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اثر « آلسست»الگوی جاودانگی در دو داستان بررسی تطبیقی کهن

 دَدَه قورقودبه روایت « سردومرول دیوانه»اوریپید و 

 

 3، نرجس ابراهیمی غانمی2قیهپور قره، هادی ولی*1امیرحسن ندایی
 

 (97/90/9911پذیرش:    91/6/9911)دریافت: 
 

 چکیده
صورت وجود آمده که یا بهالگوی ازلی جاودانگی بههای بسیاری براساس کهنداستان

اثر اوریپید و  «آلسست»نامة اند. نمایشدست ما رسیدهشکل ادبیات مکتوب بهسینه یا بهبهسینه

رغم ی از این آثار هستند که بها، نمونهدَدَه قورقود به روایت «سردومرول دیوانه»افسانة 

دارند. سؤال  های فرهنگی و زمان و مکان خلق اثر، از نظر روایت و مضمون مشابهتتفاوت

شود و دو پژوهش آن است که این شباهت و تفاوت در چه سطوحی از روایت آشکار می

توصیفی ـ اند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش هایی قابل تطبیقداستان چگونه و در چه جنبه

دهد های تحقیق نشان میای بوده است. یافتهتحلیلی و شیوة گردآوری اطالعات کتابخانه

ها متفاوت است. ها، روند روایت در آنرغم شباهت موضوعی در دو داستان و شباهت پایانبه

های ارسطویی در آن رعایت اند و وحدتداستان، رویدادها مبتنی بر پیش«آلسست»در داستان 
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شود و با تالش هراکلس در بازگرداندن او نامه با وصیت آلسست آغاز میده است. نمایشش

کل ماجراها در روندی خطی روایت شده و « سردومرول دیونه»رسد. اما در پایان میبه

داستانی که به وقایع ارتباط داشته باشد، وجود ندارد. دومرول در ابتدای داستان پس از پیش

کند از آن برهد. سپس همسرش شود و در ادامه تالش میرو میبا مرگ روبه ماجرایی کوتاه،

و در  داستان رخ داده(در پیش« آلسست»)اتفاقی که شبیه به آن در  شودحاضر به فداکاری می

دهد که موضوعی رهند. این تطابق نشان میپایان نیز با التماس خود دومرول هر دو از مرگ می

ا عناصر مشابه، در دو فرهنگ متفاوت، اجزا و عملکردهای متفاوت واحد در دو داستان ب

 یابند.می

 «. سردومرول دیوانه»، «آلسست»الگو، جاودانگی، روایت، کهن های کلیدی:واژه

 

  1. مقدمه1

هـا و اسـاطیر   دهنـدة داسـتان  الگوها یکی از عناصر مهـم شـکل  ناخودآگاه جمعی و کهن

تردیـد از یـ    هایی که ذات مشترکی دارنـد و بـی  قصه هستند. ادبیات جهان پر است از

های نمودهایی را که گرچـه  الگو برآن است تا انگیزهکهن»اند. نوع تفکر سرچشمه گرفته

دهنـد، بـه مـا    در جزئیات کامالً متفاوت هستند، اما شکل اصلی خـود را ازدسـت نمـی   

هـا  الً در اطـرا  آیـین  هـا معمـو  هـا یـا اسـطوره   داستان(. »16: 9917)یونگ، « بشناساند

: 9971)براکـت،  « صورت آرمان درآورندها را توضیح دهند و یا بهآیند تا آنوجود میبه

الگوها غالباً دارای داستانی مشخص و روشن هسـتند کـه قـرار    (. بر این اساس، کهن90

استان ها امروزه به نمایش و دهای ازلی یا اسطورهاست پیامی را انتقال دهند. این داستان

 اند.  تغییر شکل داده

دَدَه بـه روایـت    4«سـر دومـرول دیوانـه  »و قصـة   9اثر اوریپیـد « 2آلسست»نامة نمایش

فرهنگـی،   هایرغم تفاوتهایی هستند که در شکل روایت و مضمون، بهداستان قورقود

رونـد  کنند و پیش میکنشگران در زمان و مکان حرکت می»های بسیاری دارند. شباهت

: 9911)شـعیری،  « انـد زی را ازآنِ خود کنند که یا ندارند و یا داشته و ازدست دادهتا چی
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(. سؤال پژوهش آن است که این شباهت و تفاوت در چه سطوحی از روایت آشکار 96

اند. فرضیة پژوهش آن است هایی قابل تطبیقشود و دو داستان چگونه و در چه جنبهمی

و روند وقایع هـر دو داسـتان و حتـی شـباهت در      رغم وجود شباهت در موضوعکه به

هـا بـا هـم اخـتال  دارنـد. همـین       ها، قالب آندلیل تفاوت فرهنگی قصهبندی، بهپایان

هایی در روند روایت هر دو داستان نیز شده است. خود ایـن  موضوع سبب ایجاد تفاوت

ها در بخـش  یهتفاوت فرهنگی سبب ایجاد تفاوت در قالب آثار نیز شده است. این فرض

 تحلیل بررسی شده است.     

هـا در ایـن دو داسـتان    وضـعیت  تغییر و اصلی رنگپی اصلی، نقصانسه نکتة مهمِ  

 دخالت وضعیت، تغییر این در و است وضعیت تغییر جریان درخور توجه است. روایت

 توانـد تغییر می این. گیرد شکل روایت حرکت مسیر و جریان تا شودمی سبب کنشگران

های اصلی )آدمـت  در دو داستان، شخصیت تعاملی باشد. و محورتقابل یا برانگیزچالش

راحتـی از  اند و همسرانشان )آلسست و زن دومـرول( بـه  ماندن دنبال زندهو دومرول( به

گذرند. راوی/ مؤلف در این دو داستان دو نقطة دید متفاوت دارند. تجزیه جان خود می

است برای درک این نکته که شـکل و محتـوا چگونـه درهـم      و تحلیل نقطة دید روشی

تواند سـاختار تصـویر،   شوند. ولی شکل فقط نحوة بیان داستان نیست؛ بلکه میتنیده می

 .(6: 9911استعاره و نمادهای برگرفته از کنش را نیز دربربگیرد )مارتین، 

ضح نمود یافتـه  شکلی واای است که بهدر دو متن مورد بررسی، جاودانگی استعاره 

و سبب ایجاد  اشتراک در بسیاری از عناصر دو داستان شده است. از سوی دیگر، عشق 

شـود، در  و فداکاری زنان که نمودش در دو شخصیت آلسست و زنِ دومرول دیده مـی 

هـای زیـرین مـتن نمـود     های فرهنگـی در الیـه  اند؛ اما تفاوتها قابل تطبیقبرخی جنبه

 یابند.  می
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 پیشینة پژوهش. 1ـ1

خصوص با نگرش پیش از این و به« آلسست»و « سردومرول دیوانه»دربارة دو داستان 

شناسی مقاالت و کتب بسیاری تطبیقی پژوهشی انجام نشده است. در حوزة روایت

تاکنون از این دیدگاه توجه نشده است. « سردومرول دیوانه»نوشته شده؛ ولی به داستان 

الگوی جاودانگی، بیشتر دلیل توجه به مفهوم کهنن اثر در اینجا، بهتحلیل محتوایی ای

 دهد.شناختی دارد؛ اما بحث در ساختار اثر به مفهوم روایت ارجاع میمفاهیمی اسطوره

( ضمن 9916) قورقود ای بر بررسی کتاب دَدَهمقدمهسالمت در کتاب میرعلی سید 

های این داستان را در ، بنیان«سرمرول دیونهدو»شناختی متن های اسطورهاشاره به جنبه

دهد این داستان های این کتاب نشان مییابی کرده است. بررسیفرهنگ آذربایجان ریشه

پژوهشی در ها به جاودانگی است. جوانشیر فرآذین در کتابش با نام ناظر به عالقة انسان

قورقود را بررسی کرده و فقط  هگانة دَدَهای دوازده(، داستان9919) اسطورة دَدَه قورقود

های کهن دربارة انگیزترین داستانعنوان یکی از شگفتبه« سردومرول دیوانه»از داستان 

« ه قورقود و ایلیاد و اودیسهدَسیمای زن و عشق در دَ»مقالة فداکاری زن نام برده است. 

 و آمیزستایش و ندارجم منزلتی زنان قورقود دَدَه هایحماسه دهد که درنیز نشان می

. هومر در دارند وفاداری و تی، حمیت، نجابتدوسشوی وقار، دامنی،پاک چون صفاتی

 واقعهای خود در برخی موارد زن را به دیدگاه ارج و حرمت نگریسته؛ اما درحماسه

های زنان که زیبایی اهمیت ترسیم شده است.رنگ و کمسیمای زن در این آثار پریده

است )برزگر  ساله شدههای جنگ چندینتوده، گاه باعث برافروختن شعلههومر آن را س

 (.  9910و نیساری، 

ای روش کتابخانهتحلیلی بوده و گردآوری اطالعات به پژوهش حاضر توصیفی ـ

انجام شده؛ هرچند فقط رویکرد توصیفی ـ تحلیلی زمینة بحث نیست و تالش شده 

حتوا نیز بررسی شود. بنابراین برای بررسی است تا دو اثر از دیدگاه ساختار و م

بر نظریات وی  نقصان معناساختاری، دیدگاه گِرِمس و شرح دکتر شعیری در کتاب 
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الگویی پرداخته شده که مورد استفاده قرار گرفته و برای بررسی محتوایی به مفاهیم کهن

ها مورد طورههای رودرویی انسان و مرگ و مفهوم جاودانگی در اسبراساس آن، نمونه

 بحث قرار گرفته است.     

   . چارچوب نظری 2

شکل میراث و تجربیات از ذهنـی  ها بهرو بوده و همة اینبشر همواره با مخاطراتی روبه

نشین شـده اسـت.   به ذهنی منتقل شده و  بقایای قدیم به ما رسیده و در ناخودآگاه ما ته

اگرچـه خـواب اغلـب    »بینـد.  که او مـی  هایی استنمود عینی ناخودآگاه بشر در خواب

همه اهمیت ویژة خـود را دارا  شود، اما با اینهای معمولی فرد انگیخته میوسیلة عقدهبه

هـا وجـود   هـایی کـه در خـواب   (. بخشی از نمادها و نشانه91: 9917یونگ، « )باشدمی

عناصر کلی  دارند، قابل تقسیم به فردی و جمعی هستند. یونگ این بخش از روان را که

نامـد. بسـیاری از اتفاقـات در ناخودآگـاه     می 1الگوشود، کهنو جمعی بشر را شامل می

 پردازانه است.  صورت خیالالگو بروز غرایز بهافتد؛ کهنپردازانه اتفاق میصورت خیالبه

پـردازی و تقلیـد، بـرای هـر اتفـاقی      دلیل داشـتن روح داسـتان  به از دیگر سو انسان

دنبال حفظ آن اسـت  ترین چیزی است که قهرمان بهکند. زندگی اصلیرح میداستانی ط

و در این دو داستان، دومرول و آدمت هر دو در تالش برای حفظ جـان خـود هسـتند.    

گـاه کـه در   کـارکرد اسـطورة جمعـی، آن   » این همان مفهومی است که مارتین از آن بـه 

هـر اثـر کـانون    »؛ زیـرا از دیـدگاه او،   بـرد ، نام مـی «شودای تکرار میهای ویژهموقعیت

 (.  99: 9911)مارتین، « معناست

این پژوهش براسـاس دو چـارچوب نظـری اصـلی شـکل گرفتـه اسـت: نخسـت،         

مورد  شده در داستان که مضمون و محتوای داستانشناسی ناخودآگاه جمعیِ مطرحشکل

 رنـگ پـی  اصـلی،  نقصان سازد؛ دوم، ساختار روایتی دو داستان که سه وجهِتحلیل را می

داسـتان روایـت کالسـی  در داشـتن و     »ها را بایـد در آن دیـد.   وضعیت تغییر و اصلی

خواهند داشته باشند و یـا چیـزی را   نداشتن است. کنشگران یا فاقد چیزی هستند که می
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)شـعیری،  « دست آوردنش تالش کننداند و باید دوباره برای بهاند ازدست دادهکه داشته

دهـد. قهرمـان همـان    نقصان اصلی آن چیزی است که قهرمان ازدسـت مـی  (. 96: 9911

کنـد. بـر   دست آوردنش تالش میکنشگر است: چیزی را ازدست داده و دوباره برای به

دنبال کسـب آرامشـی   دهد و در طول داستان بهاین اساس، قهرمان چیزی را ازدست می

انـد و  آدمت( به مرگ تهدید شـده  است که ازکف داده است. هر دو قهرمان )دومرول و

نشـینی  در رابطة هـم »صورت کالسی  زندگی آرامشان در خطر است. روند رویدادها به

ها باید تولید فرایند کنند. پـس نگـاه   است. چون روایت باید زنجیره بسازد و این زنجیره

اه در (. ایـن نگـ  97)همـان،  « ای و فرایندی اسـت روایی یا نگاه به روایت نگاهی پروسه

گیری این روایت مبتنی بر موضـوع اصـلی   گیرد. روند شکلروندی رو به جلو شکل می

الگوی جـاودانگی اسـت. پـس نقـص اصـلی رویـارویی       داستان است که برآمده از کهن

   قهرمان با مرگ است و تالش برای زنده ماندن.

دانگی در مرگی و جاومیل به بی الگوها،های مبتنی بر کهنشناسی اسطورهدر شکل

ها، اغلب قهرمان های این اسطورهناخودآگاه جمعی اغلب ملل وجود دارد. در داستان

های مختلف مرگی یا فرار از مرگ است. روایات متفاوت و متعدد در فرهنگدنبال بیبه

هراسند، همواره ها از مرگ میطور ناخودآگاه تمام انسانکند که بهاین ادعا را ثابت می

را  6داستان حماسی گیلگمش»اه گریزند و میل شدید به جاودانگی دارند. دنبال ربه

را بنویسد به خط ‘ 1ادیسه’و ‘ 7ایلیاد’سال پیش از آنکه هومر دو داستان  9900حداقل 

درپی مرگ (. گیلگمش 991: 9971)روزنبرگ، « اندمیخی بر چندین لوح گلین نوشته

داند تنها ال نامیرایی بگردد. او که میدنببهشود تا ، برآن می1دوست خود، انکیدو

، زندگی جاودانی یافته است، نزد او 99، پادشاه شهر باستانی شروپاک90اوتاناپیشتیم

ـ گیاهی که در اعماق  92رود تا راز جاودانگی را از او بپرسد. پیرمرد از مهرگیاهمی

گردد و زمیگوید. گیلگمش بابخشد ـ سخن میدریاست و به انسان عمر جاودانه می

آورد. اما دست میرود و آن را بهبرای دست یافتن به گیاه اسرارآمیز تا قعر دریا فرومی
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شوید، مار گیاه را کند خود را میکنان در چاهی که ماری در آن زندگی میوقتی شادی

شود و در قصرش سوی شهرش راهی میرباید و پهلوان خسته و ناامید و درمانده بهمی

ای دیگر از این موضوع در نیز نمونه« 99بالدر»(. داستان 229ـ291: 9917)وارنر، میرد می

تر، ، جوانی است که در میان جاودانیان از او مهربان94هاست. بالدر، پسر اودینافسانه

بیند که مرگش نزدی  است. پس تر کسی نیست. او شبی خواب میتر و فرزانهمحبوب

ای داشتن او از مرگ چارهآیند تا برای در امان نگه می از این خواب، همة خدایان گرد

کار شده، از تمام موجودات در تمام جهان به، دست91بیندیشند. ایزدبانوی بزرگ، فریگا

کند. در این میان، تن میگیرد که به بالدر آسیبی نرسانند و او را رویینپیمان می

شود و روزی در تنی او ناخشنود میاز رویین 96نام لوکیموجودی خبیث و شیطانی به

پرسد آیا همة موجودات را سوگند رود و از او میلباس پیرزنی نزد ایزدبانو فریگا می

جز گیاه ناچیزی که چون جوان بود، گوید بهداده تا به بالدر آسیبی نرسانند. فریگا می

ای از آن شاخه رود وسراغ گیاه که ددق نام داشت مینیازی به سوگندش نبود. لوکی به

کند تا دهد و او را راهنمایی میسازد، به دست هاتر میکند، از آن تیری میرا جدا می

کند و شاخه تنِ بالدر را سوراخ کرده، او سوی بالدر نشانه رود. او نیز چنین میآن را به

نی و یونا 97های اسفندیار ایرانی، آشیلداستان (.917ـ911 رساند )همان، قتل میرا به

ای چنین دارند. تنی جهان هستند که قصهژرمنی، مشهورترین اساطیر رویین 91زیگفرید

 براساس روایتی: 

سازد. روایت دیگر تن میدهد که او را رویینزرتشت میوة انار را به اسفندیار می 

شست تا تی میاین است که وقتی زرتشت، اسفندیار را در رودخانة مقدس داهی

هایش بندد و چشم، اسفندیار چشم خود را درون آب رودخانه میتن شودرویین

هایش. بر تن بود، مگر چشمعبارتی تمام بدنش رویینشود. بهنقطة ضعف او می

همین اساس در جنگ رستم و اسفندیار، رستم به کم  سیمرغ تیری از شاخة ددق 

 (. 1: 9916کُشد )دشتی، سوی چشمان او پرتاب کرده و او را می

 در اساطیر یونان آمده است:  
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شو داد. خاصیت وتتیس، آشیل را در اوان کودکی، در آب رودخانة استیکس شست

شد؛ ولی چون تن میرفت روییناین آب این بود که هرکس و هرچیزی در آن می

هنگام فروکردن آشیل در آب، پاشنة پای او در دست تتیس بود و آب به آن قسمت 

عنوان نقطة پاشنة آشیل بهپذیر باقی ماند. از بدن آشیل آسیبنرسید، فقط این نقطه 

ضعف او پایدار ماند تا هنگامی که پاریس در جنگ تروا تیری سمت پاشنة وی 

نام کریشنا کُشد. در اساطیر هند نیز دالور برگزیدة بهاراتا بهپرتاب کرده و او را می

   (. 909: 9917)وارنر، سرگذشتی شبیه آشیل دارد 

نام فافنر را با کم  ستان مشابه دیگر، زیگفرید است که اژدهای سهمگینی بهدا

سازد. پوست ور میکُشد و تن خود را در خون آن غوطهنام رگین میآهنگری دانا به

شود که دیگر هیچ سالحی بر آن کارگر تنش در تماس با خون اژدها چنان سخت می

اش، رویین مت کوچکی از ستون مهرهافتد و فقط ی  نقطه از بدنش، یعنی قسنمی

افتد و شو در خون اژدها، برگی از درخت روی بدنش میوشود؛ چون هنگام شستنمی

شود. او نیز مورد حملة نیزة هاگن، سلحشور بورگوندی، آن قسمت به خون آغشته نمی

 (. 961: 9916رسد )صالحی و دادور، قتل میشود و بهواقع می

مرگـی در کتـب آسـمانی و    تنـی و بـی  ده، اعتقاد به مسئلة رویینبر موارد یادشعالوه

 های مهم جهان نیز آمده است؛ مثالً:  دین

زرتشت نزد خدای بزرگ اهـورامزدا رفتـه و از او خواسـتار انوشـکی، یعنـی عمـر       

دهـد و  ماننـد بـه وی مـی   ای انگبـین شـود. اهـورمزدا قطـره   مرگی، میجاودان و بی

کند. درنهایت زرتشت از اتفاقاتی کـه قـرار   جهان بینا می چیز درچشمش را به همه

کدام را نـدارد  شود که تحمل هیچیابد، متوجه میاست در آینده بیفتد نیز آگاهی می

 (.  174: 9910کشد )عفیفی، و این است که از پذیرفتن عمر جاودانی دست می

ـ       ه سرگذشـت  در تورات در کتاب داوران، باب سیزدهم تـا آخـر بـاب شـانزدهم، ب

نظیـری اسـت کـه تمـام سـپاهیان      خوریم. او نیز پهلوان کـم برمی 91شامشون یا سامسون

مهر نهفته و دشمن از شکست دادنش عاجزند؛ زیرا  نیروی فوق زمینی او در رازی سربه
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کسی از آن مطلع نیست. سامسون که از طر  خدا مأمور حمایـت از قـوم خـود شـده،     

کنـد.  شود و راز قـدرتش را نـزد او فـاش مـی    نام دلیله میبه انگیز و زیباعاشق زنی فتنه

کُشند )عهـد عتیـق،   کند و او را نهایتاً میبند کشیده، به دشمن تسلیمش میدلیله او را به

میـان  (. آنچه با عنوان آب زندگانی در قرآن کریم سورة کهف از آن سخن به400: 9121

ماننـد و فقـط   ت یافتن بـه آن عـاجز مـی   آید و بزرگانی چون اسکندر مقدونی از دسمی

ای نزدیکی دارد. داسـتان اسـکندر   نوعی با چنین پدیدهنوشد، بهحضرت خضر آن را می

تفصیل بیان شده و در آنجـا از سـاخته شـدن    نیز در همین سوره در جریان ذوالقرنین به

 ة شخصـیت ربـار آیـد. د میان مـی جوش سخن بهدست او از فلزی هفتسدی محکم به 

یـاد   از آن و مسـلمانان  یهودیـان، مسـیحیان   آسـمانی  هایکتاب در که ذوالقرنین حقیقی

 کـوروش (. 990تـا   69)قرآن کریم، سـورة کهـف، آیـات     چندگانگی وجود دارد شده،

سردودمان هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقـدونی، چـین شـی هـوان،     

یی هسـتند کـه جهـت پیـدا شـدن      هـا گزینـه  یکی از ملـوک حمیـر   و خسرو انوشیروان

بـا تفسـیر    ابـوالکالم آزاد اسـت.  شـده   انجام هاییبررسی هاآن ةذوالقرنین واقعی، دربار

کـه ذوالقـرنین موصـو ، کـوروش       دالیل استواری آورده ،کهف ةسور 11تا  12آیات 

« آلسسـت »و « سردومرول دیوانه»های (. در داستان74: 9914)پورپیران،  است هخامنشی

هـای پیشـین   الگو نمودی دیگرگون یافته؛ ولی بنیان آن شباهت تام بـه داسـتان  ن کهنای

 دارد.  

 های مورد تحلیل. نمونه3

 «  سردومرول دیوانه». داستان 1ـ3

ه گاو نر وحشی را در کودکی نُ که چون دومرول، پهلوان زورگوی مردم ترک اوغوز 

صد گرفتن خراج ساخت و مردم را مجبور ، پلی را به قگفتنددیوانه می او را شته بودکُ

شنود که عزرائیل جان پهلوان دالوری را در کنار پل کرد. روزی میبه عبور از آن می

گردد تا دلیل گرفتن جان مردم را از او می عزرائیلدنبال گرفته است. به همین سبب به
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دومرول را نیز  فرستد تا جانبپرسد. خدا از این کار او عصبانی شده، عزرائیل را می

کند. خدا بگیرد. او با نیاز و التماس به خدا، محبت خدا را دوباره به خود جلب می

جای وی جان خود گذارد که دومرول کس دیگری را بیابد که راضی باشد بهشرطی می

دهند؛ اما حاضرند را بدهد. پدر و مادر دومرول جان خود را شیرین دانسته، نمی

ها و حیواناتشان را به عزرائیل و خدا بدهند تا رضایتشان را چشمه ، سیم و زر،هامرکب

شود تا از زن اش میخورده راهی خانهپذیرد. دومرول شکستجلب کنند. اما خدا نمی

شود تا جان و فرزندانش خداحافظی کند. همسرش پس از شنیدن ماجرا داوطلب می

خواهد که یا جان هر دو را دا میخود را برای دومرول فدا کند. سرانجام دومرول از خ

کدام را. خدا پس از شنیدن این سخن، از تصمیم خود منصر  شده، به بگیرد یا هیچ

دهد که بخشد و به عزرائیل دستور میسال سال زندگی می 940دومرول و همسرش 

 (.  9916همراه جان پدر و مادر دومرول بازگردد )بهرنگی، به

 « آلسست». داستان 2ـ3

کند و پس از پایان خدمت میداری در خدمت آدمت، پادشاه تسالی، با کار گله نلوآپو

عنوان پاداش ترتیبی بهمیزبان خود،  ةشناسی از رفتار سخاوتمندانبه پاس حق ی  سال

جای او بمیرد ـ از شد بههنگام مرگ ـ البته چنانچه کسی راضی میدهد که آدمت بهمی

ادس )خدای مرگ( سر باز زند. زمان آدمت خیلی زودتر انگیز هپذیرفتن دعوت هراس

آید و رسد. فرستادة مرگ به قصر آدمت در فرئا میرفت، فرامیاز آنچه احتمال می

آورد: پدر و مادر پیرش. دهد کمکش کنند، روی میآدمت به تنها کسانی که احتمال می

لسست چون از راز آدمت شوند او را در این امر یاری کنند. آکدام حاضر نمیولی هیچ

داستان سپرد. تا بدینجا پیشجای وی به دست مرگ میشود، خود را بهآگاه می

شود. گوهای آپولون و گروه مردان )همسرایان( دانسته میوماجراست که از خالل گفت

برای پیش از مرگ شود که آلسست در بستر مرگ است. نامه زمانی آغاز مینمایش

که  هنوز به خاک سپرده نشده است لسستآ میرد.و سپس می کندشوهر وصیت می
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خبر مرگ همسرش را از  ،نوازیمهمان از روی آدمتآید و هراکلس به خانة آدمت می

ز با ای سوگوار سردارد تا مبادا که وی از ماندن در خانهدوست خود هراکلس مخفی می

هراکلس باده . رودزه میآدمت از پی تشییع جنا آید،میمهمان به داخل خانه . زند

گساری، خاطر از این بادهخادم پیر آدمت، رنجیده. دهدآواز سر می به شادینوشد و می

هراکلس شرمسار از رفتار نادرست . دکنرا بر مهمان فاش می مرگ آلسست حقیقت تلخ

 میزبانرود. . از خانه بیرون میشود تا آلسست را به آدمت بازگرداندخود برآن می

در حجاب که هراکلس همراه با زنی  گرددبازمی خسته از مراسم تدفین مت()آد

عنوان ای بهگوید که آن زن را در مسابقههراکلس به آدمت می. رسدسر میفروپوشیده 

 یبه پذیرش زن . آدمتسپاردشاست و حال برای تسلی به دست او میربوده جایزه 

نوازی را هراکلس با سماجت رسم مهمان اما ؛دهدمیلی نشان میخود بی ةجوان در خان

موش، آلسست مرده را اخ ةبیگان زن آدمت در وجود. شودتسلیم می و اوکند گوشزد می

. هراکلس آدمت را اجازه ندارد سخن بگوید روز سه مدت تا آورد. آلسستمی یاد به

ان دارد و نشدارد تا دست در دست زن بگذارد، سپس نقاب از چهرة زن برمیوامی

 (.     9911اوریپید، دهد )هم پیوند میدهد که او آلسست است و آن دو را بهمی

 مطالعه های مورد. تحلیل تطبیقی نمونه2

انـد. هگـل در کتـاب معـرو  خـویش      هم پیوند داشتهفرهنگ ایران و یونان از دیرباز با

دانـد  مـی  شروع، تـاریخ را از سـرزمین ایـران و همسـایة آن یونـان      پدیدارشناسی روح

(. این بدین معناست که این دو فرهنـگ کـه هـم دارای ادبیـات     41ـ49: 9971)سینگر، 

پای همدیگر ها نقش بنیادین دارد، پابهدهی فرهنگ آنغنی هستند و هم اساطیر در شکل

(. همـین نکتـه سـبب تشـابهات     11: 9911اند )دزفولیان و طالبی، مسیر تاریخ را پیموده

دومـرول  »و « آلسسـت »هـای دو فرهنـگ شـده اسـت.      و اسـطوره  هـا بسیار در داستان

هایی نیـز دارنـد.   اند؛ اما تفاوتدر رویداد اصلی داستان بسیار به یکدیگر شبیه« سردیوانه

 دومـرول » شـود. ها مشاهده مـی در بررسی ابتدایی این دو اثر، اولین تفاوت در قالب آن
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ای کالسی  نامهنمایش« آلسست»نکه حال آ ای است؛افسانه داستانی تمثیلی ـ « سردیوانه

هـا و  هـا، داسـتان  ، ماننـد بسـیاری از قصـص، افسـانه    «سردومرول دیوانه»است. داستان 

ای مکتـوب شـده اسـت. نقـل     سـینه نقـل شـده و درنهایـت در برهـه     بـه حکایات، سینه

وده و دقیقـاً  هایی را از این داستان کاسته و گاه به آن چیزهـایی را افـز  سینه بخشبهسینه

جـا  ای ی گرای آن با وجوه اسطورههای تاریخی و واقعهمین مسئله منجر شده تا جنبه

نامه مکتـوب  از همان ابتدا در قالب نمایش« آلسست»ظهور کند و به دست ما برسد. اما 

،  های مختلف ترجمه شده اسـت. در هـر دو داسـتان   شده و در طول تاریخ فقط به زبان

کنـد و معنـا   گیرد که همة حواس او را درگیر میر راه او ]قهرمان[  قرار میدنیایی بر س»

(. ایـن همـان   92: 9911)گـرمس،  « روددهد کـه انتظـار آن نمـی   درست آنجایی رخ می

رویی با مرگ از سوی دیگر اسـت. قهرمـان دربرابـر    مفهوم جاودانگی از ی  سو و روبه

دیگری برای من زمانی »کند. حال مختل میگیرد و این روند زندگی او را مرگ قرار می

ای نسـبت بـه او دارم؛ مـن قبـل از هـر دینـی بـه        شود که من دینی یا بدهیمطرح نمی

(. ظاهراً در اینجا پدر و مادر چون مسـئول فرزنـد   22)همان، « دیگری، مسئول او هستم

یـرد کـه آن را   گهستند، باید خود را فدای او کنند؛ اما چیزی بر سر راه قهرمان قرار مـی 

کند. پدر و مادر حاضر به فدا کردن خود برای فرزند نیستند و این دیگری بینی نمیپیش

شود و این فداکاری همان برای هر دو قهرمان زنی است که حاضر به فدا کردن خود می

 شود. یاد می« شودبینی نمیپیش»عنوان چیزی که چیزی است که از آن به

گـذاری دو  رنگ و مضمونی تقریباً شبیه به هم هستند؛ اما نامیهر دو داستان دارای پ

، نام قهرمان زن بـر اثـر گذاشـته شـده و در     «آلسست»نامة  اثر متفاوت است. در نمایش

انـد و  ، نام قهرمان مرد. در اغلب آثار اوریپید، زنـان قهرمـان داسـتان   «سردومرول دیوانه»

ای دانسـت کـه   بتوان اوریپید را نخستین نویسنده شاید»ایستند. معموالً دربرابر مردان می

در جهان باستان تا به این حد نسبت به حقوق زنان و جایگاه آنان در جامعه و درمقابـل  

(. ایـن نکتـه در اغلـب آثـار اوریپیـد      91: 9919)ندایی، « دهدمردان حساسیت نشان می
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اکثر اشخاص اسم خـاص   ،«آلسست»نامة شود. در نمایشدیده می« آمده»و « هلن»مانند 

، غیـر از نـام   «سردومرول دیوانه»دارند؛ مانند آپولون، هراکلس، آلسست و آدمت. اما در 

های دیگر داستان حتی زن دومرول نیز مشـخص نیسـت. از   خود دومرول، نام شخصیت

، محتوای قصه بیش از نـام افـراد و   «سردومرول دیوانه»رسد در داستان نظر میرو به این

ها سـبب تعمـیم کلـی    صر دیگر داستان اهمیت دارد. ضمن آنکه نام عام بر شخصیتعنا

 شود.  خصوصیات شخصیتی آنان نیز می

هـای  در صـحنه « سـر دومـرول دیوانـه  »از نظر ارتباط با زمان و مکـان، رویـدادهای   

های ارسطویی، اتفاقـات را  براساس وحدت« آلسست»افتد؛ حال آنکه گوناگون اتفاق می

هـای  آوری کرده است. از نظر ساختاری نیز، یکی از ویژگیصحنة مرکزی جمعدر ی  

هــای مـوزاییکی و تودرتــو اســت. داســتان مــوزاییکی یــا  قصـص کهــن، روایــت قصــه 

هاست که در ضمن هر قصه، یـ  یـا چنـد داسـتان     ای از قصهداستان مجموعهدرداستان

نـوعی بـا ایـن    ، بـه «سـر وانـه دومرول دی»(. در 91: 9919آید )عرش اکمل، دیگر هم می

های ، ساختار خطی و با رعایت وحدت«آلسست»نامة  روییم؛ اما در نمایشساختار روبه

 گانة ارسطویی( پیش رفته است.  های سهزمان، مکان و موضوع )وحدت

ارتبـاط بـا   هـای کوچـ  بـی   ، با رویـدادها و صـحنه  «سردومرول دیوانه»در داستان 

انـد.  رسد بعدها در طول تاریخ اضافه شـده نظر میجهیم که بهمضمون اصلی داستان موا

نامـة   انـد. امـا نمـایش   سـینه نقـل شـده   بـه ست که سینههای آثاری ااین مسئله از ویژگی

دارای رویدادهای علت و معلولی بوده که با اندیشه و اصـول درام ارسـطویی   « آلسست»

موضـوع در نگـرة ارسـطو(    نوشته شده است. کل نمایشنامه حول ی  محـور )وحـدت   

چرخد. ضمناً متن دارای ی  صحنة مرکزی بوده و اتفاقات است و اتفاقات حول آن می

 گذرد. مقابل کاخ شاهانة آدمت می

پـردازی کالسـی  و   شـیوة شخصـیت  « آلسسـت »نامـة  تر بودن نمـایش دلیل طوالنی

گوهـایی  وفـت پردازی کالسی  اسـت و از ایـن رو گـاه گ   درآمیختن آن با روند داستان
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ست با افسانة کوتاهی ا« سردیوانه دومرول»افتد. درمقابل، طوالنی در این راستا اتفاق می

حضـور  « سـر دومـرول دیوانـه  »چند شخصیت محدود. البته اشخاص زیادی در داسـتان  

دارند که اجازة نظر دادن، حر  زدن و بحث کردن ندارند؛ مثالً چهل پهلوان در مجلس 

شـنود کـه چهـل نفـر آنجـا      ل با عزرائیل حاضرند. مخاطب فقط مـی گوی دومرووگفت

ی که بین پهلوانان و حتی دومرول اتفاق بیفتد و هایگو و حر وهستند؛ اظهارنظر، گفت

 شکل دراماتی  لمس کند، وجود ندارد. باعث شود مخاطب آنجا و آن فضا را به

ـ  ترین تفاوتیکی از مهم ه توسـط خداسـت. در   های این دو متن، مسیر پـذیرش توب

کنـد تـا جـان آلسسـت را نگیـرد؛ ولـی در       ، آپولون الهة مرگ را متقاعـد مـی  «آلسست»

، «آلسست»شود تا مرگ کوتاه بیاید. در دعا و توبة خود او منجر می« سردومرول دیوانه»

گونـه  خورده و منفعل است؛ اما شخصیت دومـرول ایـن  آدمت دارای شخصیتی شکست

زنـد تـا او را راضـی کنـد کـه از      قدر با خدا حر  میظة آخر آننیست. دومرول در لح

نوعی به کارکرد جایگاه به« آلسست»تصمیمش بازگردد. خصوصیت عملکرد خدایان در 

 گردد.   های یونانی نیز بازمینامهخدایان در نمایش

نامه را یـ  شـکل و حماسـه و افسـانه را شـکلی دیگـر درنظـر        اگر رمان و نمایش

حماسه دارای ی  صدا اسـت؛ درحـالی   »نماید که ین سخن باختین درست میبگیریم، ا

شنوید که در عـر  یکـدیگر   که در رمان شما چند آوا چند صدا و آوای مختلف را می

 (.  906: 9911)دزفولیان و طالبی، « بوده، برتری کلی نسبت به یکدیگر ندارند

هـا و  اسـت. در اسـطوره   در حوزة زبان نیز، نوع روایـت هـر دو اثـر دارای اهمیـت    

(. بـه همـین   جـا )همان« ی  حاکم مطلق و ی  دانای کل وجود دارد»های شرقی افسانه

شـخص دانـای کـل    با روایت غالـب سـوم  « سردومرول دیوانه»دلیل است که در داستان 

رویـدادهایی ثابـت،   « آلسسـت »رو هستیم کـه همـان دَدَه قورقـود اسـت؛ ولـی در      روبه

« آلسسـت »نامـة  بینـیم. نمـایش  یکی )مبتنی بر مکالمة نمایشی( را مـی غیرروایی و دیالکت

وگوهـای  کنـد. بااینکـه روایـت در درون گفـت    درکل از دیالکتی  در گفتار تبعیت مـی 
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دهـد. مـتن   نامه وجود دارد، ساختار و بافت اثر چیزی غیر از روایت را نشان مـی نمایش

شود. این قواعـد مـتن را   ساخته می ای از قواعدوابسته به سخن است و براساس سلسله

های مخـتص خـود را   ها مشخصهکند؛ بنابراین متننامه تبدیل میبه شعر، رمان یا نمایش

کنند. مناظره و مکالمه های بیانی و رمزگانی خاص آشکار میها را با روشیابند و آنمی

، «آلسســت»(. در 19: 9919هــای بیــانی اســت )حــاجتی و رضــی، یکــی از ایــن روش

واسـطة  بـه « سـر دومرول دیوانـه »یابند. اما داستان وگوها با افعال مضارع خاتمه میگفت

دَدَه قورقـود در مقـام    اش، با روایت و توصیف درهم تنیـده شـده اسـت.   قالب داستانی

بیند، هم اتفاقی کـه درحـال   راوی دانای کل، هم از گذشته باخبر است، هم ظواهر را می

شخص و بـه  ن اشخاص مطلع است. نوع افعال نیز از زبان سوموقوع است و هم از درو

زمان ماضی ساده است. وجوه روایی داستان و شیوة ایجـاد تعلیـق و انتظـار در داسـتان     

صـورت  رسـد روایـت مـتن بـه    نظر میکند که بهای عمل میگونهبه« سردومرول دیوانه»

ایـن راوی همـان   «. گویـد می ببینیم دومرول چه»گوید: شخص است. مثالً راوی میاول

 یابد.عنوان راوی حضور میدَدَه قورقود است که در داستان به

برنامـة روایـی یعنـی اینکـه کنشـگر      »گیـرد.  روایت داستان مبتنی بر برنامه شکل می

« گـذارد سـر مـی  براساس ی  پالن مشخص مراحل مختلـف زنجیـرة روایـت را پشـت    

ارزشی گره خـورده کـه زنـدگی قهرمـان بـا آن      (. درواقع روایت با 91: 9911)شعیری، 

کنشگران درپـی تصـاحب   »پیوند یافته است. این همان چیزی است که به قول شعیری، 

ها دارای ارزش است و اصالً به شیء، ابژه، موضوع یا چیزی هستند که آن چیز برای آن

زنجیـرة  (. نکتة مهم رونـد روایـت و   جا)همان« شوندهمین دلیل وارد عمل یا کنش می

مرگی هسـتند و روایـت   دنبال بیوقایع نیز در همین امر نهفته است. دومرول و آدمت به

هـا  خواهند بمیرنـد. زنـدگی و زنـده مانـدن بـرای آن     ها نمیگیرد. آنگونه شکل میاین

توانـد نـوعی نظـام ارزشـی هـم      نظام روایی مـی »چیز است به همین دلیل است که همه

دنبـال زنـدگی جاودانـه    صورت ضمنی بهمردها در هر دو اثر به (.جا)همان« نامیده شود
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هـا را بگیـرد؛   وجوی عزرائیل است تا از او انتقام مـرگ انسـان  هستند. دومرول درجست

تعویـق انـداختن آن اسـت. آدمـت نیـز      ولی بعد از رویارویی با مرگ، در تالش برای به

 تأخیر اندازد.کند مرگش را بهتالش می

خورد؛ اما به دو گونة متفـاوت:  چشم میها به، روایت و توصیف صحنهدر هر دو اثر

وگـوی  در شـکل گفـت  « آلسست»صورت توصیف ساده و در به« سردومرول دیوانه»در 

نامه دو بخش دارد: یکی آن قسمت که به شرح وقایع و توصـیف  کالم نمایش توصیفی.

شـود. بخـش اول   اص جاری میپردازد؛ دو دیگر، قسمتی که از زبان اشخمی 20هاصحنه

گـردد. بخـش   شود؛ بلکه اثراتش برای او قابل درک مـی مستقیماً به تماشاگر عرضه نمی

نویس بر صفحة کاغذ آورده است، بـه گـوش   نامهگونه که نمایشدوم اما عیناً و به همان

فی نوعی هم با کالم توصـی (. در این دو اثر نیز، به921: 9919رسد )مکی، تماشاگران می

گو مواجهیم. کالم توصیفی که در روایت داستان از زبان راوی دانای کـل  وو هم با گفت

شود که شخصیت از رویدادی کـه  وگوهایی بدل مینامه به گفتشود، در نمایشنقل می

 کند:  گونه توصیف می، کنیز این«آلسست»کند. برای  مثال در خود دیده است نقل می

که روز مرگش فرارسیده است. نخست تن سیمین خـود را   دانستکنیز: ]...[ او می

شو داد. و سپس به خوابگاه خویش که از چوب سور سـاخته  وبه آب چشمه شست

های خـود را بـه تـن کـرد و نیکـوترین جـواهرات       شده است رفت و بهترین جامه

گـاه در برابـر   خویش را به سینه آویخت و خود را به نیکوترین وجهی بیاراست. آن

 (.911: 9911اوریپید، انگاه کاخ ایستاد )قرب

دومـرول  »کنـد:  گونه روایت مـی ای مشابه را اینصحنه« سردومرول دیوانه»راوی در 

دفعـه  سر با چهل پهلوان دالورش، پس از خوردن و آشامیدن نشسته بود کـه یـ   دیوانه

بینـای دومـرول   بـان. چشـمان   عزرائیل از راه رسید. عزرائیل را نه نگهبان دید و نه دیده

 (.  290: 9919محسنی، « )تیره شد و دستان پرقدرتش ضعیف
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هایی دارد. در هـر دو مـتن، زنـان    نگاه و جایگاه شخصیت زن در هر دو اثر شباهت

چنـین  « آلسسـت »نامـة  نشانة پاکی و ایثار و نمـاد عشـق و مـودت هسـتند. در نمـایش     

 خوانیم:  می

کته نیست. چگونه ممکن است زنی از او کس منکر این نگویید هیچکنیز: راست می

بهتر و پرهیزکارتر در جهان پدید آید؟ آیا هیچ زنی احترام و پرستش همسـر خـود   

جـای شـوی   را بدین پایه رسانیده که دست از جان بشوید و بـا میـل و رغبـت بـه    

 (.911: 9911اوریپید، خویش بمیرد )

یابد. درواقع کل ماهوی نمود میش، این پرهیزکاری به«سردومرول دیوانه»در داستان 

صـورت  بـه « سردومرول دیوانه»شود، در وگو بیان میصورت گفتبه« آلسست»آنچه در 

داشت از شوهرش، این شـجاعت  شود. زنی بدون هیچ چشمتلویحی به مخاطب القا می

عشـق بـه   جای شوهر خود بمیرد؛ و از این طریق فدارکاری، پرهیزکاری و را دارد که به

جای شوهر نمودی از ایثـار  قدم شدن زنان برای مرگ بهسازد. پیشگر میهمسر را جلوه

 گوید: و ازخودگذشتگی زنان است. آلسست در وصیت به همسرش می

بینی که مرا اجل فرارسیده است و درحال مردنم، لیکن پیش آلسست: ای آدمت، می

به تو بازگویم. من خود زنده ماندن از آنکه جان تسلیم کنم باید وصایای خویش را 

ام؛ زیرا تو همسر منی و بر تـو حرمـت بسـیار    تو را بر زندگی خویش رجحان داده

دانی که ممکن بود من تن بدین کار درندهم، چه پس از مرگ تو بیوه گذارم. میمی

گزیـدم و بـا   به همسری برمی« تسالی»پسندیدم در شهر شدم و هرکس را که میمی

کردم؛ لیکن چنین نکردم و این  درحال کران در کاخ پادشاهی زندگی مییثروتی ب

مردنم. من نخواستم که بی تو زنده بمانم و فرزندانم بی پدر شوند و هرچند جـوان  

ام. پدر و مادر تو پیـر و  و نیکبختم اما از جوانی خود و از لذایذ نیکبختی درگذشته

خـاطر داشـته باشـی    اری مـرا پیوسـته بـه   اند ]...[ پس بر توست که فداکخوردهسال

 (.  207ـ206: 9911اوریپید، )

 خوانیم: عیناً همین مضمون را می« سردومرول دیوانه»در داستان  
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خـواهم؟ اگـر خـوش    های بلند و استوار را بی تـو بـرای چـه مـی    زنش گفت: کوه

ات نقرههای خن  را بنوشم، برایم مانند خون باشد! طالبگذرانم، زهر شود! اگر آب

ات را اگـر سـوار شـوم، تـابوتم     های طویلهرا اگر خرج کنم، برای کفنم باشد، اسب

 (.    240ـ291: 9919محسنی، باشند! )

تـرین اشـتراکات ایـن دو اثـر     سپاری همسرانشان از مهـم منفعل بودن مردها در جان

مـرگ  پـیش  ها به شوهرانشان، مردهـا در هـر دو اثـر از   اندازة زناست. باوجود عشق بی

کننـد کـه زنشـان    راحتی قبول میهایشان چندان ناراحت نیستند. هر دو ابتدا بهشدن زن

پذیرند هاشان میرسد آدمت و دومرول در ابتدا از اینکه زننظر میمرگشان شود. بهپیش

گونـه  جای آن دو بمیرند، گرچه خوشحال نیستند، ناراحـت هـم نیسـتند؛ چـون هـیچ     به

گونه مقـاومتی بـه کـام    هیچ. اوج عدم مقاومت در آلسست است که بیکنندمقاومتی نمی

آیـد، امـا پـس از رفـتن دو زن     سوی مردها میرود. احساس گناه و پشیمانی بهمرگ می

مرگشـان  کنند که همسرشان پـیش سوی مرگ؛ زیرا در ابتدا هر دو خیلی زود قبول میبه

 شود. 

هنگـام مـرگ چنـین    نتخاب آدمـت بـه  درمورد حق ا« آلسست»ای در داستان اسطوره

 آمده: 

تنهـا آلسسـت را بـه شـوهر     اما آپولون به فرونشاندن خشـم خـواهر شـتافت و نـه    

عنوان پاداشی اضافی ترتیبی داد کـه آدمـت بتوانـد بـه     مضطربش بازگرداند، بلکه به

جای او بمیرد ـ از پـذیرفتن   شد بههنگام مرگ ـ البته درصورتی که کسی راضی می 

 (.921: 9919لنسلین گرین، الموت سر باز زند )انگیز مل راسدعوت ه

عزرائیـل گفـت:   »شود: گونه نقل میاین« سردومرول دیوانه»همین رویداد در داستان 

جای جان خود، جان دیگری بیابی تـا  سر، دستور خدا چنین شد که بهای دومرول دیوانه

 .  (294: 9919محسنی، « )جان خود را از مرگ آزاد کنی



 و همکاران  امیرحسین ندایی                        ...«آلسست»الگوی جاودانگی در دو داستان بررسی تطبیقی کهن

 

222 

طور که اشاره شد، احساس گناه و پشیمانی دو شخصیت مرد در دو داستان اما همان

افتـد. آدمـت هنگـام مـرگ آلسسـت      فقط چند لحظه قبل از مرگ همسرانشان اتفاق می

 گوید:  می

باری که درپیش خواهم داشت. ای همسـر  آدمت: دریغ، چه روزگاران دراز و اندوه

کنار توست! ای کاش مرا رها کرده بودید تـا بـه    پرهیزکار من، جای من پیوسته در

: 9911اوریپیـد،  جا در کنار او چـون مـرده بیـارامم! )   درون گور او فروروم و همان

291 .) 

 شود:  گونه نقل میاین« سردومرول دیوانه»در داستان  

مرد، بـه جـان دادن زنـش    عزرائیل راضی شد تا جان زنش را بگیرد. دومرول جوان

شروع کرد به زاری و التماس به درگاه خداوند تعالی. ببینیم چه گفـت   راضی نشد.

خواهی جان هر دویمان را با هم بگیر! اگر نه به هردویمـان رحـم کـن!    ]...[ اگر می

 (. 240: 9919محسنی، ای پروردگاری که باکرم و قادری! )

. آدمـت از  احساس نفرت فرزندان از پدر و مادر نیز در هر دو اثر قابل مشاهده است

داند. امـا  دو را درقبال جان خود نوعی وظیفه میپدر و مادرش منزجر است و مرگ آن 

دومرول با توجه به ساختار فرهنگی شرق، اصالً با نظر مخالف پدر و مـادرش مخالفـت   

کند؛ یعنی ماننـد آدمـت وظیفـة پـدر و     ها اشاره میجا به نظر آنکند و تنها در ی  نمی

نامـه احسـاس آدمـت از زبـان او     جای او جان دهنـد. در نمـایش  که به داندمادرش نمی

 شود:    طور بیان میدربارة پدر و مادرش این

آدمت: تو و همسرت هر دو از دیدگان من دور شوید! سزای شـما ایـن اسـت کـه     

سرای گاه به سر برید و پنهانی جان بسپارید! پس از این دیگر هیچیار و فرزند بهبی

دادم کـه  داد من نیز در سرتاسر شهر ندا مـی یید! اگر سنت دیرینه رخصت میمن نیا

ام ام و از خانـه و خـانوادة تـو رخ برتافتـه    از حق فرزندی خود دربرابر تـو گذشـته  

 (.290: 9911اوریپید، )

انـد. در  کار را نکردهجای فرزند بمیرند و این اند تا بهگویی پدر و مادر وظیفه داشته 

دومـرول: بـه   »شود: ، فقط به نقل جملة پدر و مادر بسنده می«سردومرول دیوانه»داستان 
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پدرم گفتم، جانش را نداد، به مادرم گفتم، جانش را نداد، گفتنـد: دنیـا شـیرین ـ جـان       

خصـوص، هرکـدام از پـدر و مادرهـا در دو      (. در ایـن 291: 9919محسـنی،  « )شـیرین 

 گوید:  می« آلسست»آدمت در کنند. داستان توجیهات خود را بیان می

اینجا رسانده و جانشین خود در ایـن کـاخ   فرس: ]...[ تو فرزند منی و من تو را به 

جای تو شربت مرگ بنوشم. نه در والیت ام. اما من هرگز مکلف نیستم که بهساخته

جای پسران فره و نه حتی در سرزمین یونان سنت بر این جاری نیست که پدران به

خـود  روزی، متعلق به بختی باشد خواه قرین تیرهزندگی تو خواه قرین نی بمیرند. 

توانی آن را بگذرانی. من وظیفـة خـود   توست و تو به هرگونه که خواسته باشی می

ام. ضیاع و عقار فراوان ازبرای تـو بـاقی   را دربارة تو به نیکوترین وجهی انجام داده

ام، دیگـر متوقـع   تو سـپرده ام به ارث برده ام و کشور پهناوری را که خود بهگذاشته

ام؟ الزم نیسـت تـو   غصب بـرده  چه هستی؟ آیا از دارایی و ثروت تو من چیزی به

مذاق خواهم درعو  تو جان بسپارم. زندگانی به جای پدر بمیری و من نیز نمیبه

هـای  بـرم؟ مـن مـدت   پنداری که من از آن لذتی نمیتو شیرین است، پس چرا می

ید در خوابگاه مرگ خواهم خفت و فقط دو روزی بیش زنده نیستم، پـس چـرا   مد

که مردم دیگر  مندی بدانزندگانی خود عالقهاز آن تمتع برنگیرم؟ ]...[ هرگاه تو به 

مـن روا داری بـا   حرمتی که بـه  دارند و باز بدان که هر بینیز زندگی را دوست می

 (.  226: 9911اوریپید، ! )تو بازپس داده خواهد شدتاوان آن به 

دومـرول  »رسد استدالل پدر آدمت کامالً منطقـی اسـت. همـین صـحنه در     نظر میبه

 شود:  گونه نقل میاین« سردیوانه

راه افتاد. دستش را بوسید. خان من ببینیم چه گفـت:  سر سوی پدر بهدومرول دیوانه

دم. خدا خوشش نیامد. ها شد؟ حر  گناه زدانی چهپدر با حرمت ریش سفیدم! می

بال از آسمان از خدا امر گرفت و سـمت زمـین آمـد. بـه روی سـینة      عزرائیل سرخ

خـواهم،  خواسـت جـانم را بگیـرد. پـدر، از تـو جانـت را مـی       سفیدم نشست، مـی 

ام، فرزنــد! دهــی؟ پــدرش گفــت: فرزنــد، فرزنــد، ای فرزنــد! ای جگرگوشــه مــی

ام، فرزنـد!  کُشتی! سـتون طالیـی خانـه   شیرفرزندی که در کودکی نُه گاو وحشی را 
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انـد را  هـای بلنـدی کـه خوابیـده    غنچة زندگی عروس زیبـایم! اگـر عزرائیـل کـوه    

خواهـد، ازآنِ او  سارهای سردم را مـی خواهد، بگو تا تفریحگاهش باشد! چشمهمی

خواهد، سوارشان شود. قطارقطار شترهایم ام را در طویله میهای شاهانهباشد! اسب

خواهد، در آشپزخانه، غذای او خواهد، باربر او باشند! گوسفندان سفیدم را میرا می

خواهد، هرچه دارم را در ی  جشن بـزرگ خـرج کنـد! دنیـا     باشند! طال و نقره می

تـر از مـن   توانم بگـذرم! عزیزتـر و نزدیـ    شیرین و جان عزیز است، از جان نمی

پدرش ناامید شد، اسبش را سوار سر، از مادرت است، سوی او برو. دومرول دیوانه

بـال ]...[  ها شد؟ عزرائیـل سـرخ  دانی چهشده و نزد مادرش رسید. گفت: مادر، می

ببینیم مادرش چه گفت، خان من: فرزند، فرزند، ای فرزند! فرزندی کـه نُـه مـاه در    

شکم تنگم بزرگت کردم! فرزندی که در گهواره قنداقت کردم! فرزنـدی کـه در ده   

دمت! فرزندی که تا سیر شوی، شیر سفیدم را به تو دادم! فرزنـدم، اگـر   ماهگی زایی

شدی و اگر در دست کفار افتاده بودی، به زور طال و های بزرگ گرفتار میدر قلعه

ای، پای آمدن نـدارم. دنیـا شـیرین    کردم، فرزند. بد جایی گیر افتادهنقره آزادت می

 (.297ـ294: 9919محسنی، )توانم بگذرم! است و جان عزیز، از جان نمی

هـا و نعمـات   نکتة جالب توجه در هر دو اثر این اسـت کـه هـر دو پـدر از داشـته      

برنـد و حتـی پـدر دومـرول، مـادر را پیشـنهاد       عنوان لذات زندگی نام مـی شان بهزمینی

کند. ضمن آنکـه از  جای او بمیرد. گویی از جان دیگری بذل و بخشش میدهد که بهمی

انـد؛ زیـرا   گونه دریافت که پدر و مادر دومرول ازهم جدا شـده توان اینمی محتوای متن

شود و راهی دیگـر را درپـیش   دومرول برای رفتن پیش مادر دوباره سوار اسب خود می

 گیرد.  می

خشمگین شدن خدا از سرپیچی دربرابر حکمش، مـرگ نـازل    سببدر هر دو اثر، به

انتظـار   شتابد. مدتی است که بهت که بدین سوی میآپولون: ]...[ این مرگ اس»شود: می

سـرای  فرمـان تقـدیر او را بـه    امروز نشسته و این  در ساعت موعود حضور یافته تا به 

خدا از حر  دومـرول  «: »سردومرول دیوانه»(. در 912: 9911اوریپید، « )مردگان برساند

کمـ  و کـرمم را شـکر     شناسـد، نگاه کن، احمق دیوانه یگـانگی مـرا نمـی   ’بدش آمد. 
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گذارد. ]...[ ای عزرائیل، برو به چشم آن ابله دیوانه دیده شـو، رنگـش را زرد کـن،    نمی

(. در اساطیر ایرانی، تقابـل انسـان   290: 9919محسنی، ‘« )اش کن و جانش را بگیر!خفه

 برخال  دنیای شلوغ، پرازدحام و»های ایرانی شود؛ زیرا جهان اسطورهبا خدا دیده نمی

شناسانه، جهانی است اسـتبدادی  تعبیر جامعهپرسروصدای یونانی، جهانی است سرد و به

چیز در جهان اساطیری ایرانی مطلـق و یگانـه اسـت، حتـی صـداها و      و مطلق ]...[ همه

، مـرگ از  «سردومرول دیوانه»(. از این رو در 904: 9911)دزفولیان و طالبی، « هااندیشه

، این خود مرگ است که بـه فرمـان تقـدیر    «آلسست»ولی در  گیرد؛سوی خدا فرمان می

آید. از سوی دیگر در هر دو اثر قهرمانان درمقابل مرگ عاجزنـد و نیـاز   سوی آدمت می

بـا یـاری خواسـتن از آپولـون و     « آلسسـت »دارند. ایـن درخواسـت کمـ  در     به یاری

بة خود دومرول که بـا  با نیروی تو« سردومرول دیوانه»گیرد؛ اما در هراکلس صورت می

 گیرد. گوید، شکل میخداوند سخن می

کنند. محتوای وصیت آلسسـت بـا زن دومـرول    هنگام مرگ وصیت میهر دو زن به

هایی دارد. در هر دو اثـر، از حفـظ و مراقبـت کـردن از فرزنـدان و      ها و تفاوتشباهت

وازی بـا هـم در   صورت مشود. درواقع مرگ و ادامة زندگی بهازدواج مجدد صحبت می

 ارتباط است:   

آلسست: ]...[ تو مردی و فرزندان خود را کمتر از من دوست نداری. پـس آنـان را   

هـا  ای بـر سـر آن  وارث و صاحب اختیار خانة خویش گردان و زنهـار مادرخوانـده  

تـوزی  نیاوری تا به حسب و نسب شاهانة من حسد برد و با فرزندان مـن بـه کینـه   

چنین امری رضـا دهـی!    خواهش من از تو این است که مبادا بهبرخیزد. ای آدمت، 

اوریپیـد،  خـواهم ) بختی همه را از خدا میکنم! سعادت و نی ]...[ شما را وداع می

 (.201ـ207: 9911

 کند:  نیز دَدَه قورقود وصیت زن دومرول را چنین نقل می« سردومرول دیوانه»در  

گویی، از وقتـی چشـمانم   اندیشی، چه میمیخان من، ببینیم زنش چه گفت: به چه 

را گشودم، به تو دل سپردم و عاشقت شدم! به شـیرینی پسـندیدمت و همـدیگر را    
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بوسیدیم، روی ی  بالش خوابیدیم، ]...[ اگر پس از تو مردی را بپسـندم، شـوهری   

محسـنی،  اش شـوم، اژدهـایی شـده و نیشـم بزنـد و ]...[ )     اختیار کرده و همخوابـه 

9919 :291.) 

آنکـه مسـتقیم بگویـد، ازدواج دومـرول را امـری نکوهیـده       زن دومرول گویی بـی  

گوید و چنین تصمیمی را از زبان خودش و گویی بـرای  را مستقیم نمیداند؛ ولی آن می

رسد اینجا از نظر فرهنگی، زن گویی مجاز به زبان آوردن نظر میکند. بهخودش نقل می

داند؛ ولـی مـرد   هر نیست؛ زیرا آن را کاری ناپسند میحق ازدواج خود پس از مرگ شو

در جوامع مردساالر ارتباط مرد با زنـان گونـاگون امـری نکوهیـده     »چنین حقی را دارد. 

)نـدایی،  « دهد که با زنان دیگر مراوده و رابطه داشته باشـد نیست و مرد به خود حق می

نکتـه مسـتقیم اشـاره     (. به همین دلیل فرهنگی است کـه آلسسـت بـه ایـن    929: 9919

کند؛ ولی زن دومرول غیرمستقیم. درواقع نکتة بسیار مهم در آثار اوریپید توجه او بـه  می

زنان و مشکالت آنان در آتن ی  پدیدة سیاسی ـ اجتماعی پرهیـاهو بـوده    »زنان است. 

(. توجه اوریپید به این مسئله نیـز از همـین روسـت و البتـه     11: 9966)ملشینگر، « است

ای دانسـت کـه در   شاید بتـوان او را نخسـتین نویسـنده   »نگر جسارت او نیز هست. نشا

جهان باستان تا به این حد نسبت به حقوق زنان و جایگاه آنـان در جامعـه  و درمقابـل    

دهـد مسـائل   (. این موضوع نشان مـی 91: 9919)ندایی، « دهدمردان حساسیت نشان می

کـم تـا   ث بوده؛ درصورتی که در ایـران، دسـت  مربوط به زنان در جامعة یونان مورد بح

دوم و زیرمجموعـة  دهد و زنان همیشه موجوداتی دستقرن اخیر، چنین اتفاقی رخ نمی

زن حتـی نـام   « سـر دومرول دیوانه»شدند. از این روست که در داستان مرد محسوب می

 هم ندارد.   

تـوان از  که مـی  یکی دیگر از نکات دو داستان، برتری عشق بر مرگ است؛ مفهومی

های عامیانه بیشـتر تـابع ایـن ارزش هسـتند.     قصه»ای اخالقی نام برد. عنوان زمینهآن به

: 9911)شعیری، « رفته هستنددستهای عامیانه ]...[ درپی احیای این ارزش ازچون قصه

(. این ارزش در هر دو داستان عشق است. عشق زن دومـرول و آلسسـت بـه مـرگ     91
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افتد، مگر با دعای خیر به درگاه الهـی  شوند. این مورد اتفاق نمیپیروز می کند وغلبه می

آدمـت:  »گیـرد:  مـی  انجامدلیل جهان مردساالر هر دو فرهنگ( لزوماً توسط مردها که )به

درگاه خدایان دعا کن، دست ناکامی مسپار، به گونه به ای آلسست، برخیز و خود را این

: 9911اوریپیـد،  « )حـال مـا رحمـت آورنـد    و باشد که بـه  زیرا قدرت آنان بسیار است 

دانـد و خـود از درگـاه خداونـد التمـاس      (. دومرول عزرائیل را مأموری بیش نمـی 204

کنی؟ از میان مـا دور شـو تـا    کار میپس تو چه»گوید: کند. او خطاب به عزرائیل میمی

بلنـدتر از  ’گفـت:   سـر چـه  خودم به درگـاه خـدا نیـایش کـنم. ببینـیم دومـرول دیوانـه       

(. 299: 9919محسـنی،  ‘« )ای. خداونـد زیبـا  داند چگونـه کس نمیهایی ]...[ هیچبلندی

رسد که حتـی در شـکل تـراژدی    پایان میهای اخالقی بهدست با پیامهایی از اینداستان

طور بسیار ظریفـی، حتـی   بحث اخالقی گاهی به»یابد. صورت کاتارسیس نمود میآن به

شـود؛ و در پایـان ممکـن    طور مبهم که خیلی روشن و واضح نباشد طـرح مـی  گاهی به

طـور  طور مستقیم ارائه شود، بـه گیری اخالقی درنهایت بدون آنکه بهاست که این نتیجه

(. به همین سبب است که هر دو اثـر  20: 9911)شعیری، « غیرمستقیم خود را نشان دهد

ی یونـان باسـتان در قالـب سـقوط قهرمـان      هاپایان خوش دارند و روالی که در تراژدی

شود؛ هم آدمـت و آلسسـت، و هـم دومـرول و     افتاد، در این آثار مشاهده نمیاتفاق می

هـایی از  جـزو نمونـه  «( آلسست»کنند. این پایان )در زنش شانس دوباره زیستن پیدا می

ی دیگر شود که بحث دربارة آن مجالهای یونانی محسوب میانحرا  از ساختار تراژدی

 طلبد.   می

 ساختار داستانی هر دو اثر نیز قابل تطبیق با یکدیگر است. 

ساختار نمایشی ی  نظام است؛ نظامی جـاری بـر بسـتر زمـان؛ نظـم و      ]دراصل[  

شـود و یکـی پـس از    ترتیبی معیّن است که وقایع داستان براسـاس آن مـنظم  مـی   

وانفعالی درونی کـه بـین   ق فعلگیرد تا از طریدیگری، در مکان معیّن خود قرار می

شود، به ایجاد ارتباطی معیّن بـا مخاطـب بپـردازد و    های گوناگون آن برقرار میپاره
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: 9919ای زنده و پویا به حرکت خود در ذهن او ادامه دهـد )مکـی،   همچون پدیده

96 .) 

و چون روایت بایـد زنجیـره بسـازد.    »این همان زنجیرة وقایع داستانی در روایت است. 

 (.  97: 9911)شعیری، « ها باید تولید فرایند کننداین زنجیره

کنـد؛  ریخته را ازهـم جـدا مـی   ]این فرایند[ در ی  اثر نمایشی ساختار وقایع درهم

ها را نسبت به اهمیتی که در رسیدن به هد  نمایش دارند و بنابه ضروریاتی که آن

اد تعلیقی که نامش از طرز قرار کند و درنهایت با ایجها رفته است مرتب میذکر آن

گرفتن نقاط بحرانی نمایش و حدس و گمانی اسـت کـه تماشـاگر بـرای برطـر       

آورد )مکـی،  ها در مخیّلة خود پروراند، موجبات تحرک اثر را فـراهم مـی  شدن آن

9919 :96.) 

سـمت پایـان   صورت خطی بـه طور که اشاره شد، بههر دو اثر کالسی  هستند و همان 

سـوی  ترین اصل در روایت کالسی  است؛ چراکه سبب پیـروی بـه  د. کنش مهمرونمی

 گردد.مقصد می

سازد: نظام عمودی و نظام افقی. نظام عمودی، نظام از بـاال بـه   روایت دو نظام می 

کنـد  کند و سپس کنشگری ر ا وادار مـی پایین است. ی  کسی کنش را طراحی می

گیـرد و  کسی از باال برای کـنش تصـمیم نمـی   که وارد عمل شود. اما در نظام افقی 

رابطة موازی بین کنشگران برقـرار اسـت. دو کنشـگر بـا یکـدیگر در تعامـل و یـا        

گیرند. روایت عمـودی از نـوع تجـویزی و روایـت افقـی از نـوع       دیالوگ قرار می

 (. 97: 9911تعاملی است )شعیری، 

رونـدی عمـودی آغـاز    هـر دو بـا   « آلسسـت »و « سـر دومرول دیوانـه »های داستان 

شوند و بر همین اساس، قهرمان کنشی را برای رهایی از فرمانی که مرگ صادر کرده می

شـود،  بنابه روالی که از آغاز تا انتهای اثر دیده مـی  کند. ساختار هر دو اثراست، آغاز می

واسـطة  بـه  «سـر دیوانـه  دومرول»مسیری شبیه ساختار ارسطویی دارد؛ هرچند در داستان 

درواقـع سـاختار   »ای وجـود نـدارد.   نامـه ، علـت و معلـول نمـایش   اشاینیان اسـطوره ب

ارسطویی و ساختار فریتاگ برگرفتی از ساختار علت و معلولی که درکل از پـن  بخـش   
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: 9910)قـادری،  « مقدمه، عمل فزاینده، اوج، عمل کاهنده و نتیجـه تشـکیل شـده اسـت    

افتـد و  مرد میشامل اتفاقی است که برای جوان «سردومرول دیوانه»چینی در مقدمه(. 10

، آپولـون  «آلسسـت » نامةکند. در نمایشای برای مقابله با عزرائیل پیدا میدومرول انگیزه

دهد و مقدمات را برای گسـترش داسـتان   روایتی از اوضاع را دراختیار مخاطب قرار می

بینیم، ایـن  ر و در آغاز آن میکند. اما تفاوتی که در این دو اثدر ذهن مخاطب حاضر می

شـود کـه هـیچ اتفـاقی نیفتـاده و      ، زمانی آغـاز مـی  «سردیوانه دومرول»است که داستان 

، نمـایش وقتـی آغـاز    «آلسسـت »نامة شود. اما در نمایشداستان از ابتدا تا انتها بازگو می

ته، سراغ آدمت آمـده، او از پـدر و مـادرش جـان خواسـ     شود که پیش از آن مرگ بهمی

جواب رد شنیده و سرانجام به آلسست گفته است؛ حال در آغاز نمایش او قبول کرده و 

داسـتانی اسـت کـه زمینـة     دارای پـیش « آلسسـت »رود. بر این اسـاس،  به پای مرگ می

از نقطة صفر آغـاز  « سردومرول دیوانه»کند؛ ولی داستان نامه را ایجاد میماجرای نمایش

کند که دومـرول در آن زنـدگی راحتـی    سامان را تصویر میبه شود و در ابتدا جهانیمی

افکنی )عمـل فزاینـده( شـامل    گره« سردومرول دیوانه»رسد. در دارد تا آنکه مرگ فرامی

ست که دومـرول پـیشِ رو دارد. خـدا بـه عزرائیـل دسـتور مقابلـه بـا         هایی اتمام بخش

کند؛ عزرائیل خـود  قصد مبارزه میدهد؛ او در مجلس پهلوانان با عزرائیل دومرول را می

آورد. چنـگ مـی  و عزرائیـل او را بـه   کنددهد؛ اسب رم میرا به اسب دومرول نشان می

خواهـد و  کند. خدا جانی را دربرابـر جـانش مـی   خورده آه و زاری میدومرول شکست

، آدمـت  «آلسسـت »شـود. در  رود تا جایی که به اوج ختم مـی تمام این اتفاقات پیش می

کنـد  مرگ شدن منصر  کند. آلسست به او وصیت میکند آلسست را از پیشش میتال

افکننـد، هـراکلس متوجـه ماجراهـا     آید، آلسست را به گـور مـی  میرد. هراکلس میو می

« سـر دومـرول دیوانـه  »رسد. اوج داسـتان  شود و داستان ادامه می یابد تا به بزنگاه میمی

نامـة  کند؛ ولـی اوج نمـایش  خداحافظی و وصیت میاش ست که او از زن و بچهزمانی ا

اش پشـیمان و جهـان جلـوی    هنگامی اسـت کـه آدمـت از تصـمیم و کـرده     « آلسست»
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گشـایی )عمـل کاهنـده( و    چشمانش تیره شده است. از این به بعد در هر دو اثر، با گره

ـ  کنـد بـه  زنـش قبـول مـی   « سردومرول دیوانه»گیری مواجهیم. در نتیجه رد. جـای او بمی

بـرد، خـدا بـه هـر     کند. چون دومرول به اشتباهش پی میدومرول به درگاه خدا دعا می

عنوان تشکر از میزبـانش،  نیز، هراکلس به« آلسست»بخشد. در ها عمر مجدد میدوی آن

افتـد،  رساند. کلیت اتفاقاتی کـه در ایـن دو اثـر مـی    آلسست را زنده کرده، به آدمت می

سانی دارد؛ امـا افتـراق سـاختار ایـن دو اثـر، آغـاز داسـتانی و        ظاهر ریشه و روال یکبه

اتفاق اصلی پیش از شـروع نمـایش رخ داده و   « آلسست»هاست. بنابراین در نمایشی آن

، تمام اتفاقات «سردومرول دیوانه»شود؛ حال آنکه در نامه ادامة ماجرا را شامل مینمایش

های ایـن دو داسـتان در جـدول زیـر     و تفاوتها شود. شباهتاز ابتدا تا انتها روایت می

 آمده است.  

 « آلسست»و « سردومرول دیوانه»جدول تطبیقی عناصر داستانی در دو اثر 

 «آلسست» «سردومرول دیوانه» عناصر داستانی

 ایاسطوره ایتمثیلی ـ افسانه کلیت داستان

 مبتنی بر روایت عمودی مبتنی بر روایت عمودی شیوه روایت

 نام شخصیت زن نام شخصیت مرد قصه نام

 نام خاص نام عام نام افراد دیگر قصه

 دارد ندارد وحدت مکان

 داستانخطی مبتنی بر پیش درقصهخطی مبتنی بر قصه ساختار

 پیچیده )کاراکتر( ساده )تیپ( پردازیشخصیت

بخشــش خداونــد بــا دعــای     بخش پایانی

 دومرول

بازگشت آلسست از مرگ با تـالش  

 اکلس و نبردش با فرشتة مرگهر
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   . نتیجه 2

هـا و  های بسیاری هستند که وجوه مشترکی دارند. این داسـتان در ادبیات جهان، داستان

هایی مثل تنان و گاه صحنههای شبیه به هم دارند مانند رویینحتی اساطیر گاه شخصیت

طبـق  و رودابـه.   هم مانند صحنة معاشقة شبانة رومئـو و ژولیـت، اصـلی و کـرم، و زال    

هـای  فرضیة پژوهش، هر دو قصـه، بـاوجود شـباهت در داسـتان، در قالـب و در بنیـان      

هایی دارند. خود این تفاوت فرهنگی سبب ایجاد تفـاوت  فرهنگی برخاسته از آن تفاوت

دهـد زیربنـای اغلـب    هـای ایـن پـژوهش نشـان مـی     یافتـه در قالب آثار نیز شده است. 

الگـو هسـتند کـه از آن    ای ازلـی یـا کهـن   ر ادبیات کهن، نمونههای قابل تطبیق دداستان

های مورد بررسی. در هر دو اثـر  الگوی جاودانگی در داستاناند؛ مانند کهننشئت گرفته

و دیگـری بـا بنیـانی    «( سـر دومـرول دیوانـه  )»ای مورد مطالعه که یکی تمثیلی ـ افسـانه  

انـد. هـر دو بـرای رهـایی از     شده است، دو مرد به مرگ محکوم«( آلسست)»ای اسطوره

ای )عزرائیل/ فرشتة مـرگ( بـه آن   یابند. خدا)یان( توسط واسطهمرگ فرصتی دوباره می

کس راضـی  ها بمیرد. هیچجای آندهند تا فردی را بیابند که حاضر باشد بهدو مهلت می

 شود، مگر همسرانشان.  نمی

دهـد کـه   دو  داسـتان نشـان مـی   هر دو داستان در موضوع شباهت دارند. عنوان این 

اثری برآمده از فرهنگی مردساالرانه است و به همـین دلیـل   «( سردومرول دیوانه)»یکی 

شود؛ حـال آنکـه در داسـتان    نام مرد ـ باوجود ازخودگذشتگی زن ـ بر داستان نهاده می  

 نامه است. ایـن نکتـه را شـاید بتـوان بـه دیـدگاه      ( نام زن عنوان نمایش«آلسست)»دوم 

نویسنده، یعنی اوریپید، نیز نسبت داد. ضمن آنکه این نکته به تفاوت فرهنگی ایرانـی و  

یونانی نیز اشاره دارد. به هر حال، هر دو زن در حق شوهر خود ایثار و فداکاری و جان 

 کنند.   خود را نثار می

جـز شخصـیت اصـلی    « سـر دومرول دیوانه»آن است که در  هانکتة دیگر در داستان

هـا )غیـر از   شخصـیت « آلسسـت »ها نام مشخص ندارند؛ ولی در کدام از شخصیتهیچ
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تـوان بـا   همسرایان یا گروه مردان( همگی دارای نام مشخص هستند. ایـن نکتـه را مـی   

هـایی  گرایانه در یونان باستان توضیح داد. وحدت مکان نیز از دیگر زمینـه دیدگاه انسان

هـا  ود دارد و بـه سـاختار نمایشـی تـراژدی    هـای یونـانی وجـ   نامـه است که در نمـایش 

دهـد  تماماً در ی  مکان )خانه یا قصر آدمت( روی می« آلسست»گردد. از این رو بازمی

دومـرول  »شود. حال آنکه در داستان های دیگر توسط اشخاص نقل میو وقایع در مکان

 ت مکانی ندارد.  جایی مکانی وجود دارد و از این رو داستان  وحدامکان جابه« سردیوانه

هـا بـا بخشـش زن و مـرد،     باوجود شباهت موضوعی در دو داستان و شباهت پایان

، رویــدادها مبتنــی بــر «آلسســت»هــا متفــاوت اســت. در داســتان رونــد روایــت در آن

نامه از وصـیت آلسسـت آغـاز    اند. نمایشنامه رخ دادهداستان، قبل از شروع نمایشپیش

پایـان  در بازگرداندن آلسست و پیوند عاشـق و معشـوق بـه   شود و با تالش هراکلس می

، کـل ماجراهـا در رونـدی خطـی از آغـاز روایـت       «سـر دومرول دیوانه»رسد. اما در می

داستانی که به وقایع ارتباط داشته باشد، وجـود نـدارد. دومـرول در    شود و هیچ پیشمی

کند از و در ادامه تالش می شودرو میابتدای داستان پس از ماجرایی کوتاه با مرگ روبه

شود. در پایان نیز با التماس خود دومرول، مرگ برهد تا همسرش حاضر به فداکاری می

دهد که موضوعی واحـد در دو داسـتان بـا    رهند. این تطابق نشان میهر دو از مرگ می

یابنـد. هرچنـد   عناصر مشابه، در دو فرهنگ متفاوت اجـزا و عملکردهـای متفـاوت مـی    

ای و در یابد که در یکـی، در سـاختار افسـانه   مهم دیگر در قالب اثر نیز نمود می تفاوت

 شود. نامه ظاهر میصورت نمایشدیگری، به

 هانوشتپی

 .دکتر امیرحسن ندایی است به راهنمایی پورة هادی ولیناماین مقاله مستخرج از پایان. 9
2. "Alcestis or Alceste" 

3. Euripides 

   است.« لی دومرولدَه»لی آن در زبان ترکی آذری . نام اص4
5.archetype 

6. Gilgamesh  
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7. Iliad 

8. Odyssey 

9. Enkidu 

10. Utanapishtim 

11. Sharuppak 

12. Mandragora 

13. "Baldr" 

14. Odin  

15. Frigg 

16. Loki 

17. Akhileus 

18. Sigurd 

19. Samsun 

20. Direction 

 منابع 

 (. قم: دفتر نشر معار . المیزان(. ترجمة سیدمحمدرضا صفوی )براساس 9917) مکری ـ قرآن

. ترجمة محمد سعیدی. تهران: نشر بنگاه ترجمه هلن هیپولیت آلسست ایون(. 9911ـ اوریپید )

 و نشر کتاب.

 ور. تهران: مروارید.. ترجمة هوشنگ آزادیتاریخ تئاتر جهان(. 9971ـ براکت، اسکار گروس )

سیمای زن و عشق در دده قورقود (. »9910ر خالقی، محمدرضا و رقیه نیساری تبریزی )ـ برزگ

  .  42ـ99. صص20. شفصلنامة مطالعات ادبیات تطبیقی«. و ایلیاد و اودیسه

 . تهران: صدای معاصر.های آذربایجانافسانه(. 9916ـ بهرنگی، صمد و بهروز دهقانی )

. مجلـة گـزارش  «. مقدمـة کـوروش کبیـر )ذوالقـرنین(     نگرشی بـر (. »9914ـ پورپیران، عباس )

 .  71ـ74. صص970ش

نامه عطار از منظر گفتمان تحلیل گفتمانی الهی(. »9919ـ حاجتی، سمیه و احمد رضی )

. 90. ش1. دانشگاه الزهرا )س(. سپژوهشی ادبیات عرفانیدوفصلنامة علمی ـ «. دیالکتیکی

 . 907ـ71صص

های مقایسة اساطیر یونان و ایران برپایة اندیشه(. »9911طالبی )ـ دزفولیان، کاظم و معصومه 

. دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، پژوهشی(نشریة ادبیات تطبیقی )علمی ـ «. باختین

 . 991ـ17. صص9دانشگاه شهید باهنر کرمان. دورة جدید. ش
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پژوهـی  فصلنامة متن. «تنی اسفندیار در شاهنامهنگاهی دیگر به رویین(. »9916ـ دشتی، مهدی )

 .  21ـ7. صص79. ش29. دانشگاه عالمه طباطبائی. دادبی

. ترجمـة عبدالحسـین شـریفیان.    هـا ها و حماسهاساطیر جهان داستان(. 9971ـ روزنبرگ، دونا )

 تهران: اساطیر.

 . تبریز: آشینا.ای بر بررسی کتاب دده قورقودمقدمه(. 9916ـ سیدسالمت، میرعلی )

 اهلل فوالدوند. تهران: نشر طرح نو. . ترجمة عزتهگل(.  9916) ـ سینگر، پیتر

-شناسی ساختارگرا: زیبایینقصان معنا )عبور از روایت(. مقدمه 9911ـ شعیری، حمیدرضا )

 . تهران: نشر خاموش.شناسی حضور(

شناسی ساختارگرا: نقصان معنا )عبور از روایت(. 9911) ژولین آلژیرداسـ گرمس، 

 . ترجمة حمیدرضا شعیری. تهران: نشر خاموش.سی حضور(شنازیبایی

الگـویی سـه اسـطورة    مطالعة تطبیقی رویکرد کهن(. »9916ـ صالحی، علی و ابوالقاسم دادور )

. 99. دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد. دشناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره«. تنرویین

 .916ـ961. صص47ش

مقاالت ادبی کانون فرهنگی «. داستان موزاییکی چیست؟(.  »9919ـ عرش اکمل،  شهناز )

-http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd، در: 9917مرداد  94دسترسی  .چوک

gotogoo/10911-2015-02-18-08-03-39.html  
مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه  «. مرگی زرتشتدر بی(. »9910ی، رحیم )ـ عفیف

 .  110ـ176. صص27. ش7. شفردوسی مشهد

 (. کتابخانة دارالسلطنة لندن.9121عهد عتیق )ـ 

. تبریـز: نشـر   پژوهشـی در اسـطورة دده قورقـود شـاهکار کهـن     (. 9919ـ فرآذین، جوانشـیر ) 

 ال.پژوه و نشر دانیجامعه

 . تهران: نیستان.آناتومی ساختار درام(. 9910ـ قادری، نصراهلل )

. ترجمة عبـاس  اساطیر یونان از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس(. 9919ـ لنسلین گرین، راجر )

 آقاجانی. تهران: سروش.

 . ترجمة محمد شهبا. تهران: هرمسهای روایتنظریه(. 9911ـ مارتین، واالس )

 . تبریز: تابان.دده قورقود(. 9919ـ محسنی، عزیز )

http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/10911-2015-02-18-08-03-39.html
http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/10911-2015-02-18-08-03-39.html
http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/10911-2015-02-18-08-03-39.html
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 . تهران: سروش.شناخت عوامل نمایش(. 9919ـ مکی، ابراهیم )

 . ترجمة سعید فرهودی. تهران: سروش.تاریخ تئاتر سیاسی(. 9966ـ ملشینگر، زیگفرید )

 . تهران: افراز.آآ، تحلیل روانشناختی شخصیت مدهمده(. 9919ـ ندایی، امیرحسن )

 پور. تهران: اسطوره.. ترجمة ابوالقاسم اسماعیلدانشنامة اساطیر(. 9917ـ وارنر، رکس )

. ترجمة دکتـر محمـود سـلطانیه. تهـران:     هایشانسان و سمبول(. 9917ـ یونگ، کارل گوستاو )

 جامی.
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Abstract 
There are many stories which have been created on the archetype of 

immortality and transmitted to us in oral or written forms. "Alcestis" by 

Euripides and the legend of "Crazy Demerol" are two examples which have 

many similarities despite their cultural differences. This study aims to see in 

what context do the two worlds share and differentiate, and what the 

similarity and different aspects of these two works are. This research is 

based on a descriptive-analytical method and the data collection is done 

through library method. Findings show that despite the similarities in subject 

and endings, the narrative process of the two stories are different. The 

narration of "Alcestis" is based on back-story and Aristotle's unity. The play 

begins with Alcestis’ testament and ends with Heracles' attempt to bring her 

back. But in "Demerol", the whole story is told in a linear way from the 

beginning, and there is no back-story related to the events. Demerol 

encounters with the angel of death and tries to escape death. His wife is 

ready to sacrifice herself (similar to the back-story in "Alcestis"); however, 

at the end, when Demerol begs, both escape the death. Their titles show that, 

"Demerol" comes from a patriarchal culture because the name of the man is 

mentioned in the title of the story, despite the woman’s devotion. But in 

"Alcestis", the woman's name is on title of the play. This point is also 

attributed to author's (Euripides) point of view and reveals the Iranian and 

Greek cultural differences.  The findings show that the same topic in the two 

stories, each of which having different elements in two different cultures, 

come to have different functions. 

 
Key words: Narration, Archetype, Immortality, "Alcestis", "Crazy 
Demerol".
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