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 چکيده 

ذر هگرکند تا از این ها به جهان، ضرورت مطالعه در آثار ادبی را دو چندان میتفاوت نگاه انسان

این  ات تطبیقی راهی علمی برایرهنگی ملل میسّر شود. ادبیّ ف -شناخت انسان و پیوندهای ادبی

 ستند کههادبیّات سرزمین خویش و جهان فردوسی و شکسپیر ستارگان  شناخت و تأثیرگذاری است.

یاوش، ساند. اگرچه در بدو امر، داستان دهی خلق کرنظیربی شرق و غرب آثار ۀدر خاستگاه اندیش

اژدی را های ترلکن، بررسی اثر، انطباق آن با ویژگی ،رسدنظر نمیروایتی تراژیک همچون اتللو به

 فته،یا تحلیلی انجام-که با روش تطبیقی حاضر ۀمقالهدف  طلبد.دهد که نوشتاری دیگر مینشان می

ی من بررسضشکسپیر است که  ۀفردوسی و اتللو نوشت ۀداستان سیاوش از شاهنام ۀمایبررسی درون

های یافته آشکار گردید. هاآن بعضاً متفاوت ها، وجوه مشترک ومضامین دو اثر و واکاوی داستان

قی های اخالویژگی های خود را بر توصیفعر اساس داستانتحقیق مبیّن این مطلب است که دو شا

رک وقوع عامل مشت« حسادت»و  ستهاها بیش از تفاوتوجود شباهت اند. در این دو اثربنا نهاده
ه کی است دهندۀ این نکتۀ مشترک در هر دو تراژدحوادث بوده است. همچنین نتایج حاصله نشان

ست. ااطفه نظیر صداقت و ع ،تجلّی خصایصی انسانی ۀز عرصجدال قهرمان و سرنوشت بیش از هر چی

و دهای تحال تفاوتی مهم که در این قرائت دریافت گردیده حاکی از آن است که شخصیّ با این

یاوش از ت سای که شخصیّ گونهبهندارند؛  ص خود در تراژدی دیگرداستان انطباق دقیق با همزاد مشخّ

 . های اتللوستزدمونا و گاهی یادآور ویژگیاخالقی د  های برخی جهات منطبق با ویژگی
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 مقدمه -1

صورت شفاهی و های ادبی است که بهترین بخشادبیّات داستانی، یکی از مهم

است که های داستانی یابد. تراژدی از جمله روایتمکتوب ثبت، انتقال و رواج می

مخاطبان خاصّ خود را دارد و در فرهنگ های گوناگون به شکلی یکسان معنی شده 

قالبی کهن در نمایش است که سقوط انسانی سعادتمند را از  ،در اصطالح»است. 

. قهرمان (124: 1387 داد،)«دهدبختی نشان میشوکت و بزرگی به ذلّت و نگون

احساسات  ،شودسرنوشت شوم می داستان که اغلب به سبب خودبرتربینی دچار

متناقضی همچون غم، شادی، بیم و امید را در خود دارد و به مخاطب انتقال 

رنج تراژیک از این جهت مطلوب است که »دهد تا نفس و روح او را جال دهد. می

. اثرگذاری (94: 1387 ندوشن،اسالمی)«شودب تطهیر نفس و تهذیب روح میموج

ما را بیش از پیش از این »احساس مسئولیت انسان است و تراژدی در برانگیختن 

تراژیک مرتکب گناه و خطا  هایتکند که ما نیز همچون شخصیّمینکته آگاه 

ها های احساسی و درونی این شخصیّت. بدیهی است تناقض(88: 1390لیچ،)«شویممی

 سزایی دارد.در همراه و درگیر کردن مخاطبان با حوادث داستان نقش به

شود. میاصلی به دست یکی از نزدیکان کشته  ها شخصیّتدر اغلب تراژدی

ا اگر برادری، برادر امّ ،انگیزدکشتن دشمن در داستان ترس و شفقت را بر نمی»

البته  ،خود، یا پسری، پدر خود را بکشد یا مادر فرزند و فرزند مادر را هالک کند

. گذر زمان تراژدی (136: 1387 ب،کوزرّین)«شودترس و شفقت می موجب انگیزش

هایی این تغییرات افزوده شدن ویژگی ۀارسطویی را دستخوش تغییر نمود. از جمل

خودخواهی و بازشناخت قهرمانان است که در مجالی دیگر قابل  گویی،نظیر پیش

 بررسی است.

های تراژیک ایران و انگلستان نزدیکی محتوایی این آثار با نگاهی به داستان

ترین شاعران ایرانی در شاهکار خود محسوس است. فردوسی یکی از شاخص

ۀ گوید و شکسپیر، چهرشاهنامه، از حکمت، اخالق، شجاعت و عشق سخن می

ادبیّات کالسیک غرب نیز مباحثی چون اخالق و عشق را در آثار خود  ۀبرجست

جهان، باید های این دو نگین ادبیّات سازد. برای درک نزدیکی اندیشهمطرح می
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ی پیدا های مشترک و گاه متفاوتها ویژگیآثارشان را با هم تطبیق داد تا از میان آن

 ادبیّات تطبیقی است. شود که این کار بر عهدۀ

ادبی ّات تطبیقی در پی کشف روابط ادبی ملل مختلف و میزان تأثیرگذاری و نفوذ 

فرهنگی است؛ زیرا همان طور  نوعی داد و ستد»اقوام گوناگون بر یکدیگر است.  فرهنگ

ها هم که یکی از ارکان ات آنگذارند، ادبیّکه فرهنگ ملل مختلف بر هم تأثیر می

تر به . با نگاهی گسترده(53: 1388 شرکت مقدم،)«گذارندفرهنگ است، در هم اثر می

ی انسان  «ما»ات تطبیقی، ادبیّ»رسیم: می بحث ادبیّات تطبیقی به این تعریف جامع

. (32: 1389 احمدکیا، ؛رادفر)«دهدعمق تاریخ پیوند می مند را برای تفسیر، بهزمان

ات تطبیقی به دنبال تی با فرهنگ خالص وجود ندارد و ادبیّدانیم که هیچ ملّمی

ه به موانع سیاسی، نژادی و زبانی به بررسی توجّبی»کشف این پیوستگی فرهنگی، 

بندها با درک پیوندهای  و تا فارغ از تمام قید (17: 1396 رسمی،)«پردازدات میادبیّ

رات به شناخت او نائل شود و بر این نکته تأکید نماید که تفکّ  ،فکری ابناء بشر

گاه آن چنان به  ،اندخاکی زیستهۀ ای از این کربزرگان ادبی که هر کدام در گوشه

 اند.ند که گویی به وحدت رسیدهاهم نزدیک

 مسأله و سؤاالت تحقيقبيان  -1-1

هنر ادبیّات در طول تاریخ توانسته است با درآمیختن اندیشه و احساس، چگونه 

ها به یکدیگر شود. حکایات، قصص و زیستن را به بشر بیاموزد و سبب نزدیکی ملّت

ای مشترک با ادبیّات سایر ملل داشته تواند ریشههای حماسی هر کشور میداستان

یابند و گسترش ها را بقّقان و ادب پژوهان است که این ریشهمح ۀباشد. بر عهد

شود مگر به کمک ادبیّات تطبیقی. تالش ادبیّات تطبیقی این کار میسّر نمی دهند و

بزرگان ادبی ملل  ۀها و سوق دادن اندیشیافتن راهی روشن برای نزدیکی فرهنگ

 سوی هدفی واحد است.به

باشد که از ترین انواع ادبی از دیدگاه ارسطو میمهم ادبیّات نمایشی و قالب تراژدی از

ها قهرمان در اغلب تراژدیهای دیگر راه یافته است. یونان باستان و روم به سرزمین

داشتنی با یک خطای خواسته یا ناخواسته مسبّب فرجامی شوم برای خود دوست
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 :شود. این نوشته بر آن است تا نشان دهد کهمی

مرتکب اشتباهات سیاوش و اتللو نیز های های موجود در تراژدیآیا شخصیّت 

 تراژدی کدام است؟این دو های میان تشابهات و تفاوتشوند؟ ساز میسرنوشت 

 اهداف و ضرورت تحقيق -2-1

برای شناخت بهتر ادبیّات  فردوسی و شکسپیرتراژیک  هایداستانکندوکاو در 

با بررسی باشد و سعی دارد پژوهش می های انجام ایناین دو سرزمین از ضرورت

 به اهداف زیر دست یابد: ،ه و تمایزیافتن تشابها و تراژدی

 سیاوش و اتللو افتراق دو تراژدیشناخت وجوه اشتراک و  -1

 های هر تراژدیقوّت و ضعف شخصیّتشناخت نقاط  -2

 تحقيق ۀپيشين -3-1

 ۀمعاصر ایران و غرب دربارات نقد ادبی در ادبیّ ۀهی در حوزآثار قابل توجّ

تألیف و ترجمه درآمده است. از آن جمله،  ۀهای فردوسی و شکسپیر به رشتتراژدی

، بررسی تطبیقی زیباشناسی شرّ»در تحقیقی با عنوان  (1389)رادفر و احمدکیا 

کوشیدند تا  ، در کهن نامۀ ادب پارسی،«در نگاه فردوسی و شکسپیر جایگاه شرّ 

در آثار این دو شاعر انجام دهند. در این تحقیق  مفهوم شرّ ۀبارپژوهشی تطبیقی در

دار در تراژدی را با نگاه شکسپیر که وام شرّ ۀنگاه فردوسی به مسئل ۀتوان فاصلمی

های فراوان در مشاهده کرد. به رغم پژوهش ،تی یونان در باب تراژدی استر سنّتفکّ

ی بر قرائت تطبیقی مع و مستدلّمورد آثار فردوسی و شکسپیر، تاکنون تحقیق جا

میان داستان سیاوش از فردوسی و اتللوی شکسپیر متمرکز نشده است. در این 

ها ها، محتوای دو اثر بررسی و وجوه اشتراک و افتراق آنجستار، ضمن شرح داستان

 گردد.های نوآورانه و ضروری بحث آشکار میتحلیل و سویه
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 های تحقيقبحث و یافته -2

 هاروایت داستان -1-2

های شاهنامه است که به دو بخش داستان سیاوش، یکی از مشهورترین داستان

ایرانی به سبب رهایی از  ۀحضور سیاوش در ایران و توران تقسیم می شود. شاهزاد

شود تا راه و رسم سرنوشت پیش بینی شده، پس از مرگ مادر به رستم سپرده می

بر او  -ودابهس -همسر پدر  گردد.مینزد پدر باز  در جوانیسیاوش  .زندگی بیاموزد

شود؛ با پذیرد و در گیرودار گریز از معرکه لباسش پاره میسیاوش نمی ،بندددل می

آزمایش گذر از آتش باقی ای جز گناهی وی، چارهوجود اذعان همگان بر بی

داند اگر گذرد و میسیاوش سوار بر اسب از دل کوه آتش به سالمت می ماند.نمی

خود پشیمان و نسبت به  ۀکیکاووس سودابه را مجازات کند، پس از چندی از کرد

ماندن  بنابراین ضمن شفاعت از سودابه، برای در امان شود؛چرکین می سیاوش دل

افراسیاب یارای  رود.قابله با تهاجم شاه توران میهای احتمالی، به ماز دسیسه

جنگ  ۀکیکاووس بر ادام پذیرد.سیاوش می ،فرستدمقاومت ندارد و تقاضای صلح می

پس راهی جز قبول  بندی به پیمان مصمّم است،سیاوش در پای أکید دارد وت

بیند. بخش دوم زندگی او از و رفتن به سرزمین توران نمی« پیران ویسه»پیشنهاد 

 شود.این مرحله آغاز می

دختر افراسیاب ازدواج « یسفرنگ»دختر پیران و « جریره»سیاوش در توران با 

ت سیاوش نزد افراسیاب و تورانیان عموی فرنگیس از محبوبیّ« گرسیوز» کند.می

از  یافتن سیاوش است، و همواره در پی ترساندن افراسیاب از قدرت  بوده ناخشنود

که پادشاه قصد مبنی بر این ؛کندسویی دیگر نزد سیاوش از افراسیاب بدگویی می

های گرسیوز، افراسیاب فرمان قتل را ر نهایت با دسیسه چینید جان تو را دارد.

 کند و سیاوش در غربت کشته می شود.صادر می

داستان اتللو نیز از جنس عشق و حسادت است. اتللو، سرداری مغربی است که با 

را تسخیر و « برابانشیو»دختر سناتور « دزدمونا»های خود قلب تعریف دالوری

دار اتللو که از آجودانی پرچم« یاگو»ط برابانشیو توسّ کند.ج میپنهانی با او ازدوا

متّهم شود و اتللو را به فریب دخترش از ماجرا آگاه می ،عصبانی است« کاسیو»
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رسد که در این بحبوحه خبر می شود،سخنان دزدمونا ماجرا روشن میبا  کند.می

دزدمونا خالف میل  شود.حمله به قبرس هستند. اتللو عازم نبرد می ۀترکان آماد

 -خدمتکار دزدمونا -«امیلیا»شود. یاگو و همسرش پدر، به همراه همسر رهسپار می

دارد نیز،  عاشق پیشین دزدمونا که هنوز عشق او را در سر« ردریگو»و همچنین، 

ا امّ ،دهدتللو نشان مییاگو در ظاهر خود را دوست ا شوند.راهی این سفر می

ترین بخش  ّکند. مهمهایش را برای نابودی او یکی پس از دیگری اجرا مینقشه

دسیسه، به دست آوردن دستمال اهدایی اتللو به دزدموناست تا به دروغ بگوید 

ل او را اتللو خیانت همسر را باور و بدون تأمّ تمال را در اتاق کاسیو یافته است.دس

کاسیو که قرار بود همان شب  افتد،ها برمیای بعد پردهکند. لحظهیدر بستر خفه م

شود تا ط یاگو کشته میتوسّ ردریگو ماند. ردریگو کشته شود، زنده می طتوسّ 

 سازد.ا نامه هایی که در جیب اوست، حقایق را آشکار می امّ ،هایش را برمال نسازدنقشه

اتللو با دریافتن  کند.یاگو را اعتراف می ویل آن بهامیلیا ماجرای دزدیدن دستمال و تح

 کشد.بی گناهی همسر عاشق پیشه اش خود را می

 ها بررسي محتوای تراژدی -2-2

ه به مجال برای بررسی وجود دارد که با توجّ یهای بسیاردر دو تراژدی ویژگی

 :شوندر در سیر تراژدی بیان میها به جهت حضور مؤثّ اندک، مهم ترین آن

 ت پردازیشخصيّ -1-2-2

های نویسنده افکار و اندیشه ۀرین عنصر داستان، بیان کنندتعنوان مهمبه تشخصیّ

های کنش هاست.ت تراژیک آنی برای فهم موقعیّو چگونگی پردازش، کلید مهمّ

ران یونان باستان است. فکری متفکّ  ۀدهد و این، ارثیت به داستان جان میشخصیّ

های متفاوت از ت ها با ویژگیپس باید شخصیّ ،تقلید  کردار می دانستارسطو تراژدی را 

ت مجموعۀ اختصاصاتی است شخصیّ» هم نوع خویش در داستان حضور داشته باشند.

اساسی  ۀ. نکت(53: 1370 )قادری،« سازدص میهای دیگر مشخّکه انسانی را از انسان

ثبت یعنی قهرمان سازی، ت اصلی داستان در سیر حوادث، در جهت متکامل شخصیّ
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یا منفی و ضدّ قهرمان است و چگونگی ارتباط این افراد حوادث داستان را رقم 

م شود و با آنچه انجاداستان آشکار می ت درونی اشخاص در طیّزند. هویّمی

ت روانی و اخالقی ت فردی است که کیفیّشخصیّ»کند. مطابقت پیدا می ،دهندمی

. (84: 1385 )میرصادقی،« وید و می کند، وجود داشته باشدگاو، در عمل او و آنچه می

مۀ ت و هستی هت عنصری است که عینیّشخصیّ»توان گفت: در تعریفی جامع می

در هر داستان با دو دسته (. 69: 1394 ،و دیگران زارعی)«عناصر دیگر وابسته به آن است

و  سته هستندکه مرکز ثقل حوادث دانهای اصلی تت مواجهیم. شخصیّشخصیّ

های تر شدن نقشهای فرعی که به پیشبرد اهداف داستان یعنی نمایانتشخصیّ

 کنند. در دو تراژدی مورد بحث هر دو دسته وجود دارند.اصلی کمک می

پیش از این گفتیم که داستان سیاوش به دو بخش زندگی در ایران و توران 

دارد: سیاوش و سودابه.  ت اصلی وجودتقسیم می شود. در بخش ایران دو شخصیّ

های فرعی این دوران عبارتند از: کیکاووس، رستم، مادر سیاوش، سرداران تشخصیّ

گر گویان، کنیز سودابه، دختران حرمسرا و مردمی که نظارهایرانی، موبدان، پیش

 عبور سیاوش از آتش بودند.

های تدر بخش توران دو بازیگر اصلی وجود دارد: سیاوش و گرسیوز. شخصیّ 

فرعی عبارتند از: افراسیاب، پیران ویسه، سپاهیان توران و ایران، اسرای تورانی، قاصد، 

 یاران سیاوش و گرسیوز در بازی چوگان، فرنگیس، جریره، پیلسم و گروی زره. 

ای زیبارو و نماد پاکی و ت اصلی در هر دو بخش، شاهزادهسیاوش شخصیّ

، به سوی یابدق کم خردی است، پناهی نمیچون در پدر که عاش»گرایی است. آرمان

-24: 1390)امینی وگودرزی، «است و موجب افتخار که تدافعی جنگی گریزد؛جنگ می

شود. کرداری، دچار خطای تراژیک میراست ۀا سیاوش نیز با وجود همامّ ،(25

نخستین اشتباه، پناهنده شدن به افراسیاب است. اگرچه نیّت سیاوش، گریز از دام 

ا چرا توران؟ چرا سرزمینی که با ایران و ایرانی سودابه و عدم تقابل با پدر است، امّ

توان ل برانگیز است. با توجّه به قراین میدشمنی دیرینه داشت؟ گریز سیاوش تأمّ

سیاوش همانند سهراب، برخاسته از میل به  ۀاین احتمال را مطرح ساخت که اندیش

های مثبت یا منفی آن است و این شاید ب سویهگذاری در باقدرت فارغ از ارزش

کند. اعتبار ی پیدا میآرمانشهر نمود و تجلّ ۀای است که تحت لوای مطالباندیشه
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 گرد است.عینی این فرضیه ساخت شهر جدید و خودمختار یعنی سیاوش

سخنان گرسیوز است. شنیدن نزد افراسیاب پس از  سیاوش خطای دوم، نرفتن

سیاوشی که با هشیاری از کشتی گرفتن با گرسیوز پرهیز  چگونه ممکن است

کند تا مبادا وی را نسبت به خود دشمن سازد و در نبرد آن اندازه رشادت نشان می

واهمه از افراسیاب  ۀ، اکنون به بهانکندنشینی میداد که شاه توران را وادار به عقب 

زند؟ اگر بخواهیم به دنبال پاسخی موشکافانه باشیم، از رفتن به حضورش سر باز 

به افراسیاب است. سیاوش با وجود  سیاوش نوعی نشان دادن قدرتاین پرهیز، به

دار قدرت است. از همین رو ها دوستتمام صفات پسندیده، همچون دیگر انسان

 .شوددچار خطای تراژیک می

منفی در تقابل با سیاوش است. شاهدخت هاماروان که  سودابه، نخستین چهرۀ

سودابه »های او برای رسیدن به هدف است. تهمت، دروغ و نیرنگ از جمله ترفند

ها و گذارد که با خواستهالگوی زن را به نمایش میسویۀ منفی و تاریک کهن

کشاند و ا به ورطۀ نابودی میویژه قهرمانان رهطبیعت تاریک و گنهکار، مردان، ب

 )جمشیدی، «کندالگوی مذکور را ترسیم میویشکاری  نابودگری و مکرورزی کهنخ

1397 :3). 

های او سریکاووس پادشاه ایران که بعضاً در روایت فردوسی شاهد سبک

در کار او مجازات »واقع  سازد؛ درفرزند را از خود دور می خردیهستیم، با بی

. او با بخشش  همسر (12: 1386 مددی، ؛)امین« نکردن گنهکار بدترین قضاوت است

فراوان و همچنین هراس از انتقام شاه هاماوران، مانع از  ۀگناهکار، به سبب عالق

 شود.و به یکی از مسببّان اصلی تراژدی بدل می گشته اجرای عدالت

برادر افراسیاب، که گرسیوز، در سودابه است.  رّامر شۀ دیگر گرسیوز تورانی نیم

ظاهرسازی » ،بیند و درصدد نابودی اوستبا ورود سیاوش مقام خود را در خطر می

: 1393 ،همکاران)صفری و « ت گرسیوز استهای شخصیّو تناقض رفتاری از ویژگی

ور شعلهدر او را  های آن آتش حسدو دیدن زیبایی گرد. بازدید از سیاوش(103

 سازد.ه و دو کشور را دچار اندوه میساخت

های مشابهی وجود ها و تیپتشناسی داستان اتللو نیز شخصیّتدر بُعد شخصیّ

های فرعی، ردریگو، تهای اصلی، اتللو، یاگو و دزدمونا و شخصیّتدارد. شخصیّ
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فرماندار ونیز، لودویکو، ۀ کاسیو، مونتانو،کاسیو، محبوب برابانشیو، امیلیا، بیانکا

 خدمت هستند.قاصدان، افسران، چند سناتور و پیش

، اتللو را زودباوری و شک، سرآغاز حوادث این تراژدی است. اعتماد بیش از اندازه

سازد. او که در ونیز مورد احترام ر در وقوع تراژدی میثّؤهای متیکی از شخصیّ

حکم صادر  کرده، قضاوت یاگو، ۀتحت تأثیر سخنان فریبند ،بزرگان کشور است

کسی بتواند فریبش  ،کند. اتللو به سبب غرور ناشی از قدرت جنگاوری باور نداردمی

کند: ت اتللو را در قالب سه صفت به بهترین شکل معرّفی میدهد. دزدمونا شخصیّ

 (.119: 1394 )شکسپیر،« ای نادان! ای دهن بین خوش باور!»

، زنی عاشق، مهربان و آرام است که به داستان ت اصلیدزدمونا دیگر شخصیّ

گناهی یابیم که او نیز در عین بیبازی سرنوشت تن می دهد. با مرور داستان درمی

که با این کار، تکیه  نخستین خطا، ازدواج مخفیانۀ اوست به دور از اشتباه نیست.

رس م پس از رفتن به قب. خطای دوّدهدلی خود یعنی خانواده را از دست میگاه اص

که تردیدی در عشق دهد. با اینو پیش آمدن ناراحتی میان کاسیو و اتللو رخ می

بیند، به که دزدمونا خشم اتللو را میلکن، زمانی ،دزدمونا به اتللو نیست ۀاندازبی

دوستی میان آن دو  ۀجای آرام کردن همسر، به دنبال حلّ مشکل و برگرداندن رابط

 تللو خیانت او را بپذیرد. ا ،همین امر سبب می شود است،

تواند بدیل گرسیوز در داستان ت  این تراژدی است که میترین شخصیّیاگو مهم

نیرنگ باز  انسانی ا در باطنکار امّدر ظاهر فردی مهربان و درستاو سیاوش باشد. 

رسیدن به اهداف خود  ۀاستفاده از اعتماد اطرافیان آنان را بازیچ است که با سوء

شود. میبا راهکارهای به ظاهر دوستانه سبب بی اعتمادی افراد به یکدیگر  کند ومی

او که دچار تردید می سازد تا هر آنچه را  یاگو، اتللو را با سخنان فریبندۀ خود

که به ت از زبان امیلیا زمانی. بهترین توصیف این شخصیّ، انجام دهدگویدمی

گویم بدنهادی ناپاک، فتنه من می»ود: کند، بیان می شگناهی دزدمونا اشاره میبی

« ناکس برای رسیدن به مقصودی این بهتان را ساخته است جو، فرومایه، چاپلوس و

به  و او را نیز هدگو، چندین نفر را کشته و زخمی کر. حسادت یا(101همان: )

 .رسانداش یعنی قدرت، نمیخواسته
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 زن  -2-2-2

ل است. زمانی که اتللو نقش، قابل تأمّ نوع نگاه شکسپیر و فردوسی به این 

پس از یک درگیری لفظی و کتک  ،کندهای یاگو نسبت به دزدمونا را باور میدروغ

ای عفریت! اگر »گوید: اش با کالمی خشن میدردمندانه ۀزدن همسرش در برابر گری

ی از هر قطرۀ آن اژدهای ،گیاه بارور گردد ۀبنا بود اشک چشم زن در زمین مثل دان

. ادای این جمالت از زبان اتللو که زمانی عاشق (94: 1394شکسپیر، )« سبز می شد!

که آرام و نظر مردان  عصر شکسپیر است که زنان را تا زمانی ۀدزدمونا بود، بیان کنند

دیگر در برخورد یاگو با  ۀ. نموندانستندمطیع باشند، قابل و الیق عشق ورزیدن می 

ها در پی  به دست تامیلیا دستمال دزدمونا را که شوهرش مدّ ه کزمانی امیلیاست؛

ات هم مثل خودت باشد اگر تحفه»گوید: آورد، یاگو در ابتدا میآوردنش بود، می

 ،فهمدکه میا به محض اینامّ، (69 )همان:« بهتر آن است که برای خودت نگه داری

« ه زن خوبی هستی!آخ! چ»گوید: می ،امیلیا همان دستمال جادویی است ۀتحف

وی را از دم تیغ  ،ندککه زن علیه نقشه هایش افشاگری میو در ادامه زمانی)همان( 

 همچون اتللو که نتوانست عشق دزدمونا را درک کند. ،گذراندمی

نسبت به  ونه است: در برابر سودابه گریزان وبرخورد سیاوش نسبت به زنان دو گ

فردوسی خوی لطیف و مهربان زنان را در  است.خو و مهربان فرنگیس و جریره، نرم 

ایران بانوی آورد. جسارت سودابه و عالقه به قدرت، او را شاهکنار شجاعت و جسارت می

دن پدر به سبب قتل سیاوش، خود نیز در خطر مرگ قرار نمود و فرنگیس با نفرین کر

 للو دارند.گرفت. زنان داستان سیاوش پویایی بارزتری نسبت به زنان داستان ات

 عشق و ازدواج -3-2-2

گذرد تا در کنار اتللو دزدمونای عاشق در راه عشق، از خانواده و سرزمین خود می

هر  ،رسدگریزد و به فرنگیس و جریره میباشد. سیاوش از عشق  هوس آلود سودابه می

 های سیاسی ازدواج های او شد.توان منکر سویهچند نمی

او را »کند: اتللوست، عشق ناب را به زیبایی معنی میدزدمونا که عاشق شجاعت 

گرچه هزار بار مرا و در آینده هم دوست خواهم داشت؛  تا به حال دوست داشته ام



 97  /   «اتللو»و « سیاوش»های جستاری تطبیقی بر داستان

ا امّ ،به خواری از خود براند. نامهربانی های او ممکن است رشتۀ زندگی مرا پاره کند

باطن در ظاهر بلکه در  او نه .(102همان: )«قم نسبت به او اثری نخواهد داشتدر عش

کشته شدن به دست محبوب، به »که جان ستانی نمود:  است. عشقی اتللو عاشق

 .(112 :همان)« ست!ا جرم دوست داشتن، مرگ دشواری

عاشق  شویم. سودابهرو میهدر تراژدی سیاوش با عشقی آمیخته با هوس روب

ترین آتش هوس، مهمیافتن و فرونشاندن ار زیبای سیاوش است. برای او کامرخس

برای حفظ جان خود، معشوق را  مسئله است. سودابه حاضر به خطرکردن نیست و

 این است تفاوت عشق پاک و ناپاک.  افکند،به آتش می 

شود. شباهت در عدم رضایت پدر و پیوند با در هر دو تراژدی ازدواج انجام می

قدرت و  شق دلیل دزدمونا وهاست. عازدواج  و ثمرۀ غیر هم وطن و تفاوت در انگیزه

حال  ،سیاوش است. حاصل پیوندهای سیاوش دو پسر است ۀانگیز ،ت سیاسیامنیّ

 که دزدمونا فرصت مادر شدن نیافت.آن

 مرگ  -4-2-2

 شوند:های دو تراژدی به سه دسته تقسیم میمرگ

 ( مرگ طبیعی.3 ( خودکشی2 ( کشته شدن1

کند شود. اتللو، خودکشی میکشته می در تراژدی اتللو، دزدمونا به دست شوهر

دزدمونا برای مجازات به دربار فرستاده می شود. سیاوش  ۀو یاگو، قاتل پشت پرد

سیاوش و گیری رستم از قاتالن در انتقامسودابه شود. توسط گروی زره کشته می

گرسیوز، افراسیاب و دیگر قاتالن سیاوش نیز در لشکرکشی کیخسرو کشته 

میرند. کیکاووس پدر سیاوش و برابانشیو پدر دزدمونا به مرگ طبیعی میشوند. می

دیگر مرگ ها عبارتند از: کشته شدن ردریگو و امیلیا به دست یاگو در داستان اتللو. 

مرگ مادر سیاوش و افکندن جنین کنیز سودابه با دستور و داروی سودابه در 

 داستان سیاوش.

 گفت و گو -5-2-2

اضا، سوگند، نفرین، دعا و قدو داستان به روش های مونولوگ، تگفت وگو در این 
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 نیایش با خداوند بیان می شود.

شاهد پرسناژهایی هستیم که توضیح می دهند و خود »در نمایش های تراژیک 

به تک گویی  ،که چه فکر و چه حسّی دارنداینبرای بیان یعنی  کنند؛را توجیه می

های درونی این دو داستان از زبان . تک گویی(52: 1386 یی،)رومی« می پردازند

شود. سیاوش در یکی از سیاوش، سودابه، کیکاووس، پیران، یاگو و اتللو بیان می

 گوید:ها برای مقابله با افسون سودابه میمونولوگ

 چنین گفت با دل که از کار دیوو
 

 مورا دور دارد گویوهووان خودیووو 
 

 شوخ چشوموگر سرد گویم بدین 
 

 بجوشد دلش گرم گردد ز خشوم 
 

 یوکی جادوی سوازد انودر نووهان
 

 بودو بوگورود شوهوریوار جوهووان 
 

 (2/227: 1369)فردوسی، 

های خوش نادان !..زهر من، کار خودت را بکن.»گوید: ها مییاگو در یکی از مونولوگ

« شوندهای پاک دامن دچار سرزنش میزن از افتند و بسیاریطور به دام میباور این

طور تقریبی در مضمون نفرین قاتالن و های دو تراژدی نیز بهنفرین (.85: 1394)شکسپیر، 

دشمنان است. همچنین به پای بندی پیمان صلح و دزدمونا به وفاداری نسبت به اتللو 

لکن  ،ن وجود داردکنند. در دو تراژدی گفت و گویی بر مبنای تقاضا کردسوگند یاد می

گناهی است و ها متفاوت است. تقاضای دزدمونا برای زنده ماندن و اثبات بیموضوع آن

آلود سودابه فرنگیس از پدر تقاضای رهایی سیاوش را دارد. سیاوش با تقاضای هوس

 شود که در تراژدی اتللو چنین موردی وجود ندارد. مواجه می

 طرح توطئه -6-2-2

ای ای دقیق و مرحلهضدّ قهرمان برای رسیدن به هدف، نقشه در دو تراژدی

که خود بدانند، اجراکنندگان ت های داستان بدون آنکند که شخصیّریزی میپی

 آن هستند.

در اتللو مبنی بر خیانت همسر؛  شود: ایجاد شکّمرحله انجام می 6یاگو در  ۀنقش

مست کردن کاسیو؛ دعوای ساختگی ردریگو با کاسیو و عزل کاسیو و کمک 
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خواستن از دزدمونا؛ ماجرای دستمال و تبدیل تردید به یقین در اتللو؛ کشته شدن 

اعتراف امیلیا به برداشتن دستمال و آشکار  ،بینی نکرددزدمونا. امری که طراح پیش

ششم  ۀخودکشی وی شد تا مرحلشدن حقیقت بود که سبب اندوه فراوان اتللو و 

 گونه رخ دهد.این

مرحله اجرا  6خود را برای از میان بردن سیاوش در ۀتقدیر به همراهی گرسیوز نقش

کند: عشق سودابه و گریز سیاوش؛ جنگ و صلح با افراسیاب؛ مخالفت کیکاووس و می

گرسیوز به  گرد و بازدید گرسیوز از آن؛ گزارشورود سیاوش به توران؛ ساختن سیاوش

گرد و ت سیاوش؛ رفتن افراسیاب به سیاوشافراسیاب و ترساندن وی از قدرت و محبوبیّ

 هراس افراسیاب و صدور حکم قتل. دیدن سیاوش با لباس رزم؛

 امور غير طبيعي -7-2-2

ترین خصیصۀ تراژدی، بزرگ»برند. گویی بهره میهر دو تراژدی از عنصر پیش

ال دارد و به دنبال گویی حضور فعّ است که پیشفرزندکشی یا پدرکشی این 

د . هنگام تولّ (97: 1390،نیاذبیح )اکبری؛« شودگویی محتوم، تقدیر نمایان میپیش

شود. کیکاووس برای دور بینی میط اخترشناسان پیشسامان او توسّناب ۀسیاوش آیند

دهد. کار خود را انجام میا تقدیر امّ  ،سپاردماندن از احوال ناگوار، فرزند را به رستم می

گوید: دار، خطاب به ردریگو میبینی هدفدر ابتدای تراژدی اتللو، یاگو در یک پیش

 (33: 1394 )شکسپیر،« آخر خوشی هم نخواهد داشت ،ل خوبی نداشتها اوّکار آن»

 ای شوم در راه است.کند که حادثهداستان از همان ابتدا به خواننده القا می

اند... او را از من ربوده»داند: عشق دزدمونا به اتللو را جادوی اتللو میبرابانشیو 

« شودطور گمراه نمیشعور نیست، بدون جادو اینزیرا دختری که ناقص، نابینا و بی

های در بافتن آن جادو به کار رفته...کرم»گوید: (. اتللو در مورد دستمال می24)همان:

 .(79 )همان:« اندن را تنیدهابریشم افسون خوانده تارهای آ

دهد. به هنگام کشتن سیاوش ابر و در دو داستان حوادث جوّی  ماورایی رخ می

سیاوش بر  ۀخون ریخته شد کند و از قطرۀبادی شگفت همه جا را تیره و تار می

یاوش هست. در س ۀکه هر برگش در زیبایی مانند چهر کندزمین گیاهی رشد می

های جنگی دشمن را یگیرد و کشتطوفانی مهیب درمی ناگهاننبرد اتللو با قبرس 
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همچنین در این تراژدی اعتقاد به زنده و ناظر بودن ستارگان وجود  کند،نابود می

شود. در تراژدی سیاوش دارد. باوری که بیشتر در نزد یونانیان باستان دیده می

 چنین باوری یافت نشد.

 تهمت و حسادت -8-2-2

هم به نگاه ناپاک به نامادری گیرند؛ سیاوش متّرد تهمت قرار میهر دو مقتول مو

شود. یاگو که به هیچ اصول اخالقی هم به خیانت در قبال همسر میو دزدمونا متّ

گوید که با چشمان خود کاسیو و گذارد و به اتللو میبند نیست پا را فراتر میپای

 دزدمونا را در یک رختخواب دیده است.

گری گرسیوز در بازگشت از آفرین شد. فتنهز و یاگو فاجعهحسادت گرسیو

 گرد هویداست:سیاوش

 جویچنین گفت گرسیوز کینوه
 

 گویکوه ای شاه بینادل و راست 
 

 سیواوش بران آلت و فور ّ و بوورز
 

 بدان ایزدی شاخ و آن تیغ و گرز 
 

 بویوایود بودرگواه توو بوا سپوواه
 

 ماه شود بر تو بر تیره خورشید و 
 

 (2/331: 1369 )فردوسی،

 بدگویي و دروغ -9-2-2

نیز بدگویی  شانی از نزدیکانحتّ خود ضدّ قهرمانان برای رسیدن به اهداف

گونه که کند. همانکنند. گرسیوز از سیاوش و افراسیاب نزد یکدیگر بدگویی میمی

سردار را نسبت به کند تا یاگو از برابانشیو، دزدمونا و کاسیو نزد اتللو بدگویی می

 آنان بدبین سازد.

گوید. اعمال و است. یاگو به همه دروغ می گوییانگیزی، دروغفتنه ۀالزم

طور مثال به اتللو ت ندارد. بهدهد که واقعیّسخنانی را به اشخاص نسبت می

های خود سخنان کاسیو را که در خواب ادا شده، شنیده است که: با گوش :گویدمی

مان را از همه پنهان دزدمونا، جان شیرینم، ما باید مواظب خودمان باشیم و عشق»

: 1394 )شکسپیر،« آمد که تو را نصیب این سیاه کردکنیم... لعنت به سرنوشت و پیش
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 گوید:وغ میگرد به در. گرسیوز نیز در بازگشت از سیاوش(75 -74

 سیاوش نکرد ایچ به کوس نگواه
 

 

 وذیوره نیوامود مرا خوود بوووراپ 

 سخن نیز نشنید و نامه نخوانود
 

 ش بووزانو نشواندمرا پیش توخت 
 

 (311 /2: 1369 )فردوسی،

 سخنان کذب سودابه علیه سیاوش نیز با آزمون آتش باطل شد.

 توصيف  -10-2-2

ادبی خود بهره برده اند. توصیفات کم  ۀقریحدو شاعر در پردازش داستان از 

نظیر تراژدی سیاوش عبارتند از: وصف شعله کشیدن کوه آتش و عبور سیاوش از 

گرد، چگونگی قتل سیاوش و تغییرات جوّی، توصیف های سیاوشآن، توصیف زیبایی

 زیبارویی مادر سیاوش و خود  وی.

 خروج سیاوش از دل  آتش:

 ت غوووچوو او را بدیدنود برخاسو
 

 کوه آمود ز آتش بورون شواه نو 
 

 چنان آمد اسوپ و قبوای سووار
 

 که گفتی سمن داشت اندر کنار 
 

 (235 /2: همان)

دیده می شود. اتللو به هنگام پذیرفتن  ییدر داستان اتللو نیز تشبیهات زیبا

ش ای شیهۀ اسبان جنگی، ای غرّ»سخنان یاگو مبنی بر خیانت دزدمونا می نالد: 

های پر افتخار سلحشور، بدرود! ای شیپور پر آواز جنگ، ای غریو کوس میدان مردان

 همان:)«لگامشعلۀ آتش سرکش و بی». امیلیا، اتللو را (72: 1394 )شکسپیر،« بدرود!

 کند که بی خ ردانه راه تنفّس  عشق را بست.خطاب می( 117

 هاآغاز و انجام تراژدی -11-2-2

توضیحی در  غالباً»مبنای مقدمه ای می داند که: ارسطو شروع تراژدی را بر 

زمینه ها زمان، مکان، موضوع اصلی و شرایط مورد بازیگران اصلی، تاریخچه و پیش
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لیه را برای فهم یک حادثه است تا خوانندگان و بینندگان آن، اطالعات ضروری اوّ

 ۀدر مقدم. بر این اساس، شکسپیر (202: 1394 )استارمی،« دست آورندتراژدی به

از مکان وقوع  العات الزم اعمّتراژدی اتللو با بیان جمالتی از زبان یاگو و ردریگو اطّ

دشمنان را ارائه می دهد. فردوسی  ۀشان و علل کینو صفات داستان، اشخاص مهمّ

نیز در شروع داستان از چگونگی ازدواج کیکاووس و مادر سیاوش و مکان حوادث 

 کند.ی اصلی را به ترتیب وارد نمایش میت هاسخن می گوید و شخصیّ

 مرگ قهرمانان و دیگر نقش های اصلی، پایان تلخ دو تراژدی است.

 نتيجه گيری  -3

های تطبیقی، های مطرح در قرائتفهمؤلّ ۀواسطۀ حاضر کوشیده است بهمقال

 ۀهای گوناگون دو تراژدی اتللو اثر شکسپیر و سیاوش از شاهنامها و جنبهمایهدرون

این  ۀهای این تحقیق نشان دهندفردوسی را به قرائتی جدید بگذارد. نخستین گام

های بسیار با هم دارند. های اصلی دو داستان شباهتتت است که شخصیّواقعیّ

ند؛ اا پیرنگ و محتوای آثار به هم نزدیکامّ ،اگرچه موضوع دو تراژدی متفاوت است

طلبی و ساده دلی دیگر عوامل رخداد این  ترین عامل و آزمندی، قدرتحسادت مهمّ

طور طبیعی و یا غیرطبیعی قهرمانان و ضدّ قهرمانان اصلی به باشند.می هادو تراژدی

های اصلی از ابتدای تشخصیّ دهد.فاجعه در سرزمینی بیگانه رخ می میرند.می

و  پاک دامنی و خوش قلبی ویژگی اصلی دو مقتول اصلی شوند.داستان معرّفی می

حسادت صفت بارز ضدّ قهرمانان دو تراژدی است. با وجود تمام شباهت ها که نشان 

تفاوتی اساسی وجود دارد: سیاوش در تالش  ،از پیوند جهانی ادبیّات داستانی است

شود، برای دور شدن از فتنه به سرزمینی بیگانه می رود و دچار سقوط تراژیک می

 ۀگردد. نتایج نشان دهندندارد و دچار رنج می ا اتللو تالشی برای یافتن حقیقتامّ

طرح  ۀتوان فرضیای است که میهای تراژدی به اندازهآن است که قرابت میان گونه

 ها را پیش کشید.های ثابت برای تراژدیفهمؤلّ
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