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مقدمه

در ادبيات حماسی ملتها ما شاهد ظهور آثار بزرگ و جاودانی همچون " ايلياد

و اديسه" در يونان باستان و "سرود نيبلونگن" ،که شاهکار بزرگ حماسی اقـوام
ژرمنی در آلمان بـه شـمار مـیرود ،هسـتيم .ايرانيـان نيـز بـه داشـتن "شـاهنامه
فردوسی" بسيار افتخار میکنند .قرن چهـارم هجـری در ايـران و قـرن دوازدهـم
ميالدی در آلمان يکی از دورههـای برجسـته و درخشـان حـوزه ادبيـات هـر دو
ســرزمين ايــران و آلمــان بــه شــمار مــیرونــد .در ايــران زمــين از آن روی کــه
حکومتهای سامانی و غزنوی توجه زيادی بـه ادب پارسـی ـ بـهويـژه مـدح و
ثناگويی ـ داشتهاند ،توجه ويژهای به شاعران مبذول داشتند که اين موضوع سبب
رشد و شکوفايی شعر و شاعری در آن دوران شد .در اروپای قرن دوازدهم نيز با
آنکه تحجّر قرون وسطايی هنوز ادامه داشت ،اما مايههـايی از بازگشـت بـه دوره
کالسيک ـ دوران پيش از قرون وسطی ـ و همچنين مکتـوب کـردن انديشـههـا،
عقايد ،داستانها و حتی کمابيش رویگردانی از مذهب به چشم میخورد .تجربه
و حضور در هر دو دوره ،چه در شرق و چه در غـرب ،انسـان روی گردانـده از
زمان حال را به بازسازی آنچه در گذشته خويش داشته است ،میکشاند .برتـرين
آثار اين سرخوردگیها ،تفکرات و زنده کردن حماسههای پيشين و اسطورههـای
کهن ،دو شاهکار جاويدان و ماندگار به نامهای شاهنامه ـ اثـر حکـيم ابوالقاسـم
فردوسی ـ سرود نيبلونگن اثر شاعری ناشناس ـ به زبان آلمانی هستند( .فرهادی،
1317ش)1 :
گفتيم که با وجود تفاوتهای مکانی و بنمايههای اعتقادی و آيينـی در ميـان
ملل مختلف ،گاه قرابتها و شباهتهای گاه شگفتانگيز از منظر اصول اساسـی
شکلدهنده حماسهها و اسطورههای کهن ديده میشـود .هـدف از نگـارش ايـن
مقاله ،بررسی و مقايسه تطبيقی جهانبينی در دو اثر حماسی و همچنين ويژگيهای
تاريخی اين دو اثر گرانسنگ و يافتن مضامين مشترک آنها است؛ به عبارت ديگر،
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هدف نشان اين نکته است که با وجود تفاوت فرهنگی-جغرافيايی وجوه اشتراک
اين دو از منظر جهانبينی حاکم بر آنها چيست؟
انجام اين تحقيق مبتنی بر روششناسی ادبيات تطبيقی است .ادبيـات تطبيقـی
يکی از شاخههای مهم علوم انسانی است که ماننـد سـاير مباحـث آن ،در مسـير
تاريخی خود رشد و تکامل داشته است و نمیتوان برای آن تعريـف يـا نظـرهای
واحد و منسجم ارائه داد؛ با وجود اين ،با در نظـر گـرفتن تعـاريف متعـدد ارائـه
شده ،میتوان گفت ادبيات تطبيقی ،يعنی نقد علمی ادبيـات دو يـا چنـد زبـان و
فرهنگ با يکديگر به شيوهای قياسی و تطبيقی.
پیشینه تحقیق
پيش از بحث درباره برخی پژوهشهای صـورت گرفتـه در ايـن حـوزه بايـد
اشاره کرد که تاکنون ترجمههای متعددی از شاهنامه به زبانهـای ديگـر صـورت
پذيرفته است که نسبت به تمامی آثـار حماسـی شـرقی ،يـک اسـتثناء بـه شـمار

میرود .به عنوان مثال حماسه "گِنجی" کـه بزرگتـرين حماسـه ژاپـن بـه شـمار
میآيد ،تنها هفتاد سال است که به انگليسی ترجمه شده است .اما ترجمه شاهنامه
به زمانی خيلی دورتر بازمیگردد .از جمله اديبان و نويسندگان آلمانی که تـالش
کردند تا با ترجمه شاهنامه ،فرهنگ غنی ايران و اسطورهها و حماسههای آنرا بـه
غربيان بشناسانند ،میتوان از فريدريش روکرت1711 -1133( 2م) ،شاعر ،مترجم
و استاد زبانهای شرقی در آلمان نام برد .وی در سال 1121ميالدی داستان رستم
و سهراب را به زبان آلمانی ترجمه کرده است .همچنين در سـال  1111مـيالدی
ژوزف فن هامر پورگشتال1711-1113( 3م) ،زندگينامه رمانتيکی درباره فردوسی
نوشت .ناگفته نماند که وی در قرن هجدهم ميالدی در اورشليم از يک درويـش
ايرانی آوازه فردوسی و شاهنامه را میشـنود .نـام بـرده درضـمن ،آثـار برجسـتة

1 .Friedrich Rückert
2 .Joseph von Hammer Purgstall
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ديگری را به زبان آلمانی ترجمه کرده است که از ميان آنها میتوان بـه گلسـتان
سعدی و بخشهايی از قرآن اشاره کرد.
در مورد شاهنامه فردوسی ،بهطور کلی با سعی و تالش نويسندگان و شـرق-
شناسان در اروپا و آمريکا ،آثار و نقدهای زيادی به چاپ رسـيده اسـت ولـی در
حوزه ادبيات تطبيقی و مقايسه آن با ساير آثار حماسی جهان ،از جمله بررسـی و
مقايسه تطبيقی اين دو اثر ،يعنی" شاهنامه و سرود نيبلونگن" تعداد انـدکی کمـر
همّت بستهاند که در ميان آنها در ايران میتوان به مقاله حميده بهجـت بـا عنـوان
«کوششی بر مقايسه شاهنامه و سرود نيبلونگن» به زبان آلمانی در نشريه پژوهش
زبانهای خارجی دانشگاه تهران اشاره نمود .در اين مقاله به ساختار و محتوای هر
دو اثر پرداخته شده و سپس پديدهها و نمادهای مشترک مورد مداقه قرار گرفتـه
است .همچنين میتوان به مقاله الهام رحمانی مفرد با عنوان «بررسی تطبيقی نيکی
و پليدی در دو حماسه شاهنامه فردوسی و سرود نيبلونگن» بـه زبـان فارسـی در
فصلنامه پژوهش ادبی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز اشـاره نمـود .او در
اين مقاله نظام دو قطبی و تفاوتهای شخصيتی و خصلتهای پليد انسـانی مثـل
رشک ،خشم ،حسد و لغزش را در اين دو اثر حماسـی مـورد بررسـی قـرار داده
است .در رابطه با ترجمه سرود نيبلونگن در ايران ،که مهمترين و برجسـته تـرين
اثر حماسی ـ اسطورهای ژرمنهاست که در اوايل قرن سـيزدهم مـيالدی توسـط
يک شاعر اتريشی ناشناس سروده شده است ،فقط ترجمه اسماعيل سعادت کـه
آن هم از روی متن فرانسوی انجام شده در دسترس قرار دارد.
بحث و بررسی
يکی از عوامل مؤثر بر تحول افکار ،عقايد و انديشههای بشری ،اسطورههـا و
افسانهها هستند که مجموعه آن را ميتولوژی 2نام نهادهاند .واژه التين اين مفهـوم،
1 .Mythology
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ميث 2مشتق از ميتوس3در زبان يونانی و به معنی گفتـار و بيـان داسـتانی خيـالی
است ،و با "لوگوس" که به مفهوم "کلمه" و بيانی که دارای منطق و اساس مـی-
باشد ،به گونهای که در انجيل يوحنا آمده است ،تفاوت دارد .همچنين ميتوی 3بـه
معنی داستانهای اغراق آميز و طوالنی است .اسطورهها به عصـر ميتوپوييـک 4يـا
تکامل تفکر انسان بدوی تعلق دارند (حامدی1313 ،ش)19 :
اسطوره ،بهطور کلی از ديدگاههای مختلفی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه شـده
است .برای مثال ،جامعهشناسان ،قومشناسان ،روانشناسان و همچنين دينشناسان،
هر کدام از ديدگاه خود تعاريفی را برای آن بيـان کـردهانـد .امـا بايـد گفـت کـه
«اسطوره ،رويدادی است که در زمان نخستين ،زمـان بـدايت همـه چيـز رخ داده
است .اسطوره حکايت میکند که چگونه به برکت کارهـای برجسـته موجـودات
مافوق طبيعی ،واقعيتی ،حال چه کل واقعيت و چه تنها جزئی از آن پا بـه عرصـه
وجود نهاده است .بنابراين اسطوره هميشه متضمن روايـت يـک خلقـت اسـت».
(گويری1311 ،ش )13 :از اين منظر اسطورهها روايتگر زايش و خلق و ايجـاد و
هستی دادن است که عموماً نقش اصلی بر عهده نيروهای متافيزيکی است.
از سوی ديگر ،اساطير را میتوان به دو نوع توصيفی و توجيهی تقسيم کرد:
 .1اساطير توصيفی :شامل روايتهايی است مربوط به چگونگی آفرينش جهـان
و انسان ،پديدههای شگرف طبيعی ،چگونگی پيدايش اقوام يا بنيانگذاری شهرها.
 .2اساطير توجيهی :اسطورههايی هستند که در آن مراسم ،آيينها و اعتقـادات
مردم توجيه میشوند .جهان اساطيری چهرهای متفـاوت از جهـان رئاليسـتی بـه
تصوير میکشد و همين نگرش شگفتانگيز بـه جهـان پيرامـون سـبب شـده تـا
1 .Myth
2 .Mythos
3 .Mythoi
4 .Mythopoeic age
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اسطورهها ،هميشه به يکی از منابع آفرينش در شعر تبديل شوند و دنيای رازگونه
آنها تخيل بسياری از شاعران و نويسندگان را برانگيزد .در واقـع اسـاطير از ايـن
راه توانستهاند موجب غنای ادبيات گردند .زندهپنـداری و "آنيميسـم" از عناصـر
اسطوره است ،يعنی اغلب به مفاهيم و مظاهر طبيعت ،شخصيت انسانی بخشـيده
شده و برای آنها ماجراهايی آفريده میشود ،اين خاصيت اسطوره ،به بهترين وجه
در ادبيات میگنجد( .علوی1313 ،ش)11 :
در عين حال بايد توجه داشت که در جهان اساطير ،خرد فرمانروا نيست پـس
چرايی و منطق در آن راه ندارد .آنچه بر اين جهان حکم میراند ،خيـال و ابـداع
است .زمانها و مکانها نيز در آن جايگاه ويژهای ندارند؛ زيرا شامل زمان و مکان
نمادين هستند و اعتبار فردی و خاص ندارند( .سرامی1371 ،ش)32 :
بعد خيالانگيزی و غيرواقعی بودن اسطورهها سبب میشود که استلزام توجيه
منطقی خطوط روايی و مکانی و توالی روايی حذف شود .درواقـع ،همـين نکتـه
يکی از عوامل اساسی تفاوت قصه و روايت واقعگرا از اسطوره و افسانه است.
يک مفهوم اساسی ديگر در اينجـا "حماسـه" اسـت کـه در عربـی بـه معنـی
دالوری و شجاعت بهکار رفته و در ايران دوران متأ خر به عنـوان معـادلی بـرای
کلمه اپيک 2در ادبيـات غـرب بـه کـار رفتـه اسـت .ارسـطو (322-314ق.م) در
تقسيمبندی ادبيات ،حماسه را به عنوان يکی از انواع ادبـی لحـاظ کـرده اسـت و
منتقدان دوره رنسانس يا پايهگذاران کالسيسيم آن را باالترين نـوع ادبـی معرفـی
کردهاند.
حماسه از انواع شعر روايی است .شعری طوالنی که معموالً بر شرح احوال و
اعمال خارقالعاده قهرمانی متمرکز میشود و با حوادث مهم غير معمول که غالبـاً
به سرنوشت يک قبيله يا ملت و گاه به طور کلی نژاد بشری مربوط است ،سـر و
کار دارد .فضای حماسهها ،اغلب ،کل جهان يا دسـتکـم جهـانی اسـت کـه تـا
1 .Epic
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روزگار شاعر شناخته شده بوده است .از مشخصات ايـن نـوع ادبـی ،عظمـت و
جالل جنگجويانه آن و برجستگی موضوع و قهرمانان آن است .عشـق را نيـز بـه
شرطی که برجسته و بزرگ باشد میتوان در خالل حوادث آن جای داد .قهرمانان
حماسه بايد از هر لحاظ کامل باشند ،به گونهای که حتی خطاهای آنها نيز خـالی
از جنبههای قهرمانی نباشد( .سيدحسينی1373 ،ش)115 :
منشأ حماسهها ،تاريخ اوليه ،و اساطير ملتهاست .در واقع حماسههـا تـاريخ
منظومی از ملتها محسوب میشوند کـه زمـان و مکـان در آن اهميـت و نقـش
چندانی ايفا نمیکند و عموماُ نام نويسنده معلوم نيست .زبان آن ،زبانی خـاص و
شيوه بيانی آن ،متناسب با عظمت و شـکوه دوران باسـتان اسـت .البتـه پرداخـت
شاعر در آنها بسيار مهم است .حماسـه هـا بـه طـور کلـی بـه دو دسـته تقسـيم
میشوند:
 .1حماسههای نخ ستين :سنتی يا طبيعی که به صورت شفاهی ،سينه به سينه و
نسل به نسل نقل شده و سپس به شکل مکتوب ـ و اغلب به صورت شـعر ـ در
آمده است .مانند شاهنامه ،سرود نيبلونگن ،و ايلياد و اديسه.
 .2حماسههای ثانويه :ادبی يا مصنوعی که حاصل تخيـل نويسـنده يـا شـاعر
است .از اين گروه میتوان به حماسه" انه ئيد" اثر ويرژيل( 75ـ  19ق.م) شـاعر
رومی اشاره کرد.
در حماسههای شرق و غرب چند تفاوت عمده وجود دارد:
الف ـ اولين تفاوت در ساختار آنهاست :در حماسههـای شـرقی شـاهد روی
دادن چند داستان در کنار هم و به اصطالح ،در عـرض يکـديگر هسـتيم .ماننـد
"شاهنامه" يا حماسه " گنجی" در ادبيات حماسی ژاپن .اما حماسـههـای غربـی
يک داستان واحد را در بر میگيرند که به اصطالح در طول يکديگرند .گاه يـک،
دو يا حداکثر سه داستان فرعی نيز به آن پيوند میخورد که حتی ايـن داسـتانهای
فرعی نيز ،در روند اصلی حماسه موٌثر است و نبود آن بر سرنوشت قهرمانان اثـر
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تاٌثير میگذارد .مانند سرود نيبلونگن.
ب ـ در حماسههای شرقی از زبان نماد ،کنايه و اشاره استفاده میگردد اما در
حماسههای غربی مطالب بی هيچ حاشيه ،ابهام و کنايه و با صراحت کامـل بيـان
میشود.
پ ـ در حماسههای شرقی يا خداوند تنهـا نـاظر بـر سرنوشـت انسـانهـا و
قهرمانان حماسه است يا بهطور کلی وجودی تأثيرگذار بر روند داستانها نيسـت
و ناديده انگاشته شده است .اما در حماسههـای غربـی معمـوالً قهرمانـان اثـر،
خدايان يا نيمه خدايان هستند (کوساکابه1312 ،ش )254 :با اين نگـاه کلـی بـه
مفاهيم اصلی مقاله به توضيح دو اثر مورد تحليل در اينجا میپردازيم.
پیرامون فردوسی و شاهنامه
حکيم ابوالقاسم فردوسـی در خـانواده ای اصـيل در روسـتای بـاژ از طـابران
طوس در سال 329ق چشم به جهان گشـود ،مـذهب شـيعه داشـت و از طريـق
درآمد حاصل از امالک موروثی خود امرار معاش میکرد .شاهنامه ،يگانه اثر وی،
روايتی است بالا بر پنجاه هزار بيت از سه مرحله شکلگيری تمدن ايرانی :عصـر
اساطيری ،عصر پهلوانی و عصر تاريخی؛ از اين رو ،فردوسـی ،راوی ناخودآگـاه
جمعی ،و شاهنامه حافظهٌ تاريخی ايرانيان است .موضوع عمقی شاهنامه به تناسب
جهانبينی رسالتمـدار وی کـه آميـزهای از بيـنش خردگـرای زرتشـتی و بيـنش
وحدانی اسالمی (شيعی) است ،گسترهای کيهانی دارد :نبرد نيکی و بدی که کالن
موتيفهايی چون يزدانپرستی ،آرمانگرايی ،خردمداری ،دادورزی و شرستيزی را
حول خويش به گردش درآورده و شاهنامه را از فروغلطيدن به ورطهٌ شووينيسـم
و تبعيض نژادی دينی يا زبانی مصون داشته است؛ از اين رو ،حماسه وی در عين
اينکه با دغدغههای درون مرزی حفظ تاريخ و زبان ايران زمين ،هـويتی مکتـوب
برای ايرانيان به ارمغان آورده ،پردازش کالنترين مقولههـای فرامـرزی فرهنگـی،
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دينی و معرفتی را نيز وجه همت خود ساخته است؛ چنانکه در هـيچ داسـتانی از
شاهنامه نيست که بارقههايی از وحدانيت ،نوعدوستی و کمالگرايی ديـده نشـود.
اينها همه توأم با درک عميق ادبـی فردوسـی از مقتضـيات و ملزومـات حماسـه
سرايی ،موجب شده تا شاهنامه ـ دستکم ـ در مرزهای فارسـیزبـان همچـون"
ايلياد" در اروپا ،معيار حماسهسرايی گـردد (قبـادی ،بيگـدلی؛ عباسـی؛ 1319ش:
 )115بی ترديد شاهنامه با شصت و دو داستان ،شامل  995فصل و بيش از پنجاه
هزار بيت ،بزرگترين کتاب ادبی حماسی در جهان است .اين منظومـة حماسـی،
کتاب رزم ،حماسه ،ميهن پرستی ،صلح دوستی ،خـرد و عـدالت و عشـق و هنـر
است .شاهنامه شناسان و محققين همواره بر آن بوده اند تا در بـين ادبيـات ملـل
سرودهايی را هم پای آن ساخته و مـورد قيـاس و بررسـی قـرار دهنـد( .پنجـه
شاهی1319 ،ش)151 :
عصر و روزگار فردوسی

ايرانِ پس از اسالم تا روزگار نگارش"شاهنامه" ،سـه مرحلـة تـاريخی يعنـی

تهاجم و تسلط اعراب ،ظهور و سقوط خاندانهای اصيل ايرانی و هجوم ترکان را
شاهد بوده است .نيمة اول زندگانی فردوسی همزمان است با فرمانروايی خانـدان
سامانی بر نواحی شرقی ايران در قرن چهارم؛ و نيمـة دوم زنـدگی وی مصـادف
است با حکمرانی غزنويان بر بخشهای وسيعتری از ايران که تا اوايل قـرن پـنجم
ادامه می يابد .در اين دوران ،پس از دويست سـال ،رفتـه رفتـه از تسـلط و نفـوذ
اعراب بر ايران کاسته میشود؛ زيرا نخسـت اينکـه از مقـام خالفـت ،تنهـا نـامی
تشريفاتی به جا مانده بود ،دوم اينکه خاندانهای اصـيل ايرانـی ماننـد صـفاريان،
ديلميان و آل بويه در گوشه و کنار ايران سر بـرآورده بودنـد و سـرانجام اينکـه،
روی آوردن اقوام ترک به فالت ايران از شمال شرق و پيشـروی آنهـا بـه سـوی
غرب ،ناحيه ای وسيع از ديوار چين تا شام يعنـی بخـش اعظـم جهـان اسـالم را
گسترة نفوذ آنها کرده بود( .قبادی1319 ،ش)111 :
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عوامل مؤثر در شکلگیری شاهنامه به لحاظ تاریخی ـ اجتماعی
 .1سامانيان که خود ايرانيانی اصيل از شمال خراسان بزرگ بودنـد ،در کسـوت
مبلّغان و مروّجان فرهنگ و تمدن ايرانی ،سياستی موسوم به "سياست نـژادی" در
پيش گرفته بودند؛ اين سياست در واقع نوعی رنسانس فرهنگی محسوب میشد و
نژادگان ايرانی را از گوشه و کنار اين سرزمين به سرايش ،تأليف و ترجمة کتابها
و رسالههای گوناگون به زبان فارسی برانگيخته بود؛ بهويژه تب شاهنامه سرايی که
هم بهواسطة تشويق شاهان سامانی (که خود را از نژاد ساسانيان میدانستند) و هـم
به سبب اوجگيری نهضتهای شعوبی ضد عربی ،رواج يافته بود؛ بـه گونـهای کـه
در کمتر از يک قرن ،چندين شـاهنامه منثـور و منظـوم بـه وجـود آمـد؛ از جملـه
شاهنامه ابومنصوری ،شاهنامه دقيقی و شاهنامه فردوسی (صفا1333 ،ش ،)33 :اين
دوران درخشان فرهنگی ،فرصـتی مغتـنم بـرای بازيـابی فرهنـگ ايرانـی در برابـر
فرهنگ بدوی اعراب بود؛ زيرا چنانکـه از شـواهدی ماننـد" آثارالبـاقی"ه بيرونـی
برمیآيد ،حکام عرب در دوران تسلط بـر ايـران ،آگاهانـه در پـی زوال فرهنـگ و
زبان ايرانـی بودنـد؛ چـرا کـه آن را از مجـوس مـیدانسـتند( .ابوريحـان بيرونـی،
1923م ،)225:از نمونههای اقدامات اعراب در اين راستا ،يکی اجبار ساکنان بخـارا
به تقسيم خانه خود با اعراب مهاجر به آن ناحيـه و ديگـری ماُموريـت سـعد ابـی
وقاص از سوی عمر ابن خطاب برای نابود کردن کتابهای گردآمده از کتابخانههای
ايرانی است( .زرينکوب1371 ،ش )111 :اين گونه تالشهای هويتزدايی حکـام
عرب ،چنان تاٌثيری عميق و وسيع بر جا نهاده بود که دانشمندی صـاحب مسـندی
همچون صاحب بن عباد مدعی میشود هر روز در آيينه نمی نگرد مبـادا چشـمش
به چهرهای اعجمی بخورد! (رياحی1371 ،ش )151 :يا تـأثير همـين عـربزدگـی
است که حکام ايرانی نژاد طاهری را بر آن میدارد که با ايـن بهانـه کـه بـا وجـود
قرآن ديگر به هيچ صـحيفه و مکتـوبی نيـاز نيسـت ،فرمـان بـه سـوزاندن پـارهای
کتابهای فارسی موجود در ملک خود میدهند( .همايی1371 ،ش)42 :
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 .2رسوخ روزافزون اقوام و غالمان ترک به طبقات گوناگون جامعة ايرانـی ،از
ديگر داليل قوّت گرفتن حس وطنپرستی ،بهويژه در ميـان خانـدانهـای اصـيل
ايرانی بود؛ زيرا بر خالف اعراب که در عين عربگرايی و ايرانستيزی ،دستکم
فرهنگ قرآنی را نيز با خود به ارمغان آورده بودند ،ميهمانان ناخوانده بيابانگرد نه
تنها جايگزينی برای بدويت خود نداشتند ،بلکه مجری تعصب ،غـارت و خـون-
ريزی شده بودند؛ چنانکه با ظهور اولين حکمرانی ترک در ايران يعنی غزنويـان،
به سبب تندرویهای سياسی ـ دينی سلطان محمود و بدتدبيریها و بيکفايتیهای
سلطان مسعود زمينه برای بروز تکرار رکود و سير قهقرايی فرهنگی فراهم آمـد و
ايران را که به تازگی از يوغ دويست سال فرمانبرداری اعراب باديه نشـين رسـته
بود ،اين بار آمادة پذيرش سلطة هزار ساله اقوام بيابان گرد ترک کرد.
 .3دينزدگی اجتماعی آن عصر ،ديگر محرک واکنش در جامعـة ايرانـی بـود؛
بدان معنی که از يک سو به واسطة تفسير غرضورزانه و تبعيض گرايانه سياسی-
اجتماعی که حکام عرب از اسالم و قرآن به دست داده بودند و از سوی ديگر به
علت برخورد متعصبانه و بیرحمانه ترکان ،بهويژه سلطان محمود ،با فرقههای به
اصطالح رافضی و حمايت مجدانه از فرقههای تندرو سنی ماننـد کراّميـان ،آتـش
نزاع ،تعصب و ريا ميان فرقهها و اقوام مسلمان فروزان شده و دينانديشان عصـر
همچون فردوسی و سنايی را به روشنگری شاعرانه در اين باره فرا خوانـده بـود.
(دهمرده1311 ،ش)21-34 :
اين گونه بود که فردوسی که خود به عنوان نـژادهای ايرانـی خـاطره باشـکوه
تاريخ تمدن ايران باستان را در ذهن داشت و بيش از نيم قرن از عمر خـود را در
عهد سامانيان فرهنگدوست زيسته بود و اينک پس از رهايی از سلطه ی اعراب،
بار ديگر نشانههای سقوط در چنپره بیفرهنگی اقوام بيابانگرد را احسـاس مـی-
کرد ،بنيانهای معرفتی و هويتی فرهنگ و تمدن ايرانی -اسالمی را در خطر می-
ديد و از اين رو چنانکه بارها در اثر خويش يادآور میشود ،بنا بـر احسـاس سـه
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ضرورت کالن ،خود را مقيد و متعهد به سرايش شاهنامه میيابد:
 .1حفظ هويت تاريخی ايران زمين
 .2حفظ معرفت ايرانی ـ اسالمی
 .3حفظ زبان فارسی
فردوسی رسالت خود را با جست وجو و گردآوری منابع مکتـوب و روايـات

شفاهی آغاز میکند .سی سال در اين راه رنج میبرد ،فرزند خود را از دست می-
دهد ،به فقر و تنگنای معيشت میافتد ،مغضوب سلطان واقع میشود ،روزگـاری
را در تعقيب و گريز به سر میبرد و سـرانجام بـه روز مـرگ ،از حـق تـدفين در
قبرستان مسلمانان نيز محروم میشود .ايـن همـه را فردوسـی آگاهانـه بـه نيـت
ممانعت از گسست زنجيره تاريخ و تمدن ايران زمين به دوش میکشد تا شاهنامه
ظهور کند .پس آشکار است که فردوسی در سرايش شاهنامه ،رويکردی تعهـدی
داشته است؛ تعهدی که شرايط عصر و ضرورت تاريخ بر دوش وی نهاده اسـت؛
بهگونهای که اگر فردوسی يا هر اديب ديگر اين رسالت را به دوش نمـیگرفـت،
بسياری از حلقههای هويتی و معرفتی که ايران باستان را به ايران اسـالمی پيونـد
میزند ،ناپيدا میشد؛ از اين نظر شاهنامه در واقع حماسهای اسـت کـه شـکاف
ميان دو دورة تاريخی يک ملت را پر میکند( .همان)31 :
مسأله جهانبینی در شاهنامه
شاهنامه اساسیترين مسائل زندگی آدمی را مطرح میکند که بشر ،امروزه نيـز
با آنها روبروست .خداوند ،خرد ،آزادی ،سرنوشت و مرگ .نگرش فردوسـی بـه
هرکدام از اين مسائل ،خاص و درخور تعمق و تعقل است .نگرشی که هم ريشه
در انديشههای ايران پيش از اسالم دارد و هم مايه از ايـن ديـن نوپـا و قدرتمنـد
يافته است .باورهای فردوسی و جهانبينی وی نسبت به تمامی مسائل پيرامـون و
درون انسان ،شگفتانگيز است( .اسالمی ندوشـن1313 ،ش )13 :نکتـه مهـم در
مورد شاهنامه اين است که بدانيم چرا اين اثر حماسی تا اينسان ميان مستشرقان و
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انديشمندان سراسر دنيا محبوبيت يافته است .دليل آن مـیتوانـد دو چيـز باشـد:
نخست جهانبينی فردوسی و دوم تاُثير و ظهور آن در شاهنامه به عنوان جان مايه
اصلی اثر .اين کتاب میتواند به عنوان رهنمودی برای تمام جهان به شـمار آيـد.
پيامهای خفته در متن آن ،به اندازهای کامل ،انسانی و حقيقیاند که هـيچکـس را
يارای انکار و مقابله با اين اثر ارزشمند نيست( .همان )14 :مهمترين و واالتـرين
درونمايههای شاهنامه که در واقع حاصل از جهانبينی و نگرش خاص فردوسـی
است و باعث گشته اند که اين کتـاب بـه کتـابی بـرای تمـامی عصـرها و تمـامی
سرزمين ها تبديل گردد ،در زير آورده میشود:
 .1انسان و انسانيت :فردوسی در اثر خود ،انسانی را نمـايش مـیدهـد کـه در

همان شرايط خاکی خود ،به واالترين مرتبه انسانی میرسد .آدميزادهای که آميزه-
ای از خور ،خواب ،خشم و شهوت است با خردورزی ،خويشـتنداری ،تعبـد و
احساسات .او از آغاز آفرينش در پوستهها و کالبدهای متفاوتی ظـاهر مـیشـود،
شخصيتهای گوناگونی میپذيرد ،باال و پستی میيابد ،اهورايی و اهريمنی مـی-
شود تا در نهايت ،اين همه تعدد و کثرت به يک "وحدت" بيانجامد؛ وحدتی که
"انسان کامل" را از ديدگاه فردوسی نمود میبخشد( .همان)11 :
نمونه کامل و بارز انسان شاهنامه "رسـتم" اسـت کـه در بخـش ابـر قهرمـان
شاهنامه به طور کامل به شخصيت وی پرداخته شده است .اما در اينجا -به طـور
مختصر ـ تنها بـه ديـدگاه فردوسـی در بـاره انسـان خـوب در داسـتان رسـتم و
اسفنديار اشاره میشود :نخست اينکه انسان بايد آزاده باشـد .رسـتم آزاده مـردی
نمايانده می شود که هرچه و هر که بخواهد اين آزادی را از وی بستاند نابود می-
گرداند .او برای نگاهداشت اين آزادی از همه چيز صرفنظر میکند و حتی جان
خويش را به مخاطره میاندازد .دوم اينکه رستم در تمـام زنـدگی ،در پـی يـافتن
"نام" است و از "ننگ" دوری میورزد .از ديد رستم انسان خوب کسی است که
«کفی راد دارد ،دلی پر ز داد» .در شـاهنامه "داد" معنـای وسـيعی دارد ،از جملـه
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انصاف و حق طلبی( .اسالمی ندوشن1313 ،ش )21 :انسـان نيکـی کـه در ذهـن
رستم نقش بسته است ،تن به هر گونه نوآوری نمیدهد .میبينيم که عمالّ چندان
اعتقادی به زرتشت ندارد .نوآوریهای اين دين برای وی قابل هضـم نيسـت .او
نمیتواند گشتاسب را بدون داشتن هيچ نژاد يا هنر برتری ،تنها بـه خـاطر اينکـه
وارث دين بهی است ،ستايش کنـد .رسـتم از تـن دردادن بـه هرگونـه بنـدگی و
حقارت روی گردان است .در نظر او چيز نويی کـه ثمـرهاش ،تعبّـد و تحجّـر و
غرور شده است انسان و انسانيت را تهديد میکند( .همان )22:از نظـر فردوسـی
انسانها بر يکديگر برتری ندارند مگر به واسطه دو چيز .نخسـت اينکـه بـا فـره
ايزدی در پيوند باشند يعنی اينکه از سوی خداوند به مقام پادشاهی رسيده باشـند
و دوم اينکه به سبب دالوری ،پاکی ،تالش و رنج هايشان ،به مقامی فراتر از ديگر
انسانها دست يافته باشند.
بنــی آدم اعضــای يــک پيکرنــد

که در آفـرينش ز يـک گوهرنـد
(سعدی1377 ،ش)33 :

 .2رابطه انسان با خداوند :نگرش فردوسی نسـبت بـه خـدا در همـان ابيـات
نخستين شاهنامه آشکار است .خدايی که صاحب جان و خرد انسـان و در واقـع
تمام هستی اوست .زمانها و مکانها در يد قدرتش قرار دارد و خود از درآمـدن
به مکان و زمان مبراست .خدايی که ديده نمیشود ،خرد و انديشه آدمی بـدو راه
نمیيابد و چند و چونپذير نيز نيست .خدای شاهنامه ،خدايی بیواسـطه اسـت.
اگر از سروشی که بر کيومرث فرود میآيد و گودرز در خواب مـیبينـد ،صـرف
نظر کنيم ،تمامی قهرمانان اين اثر چه هنگام نيايشهايشان و چه هنگام دشواریها
به طور مستقيم با خدا صحبت می کنند؛ در واقع انسان هست و خدايش .خـدايی
که برخالف خدايان ديگر حماسهها -مانند ايلياد -هيچگونة زمينی ندارد .مقـدس
بوده ،از جسم پذيرفتن به دور و همه جا همواره قهرمان هست .گام به گام بـا او
پيش میآيد ،پناه و ملجا او ،مصداق خير مطلق و يادآور هميشگی اين خير بـرای

بررسی جهانبینی در دو اثر اسطورهای حماسی شاهنامه و سرود نیبلونگن 37 /

بشر است .تنها پس از ظهور زرتشت است که سخن از واسطه به ميـان مـیآيـد.
(فرهادی1317 ،ش)43 :
 .3نبرد ميان خير و شر :شاهنامه بهترين و واالترين اثری است که پيکار نيکـی
و بدی را به نمايش میگذارد .آيين مزديسانی جهان را ميان دو منبع قدرتمند خير
و شر تقسيم میکرده است .آفرينش ،رهبری و پاداش گروه خير و نيکی بر عهده
اهورا -خدای پاکی -و گروه پلشتی و شر بر دوش اهريمن -خدای بـدی -بـوده
است .اهورا و اهريمن تا جهان بر پاست با يکـديگر در پيکارنـد و هـر از چنـد
گاهی يکی بر ديگری پيروز میشود و چندی میگذرد و بـر اثـر رويـدادهايی آن
ديگری پيروز میگردد.
 .4سرنوشت بشر :در شاهنامه بارها و بارها اعتقاد به حضور در جهانی پس از
مرگ و اينکه انسان پادافره شوم کارهای بد و پاداش نيک کارهای خوب خويش
را میبيند ،نمايان شده است .بارها و بارها از مينو ،بهشت و دوزخ سخن به ميـان
آمده و از جاودانگی آن ها نيز .فردوسی انسانهايش را نادانسـته بـه ناکجـا آبـاد
مرگ نمیفرستد؛ بلکه هر کسی به آسانی میتواند با توجه به اعمالش دريابد کـه
در سرای ديگر چگونه خواهد بود .زندگی همراه با خوشی جاودان ياتوأم بـا درد
و اندوهی جانکاه .تصور جهانی ديگر ،نشاٌت گرفته از جهانبينی خاص فردوسی
است که توسط آن ،مرگ را آسانتر ،زندگی را شادتر و پربارتر و فرجام انسانهـا
را به دور از بيهودگی و پوچی نشان میدهد .در شاهنامه همه چيز در دست خود
انسان نيست .قضا و قدر بر وی حکـم مـیرانـد .گـاه ايـن عناصـر آنچنـان بـر
سرنوشت او چيره هستند که تدبير ،انديشه و احساس ،قـدرت حضـور و جلـوه
نمیيابد( .همان )49 :با اين مالحظات ،به سرود نيبلونگن میپردازيم.
حماسه نیبلونگن لید
سرود نيبلونگن منظومهای حماسی است که حاصل افسانههای مختلفـی اسـت
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که ذهن شاعرانه اقوام ژرمنی در طی قرنها پرورانده است" .زيگفريد" 2شخصيت
اصلی اين حماسه ،قهرمان بزرگ اساطير ژرمنی و اسکانديناوی ،پسر شاه زيگموند
است که به روايتی در دربار شاه دانمارک و به روايتی ديگر در جنگل نزد آهنگری

بزرگ میشود .شمشيری سحرآميز به نام "بالمونگ" دارد که بـا آن همـه دشـمنان

خود را نابود میکند و"وافنير" اژدهـا را کـه نگهبـان گـنج نيبلـونگن بـوده اسـت
میکشد ،قلب او را خورده و در خون او غوطهور میشود و در پی آن نيرويی تازه
میيابد ،زبان پرندگان را میفهمد و تقريبا رويينتن میشود.
نيبلونگن در اساطير ژرمنی ،نژادی از موجودات بسيار کوتاه قامت است که در
جهان زيرين ،به نام "سرزمين مه"سکونت دارنـد و بـه سـبب نـام شاهشـان کـه
"نيبلونگ" است ،به اين نام خوانده شده اند و گنجی بزرگ در زير زمـين دارنـد.
زيگفريد پس از کشتن شاه آنها و پيروزی بر کوتولهای به نام "آلبـريش" گـنج را
به تصـرف در مـی آورد .پـس از آن صـاحبان گـنج ،يعنـی نخسـت زيگفريـد و
جنگاورانش و سپس بورگوندها نام نيبلونگن را برای خود انتخـاب مـیکننـد .در
ضمن واژه (ليد) به زبان آلمانی به معنی سرود میباشد.
بورگوندها ،قومی ژرمنی از تبار اسکانديناويايی هستند که نخست در جنـوب
شبه جزيرهی اسکانديناوی و کرانههای بالتيـک مـیزيسـتند ،سـپس بـه صـورت
متحدان روميان در شرق گُل و در آلمان عليا سـکنی گزيدنـد .پادشـاهی آنهـا در
اوايل قرن پنجم ميالدی ،تا رود راين گسترش يافت .پايتخت آنها ورمس ،شهری
آلمانی واقع در کنار رود راين بود .پادشاهی آنها ديری نپاييد و بر اسـاس افسـانه
نيبلونگن ،به دست هونها منقرض شد.
اين منظومه اثر شاعری اتريشی است که در آغاز قرن سيزدهم آن را در سی و
نه سرود و دو بخش تدوين کرد .بخش اول نوزده سرود دارد و با مرگ زيگفريد
پايان می يابد .بخش دوم که شامل بيست سرود ديگر است ،اتسل (آتيال) را نشان
میدهد که همسر خود را از دست داده است و تصميم دارد از کريمهيلده ،خواهر
1 Siegfried
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گونتر شاه بورگوندها خواستگاری کند.
در بخش اول ،بيشتر سرودها در شهر ورمس و در کنار رود راين و کاخ گونتر
روی می دهد .در سرود نيبلونگن ،گونتر پادشاهی را ميان برادران خود ،گرنوت و
گيسلر تقسـيم مـی کنـد .در کنـار آنهـا مـادر خردمندشـان بـا هنـر پيشـگويی و
خواهرشان ،کريمهيلده که زيباترين دوشيزه بورگوند بوده است زندگی مـیکننـد.
شبی کريمهيلده خواب هراسناکی میبينـد .بـاز دسـتآمـوز او از دامـنش پـرواز
میکند ،اما ناگهان در آسمان به دست دو عقاب پاره پاره میشود .اين خواب خبر
از عشق و بدبختی می داد .او قصد داشت تا با امتناع از ازدواج ،جلوی اين درد و
رنج را بگيرد .اما سرنوشت با او مخالفت میکند .چون زيگفريد را به دربار برادر
او می فرستد و کريمهيلده با يک نگاه شيفته اين قهرمان جوان مـیشـود .در ايـن
زمان" ،زيگفريد" گنج" نيبلونگن" را در تصرف خود داشت.
زيگفريد به دليل غوطهوری در خون اژدها رويينتن می شود .اما يک نقطه در
ميان کتف او به علت چسبيدن يک برگ زيزفون ،آسيبپذير باقی میماند .در اين
بين گونتر از زيگفريد میخواهد تا او را در راه رسيدن به برونهيلده ،ملکه زيبـای
ايسلند ياری کند .برونهيلده در اين زمان ،قدرتمندترين زن دوران خود بوده است
و برای ازدواج ،آزمونی سخت در پيش پای خواستگاران قرار میداد .زيگفريد بـا
پوشيدن شنل جادويی ،نامريی میشود و به گونتر کمک میکند تـا در ايـن نبـرد
پيروز شود.
مراسم ازدواج گونتر با برونهيلده و زيگفريـد بـا کريمهيلـده در يـک روز ،در
کنار رود راين و در کاخ پادشاهی گونتر برگذار میشود .اما دوران شـادی ديـری
نمی پايد .در مشاجره ميان برونهيلده و کريمهيلـده ،ملکـه ايسـلند بـه فريبـی کـه
خورده است پی میبرد و تصميم میگيرد تا توهينی که به شرافت او شـده اسـت
را جبران کند.
در اين ميان هاگن ،وزير مکار گونتر وظيفـه انتقـام از زيگفريـد را بـه عهـده
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میگيرد .ابتدا با حيله راز آسـيبپـذيری زيگفريـد را از زبـان کريمهيلـده بيـرون
می کشد ،سپس در طی يک شکار از پشت به او خنجر میزند .زيگفريد در حالی
که قاتالن خود را نفرين میکرد ،کشته میشود .سپس گنج افسـانهای بـه تصـرف
پادشاه بورگوندها ،گونتر در میآيد.
کريمهيلده ،پس از مرگ همسر خود فقط برای انتقام گرفتن زندگی مـیکنـد.
به همين خاطر با آتيال ازدواج میکند .تنها به شرطی کـه ايـن پادشـاه هـونهـا و
خدمت گزار او قسم به اطاعت از او بخورنـد .از آن پـس دوازده سـال در دربـار
اتسل زندگی میکند ،تا سرانجام زمان انتقام فرا میرسد .گونتر با همراهان خـود،
علی رغم هشدار هاگن به سرزمين هونها میرود .در طـی ضـيافت بزرگـی کـه
تمام بزرگان بورگوند در آن دعوت داشتند ،سربازان به اشاره بلودلين برادر اتسل
و به خواهش کريمهيلده ،تمامی سرداران را مـیکشـند .هـاگن بـه نشـانه انتقـام،
اورتليب فرزند اتسل را میکشد .شاه هونها که تا آن زمان سعی میکـرد در ايـن
جريان وارد نشود ،مجبور به صدور فرمان حمله میشود .کريمهيلده بـرای انتقـام
بيشتر ،فرزند ديگر خود را به نبرد با دايـی خـود وا مـیدارد و در مقابـل ،گـونتر
فرزند را در مقابل چشمان مادر میکشد .در نبـرد بزرگـی ،تمـامی بورگونـدها و
هونها ،کشته می شوند .خدمتگزار آتيال از کريمهيلده خواهش میکنـد تـا او را
وادار به مبارزه نکند ،اما ملکه نمیپذيرد و در نبرد بزرگی اين خـدمتگـزار نيـز
کشته میشود .شب هنگام ،به فرمان کريمهيلده آتش بزرگی در تاالر برپا میشود.
يکی از بزرگان دوست با آتيال ،هاگن و گونتر را اسير مـیکنـد و نـزد کريمهيـده
میبرد .او التماس میکند تا ملکه از جان اين دو تن درگذرد .اما بانوی زيبای رود
راين که ديگر احساسی در قلب خود ندارد ،نمیپذيرد.
کريمهيلده با اصرار از هاگن میخواهد تا جای گنج نيبلونگن را فاش کند .اما
او نمی پذيرد و ملکه در يک لحظه خشم ،با شمشير زيگفريد سر از تن هـر دوی
آنها جدا می کند .يکی از اسيران بورگوند در مقابل با کريمهيلده مبارزه کرده و در
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نهايت او را نابود میکند .سپس منظومه با مرگ ملکه پايان میيابـد .در ايـن اثـر،
آتيال ديگر يک بالی آسمانی نيست .او پادشاهی است صلحجو که ميلی به مبارزه
و کشور گشايی ندارد.
در سرود اصلی ،نابودی بورگوندها به دست آتيال صورت میگيرد .کريمهيلده
هم به دست خود ،از برداران و وزير آنها انتقام میگيرد .سپس تاالر اتسل را بـه
آتش میکشد و خود نيز در شعلهها نابود میشود .در افسانههای اسکانديناويايی،
گونتر قهرمان داستان است .اما در مقابل اين هاگن است که شخصيت غالب را در
داستانهای ژرمنی ايفا میکند .در واقع ،اين شخصيت نمود کاملی از نژاد پرسـتی
آلمانی است ،و تقريبا با همان نوع خصوصيات اخالقی.
در کل ،سرود نيبلونگن بزرگ ترين اثر حماسـی آلمـانی اسـت و خوانـدن آن
برای داشتن دانشی در مورد افکار اين سرزمين ،ضـروری بـه نظـر مـیرسـد .در
واقع ،سرود نيبلونگن در ادبيـات آلمـانی و اسـکانديناويايی ،جايگـاهی همچـون
شاهنامه در ادبيات فارسی دارد( .سعادت1311 ،ش)9-11 :
عصر ـ روزگار و شکلگیری سرود نیبلونگن
هيچ اثر حماسی را نميتـوان جـدا از سـاختار تـاريخی و شـرايط اجتمـاعی و
فرهنگی آن بررسی کرد (اسـالمی ندوشـن1373 ،ش )13 :از ايـن رو در ابتـدا و
پيش از پرداختن به موضوع اصلی اين بخش ،اشاره مختصری به شرايط اجتماعی
و فرهنگی قرون وسطی ـ که زمينهساز ظهور حماسه نيبلونگن است ـ میشود:
قرون وسطی در تاريخ اروپا و مخصوصاً اروپای غربـی ،عنـوان دوره بـين قـرون
قديم و قرون جديد است .ابتدا و انتهای دقيقی نمیتوان برای قرون وسـطی در نظـر
گرفت .زيرا در مراحل ابتدايی و انتهايی اين دوره ،تحوالت تدريجی بوده است .ايـن
دوره در آلمان و اتريش ـ سـرزمين خواسـتگاهی نيبلـونگن -از اواخـر سـده ششـم
ميالدی آغاز میشود و تا سده پانزدهم نيز ادامه میيابـد .در صـدر ايـن دوران ،رواج
مسيحيت و غلبه آن بر تمامی شعائر زندگی انسانها ديده مـیشـود .کليسـای قـرون
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وسطی با هر انديشه ،جهانبينی و جنبشی که با نظر کشيشـان مخـالف بـوده و يـا در
تضاد با دستورالعملهای آنان بوده ،بـه شـدت برخـورد مـیکـرده و آن را پيکـار بـا
خداوند تلقی نموده و مرتکب و عامل آن را به شيوههای گوناگونی مجازات و نـابود
می ساخته است .کتب بـر جـای مانـده از ايـن دوره معمـو ّال بسـيار مـذهبی هسـتند
(زرشناس1311 ،ش )41-42:هر چه از قرون وسطی بـه سـده پايـانی آن نزديـکتـر
شويم ،نفوذ عنصر مسيحيت کمرنگتر میشـود .بـه گونـهای کـه از قـرن چهـاردهم
نخستين طغيانها بر ضد ميراث مسيحيت و هر نوع تفکر دينی شروع میشود .قـرون
وسطی از نظر زندگی اجتماعی و سياسی ،مبتنی بر نوعی نظام ملوکالطوايفی بـوده و
نظام اقتصادی آن تکيه بر زندگی قتصادی فئودالی داشته است .در قـرون وسـطی بـر
ال تنهـا دو کشـور فرانسـه و
خالف امروز مفهوم ملّت -دولـت وجـود نداشـت؛ مـث ّ
انگليس نظام متمرکز و منسجم داشتند ،از کشورهای آلمان ،دانمارک ،بلژيـک و .......
خبری نبود و به جای اينها تعلقات قومی و قبيلهای وجود داشت( .همان)42 :
حماسه نيبلونگن حدوداً در سـال  1255مـيالدی سـروده شـده اسـت کـه از
سدههای پايانی قرون وسطی به شمار میآيد .در اين دوران تسـلط مسـيحيت بـه
شدت قبل نيست و کما بيش از غلبه آن کاسته شده است و نيز تعقـل و تفکـری
که بر پايه دين نباشد ،اندک اندک رشد میکند .ايـن تـاريخ بهتـرين زمـان بـرای
مکتوب شدن حماسه هاست .زيرا هر چند ترس از مخالفت با کليسا هنوز وجود
دارد اما ابراز عقيده و نوشتن متـون غيـر مـذهبی ديگـر آنچنـان تهديـدی بـرای
انديشمندان و به طور ويژه شاعران و نويسندگان به شمار نمیآيد .بـا ايـن حـال
بسياری از آنان از برجا گذاشتن نام خويش در حماسه پرهيز کردهاند .در کـل در
قرون وسطی خصوصاً تا پايان سده سيزدهم ،نويسندگان اکثـر آثـار غيـر مـذهبی
نامعلوم و گمنام هستند( .ليچنستايد1991 ،م)2 :
مسأله جهانبینی در حماسه نیبلونگن لید
اين حماسه به زندگی و مرگ دو قوم کهـن و باسـتانی مـیپـردازد ،ايـن اثـر
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درونمايهای غير مذهبی دارد و حتی پای را از اين فراتر نهاده به مقابله با برخی از
اعتقادات مذهبی بر میخيزد .به عنوان مثال شاعر نيبلونگن به اتسل که پادشـاهی
کافرکيش است شخصيتی بسيار منطقیتر ،صلحجوتر و داناتر میبخشد تا به گنتر
که پادشاهی مسيحی است.
با حضور در چنين جامعه پر رعب و وحشتی کـه کـورکرايی و تحجّـر در آن
رواج داشته است ،انتظار نمیرود اثری ظهور يابد که جهانبينی خاص و مترقی را
منعکس کند .از ديگر سوی شاعر و نويسنده نيز نمیتواند از گونهای جهانبينی و
نگرش به مسائل زندگی انسان و پيرامونش بیبهره بوده باشد .شاعر نيبلونگن نيز
با توجه به اين نکته که خفقان قرون وسطايی را تجربه میکرده است از اين قانون
مستثنی نيست( .فرهادی1317 ،ش)13 :
با اين وجود در ارتباط با مقوله جهانبينی ،به نکات زير میتوان اشاره نمود:
 .1انسان و انسانيت :در جهانبينی شاعر نيبلونگن همـه چيـز در ظـاهر افـراد
خالصــه مــیشــود .انســانهــای نيبلــونگن تنهــا صــورتکی از انســان هســتند.
شخصيتهای آن هيچ ژرفا و پسزمينه ای ندارنـد .حتـی جسـم بـودن آنهـا نيـز
سطحی است و محدود به ظاهری است تنها برای ديـده شـدن و حضـور يـافتن.
(مولر2552 ،م)3 :
انسانها در حماسه نيبلونگن به نمادهای نيکی و پليدی تقسيم نمـیشـوند .بـه
نظر میرسد که همگی قهرمانان داستان روی خط مسـابقهای ايسـتادهانـد کـه بـا
شروع داستان به سمت سقوط و انحطاط پيش میروند .در حماسه نيبلونگن اثری
از انسان کيهانی نيست .انسانها آرمانی و تاريخی هستند که با لغـزشهايشـان بـه
سمت سقوط پيش میروند .در ميان تمام اين تفاوتها مهمترين شباهت بـن مايـه
نيکی و پليدی در شاهنامه و سرود نيبلونگن لغزش قهرمانان است کـه منجـر بـه
سقوط آنها می شـود و نـابودی خـود و ديگـران را بـه بـار مـیآورد .در سـرود
نيبلونگن دورههای فرمانروايی نيکی و پليدی را مانند شاهنامه به صـورت مطلـق
نمی بينيم .از آنجا که در سرود نيبلـونگن انسـان کيهـانی وجـود نـدارد خواننـده

 / 104مطالعات ادبيات تطبيقی ،سال ششم ،شماره  ،23پاييز 1391

همواره با فرآيند لغزش ،سقوط و انحطاط روبروسـت .انسـان آرمـانی در سـرود
نيبلونگن در روندی سريع به انسان تاريخی و ناهنجار تبديل میشـود( .رحمـانی
مفرد1395 ،ش)79-15 :
 .2خداوند و مذهب در جهان بينی شاعر :گفته شد که در نيبلونگن همه چيـز
بر اساس ظاهر انسانها سنجيده میشود .اين حماسه در زمانی شکل میگيرد کـه
تسلط مسيحيت به اوج خود رسيده است .اما عمالً به جز تعدادی مراسم و آيـين
مانند به کليسا رفتن يا انجام مراسم عيـد پـاک و نيـايشهـای بامـدادی بـانوان و
حضور يک کشيش ،مذهب نمود بسيار کمرنگی يافته است.
 .3سرنوشت انسان :در اين اثر همه چيز به نيستی و مرگ مـیانجامـد .مرگـی
زودرس ،ناکام ،ننگين و برخاسته از کينه و حسادت .تمام قهرمانان اصلی هـم بـه
قتل میرسانند و هم کشته میشوند .زيگفريد ،گونتر ،کريم هيلـد ،هـاگن ،گيـزل
هر ،گرنوت ،فولکر از اين قانون پيروی میکنند .تنها دو تن از قهرمانان مهم يعنی
برون هيلد و اتسل از فرجام مرگ در امان میمانند.
 .4قضا و تقدير از پيش تعيين شدهای بر تمـامی انسـانهـا حکـم مـیرانـد:
تقديری که هميشه شوم است و فرجام ناخوشايندی را برای تمامی قهرمانان رقم
میزند .دسيسههای تقدير در اين حماسه بسيار ظريف و پيچيـده اسـت .انسـانها
همه بازيچههای اين تقديرند که عدهای زودتر و عدهای ديرتـر فريفتـه بـازی او
میشوند و خود را به دام هالکت میاندازند .آدمی با اينکه میداند چه بر سـرش
خواهد آمد اما نمیتواند با اين سرنوشت مقدر محتوم مبارزه کند .حتی نمیتواند
از آن بگريزد( .فرهادی1317 ،ش)11-19 :
نگاه به برخی ویژگیهای مشترک هر دو اثر
وقتی که بحث از مقايسه ی دو اثر به ميان مـیآيـد خـواه ايـن دو اثـر زبـان
مشترکی داشته خواه به زبانهای متفاوت نوشته شده باشد ،توجه به چنـد عنصـر
مهم و اصلی بديهی مینمايد :الف ـ ساختار ظاهری دو اثر ب ـ محتوای کلی دو
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اثر ج ـ بن مايههای مشترک( .همان )74 :با توجه به جايگاه شاهنامه نزد ايرانيـان
و نيبلونگن ليد نزد آلمان ها میتوان به برخی نکات جالب توجه دست يافـت ،از
جمله اين که .1 :در نگاه اول به شاهنامه و نيبلونگن ،نخستين چيزی که به چشـم
میآيد ،قالب ظاهری آنان است .هردو حماسه بهصورت شعر سروده شـده اسـت
که از دير باز بهترين ،ماندگارترين و در يادماندنی ترين شکل برای بيان درونيات
بوده است .2 .شاهنامه و نيبلونگن هر دو در قالـب حماسـه سـروده شـده انـد و
اصلی ترين رفتار در حماسه جنگ است در جلوههای گونـاگون آن .پيکـار ميـان
خيرو شر ،انسانهای طبيعی و ماورائی و حتی حيوانـات (در شـاهنامه ،پرنـده ی
افسانه ای "سیمرغ" و در نيبلونگن ،اژدههای مخوف "وافنیر" نقش برجسـته ای
ايفا میکنند و در سرنوشت داستان و ابر قهرمانان آن بسيار مهم هستند) ،به همراه
داليل اين کارزارها از عشق و کين و حسد و جاه طلبی گرفتـه تـا عِـرق ملـی و
اجبار و خدعه ،همه و همه مانند پس زمينه ای هستند که تمام حماسه هـا در آن
چيده میشوند و هر کدام جايی میگيرند و تبلور مـیيابنـد ( .سـرامی1371 ،ش:
 .3 )279در هردو اثر ما شـاهد دو ابـر قهرمـان رويـين تـن بـه نـام "رسـتم" و
"زیگفرید" هستيم که تقريباً دارای عملکرد مشابهی هستند و حتی مـرگ آن هـا
بسيار اندوه بار و تراژيک است .4 .هر دو حماسـه بنـوعی سـعی در نشـان دادن
روح سلحشوری و پهلوانی را در ميان ملت خود دارند .1 .با نگاه کلی تر میتوان
در هر دو اثر رويدادهای مهم و مشترکی مثل :مرگ ،سفر ،ميهمانی و بزم ،ازدواج،
و عشق را مشاهده نمود.
نتیجهگیری
تمام اقوامی که به لحاظ پيشينه تاريخی خود دارای آثار حماسی -اسـطورهای
هستند ،مثل آلمانها و ايرانيان به ادبيات حماسی خود افتخار میکنند .ايرانيان بـه
شاهنامه فردوسی و ژرمنها به سرود نيبلونگن میبالند .ما ايرانيان به ابر قهرمـان
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افسانهای خود "رستم" میباليم و ژرمن ها بـه هـم بـه قهرمـان افسـانهای خـود
"زيگفريد" .هردو حماسه بهصورت شعر سروده شده است .هـردو اثـر يکـی در
شرق و ديگری در غرب از جايگاه ويژهای برخوردارند .در هردو اثـر مـا شـاهد
وجوه مشترک زيادی مثل جنگ ،کينخواهی ،و انتقام هستيم .اما نکته بسيار مهـم
در چنين آثاری ،نقش جهانبينی و نگرش جهانبينانه شاعر يا نويسنده از اهميـت
ويژهای برخوردار است .شاهنامه اراده «بودن و برجا ماندن» سرزمين ايـران را بـا
آوايی بلند اعالم میکند .دستاورد ارزشمند آن نشان دادن "انسـان کامـل" اسـت
بدون در نظر داشتن مرزها و قراردادها .در اين اثر واالترين و برتـرين پيـامهـای
انسانی را میشود ديد .در جهانبينی شاهنامه میتـوان مهمتـرين مسـائل زنـدگی
آدمی را که بشر ،امروزه نيز با آنها روبروست ،مشاهده کرد .خداوند ،خرد ،آزادی،
سرنوشت و مرگ .نگرش فردوسی به هر کدام از اين مسـائل ،خـاص و درخـور
تعمق و تعقل است .نگرشی که هم ريشه در انديشههای ايران پيش از اسالم دارد
و هم مايه از اين دين نو پا و قدرتمند يافته است .از ديگر ويـژهگيهـای آن «روح
سلحشوری ،پهلوانی و جوانمردی» و "جهانشمولی" در آن است .در جهان بينی
نيبلونگن ،همه چيز در ظاهر افراد خالصه مـیشـود .انسـانهـای نيبلـونگن تنهـا
صورتکی از انسان هستند .شخصيتهای آن هيچ ژرفا و پسزمينهای ندارند .حتی
جسم بودن آنها نيز سطحی است و محدود به ظاهری است تنها برای ديده شـدن
و حضور يافتن .انسان حماسه نيبلونگن ـ گذشته از ظاهر و شرايط اجتماعی کـه
مؤثرترين عامل در شخصيت وی به شمار میآيد ـ بر دو اصل استوار است :کينه
و عشق ميان زن و مرد .تمام رويدادها بر پايه ايـن دو عنصـر شـکل مـیگيرنـد،
سرنوشتها بر اساس آن رقم میخورند و مرگها نيز به خاطر آن روی میدهند.
اين دو مضمون قوی و کهن ژرمنی در تلفيقی با حضور چشمگير جنگهـا قـرار
میگيرند و باعث میشوند که حماسه نيبلونگن حتی به امروزه نيـز بـر ادبيـات و
هنر تاٌثير داشته باشد .و نکته آخر در مورد سرود نيبلونگناين است کـه-بـرخالف
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شاهنامه ـ بهطور کلی مذهب و خداوند در آن جايگاه در خور توجهی ندارد.
كتابنامه
الف .کتاب
.1اسالمی ندوشن ،محمد علی1313( .ش) .داستان داستانها .تهران :چاپ هشـتم.
شرکت سهامی انتشار.
1373( --------------------- .2ش) .زنـــدگی و مـــرگ پهلوانـــان در
شاهنامه .چاپ هفتم .تهران :آثار.
.3بيرونی ،ابوريحان1923( .م) .آثار الباقيه عن القرون الحاليه .آلمان :اليپزيک.
.4دهمرده ،برات1311( .ش) .تاريخ سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ايـران
در دورة سامانيان ،ديلميان و غزنويان .چاپ  .1تهران :دانشگاه پيام نور.
.1رياحی ،محمد امين1371( .ش) .فردوسی .چاپ  .1تهران :طرح نو.
.3زرينکوب ،عبد الحسين1371( .ش) .دو قرن سکوت .چاپ  .9تهران :سخن.
.7سرامی ،قدمعلی1371( .ش) .از رنگ گل تـا رنـگ خـار .تهـران :چـاپ سـوم.
انتشارات علمی و فرهنگی.
.1سعادت ،اسماعيل1311( .ش) .سرود نيبلونگن .چاپ دوم .تهران :سروش.
.9سيدحسينی ،رضا1373( .ش) .مکتبهای ادبی .تهران :چاپ يـازدهم ،جلـد اول.
انتشارت نگاه.
.15صفا ،ذبيحاهلل1333( .ش) .حماسه سرايی در ايران .تهران :اميرکبير.
.11سعدی ،مصلحالدين1377( .ش) .گلسـتان سـعدی .بـه تصـحيح غالمحسـين
يوسفی .تهران :انتشارات خوارزمی.
.12فرهادی ،فرحناز1317( .ش) .مقايسه شاهنامه (قسمت اساطيری) .بـا حماسـه
نيبلونگن ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسـالمی ،واحـد علـوم و
تحقيقات تهران.
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.13کوساکابه ،کازوکو1312( .ش) .مقايسه شاهنامه و گنجـی .چـاپ اول .تهـران:
نشر نی.
.14گويری ،سوزان1311( .ش) .آناهيتا در اسطورههای ايرانی .چاپ اول .تهـران:
ققنوس.
.11ليچنستايد ،رابرت1991( .م) .نيبلونگن ليد .آمريکا :ادوين ملن پرس.
.13مولر ،جان دريک2552( .م) .نيبلونگن ليد .برلين :اريش اشميت.
.17همايی ،جالل الدين1371( .ش) .تاريخ ادبيات ايران .تهران :هما.
ب .مقاله
.11پنجهشاهی ،پرستو1319( .ش) .بررسی تطبيقی نبرد پدر و پسر در دو افسـانه
ژرمنی« ،رستم و سهراب /هيلد براند و هادو براند» ايرانی ،فصلنامه مطالعـات
ادبيات تطبيقی .سال پنجم .شماره  .13صص 117ـ.99
.19حامدی ،گلناز1313( .ش) .اسـطوره و ادبيـات :مجموعـه مقـاالت .ـ تهـران:
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
.25رحمانیمفرد ،الهام1395( .ش) .بررسی تطبيقی نيکی و پليدی در دو حماسـه
شاهنامه فردوسی و سرود نيبلـونگن .فصـلنامه پـژوهش ادبـی دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز .شماره بيست و دوم.
.21زرشناس ،شهريار1311( .ش) .دو ماهانه خبری ـ اطالع رسانی .سـال هشـتم.
خرداد تا آبان.
.22قبادی ،حسينعلی ـ بزرگ بيگدلی ،سعيد ـ عباسی ،حجت1319( .ش) .بررسی
و مقايسه سبک حماسه سرايی ايلياد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی ،فصـلنامة
(علمی ـ پژوهشی) .ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسـالمی
واحد تهران جنوب .شماره .11
.23علوی ،فريده1313( .ش) .نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قـرن نـوزدهم،
مجله پژوهش زبانهای خارجی ،شماره .27

