانونیو
مشروعنیزحقینداشتوگوییهمیشهصه یربهود.درواقه زن،حتهیاگهر
شمارمیآمد؛زیرااههلجنه نبهودو


نیزیردستبه
نجی زادهنیزمیبود،انسا
یتوانستچونمردشمشیربزند»(ستاری.)177:1370،
نم 

83

تطبیق عاشقانۀ حماسی «سیاوش و سودابه» با همتای اروپایی آن
جدول.2شخصیتشاهاندردوروایت

-مار شاهیکیازشخصیتهایاصلیداستان(کاووس -مار شاه)



تریستانوایزوتاست؛اومردی«سنجیده،متی ،فرزانهومهربانسهت.
خیانتایزوتبدو،داغزبونیوان شتنماییراکهخها

یندوش  .)74:1381،
یزند»(اسالم 
یانتشدهاست،براونم 
خ 

مار شاه -

کاووس 

شهوهران

یخهردو
-برخالفمار شاه،کاووسدرشاهنامهمردیهوسهباز،به 



ناالیقمعرفیمیشود؛اوکسهیاسهتکههدرپایهانعمهر«فهرّازاو
یکاووسمردیتندوخودکامهبهود؛امهادرقهدرتو
گسستهشد.ک 

شوکتهمانندجمشیدبود»(صفا .)500:1363،
جدول.3تفاوتقهرماناناصلیدوداستان
سیاوش -

«سیاوش»درمیاندرباریانازمحبوبیتخاصی(سیاوش -تریستان)برخورداراست.

تریستان

میشود.
«تریستان»هموارهموردخش وحسددرباریانمار شاهواق  
جدول.4عشق



«عشقمیانتریستانوایزوت»،ناخواستهوبهموجه اشهتباهبرانهژی رخهدمتکاردر
میگیردودرستبههمهی علهتبرانهژی تهاپایهانداسهتان
نوشاندنمهرداروشکل 
یکند.
هموارهاحساسگناهم 



پسرخواندهاش»ازرویهوسودریکن اهناگهانیاست«.عاشق
«عشقسودابهبه 

عشق

نمینهد»(شمیسا.)63:1373،
یشود؛اماقهرمانبهعشقاووقعی 
قهرمانحماسهم 



درداستانتریستانوایزوت،عشقمیاندوشاهزاده،دوسویهوازجان هردوابراز
میشود.




یشهود
درحالیکهعشقدرداستانسیاوشوسودابه،تنهاازجان سودابهمطرحم 
یآید.
وبارفت قهرمانداستانبهسرزمی تورانیاندی رنامیازسودابهبهمیاننم 

-3نتیجه 
آنچه که رغبت خواننده را برای خواندن ای دو عاشقانۀ حماسی تحریض میکند ،عش قم داری در
هر دو داستان است؛ اما در تقابل آن گتینهای که از همان آغاز دو داستان نامطلوب مینمای د ،عش ق
ممنو قهرمانان آن است که البته ای امر جان و روح هر دو روایت شده و موج

خلق ح واد

و

ایجاد کشمک ،ها و جذب خواننده نسبتبه خواندن و ادامۀ سیر داستان است .بهنظر م یرس د ک ه
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نویسندگان در هر دو داستان توانستهان د ب هخ وبی خوانن دگان آث ار خ ود را راض ی نگ هداش ته و
ناکا ماندن عشقهای حرا را به آنان گوشتد کنن د؛ چنانک ه عش ق ناپ ا س ودابه نس بتب ه پس ر
شوهرش ،موج

مرگ مظلومانۀ سیاوش و در رمان

تریستان و ایتوت نیت همی عش ق ن امیمون

و البته ناخواسته میان آن دو دلداده ،باعث قربانیشدن آن دو میشود و پایان هر دو داستان با م رگ
تراژدی

قهرمانان آن خاتمه می یابد؛ اما نکتۀ قابلت أملی ک ه در ه ر دو اث ر چش مگیر اس ت و ب ر

زیبایی و ماندگاری آنها میافتاید ،روی ،گیاهان از متار قهرمان انی اس ت ک ه ناخواس ته ب ه وادی
عشق ممنو کشیده شدهاند و روی ،ای گیاه ان ح اکی از پ اکی و ب یگن اهی آن دو و س بتی آن
نماد بقا ،جاودانگی ،رهایی و زندگی دوبارۀ آنان است.
-4مناب 
 .1استاجی ،ابراهیم ،ساختاروویژگیهایداستانهایعاشقانه-حماسی ،فص لنامۀ دُرّ دری ،دورۀ اول،
سال اول ،صص  ،7- 26نجفآباد :زمستان.1390 ،
 .2اسالمیندوش  ،محمدعلی ،ایرانوجهانازن اهشاهنامه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات امیرکبیر.1381 ،
 .3بدیه ،ژوزف ،تریستانوایزوت ،ترجمۀ پرویت ناتل خانلری ،چاپ اول ،تهران :بنگ اه ترجم ه کت اب،
.1334
 .4دهخدا ،علی اکبر ،ل تنامه ،تهران :انتشارات روزنه.1373 ،
جانهایآشنا ،چاپ اول ،تهران :تو .1370 ،
 .5ستاری ،جالل ،
 .6سرّامی ،قدمعلی،ازرن گهلتهارنهبخهار ،چ اپ چه ار  ،ته ران :ش رکت انتش ارات علم ی و
فرهنگی.1383،
 .7شمیسا ،سیرو  ،انواعادبی ،چاپ دو  ،تهران :انتشارات فردو .1373 ،
 .8شوالیه ،ژان ،گربران ،آل  ،فرهن نمادها ،ج  ،4چاپ اول ،ترجمه سودابه فضایلی ،تهران :انتش ارات
جیحون.1385 ،
 .9صفا ،ذبی اله ،حماسهسراییدرایران ،چاپ چهار  ،تهران :انتشارات امیرکبیر.1363 ،
 .10فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه ،چاپ پنجم ،تهران :نشر قطره.1379 ،
 .11ماسه ،هانری ،فردوسیوحماسۀملی ،چاپ دو  ،ترجمه دکتر مهدی روش ضمیر ،تبری ت :انتش ارات
دانشگاه تبریت.1375 ،
 .12مسکوب ،شاهرپ ،سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز ،چاپ سو  ،تهران :انتشارات خوارزمی.1352 ،


 .13نظامی گنجوی ،الیا





 

ب یوسف ،اسکندرنامه ،مصح ایرج افشار ،تهران :بنگاه ترجمه و نش ر کت اب،

.1343
 .14یونسی ،ابراهیم ،هنرداستاننویسی ،چاپ یازدهم ،تهران :انتشارات نگاه.1392 ،

