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Abstract 

A look into the history of the literature of the ancient nations reveals that epics are the 

most fundamental works. Major role players of such epics are the heroes who have their 

roots in the unconscious beings of a collection of human beings and their existence 

provides a response to man’s wishes, aspirations, and needs. Therefore, hero-making is 

a phenomenon well inside man’s innate. The Indo-European tribes and then Iranians 

and Germans are no exception. This has resulted in such glorious epics as Shahnameh 

and The Song of the Nibelungs. This book has a special status in German Literature. 

The valuable work marks the national treasure and cultural heritage of the German 

language. This study tries to draw a critique and investigate the book in order to 

contribute to its better and more identification while encouraging Persian language 

scholars and literary figures to read the work. This research is the first in its kind to 

briefly introduce of “The Song of the Nibelungs”. After providing a concise summary 

of the story, this study explains concepts of the episode and epic and related history. 

Then while offering a careful investigation of the issue, this study criticizes the structure 

and content of this epic and identifies the episodic and historical elements of the work. 
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  چكيده
تـرين و    هـا بنيـادي    يابيم كه حماسه  هاي كهن درمي  با نگاهي به تاريخ ادب اقوام و ملت

نـد  ا ها قهرمانـاني   هآفرينان اين حماس  ترين نقش  ند. بزرگا ادبيات ةتأثيرگذارترين آثار پهن
بـه آرزوهـا،    شه دارند و وجود و حضورشـان پاسـخي  كه در ناخودآگاه جمعي بشر ري

اي خفته در نهاد بشـريت    سازي پديده  قهرمان ،رو . ازايناست و نيازهاي انسان ،ها  آرمان
و  نديسـت ن اها نيز از اين قاعده مستثن  تبع آن ايرانيان و ژرمن است. اقوام هندوايراني و به
را موجـب   سـرود نيبلـونگن  و  شاهنامههاي شگرفي چون   همين امر پديدآمدن حماسه

ايـن اثـر    ،اي در ادبيـات آلمـاني دارد. درواقـع     جايگاه ويژه نيبلونگن سرودشده است. 
جسـتار حاضـر    شود.  ملي زبان آلماني محسوب مي ةمند ميراث فرهنگي و گنجين ارزش

و تـر و بهتـر آن كمـك     كتاب به شناخت هرچه بـيش  نقد و بررسي اينكوشد تا با  مي
ايـن پـژوهش نخسـت    نـد.  كاديبان زبان فارسي را به خوانش اين اثر ترغيب و تشويق 

 اي موجز از داستان بـه   ة خالصهئاد و پس از اركن  را معرفي مي سرود نيبلونگناجمال  به
رسي دقيق، ساختار در يك بر ،. سپسزدپردا ميو تاريخ  ،شرح مفاهيم اسطوره، حماسه 

اي و تـاريخي اثـر     عناصـر اسـطوره   ،  در اين جهـت  .دوش ميو محتواي اين حماسه نقد 
  د.شو  مشخص مي
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  مقدمه. 1
ـ    اي  اسـطوره اي   سـروده  )Nibelungenlied( سرود نيبلونگن اريخي اسـت كـه زنـدگي و    ــ ت

كـه داراي گـنج سـحرآميز     ،را) Siegfried(» زيگفريـد «نـام   تن بـه  روئينسرنوشت قهرماني 
پـردازد. ايـن اثـر      هـاي پـس از مـرگ او مـي    داد رويبـه   نـد و ك مينيبلونگن است، روايت 

دسـت   اين سرود هيچ اطالعي در ةاست. از نام سرايند زبان ترين حماسة اقوام آلماني بزرگ
 ،خصـوص   ايـن  اي به نام خويشتن نـدارد. در   نيست. وي در كتابش حتي يك بار هم اشاره

بودن طبق سنتي   نام كند كه اين گم  چيز بر اين داللت مي همه«برانگيز است:  نظر براكرت تأمل
 :Brackert 1987» (ها و سرودهاي پهلواني وجود داشـته اسـت    ديرين براي شاعران حماسه

vol. 1, 288.( هجدهم مـيالدي ناشـناخته    ةسد ةشايان مداقه است كه اين اثر برجسته تا نيم
بـه   1755در سال  )Jakob Hermann Obereit( رايتاب نام ياكوب هرمان مانده بود. پزشكي به
 )Voralberg( در فرآلبرگ) Grafen von Hohenems( خانة بارون فن ههنمز كشف آن در كتاب

زيادي به اين اثر ). در آن زمان توجه چندان see Brackert 1987: vol. 1, 252-253( دموفق ش
سـرود ملـي    تصور بر اين بود كه ايـن حماسـه   ،رمانتيسم ةازآن، در دور اما چندي پس ،نشد

عنـوان   آن را بـه  )Friedrich Heinrich von der Hagen( هـاگن  در  جاكه فن ست، تاآنها آلماني
ابهـام   ةهـاي مديـد در پـرد    دانست كه مـدت   مي» ملي ياتترين يادگار ادب ترين و كاملواال«

 ؛ بنگريــد بــهvon der Hagen, cited Brackert 1987: vol. 1, 253( پوشــيده مانــده بــود
  ).28 :1386 بهجت

 شـمار  هاي ملي تـاريخ بشـر بـه     حماسهترين   سترگ ةزمر توان در  را ميسرود نيبلونگن 
كـاري   ازجمله ايرانيان كه خود شاه ،ها  به ديگر ملتو حتي شناساندن آن  ،آورد. نقد، تحليل

نمايـد.    دانند، كاري ضروري مي  مداقه و تأمل مي شناسند و قابل  فردوسي را مي ةشاهناممانند 
دارانه به نقـد اثـر    ديدگاهي جانب  مند و بي روش صورت به ، نگارنده كوشيد تا  در اين جهت

اثـر ترغيـب و    ةرا نشان دهد و خواننده را بـه مطالعـ  هاي آن   پردازد و نقاط قوت و كاستيب
است.  حد زيادي مهجور و ناشناخته ان تادر ايرسرود نيبلونگن ند. ناگفته نماند كه كتشويق 

 قلم به 1374زبان فارسي وجود دارد. نخستين ترجمه در سال  از اين حماسه، سه ترجمه به 
 . اين اثـر چاپ شده است نيبلونگن سروداسماعيل سعادت صورت گرفته است و با عنوان 

اصلي نبوده، به نثر و كوتـاه   ةمترجم نسخ ةهم نسخ و هم از زبان فرانسه برگردان شده كه،
كوتـاهي از   انجام داده كـه در بخـش   1381ر سال ديگر آن را رؤيا سعيدي د   ةاست. ترجم

يسنده تحـت عنـوان   نو را سوم ةآمده است. ترجم آلمان مردم هاي  افسانه و ها  حماسهكتاب 
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 اسـت كـه از معتبرتـرين نسـخ     »ب«خطي  ةاز زبان آلماني و از روي نسخ نيبلونگن سرود
هـاي    چاپ رسـيده اسـت. مقالـه    در انتشارات دانشگاه تهران به 1399در سال  كه انجام داده

 قلـم  بـه آلمـاني   ةنام جستار در ويژه اين حماسه منتشر شده است. نخستين ةاندكي نيز دربار
 1387در سـال   48 ةآلمـاني، شـمار   ةنامـ   ، ويژهخارجي هاي  زبان پژوهش ةارنده در مجلنگ
اي است مشـترك از فرحنـاز فرهـادي و نگارنـده،      پژوهش دوم مقالهچاپ رسيده است.  به

تخصصـي   ةنامـ  كه در فصل، »نيبلونگن و شاهنامهتحليلي نقش زن در  ةمقايس«تحت عنوان 
چـاپ   به سوم،شمارة  ،، سال پنجم1391پاييز در  بهار ادب)شناسي نظم و نثر فارسي ( سبك

از » نيبلـونگن  سـرود و  همشاهنا ةبررسي تطبيقي نيكي و پليدي در دو حماس«رسيده است. 
ــ حماسـي     اي  اسـطوره بيني در دو اثر   بررسي جهان«، شهرام صحاوي و الهام رحماني مفرد

و  نامـه  شـاه ررسـي عناصـر مشـترك در    ب«و  ،سالمي از مسعود» نيبلونگن سرودو  هنامهشا
هاي يادشده   ند. هرچند پژوهشا باره هاي چاپ شده دراين نيز از ديگر مقاله» نيبلونگن رودس

منـد كـه    پژوهشـي روش  ،انـد   مـل نشسـته  أت مند را بـه  كار ارزش اي از اين شاه  هريك گوشه
نه به ساختار، جداگا كليات اين اثر را بشناساند، و ،صورت گرفته باشد» ب« ةبراساس نسخ

رو، اين جسـتار شـكل    ازاينآفرين اين حماسه بپردازد وجود نداشت.  و عناصر نقش ،محتوا
پـردازد و    گرفت و روند آن بدين قرار مرتـب شـد: نخسـت بـه معرفـي اجمـالي اثـر مـي        

گذارد. پس،   اختيار مي هاي داستان، درداد رويتر  اي از آن را، براي درك هرچه بيش  خالصه
جاكـه ايـن     ازآن است و روي آورده ،يعني سرودهاي پهلواني ،وار به توضيح ژانر آن  چكيده

ي آميختگـ   هـا و درهـم    سرودها و دركل نوع ادبي حماسه بهترين عرصه براي ظهور اسطوره
سـاختار   ،دهـد. سـپس    اختصار اين مفاهيم را شـرح مـي   و تاريخ است، به ،اسطوره، حماسه

پـردازش، بـه نقـد     سـرايش و نـوع   ةضمن بررسـي شـيو   و، دوش مياصلي متن نشان داده 
  پردازد.  محتوايي اثر مي

  
  نيبلونگن سرود ةخالص. 2

 تخـت  بـر  )Burgunden( »ها  بورگوندي«جاكه پادشاهان  آن ،)Worms( »ورمس«در سرزمين 
ادر راه مـادر و سـه بـر    هـم  بـه  ،زيبـاترينِ دوشـيزگان   ،)Kriemhild( »هيلد  كريم«نشستند،  مي

امـا   ،زيست  مي ـ    )Giselher( »هر  گيزل« )، وGernot( »گرنوت«، )Gunther( »گونتر« ـ   خويش
زيـرا مـادر در تعبيـر خـواب      ،هراسـيد   اين دختر شادمان نبود و از ابراز مهر به مـردان مـي  

  درپي همسري او جان خواهد باخت.ناك وي گفته بود مردي زيباچهره و دلير  وحشت
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  نام زيگفريد و مشهور به ،دالورروي،  ، پسري خوب)Xanten(» اكسانتن«ر ازديگرسوي، د

، دشـ بك را )Nibelungen(» نيبلونگن«زيست. او توانسته بود با درايت و دليري پادشاهان  مي
بـر طـال و    كـه عـالوه   ،هـا را   و گـنج عظـيم آن   ود،كوتوله پيروز ش) Alberich(» آلبريش«بر 

دسـت آورد. او   شد، به  بخش را شامل مي  گر و قدرت  يئنامر جواهرات افزون از شمار شنلي
و  ،ي كـرد تنـ   را از پاي درآورد، قلـبش را خـورد، در خـونش آب    )Fafnir( »فافنير«اژدهاي 

 ،پذير باقي ماند. ميـان دو كتـف وي    . تنها يك نقطه از بدن وي آسيبدتن ش  روئينرو  ايناز
  نشد. بر آن، به خون اژدها آغشته )lindenblatt(» برگ زيزفون«چسبيدن يك سبب  به

درنـگ و    بـازد. بـي    مـي  دل به عشـق وي  و دوشن ميهيلد را   زيبايي كريم ةزيگفريد آواز
اش خواسـتگاري كنـد. در     موردعالقـه  ةرود تـا از دوشـيز    مي )Worms( »ورمس«پروا به   بي

 )،Hagen von Tronje( »هـاگن فـن ترونيـه   «شناسد   كشور بيگانه، نخستين كسي كه او را مي
شمارند.   و او را دوست خود مي ندپذير   ميگرمي وي را  ها به  است. بورگوندي ،قهرمان دربار

كه محبوب خويش را ببيند يا با او كالمي بگويد.   آن ماند بي  زيگفريد يك سال نزد ايشان مي
باختـه اسـت. در    دل اورويي و دالوري او بسيار شنيده و نديـده بـه    هيلد نيز از خوب كريم

  بينند.  را مي ديگر يكداده  جشني اين دو دل
شهربانوي كشور  )Brunhild( »هيلد  برون«انگيز دل سپرده است.   گونتر به دختري شگفت

د كه سه مرحلة دشـوار و ناشـدني   هد ميزنان است و براي ازدواج با مردان آزموني ترتيب 
فريد گونتر را در پيـروزي بـر   شود: زيگ  گذاشته ميدارد. شرطي شوم ميان زيگفريد و گونتر 

ند. زيگفريـد از  كهيلد ياري دهد و درعوض گونتر با ازدواج خواهرش با وي موافقت  برون
شـود.   مي هيلد چيره  وي گونتر بر برون ياري كند و به  هاي جادويي خويش استفاده مي  داشته

هيلد   اي زنانه كريم  گذرد و طي مشاجره  يها م  دهد. سال  ازدواج دو زوج در يك روز روي مي
اند واقف   تابد و وي را بر نيرنگي كه در حقش روا داشته  هيلد را برنمي  هاي برون  جويي  برتري

شـكوه و    گيرد، نزد هاگن به  اي ژرف به دل مي  هيلد درپي خشمي بسيار كينه  سازد. برون  مي
  ند.ك مي ي است به قتل زيگفريد ترغيبو ةردو او را كه سرسپ ،پردازد  گاليه مي

از  و دهـ د مـي هيلـد را فريـب     هيلـد كـريم    بـرون  ةهاگن براي فرونشاندن خشم و كينـ 
يـابي بـه طالهـا و گـنج سرشـار        دسـت  ةبهان به ،شود. نيز  جاي بدن زيگفريد آگاه مي   آسيب

 ،غين، زيگفريد، سه برادرجنگي درو ةبهان كند. به  داستان مي  زيگفريد، گونتر را نيز با خود هم
هنگـام صـرف غـذا بـا گاليـة       .گيـرد   شوند. شكاري صورت مي  و هاگن از شهر خارج مي

خوانـد. زيگفريـد ناآگـاه از      سار مـي   تا چشمه دو ةزيگفريد از نبود آب هاگن او را به مسابق
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تر از او خود   بكنهد و چا  ابزارها را فرو مي  جنگ .پذيرد  مسابقه را مي ،چه وي در سر دارد آن
نشـاند و قهرمـان     اي را ميـان دو كـتفش مـي     رساند. هاگن از پشت سر نيزه  را به چشمه مي

  شود.   كشته مي
پـذيرد. از آغـاز     جا، پايان ماجراي نوزدهم، قسمت نخسـت حماسـه انجـام مـي     در اين

 نها به يك دليل زنـده او ت ،د. اينكشو  توز تبديل مي  هيلد به بانويي كينه  ماجراي بيستم، كريم
از  )،Hunnen( »هـا   هون«پادشاه  )،Etzel( »اتسل«است: گرفتن انتقام زيگفريد. پس از چندي 

دانـد كـه آن بهتـرين      زيرا مـي  ،دهد  كند. او به اين ازدواج تن مي  هيلد خواستگاري مي  كريم
توانسته است اعتماد و  هيلد  گذرد، اينك كريم  است. دوازده سال مي گرفتن  وسيله براي انتقام

خواهد كـه بـرادران و     تنگي، از او مي بهانه دل به ،دست آورد. پس اندازة اتسل را به عشق بي
ها اين دعـوت    كند. بورگوندي  هاگن را براي ميهماني نزد خويش بخواند. اتسل موافقت مي

 اي بسـياري رخ هـ داد رويدر راه،  شـوند.   رغم اعتراض هاگن راهي مي  و علي ندپذير ميرا 
  اما آنان به رفتن اصرار دارند.  ،ند كه ميهمانان را از اين سفر باز دارندا دهد و بسياري برآن مي

 ،شوند. در اين مراسـم   هيلد مواجه مي  روايي اتسل با استقبال كريم ميهمانان در مقر فرمان
تـل زيگفريـد   جسارت تمـام بـه ق  زيرا هاگن با  ،كنند  وي و هاگن دعواي لفظي شديدي مي

 هـا  ها را عليـه بورگونـدي    د تا هونده  هيلد هرچه در توان دارد انجام مي  د. كريمكن مي اقرار
تن از دو قوم از  هاي بسيار هزاران  د و درپي كشتنشو  ها آغاز مي  گيري  انتقام ،بشوراند. اينك

دست  كشد و خود به مي هاگن را با دستان خويشهيلد گونتر و   آيند. سرانجام كريم  پا درمي
دو پادشـاهي   ،. درپايـان شود مي كشته ،)Hildebrand(» هيلدبراند«نام  به ،قهرماني از قوم هون

  اند.   زدگان باقي مانده  واران و ماتم عظيم از ميان رفته است و تنها سوگ
  
  و تاريخ ،اسطوره، حماسه. 3

تعريـف  : «نويسـد   مـي  يناسـ ش  اسطوره رب يدرآمدكتاب  ةدر مقدم )13 :1392( نامورمطلق
تنهايي موضـوعي   ها هركدام به پژوهي  سطورهاو بررسي انواع  ،شناسي اسطوره  اسطوره، گونه

 .»دشون  دشوار، حتي بسيار دشوار، محسوب مي

و  )mythos( »ميتـوس « التين ةاست كه از واژ )myth( »ميث« ةژامروزه اسطوره معادل وا
 »هيسـتوريا « يونـاني  ةو آن معـرب واژ  اسـت    ه شـده برگرفتـ  و قصـه  ،معناي شرح، خبـر  به
)historia( و  ،جو، تاريخو چون گزارش، جست معاني گوناگون و حتي متضادي هم كه است
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ريشگي اين كلمه   هم« .)16 :1392نامورمطلق  ؛22 :1385ميرصادقي  بنگريد به( داردافسانه 
» بحـث خواهـد بـود    يـز قابـل  ن )story( اسـتوري  و قصـه يعنـي  ) روايـت (با معادل داستان 

 )vid( »ويـد « هنـدواروپايي  ةاز ريشـ  هيسـتوريا را   ةمهرداد بهار واژ ،نيز .)2 :1376  كزازي(
 ). 343 :1387بهار  بنگريد به( داند  معني دانش مي به

وبـيش بـه    كم ...اسطوره: «گويد  مي ،، منتقد معاصر)213 :1382ولك و وارن ( لكرنه وِ
شناسي،  كند؛ قلمروي كه در آن مذهب، فرهنگ توده، انسان  اره ميقلمرو معنايي خاصي اش

سخن  اسطوره ةكه دربار هنگامي .»و هنرهاي زيبا شريك هستند ،كاوي  شناسي، روان  جامعه
زيـرا   ،آيد مي چشم و تفهيم آن به ،اري در تعريف، دركشود، بيش از هرچيز دشو  گفته مي

بلكه تعاريف بسيار متنوعي دارد كـه گـاه    ،يستاسطوره داراي يك تعريف ويژه و معين ن
اي را سـخت    گيرنـد و ايـن امـر درك مفـاهيم اسـطوره       قرار مي ديگر يكحتي در تقابل با 

بر آن اسـتوار اسـت،    مقاله در آخر اين بحث بايسته است تا تعريفي جامع، كه اين. كند  مي
دار   روايت ةشوندالگوهاي تكراروره عبارت است از اسط: «گويد  ر دوران ميبژيلود. ارائه ش

دانـد و بـر ايـن     مـي  در زبان» تجلي تخيل«ترين  ها را مهم وي اسطوره .»در يك فرهنگ
 شـوند  مـي  هـا محـو   الگوهـا در انگـاره    باور است كه در آن نمادهـا در كلمـات و كهـن   

اقـوام   گر فرهنگ و تفكر ها بيان اسطوره ).33- 32 :1392 از ژيلبر دوران نقل به قنامورمطل(
هـا   انـد از طريـق اسـطوره    هـاي مختلـف كوشـيده     ملـت  ،باسـتان    در زمـان  .انـد  كهن بوده

هـا را زنـده و    هاي گذشته و سرگذشـت نياكـان خـويش را بازسـازي كننـد و آن     داد روي
گـاه حضـور    دهد كه بهترين تجلي  سرانجام جاوداني سازند. سيري در ادب جهان نشان مي

  ست.شگفت حماسه ا ةاساطير پهن
حماسه از ريشه (ح   تازي بـه    م (اسـت  » دالوري«و » تنـدي و تفتـي در كـار   «معنـي   س

 »اپيـك « ةعنوان معادلي بـراي واژ  ) و آن اصطالحي است كه در ايران به183 :1376(كزازي 
)epicم)،  پ322- 384) كه ارسطو (117 :1373ي كار رفته است (ميرصادق ) در ادبيات غرب به

دانـد (همـان). حماسـه      مـي » تراژدي«بعد از  1ر يوناني، آن را دومين نوع ادبيدا فيلسوف نام
يا  ،احوال و اعمال يك فرد، يك قوم  و طوالني كه به شرح  2است روايي دراصطالح شعري
توان جوالنگاه حماسه را نژاد بشر دانسـت.    كه گاه مي  تاجايي ،گردد (همان)  يك ملت بازمي

و ميراي من شخصي به روح ناميراي قومي و ماي  ،ت تنگ، متصلّبحماسه شاعر را از عيني
و  سرگذشـت انسـان تبـديل    ةگونه است كه به خالصه و نقاو  سازد و اين  اي مرتبط مي  قبيله
  ).140 :1382كوب   شود (زرين  انديشه و كردار او مي ةآيين
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و  ،جويانـه، برجسـتگي موضـوع    از مشخصات اين نوع ادبي، عظمـت و جـالل جنـگ   
توان درميان آن جاي   مي ،كه برجسته و بزرگ باشد شرطي به ،قهرمانان آن است. عشق را نيز

كه حتي خطاهاي وي نيز خالي از  اي  گونه  به ،قهرمان حماسه بايد از هرلحاظ كامل باشد«داد. 
گـاه    حماسـي هـيچ   ةشـاعر يـك منظومـ   ). «110 :1376(سيدحسـيني  » قهرماني نباشد ةجنب

 از اميـال خـويش تغييـر    پيـروي  بـه را كند؛ آن   را در اصل داستان وارد نمي عواطف شخصي
). 25 :1387 (صفا» آورد  خواهند درنمي  اي كه خود يا معاصرانش مي  شكل تازه دهد و به نمي

اي  بلكه آميـزه  ،نيست پردازي خالق آن ها و خيال انديشه ةدرواقع، يك اثر حماسي فقط نتيج
ذهـن  بـا   ه ودسينه نقل ش به هاي دوران باستان است كه سينه    حكايتهاي كهن و  از اسطوره

  هاي حماسي متجلي شده است.   شكل حماسه يا افسانه خالق شاعر به
ادبيات آلماني آثـار حماسـي تحـت عنـوان ادبيـات پهلـواني        ةاست كه در گسترگفتني 

 هـاي  رمان )،Heldenepos( هاي پهلواني حماسه )،Heldenlieder( هاي پهلواني شكل سروده به
تـرين   وجود دارنـد. كهـن  ) Heldenbalade( هاي پهلواني و باالده )،Heldenromane( پهلواني

تـرين فـرم آن    اند كـه در ابتـدايي   هاي پهلواني بوده شكل تجلي ادبيات پهلواني همانا سروده
پهلـواني  هـاي   هاي پهلواني به حماسه صورت شفاهي بيان شده و در جريان تبديل سروده به

  شدن صورت گرفته است. مسئله ادبي
توان بـه   مي ،). براي نمونهTetzner 2000: 546» (مرز بين اسطوره و افسانه نامعلوم است«

 اي دليل اصل و نسبش، يك شخصيت اسطوره به ،اشاره كرد كه يبلونگنن سرودزيگفريد در 
هـا   ند. بنـابراين، افسـانه  اي ندار كه سه پادشاه بورگوند ويژگي خاص اسطوره ست، درحاليا

 ،امـا لزومـي در ايـن امـر نيسـت. گـاه       ،اي باشـند  داراي عناصر اسطورهبيش و كمتوانند  مي
اند  ها و براي فاتحان جنگ سروده شده  افتخار پيروزي هاي پهلواني در شعرهايي كه به افسانه

اي ديگـر از    دسـته اي افزوده شده است.  ها ديرتر عناصر اسطوره ريشه دارند. به برخي از آن
تـوان   نمـي  ،هرصـورت  اند. بـه  وجود آمده هاي فرهنگي به هاي ديني و سنت ها از آيين افسانه
  )..see ibidد (كرخاصي توجيه  ةضيها را براساس فر گيري افسانه هاي شكل شيوه

هاي تـاريخي    ها با واقعيت  اين است كه آيا حماسهد شو  ميجا مطرح   پرسشي كه در اين
يـك  بر ايـن بـاور اسـت كـه اسـطوره       پژوه شهير رومانيايي،  طي دارند؟ الياده، اسطورهارتبا

 زيرا مانند يك الگو عمل ،دپذير  ميشود و تكرار   سرمشق مي ،به همين سبب .واقعيت است
بـراي   را داند كه در سرآغاز روي داده و يـك الگـو    مي او اسطوره را تاريخ راستيني .كند مي

). درواقع، اليـاده و ديگـر انديشـمندان    24 :1374الياده  بنگريد به( ده استانسان فراهم آور
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نـد كـه   ا كسانيشوند   ها ظاهر مي قهرماناني كه در اسطورهمعتقدند » تاريخي« ةدار نظري طرف
 پـذيرش  ةبا گذشت زمان، اين اشخاص درنتيجـ . اند تاريخي بوده يروزگاري داراي وجود

 انـد  شـده  به اسطوره تبـديل  و دست دادهتاريخي خود را از  ها و اضافات هويت انواع آرايه
عنوان روايـت   هاي پهلواني براي قرون وسطي به حماسه«گويد:   مي )Müller 2002: 17( مولر

ند و ايـن امـر درمـورد    ا ها غالباً داراي منشأ تاريخي شوند. اين حماسه تاريخي محسوب مي
 هـاي تـاريخي در نيبلـونگن     واقعيـت بر وجود  چنين، هم ».كند نيز صدق مي سرود نيبلونگن

 )Völkerwanderung( »مهـاجرت اقـوام  «هـا را بـه دوران     ورزد و حتي برخي از آن ميتأكيد 
 زمـان  درند كـه  ا نيبلونگن سرودهاي داد روياين عناصر اشخاص و  ةداند. ازجمل  مربوط مي

تـوان در ايـن     مـي  ،. دركلگردد يبرم آن از قبل سال صد هفت از شيب به دسرو نيا نشيآفر
 ةمركـزي اسـت كـه دربـار     ةداستاني را از هم متمايز كرد: نخست هست ةحماسه دو مجموع

و نابودي ايـن دودمـان اسـت و دوم پادشـاه      ،گونتر ،پادشاهان بورگوندي و سرسلسلة آنان
ريش تئـود «هاي شرقي،  يا اتسل و سوم پادشاه گوتيك )Atilla( »آتيال« ،)Hunnen( »ها هون«

را شـامل   )Dietrich von Bern( »ديتريش فن بـرن «يا همان  )Theoderich, der Große( »كبير
هيلـد   زيگفريد و برون ةداستاني ديگري كه دربار ةداستاني و مجموع ةشود. اين مجموع  مي

  )..see ibidاند ( هم پيوند خورده بهاست در اين حماسه 
 منعكس سرود نيبلونگنتاريخي كه ديرتر در  هايداد روي دربارةاكنون به شرح كوتاهي 

 هـا در سـال   كمـك لشـكر هـون    به ،رومي ، سردار)Aetius( »تيوسا« پردازيم.  مي است شده
ها   بورگوند ،برد. آن زمان م بخش بزرگي از قوم بورگوند و خاندان سلطنتي را از بين مي 436

هـا در   روايـي رومـي   براي فرمانگزيده بودند و  ادر كنار رود راين و در حوالي ورمس سكن
 »گونـدومار «هـاي   شـدند. از ايـن قـوم نـام     تهديد بزرگي محسـوب مـي   )Gallien( »گالين«
)Gundomar(  الهاري گيس«و« )Gislahari( كـه بـه شـاهان بورگونـد و      اسـت  روايت شده

). see Tetzner 2000: 543; Müller 2002: 17هر اشـاره دارد (   تر بگوييم به گونتر و گيزل  دقيق
ميرد. اين حادثـه   ژرمني مي يم در شب ازدواج با ايلديكو453ها، در سال  آتيال، پادشاه هون

كه خود اين موضوع بـه   شود منجر مي مرگ اقوامش درقبالبه انتقام اين زن گوتيك شرقي 
د. در سدة پس از شو مي تبديل يا همان اتسل )Atili( گيري افسانة آتلي مضموني براي شكل

زنـدگي   )Brunichild( »شـيلد  برونـي «نـام   هاي غربي به ن دوره در ورمس، زني از گوتيكاي
بـرت   بـوده اسـت. زيگـي    ،ها ، پادشاه فرانك).Sigibert I( برت اول كرده كه همسر زيگي مي

 ةاسـاس مجموعـ   داد رويرسد. اين  ميقتل  شيلد به طلبي بروني مكش و قدرت درنتيجة كش
   ).see Tetzner 2000: 544هيلد است ( گفريد و برونزي دربارةداستاني دوم 
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 نيبلونگناي در افسانه  هاي اسطوره رمانتيسم، ويژگي ةگران دور پژوهش ةرغم نظري علي«
ها در اين حماسه در دنياي عادي با داد رويتر  شود. بيش  صورت نامحسوس ديده مي  تنها به

هـايي   در اين حماسه، مكـان  ،حال ). بااينMüller 2002: 144» (افتد سيستم فئودالي اتفاق مي
 دهند كه تحت قـوانين بشـري حـادث     بيرون از اين دنيا نيز وجود دارند و وقايعي روي مي

دو  ،در اين سرود ،درحقيقت .)Isenstein( »شتاين ايزن«مانند سرزمين نيبلونگن و  ؛شوند نمي
 ،د بـاهم سـازگار شـوند. نخسـت    كوشن  و مي ندريگ ميقرار  ديگر يكدنياي متفاوت در كنار 

و در آن عناصـر تـاريخي    ودشـ  مـي الطوايفي اداره   دنيايي واقعي كه برمبناي حكومت ملوك
مانند سرنگوني قوم بورگوند و مهاجرت اقوام وجود دارد و دوم دنيايي فراحقيقي كه دور از 

 ،جنگ با اژدها مثالً ،اي مل آن است كه عناصر اسطورهأت رس بشر عادي بوده است. قابل دست
شـوند. همـة    مي ي در مركز داستان بيانهاي تاريخ اما واقعيت ،اند متن قرار گرفته ةدر حاشي

اشاره  »هستة تاريخي«تنها اغلب اوقات به يك  هاي پهلواني نه  كه داستان دهد مي نشان ها اين
 يخي ديگر نيز باشندهاي تارداد روياي از   براي مجموعه اي تالقي ةتوانند نقط  بلكه مي ،دارند

)see ibid.: 21ند.شو  العاده محسوب مي  اي و خارق  ببينيم چه عناصري از اين اثر اسطوره ،). حال  
  

  سرود نيبلونگناي در  عناصر اسطوره. 4
ند كه ا ند؛ گروه اول رخدادهاييداد رويدو دسته  ةطور كلي دربرگيرند هاي حماسي به داستان

را در زنـدگي    وقـوع بپيوندنـد و همگـان آن    نه و معمول انسان بـه توانند در زندگي روزا  مي
شـود كـه    العاده و باورنكردني را شـامل مـي   كنند. گروه دوم حوادثي خارق عادي تجربه مي

سـازند. بايـد    زده مي و خواننده را شگفت هستند ها الگو  ها و كهن  دراصل برگرفته از اسطوره
كه شرح  گونه  ندارد. همان رخدادهاي گروه دوم وجوداي بدون  گفت كه تقريباً هيچ حماسه

هـاي فرعـي    در نسـخه اي از حقيقت و اسطوره است.  نيز آميخته ها  گسرود نيبلونداده شد، 
شوند بسيار مشروح  العاده بازگو مي اي و خارق هايي كه دربارة عناصر اسطوره بخش ،اين اثر
و  ،هـا   فريد با اژدهـا، توصـيف گـنج نيبلونـگ    به مبارزة زيگ توان ميبراي نمونه  .ندا قو دقي

  ). see Tetzner 2000: 207-208چگونگي اسب و شمشير زيگفريد اشاره كرد (
  

  زيگفريد 1.4
اي براي ايشان   العاده ند كه حوادث خارقا هاي واقعي ها انسان دانيم قهرمانان اصلي حماسه  مي

جـا    اما پرسشي كـه در ايـن   ،شوند بط مياي مرت اي با موجودات افسانه گونه دهد و به رخ مي
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، بشري واقعي است نيبلونگنقهرمان اصلي داستان  ،د آن است كه آيا زيگفريدشو  مطرح مي
كنـد؟   مـي  هاي جادويي و اسـرارآميز پيـدا   نبهاي ج كه پس از رويارويي با موجودات افسانه

طبـق متـون    ،يعني آيـا زيگفريـد ماهيـت تـاريخي دارد؟ پاسـخ خيـر اسـت. بايـد گفـت         
 »اديـن «ي بـه  ونسـب و  ، زيگفريد از تبار خدايان است و اصل)altnordisch( 3اسكانديناوي

)Odin(ولسـونگ «هاي  كه براساس افسانه رسد چشم، مي ، خداي يك« )Völsungensaga(  از
گـاهي در زنـدگي او    ،عنـوان خـدايي نيرومنـد    بـه  ،د. ادينشو نياكان زيگفريد محسوب مي

در رويارويي با اژدها،  ،براي مثال ).see Tetzner 2000: 551(كند  نمايي مي اهدخالت و او را ر
هاي بسياري حفر كن تا خـون او   گودال ،كه اژدها را بكشي آن از  گويد پيش به زيگفريد مي

صورت تو در خون فراواني كه از اژدها تنها در يـك گـودال    د، درغيراينشوها جاري  در آن
  ). see ibid.: 211-212( دهي ششود غرق خوا ريخته مي
 ةو نيـز ابرقهرمـان حماسـ    اي زيگفريـد تنهـا شخصـيت اسـطوره     ،چه گفته شد  بنابر آن
ارتبـاط اسـت ويژگـي     چه با ايـن ابرقهرمـان در   نمايد كه هرآن  است و بديهي مي نيبلونگن
ايـن حماسـه   اي بپذيرد؛ از مبارزه با اژدها تا برخورد با قوم نيبلونگن. اگرچه شـاعر   اسطوره

هـا را   پـردازي  ترين توصيفات و صـحنه  بيش ،پرهيزد ها مي طور كلي از پردازش شخصيت به
اي را كـه    العاده هاي خارقداد رويتوانيم   مي ،طور كلي  برد. به كار مي درمورد اين ابرقهرمان به
گــروه اول مبــارزه بــا اژدهــا و دهــد بــه دو گــروه تقســيم كنــيم:   بــراي زيگفريــد رخ مــي

تمامي آن چيزهـايي اسـت كـه بـا      ةگيرند  شود و گروه دوم دربر  ناپذيري را شامل مي سيبآ
  . استارتباط  سرزمين نيبلونگن در

  
  ناپذيري جنگ با اژدها و آسيب 2.4

هـاي    كـاري پهلوانـان بسـياري اسـت كـه در اسـطوره        نبرد بـا اژدهـا از خـويش    ،ازسويي
انـد و او    و پليد مبارزه كـرده  ناك ها با اژدهايي وهم  شود. اين اسطوره  هندواروپايي ديده مي

  4.اند  كشته  را

شود و پهلوان حماسه يا افسانه براي نابودي او   عنوان مظهر شر ظاهر مي به اژدها معموالً
هاي حيوانات و جانوران گونــاگون    اين جانور وهمي از تركيب ويژگي شود.  مي بسيج

اي،  صورت ماهرانـه  بهو حيوانات ماقبل تاريخ،  ،، شـيرسـانان نظيـر مارسـانان، تمسـاح
  ).180: 1389(برفر است    شده   آفريده
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دهـد   تا بر هستي و حوادثي كه براي وي روي مـي  است بشر همواره كوشيدهديگر،  ازسوي
ناپـذيري در   بودن دربرابر تمامي گزندها در شكل ناميرايي و آسيب پيروز شود. آرزوي مقاوم

آورد كـه بخشـي     وجود مـي   تني و ناميرايي را به روئين ةيابد و پديد  ها تبلور مي نوجود انسا
ند. او اژدهـا  ا است. اين دو پديده، براي زيگفريد، پياپي ناپذير از اساطير بسياري شده  ييجدا

 زيمپردا ميبه شرح اين پديده  ،شود. در زير  تن مي  روئينتني در خون آن   كشد و با آب  را مي
از زبـان هـاگن، رقيـب     100دهـيم. در بنـد    ناپذيري زيگفريد را توضيح مـي  روند آسيب و

  شنويم:   اين سخنان را مي ،سرسخت زيگفريد

دانم كه او با دست خـودش   زيگفريد مي ةدربارموضوع ديگري را من ، براين افزون
 ،شــو دادهو درآورده اســت و بــدن خــود را در خــون آن شســت اژدهــايي را از پــا

 ،بـه همـين دليـل    .از جنس شاخ شـده اسـت   ي پوششياكه پوست او دار يا گونه به
 بـار ثابـت شـده اسـت     ايـن چنـدين  و  تواند به او آسيب برساند اي نمي اسلحه هيچ

  ).15 :1399 نيبلونگن سرود(
نيز  )Hürnen Seifried( »شاخي زيگفريد پوست«از زيگفريد تحت عنوان است كه  گفتني

هيلد ماجراي افتادن بـرگ درخـت    كريم ،902). در بند Müller 2002: 20-21ياد شده است (
پـذير   تني در خون اژدها و درنتيجه آسيب هنگام آب درميان دو كتف همسرش به را زيزفون
  كند:  ماندن آن قسمت از بدن وي را توصيف مي  باقي

 هر دليـر و برجسـت  آو جنـگ هـاي اژدهـا سـرازير شـد و      كه خون گرم از زخـم  هنگامي
برگي بزرگ از درخت زيزفون بين دو شانة وي افتـاد و   ،تني داد خويشتن را در آن آب

كه من هميشـه بسـيار نگـران     د. اين است دليل اينكرشود او را زخمي  مي جاي در اين
  ). 117 :1399 سرود نيبلونگنم (ياو

دسـت   ناگفته نماند كه اژدها موجودي اساطيري است و مبارزه و پيروزي بر آن تنهـا از 
قهرمـاني اسـت    ةپيروزي بر اژدها نشـان «آيد.   كه به دنياي اساطير تعلق دارد، برمي ،زيگفريد

  ).Müller 2002: 20» (گذار نظام فرهنگي آور صلح و بنيان پيام
  

  سرزمين نيبلونگن 3.4
 آمده است. اين سرزمين مكاني 99- 87توصيف سرزمين نيبلونگن از زبان هاگن در بندهاي 

نـدارد و   نگي و موقعيت جغرافيايي آن آگـاهي چگو دربارةزيرا خواننده  ،كجاآباداست در نا
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جـا   به آن سـرزمين راه يابـد. او از آن   ،عنوان ابرقهرمان اين حماسه به ،تواند تنها زيگفريد مي
  آورد: راه خود مي چهار غنيمت هم

  ؛گنج نيبلونگن .1
  ؛گر شنل نامريي .2
  ؛ها  نيبلونگ .3
  نام بالمونگ. نگن بهشمشير نيبلو .4

  گنج نيبلونگن 1.3.4
ـ   هنگامي هـاي    نـام  بـه  ،زاده بـرد دو شـاه    سـر مـي   هكه زيگفريد در سرزمين نيبلـونگن ب

خواهند كه گنج نيبلـونگن    از او مي )،Niblung( »نيبلونگ«و  )Schilbung( »شيلبونگ«
و پـس از نـزاع و   آيـد    اين كار برنمـي  ةاما زيگفريد از عهد، دو تقسيم كند را بين آن
در توصيف ايـن   93 و 92د. بندهاي شو  ها اين گنج بسيار بزرگ از آن او مي  كشتن آن

  گنج آمده است:
فراتـر از آن   هاي قيمتي و حتـي  سنگقدر  آنجا  او در آن ،اند كردهكه روايت  گونه آن
هـا   نتوانستند آ هم نمي ديد كه صد ارابه نيبلونگنسرزمين از رنگ  سرخدرخشان  يطال

 كـرد  هـا تقسـيم مـي    بايسـتي زيگفريـد بـين آن    چيزهـا را مـي   ايـن  ةهم. جا كنند را جابه
 ).  14 :1399 نيبلونگن سرود(

امـا كمكـي كـه     ،عنوان پاداش به او دادند ها شمشير نيبلونگن را به آن ،اين هنگام در
طبق ميل  توانستزيگفريد نزيرا  ،سودي نبخشيد نبه آنا ها از زيگفريد خواسته بودند آن
   (همان). از اين موضوع بسيار خشمگين شدند نحق رفتار كند و آنا بهو  ها آن

گيـر صـاحب    د و نفرين آن گريبانشده بو هاي اين گنج آن است كه نفرين از ويژگي
شـدن   كـه موجـب كشـته    گونـه  همـان  ؛كـرد  و او را دچار سرنوشت شومي ميشد  مي آن

با بخشش آن خيل عظيمـي از   شت كه صاحبشد. ويژگي دوم اين گنج آن اس زيگفريد
سازد و بنابراين داشتن گـنج برابـر بـا دارابـودن قـدرت       راه مي ران را با خود همآو جنگ

 ةتوانست با بخشيدن از اين گنجينـ  ،پس از مرگ همسرش ،هيلد است. كريم بسيار زياد
گنج را در رود  ،ياري گونتر به ،نشدني براي خود سپاه بزرگي را تدارك ببيند. هاگن تمام

  هيلد فاش كند.   شود مكان آن را براي كريم  اندازد و ديگر حاضر نمي  راين مي
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  گر يئشنل نامر 2.3.4
 مبـارزه   بـه  ،بان گـنج  با آلبريش، نگه ،دبر  سر مي  كه زيگفريد در سرزمين نيبلونگن به هنگامي

دادن اين شنل تمام  آلبريش با ازدست ،گيرد. درواقع گر را از وي مي يئپردازد و شنل نامر مي
 :1399 سـرود نيبلـونگن  ( آيـد  زانو درمي دهد و درمقابل زيگفريد به  نيرويش را از دست مي

آورد   دســت مــي را بــهزيگفريــد بــا پوشــيدن شــنل نيــروي دوازده نفــر ). 97، بنــد 15- 14
گونه است كه وي   اين د.شوتواند از ديد همگان پنهان   مي ،برآن افزون). 337 ، بند44  :(همان

د. شـو  هيلـد پيـروز مـي    شتابد و در مسابقه بـر بـرون   ياري گونتر مي  با پوشيدن اين شنل به
زيگفريـد و نيـز   همانند گنج نيبلونگن، نقش مهمي در قدرت  ،كنيم كه اين شنل  مشاهده مي

  كند.  مي در كل داستان ايفا
 يافت مي العاده پوشيد نيرويي فوق مي گر را كه زيگفريد نيرومند جامة نامرئي اين محض به

توانست بعـدها آن   ،با نيرنگي جادويي ،. اودش و قدرت دوازده مرد بر نيروي وي افزوده مي
 زن زيبا را از آن خود سازد (همان). 

  ها نيبلونگ 3.3.4
 از  پـس كنند.   قامت و نيرومندند كه در سرزميني جادويي زندگي مي افرادي كوتاهها  نيبلونگ

آنـان تحـت    ،شـود  ها را صـاحب مـي   كشد و گنج آن ها را مي  آن ةزاد كه زيگفريد دو شاه نآ
 است نفر از هزار تا سه هزار ،فاوتبسته به روايات مت ،ها آيند. تعداد نيبلونگ فرمان او درمي

زيگفريـد   ،). چندي بعدTetzner 2000: 238 ؛501، بند 65 :1399 سرود نيبلونگن (بنگريد به
هـا    نيبلونگ ،كند. پس از مرگ زيگفريد نيز ريان خويش استفاده ميكعنوان لش افراد بهاز اين 

 كنند.   د و به وي خدمت مينمان ميوفادار  ،هيلد  به همسر وي، كريم

  شمشير بالمونگ 4.3.4
زاي عنـوان پـاداش درا   هـا شمشيرشـان را بـه     نيبلونـگ  ةزاد آمده است كه دو شاه 93در بند 
شد  ناميده مي )Balmung( نج به زيگفريد دادند. اين شمشير سحرآميز بالمونگكردن گ تقسيم

 .كرد ها از آن استفاده مي راه داشت و در مبارزه كه زيگفريد همواره با خود هم

ـ   برندهشمشير آن ـ   بالمونگودگر نيرومند چشمش به زيگفريد افتاد و ديد كه او يوقتي ل
 ،كشـد   د و تعداد زيادي از سربازان او را مـي چرخان  مي هواچنان مطمئن از پيروزي در   آنرا 

 ).207، بند 28 :1399 سرود نيبلونگن( داي بر او مستولي ش  اندازه  خشم بي
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 عناصر تاريخي و جغرافيايي. 5

حماسي در زمان و  ةمنظوم«ديگر  عبارتي ند و بها مكان  زمان و بي  ها بي  حماسه هرچند معموالً
 سـرود برخـي اطالعـات تـاريخي و جغرافيـايي      ،)32 :1387(صـفا  » تمكان محدود نيسـ 

اي حتي به جايگاه تدوين حماسه اشاره دارد.   توان مطابق با واقع دانست. پاره  را مي نيبلونگن
 دانـوب  ةكه شهرهاي ذكرشده در اين حماسه داللت بر آن دارند كه اين اثر در ناحيـ  چونان

)Donau( و در حدفاصل وين )Wien ( و پاسـاو )Passau(  تحريـر درآمـده اسـت.     ةرشـت  بـه
ندارد. گاه حتـي   ها تفاوت اساسي وجود  وقوع داستانهاي   از مورد يادشده، ميان مكان غير به

  شود.   ها نمي  توصيف كوتاهي نيز از آن
ادامه آيد كه در  چشم مي هايي از وقايع تاريخي در اين حماسه به  از نظر تاريخي نيز مايه

هنگـام شـكوفايي    نيبلونگن سروداما نخست شايان مداقه است كه  ،شود  پرداخته مي به آن
 در همـان  ،درواقع .تدوين يافته است ،يعني قرن سيزدهم ميالدي ،فرهنگ و ادب در اروپا

والتـر  «و  ) Wolfram von Eschenbach(» ولفرام فـن اشـنباخ  «داري مانند  عصر كه اديبان نام
 پرداختنـد   بـه خلـق آثـار خـود مـي     ) Walther von der Vogelweide(» وايـده  فن در فگـل 

)see Tetzner 2000: 545-546توجه چنـدان زيـادي    ،). در زمان تدوين اثر و حتي مدتي بعد
رمانتيسم تصور بر اين بود كه اين حماسه سرود  ةازآن در دور اما چندي پس ،به اين اثر نشد

ترين يادگار ادبيات  واالترين و كامل«عنوان  آن را به هاگن در  جاكه فن هاست، تاآن ملي آلمان
 von der Hagen, citedابهام پوشيده مانده بود ( ةهايي مديد در پرد دانست كه مدت  مي» ملي

Brackert 1987: vol. 1, 253حـد   ). دليل سـتايش ايـن اثـر تـا    28 :1386بهجت  بنگريد به ؛
جنگـي ميـان دولـت     ،1805شود. در سال  ميحماسة ملي با تاريخ سياسي آن دوران مرتبط 

پادشـاه   )Auerstädt( دورشـت و آ )Jena( هـاي ينـا   پروس و فرانسه درگرفت. پس از مبـارزه 
شـود كـه احساسـات ملـي      كند. اين امر سـبب مـي   و ناپلئون برلين را تصرف مي گريزد مي
 مـان صـورت  ة تاريخ و فرهنگ قديم آلهاي بسياري دربار شدت برانگيخته شود. پژوهش به
 تبديل وسطي مند و متحد در قرون يك آلمان قدرتبه نمادي از  نيبلونگن سرودگيرد و  مي
كـه   گونـه  كرده بود ياري رسـاند و همـان    بايست به ملتي كه سقوط د. اين حماسه ميشو مي

رمانتيسـم   ةپـرداز دور   و نظريـه  ،يسـنده، منتقـد  ، نو)Friedrich Schlegel(فريدريش شـلگل  
تصويري از شهرت و افتخار كهن و نيـز آزادي را در  « ،ا تفكر آن عصر نوشته بودمتناسب ب

گرفتـه از حـس    تئاي را كه نشـ  داد و از اين طريق هر جرقه آينة دوران پيشين نشان مي
هرروي، بايد دانست  ). بهSchlegel, cited Brackert 1987: vol. 1, 253( »افروخت ملي بود مي
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و تـاريخ. در ايـن اثـر،     ،اي است برآميخته از اسطوره، افسانه  هحماس نيبلونگن سرودكه 
د ديگـر اجـزاي داسـتان    انـد و هماننـ    تنيـده  باخته و درهـم  زمان و مكان دو مفهوم رنگ

  ند.كن نمي آفريني نقش
  

  نقد ساختار. 6
پارچه، كه گاه  قدر منسجم و يك ساختاري بسيار تودرتو و پيچيده دارد. آن« نيبلونگن ةحماس

هـا در   هـاي آن انـدك بـوده و تمـامي آن     توان حتي يك بند را حذف كرد. تعداد داستان مين
كه  گونه اين ،ها كه حتي اگر يكي از داستان تاجايي ،دهند روي مي ديگر يكارتباطي تنگاتنگ با 

). اين سرود 361 :1391(بهجت و فرهادي » يافت بود، حماسه سرنوشتي ديگر مي هست نمي
سـفر او بـه دربـار     ،نخسـتين قسـمت از زيگفريـد    ؛دشـو   ز را شـامل مـي  دو قسمت متمـاي 

شـدن وي در   و كشـته  ،ورگونـدي هيلـد، خـواهر پادشـاهان ب    ها، ازدواج با كريم  بورگوندي
هيلـد از قـاتالن    جويي كـريم  كند. قسمت دوم به شرح انتقام  حكايت مي 1142تا  1  بندهاي

اسـت. ايـن اثـر داراي     2379تا  1143ندهاي پردازد و دربرگيرنده ب مي ،همسرش، زيگفريد
تـا    19هاي داد رويو قسمت دوم در  18ا ت 1هاي داد روي. بخش نخست در ستماجرا  39
  است.   شده   گنجانده 39

شعر است كه بـه   به ،ها تر حماسه همانند بيش ،اين اثر آلماني ميانه است. اين سرود زبان
 ,see Brackert 1987: vol. 1( گوينـد  مي )Nibelungenstrophe( »بند نيبلونگن«آن دراصطالح 

حتي مقدمة اين حماسه بسـيار  شود.   توصيفات گسترده ديده نمي در اين اثر نشاني از ).289
  د:شو و تنها يك بند را شامل مي است   كوتاه

وانيـد  ت يشما نيز م ،اكنوند. نا ردهك نقلانگيزي  شگفتبراي ما روايات كهن هاي  داستان
هاي سخت، روزهاي  از قهرمانان نامي، جدال: اين روايات بشنويداز  آوري حيرتاخبار 

ران آو جنـگ هـاي    هو از مبـارز  ،رنج و شكايتسرشار از  بختي و جشن، نيكسرشار از 
  ).1، بند 1 :1399 سرود نيبلونگندالور (

اهر نـد و از پـرداختن بـه ظـ    ك  طرف را ايفا مي  شاعر اين حماسه تنها نقش يك راوي بي
كنـد. نبـود توضـيحات      شدت پرهيز مي قهرمانان داستان و نيز حاالت دروني و افكار آنان به

 مـثالً  ؛شود  اي گذرا مي  حتي به حوادث مهم و تأثيرگذار فقط اشارهمفصل تا جايي است كه 
ايـن   .طـوالني آمـده اسـت    ةناپذيري زيگفريد تنها در سه بند از اين حماسـ   ماجراي آسيب
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 اصلي، از زبان هاگن و نه از زباندر حاشية داستان  يابي به گنج  دست يز روايت و نموضوع 
نيكـي و بـدي    دربـارة شـاعر   ،نيـز  د.شـو  نسبت كوتاه و مختصر بيان مـي  راوي داستان و به

د. كنـ  نمـي خـود را ابـراز    ةو خير و شر كردار آنان ديـدگاه و عقيـد    هاي حماسه شخصيت
معنـاي   ها ارزش روايت دارنـد و ايـن بـه     و زنان وابسته به آن كردار برخي از قهرمانان  تنها«

» گـردد   ها را شامل مي ها و جشن ر است كه مبارزهآو جنگ ةنقاط اوج در زندگي مردان طبق
)see Müller 2002: 22ها، مراسم، سـفرها  جشن دربارةتر توصيفات نويسنده  ). درواقع، بيش، 

هاي قهرمانـان اسـت كـه     است پردازش انواع لباس چه شايان مداقه آن .ستها و مقدمات آن
هرگاه آنان، اعم از مـرد يـا زن، راهـي     ،چنين همكنند.  هنگام رزم يا در زمان بزم بر تن مي به

هـا   جامـه  575ي نمونـه، در بنـد   پوشند. برا هاي فاخر و جواهرنشان مي شوند جامه  سفر مي
  اند:   گونه توصيف شده اين

خـورد و بازوهـا و    چشـم مـي   جنس پوست سـمور و خـز بـه    شماري از هاي بي جامه
ها آراسته شـده بودنـد و بـانوان     بندها و انگشتري هاي بسياري بودند كه با دست دست

 ،خويش بـر دسـت كـرده بودنـد. در تمـامي جهـان        هاي ابريشمي ها را روي آستين آن
خويشتن  ه مهارتيكس را ياراي اين نخواهد بود تا براي شما بازگويد كه زنان با چ هيچ
  ). 575، بند 74 :1399 سرود نيبلونگنآراستند ( را مي

  :كنيم  مشاهده مي
زمينة عميقي ندارد و هركس تنها آن چيزي است  ژرفا و پس نيبلونگنشخصيت انسان 

هـا   هايي بر تن انسان ها هستند كه مانند پوسته زيرا اين جامه ،دهد كه ظاهرش نشان مي
 دهنـد  هـا را بـارز كـرده و تغييـر مـي      اجتمـاعي و فـردي آن  شوند، هويـت   كشيده مي
  ).373 :1391فرهادي   و  (بهجت

ـ شهسواري است و اين   درباريد شو كه در اين سرود ارائه مي اي تجلي زندگي درباري
 ستجتماعي حاكم در آن دوره در اروپامسئله بازتاب ادبي سيستم فئوداليسم است كه نظام ا

)see Brackert 1987: vol. 1, 257.(  
نـوعي مفهـوم    هاي تكراري فراواني در متن اين سرود وجود دارد كه بـه  ها و واژه عبارت
) استفاده از اين عبـارات از  ibid.: 268براكرت ( ةگفت  ند. بها باخته و درواقع رنگ رندخاصي ندا

يـن  در ا« ةبارزي از اين نوع عبارات كلمـ  ةشود. نمون  هاي زبان حماسي محسوب مي ويژگي
 »اشرافي«يا » زاده نجيب«، )tapfer( »دلير«هاي معيني مانند  است. استفاده از صفت )da( »هنگام
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)edel(،  ممتاز«يا » برجسته«و« )trefflich( است، حتي براي دو نفر كه  اشخاص رايج ةبراي هم
  جنگند.  مي و باهم  اند برابر هم ايستادهعنوان دشمن در و به رندمتفاوت دا هايي كامالً  شخصيت

  
  نيبلونگن سرودهاي  نسخه. 7

سينه نقل و روايت شده است. از اين اثـر   به ظاهراً سينه ،كه اين سرود نوشته شود آن از  قبل
 »ث«و  ،»ب«، »الـف «اصـلي   ةهـا سـه نسـخ     نويس وجود دارد كـه از آن  دست ةنسخ 34
ـ   گي بند را در بر مي 2316ذكرند. نسخة الف  قابل م سـيزده  ع آخـر قـرن  رد و متعلـق بـه رب

 مسـيزده  اول يـا دوم قـرن   ةو مربـوط بـه نيمـ    بنـد  2379ب داراي . نسخة ميالدي است
 اول قرن سيزدهم تـدوين يافتـه اسـت    ةبند و در نيم 2442ث شامل  ةنسخ .استميالدي 

)see Brackert 1987: vol. 1, 265اصلي و  ةنسخترين رونوشت از  كهن »ب« ة). امروزه نسخ
و هلموت  )Helmut de Boor( است كه هلموت د بور شناخته شده اين حماسه ةاساس و پاي

 شود كـه يادآوري  است . الزماند كردهيرايش و تصحيح آن را و )Helmut Brackert( براكرت
جديـدترين تـدوين از ايـن     »ث«نـويس    دسـت  ةاصلي امروزه موجود نيست. نسخ ةنسخ

 تـر  بـيش . «اسـت    يـين مسـيحيت نگاشـته شـده    آيد كه با تأثيرپـذيري از آ  شمار مي سرود به
هسـتند و ايـن     )Klage( »گاليـه «هاي دستي داراي يك بخش الحاقي تحت عنـوان    نسخه

ـ تعليمي بوده و سرود را شـرح    مذهبيقسمتي است كه ديرتر به اين سرود اضافه گشته و 
  ).Tetzner 2000: 545( »دهد  مي

وبـرگ   تان نيبلـونگن شـاخ  تـا داسـ   ستشده اهاي متفاوت جانبي موجب  وجود نسخه
 ،هاداد رويماجراهاي كوچك ديگري نوشته شوند. يكي از اين   آن ةو در حاشي بدابي فراواني

هيلـد و   آشـنايي زيگفريـد و بـرون    دربـارة داستاني جـدا   ،كه در برخي از نسخ وجود دارد
يلـد ديرتـر بـا    ه كـه بـرون   هنگامي ،د كهشو . همين آشنايي باعث ميستبستن اين دو پيمان

كـرده   هيلد يلد عشق خود را از آن كريمه كند و او برخالف انتظار برون زيگفريد مالقات مي
  ). see ibid.: 549-550(و با او دشمن شود  پيدا كند، به زيگفريد نفرت است

  
  نقد محتوا. 8
پيچيـده،  سازد محتواي   را از ديگر آثار حماسي اقوام ژرمن متمايز مي سرود نيبلونگنچه  آن

هـايي   د كه شاخهش  اصلي را شامل مي ةدرواقع، داستان يك هستو موجز آن است.  ،منسجم



  1400، دي 10، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   72

 

تـوان    نمي ،چندان زياد اين اثر حجم نه چنين همبا درنظرگرفتن اين موضوع و  ،نيز دارد. پس
هـا   هرچند اين شخصـيت  ،ندكآفريني   ها نقش  توقع داشت قهرمانان بسياري در روند داستان

  پردازيم.   به نقد قهرمانان حماسه مي ،ند. درادامها و چندبعدي ،شده ده، حسابپيچي
داسـتان   ةبايد ديد چرا تمامي آثار روايي بـه يـك ابرقهرمـان نيازمندنـد و همـ      ،نخست

هـا هميشـه    انسـان  .اي خفته در نهاد بشريت است  سازي پديده  چرخد. قهرمان  پيرامون او مي
اند  شده قهرماني را متصور ،ته يا ناخواستهخواس ،ند و در ذهن خويشا دنبال برتريابي بوده به

يا از لحاظ معنـوي   است ها برتري داشته  كه يا از لحاظ قدرت بدني و توانايي جسمي بر آن
در نهـاد بشـر رشـد     ،گيرند ها شكل مي گونه است كه قهرمانان در ذهن انسان  و ديني. بدين

 ،نشـينند. بـراي نمونـه    هـا مـي   و درنهايت در دل حماسه ،ندشو ها مي وارد اسطوره ،يابند مي
نـد. در  ا اي تنـاني اسـطوره    ينئكه هرسه رو نام برد» آشيل«و  ،»اسفنديار«توان از زيگفريد،   مي

كه  ،هاي مختلف و داشتن يك قهرمان زمينة ذهن بشر، آرزوي مقاومت كامل دربرابر آسيب
وجـود داشـته اسـت. ايـن      ،تن باشـد  ينئاميرا و روهيچ گزند و آسيبي بر وي وارد نيايد و ن

 يابد، به يك باور مي پرورش ،گيرد اخودآگاه وي شكل ميقهرمان درطول زندگي انسان در ن
  شود.  و اسطوره مي ،تبديل

و  ،هـا  اوت اسـت؛ خـدايان، انسـان   هـاي جهـان متفـ    محور حضور قهرمانان در حماسه
 حيوانات.   حتي

ايـن قهرمانـان    .هاي يوناني  ند، مانند حماسها دايان قهرمانها خ  هايي كه در آن حماسه ـ
 اند. بشري يافتهفرااند كه قدرت  ند و درواقع آدميانيندارقداست خاصي 

فردوسي. اين  ةشاهنامتر قهرمانان  ند، مانند بيشيها ها انسان  هايي كه قهرمان آن حماسه ـ
ن خصوصـيات زمينـي.   نـد بـا همـا   ا همگان انسـاني  ،چه نيك و چه پلشت ،قهرمانان

هـا،   ها، عشـق  ها و فزوني انساني كه وجودش از آخشيج درست شده، با همان كاستي
شود كه بـه   خداوند برتر و باالتر از اين تصور مي ،ها و نيازها. در اين حماسه ،ها كينه

 ها درگير شود. زمين بيايد و با انسان

ها در شـرق دور يافـت    حماسه گونه اين .ندا هايي كه حيوانات قهرمانان اصلي حماسه ـ
در دو گروه حماسة پيشين نيز حيوانات وجود دارند و گاه حتي نقش  ،شوند. البته مي
سـي و  فردو ةشـاهنام ماننـد سـيمرغ در    ؛كننـد  ها ايفا مي سزايي را در روند داستان هب

 .يبلونگنن اژدهاي فافنير در
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  سرود نيبلونگنابرقهرمان  1.8
تـوان گفـت كـه     ت ميئجر كس زيگفريد است. به رمان دارد و آناين حماسه تنها يك ابرقه

تـرين   دربارة زيگفريـد بـيش   ،ده استكرها پرهيز  هرچند شاعر اثر از پرداختن به شخصيت
و پندار وي تمام سرنوشـت   ،كار برده است. كردار، گفتار ها را به پردازي توصيفات و صحنه

  زند.  اين حماسه را رقم مي
او يـك   ،درواقـع  .نـد ا زاده است و اجدادش خـدايان  ن خود يك شاهزيگفريد در سرزمي

 كنـد.   بودن او را تثبيت مـي  اي  اسطوره ة). اين امر سويsee Tetzner 2000: 190خداست ( نيمه
شـوند كـه حـداقل يكـي از والـدين ايشـان         اي مي  قهرماناني اسطوره«گويد:   ميرچا الياده مي

و  ،رآو جنـگ پويـا،  قهرمـاني  ). زيگفريـد  57 :1378(اليـاده  » اي بغانه يا خداگونه دارد  چهره
عنوان  كند. نيز، به  است و براي رسيدن به مقصود خويش از هيچ تالشي فروگذار نمي دالور

 ،هاست تا انديشه و خردورزي. براي مثـال  تر نماد حضور غريزه بيش ،ابرقهرمان اين حماسه
هيلد، به ورمس و بـه دربـار     اش، كريم  موردعالقهقصد خواستگاري از دختر  كه او به  هنگامي

سركشـي   ،جاي ستايش شـاهان بورگونـدي و كـرنش برابـر ايشـان      رسد، به  بورگوندها مي
  د: كن  و ايشان را تهديد مي ،پردازد  به خودستايي مي ،دنك مي

تـرين آرزوي   زرگب. سر داشته باشم بايستي حاال ديگر تاج بر يك قهرمانم و مي نيزمن 
حق صاحب مملكت  من بگويند من به ةمن اين است كه به آن حد برسم كه مردم دربار

  م.گذارببرسر اين كار  م راا زندگيو اعتبارم و حتي آبرو  تمامام  آمادهمن . ما راني و حكم
ــ    انـد  آوردهخبر طور  براي من اين ،هرحال بهـ   چنين شجاعيد كه شما اين جايي ازآن

چيزي را   آن ةهمد. شوخاطر  آزردهه كسي از آن خوشش بيايد يا من نگران اين نيستم ك
  . دست آورم هخواهم همه را ب مي ،ها ها تا قلعه از سرزمين ،كه شما صاحب آنيد

كه زيگفريد  زده شدند و اين شنيدن اين كلمات بسيار شگفت راهانش از ادشاه و همپ
تي پهلوانان شاه اين را شنيدند وق. هايش را بگيرد آشكارا قصد داشت از پادشاه سرزمين

 ).111- 109بندهاي ، 16 :1399 سرود نيبلونگن( دندش بسيار خشمگين

  كند.  ا در وادي اسطوره تثبيت ميزيگفريد ر» سفركردن«اين  ،چنين هم
 ةآميـز را بـه حيطـ     كشد و سفري مخاطره  خود دست مي ةيك قهرمان از زندگي روزمر

شـود و    رو مي  جا روبه كند: با نيروهاي شگفتي در آن  مي هاي ماوراءالطبيعي آغاز  شگفتي
يابد. هنگام بازگشت از اين سفر پررمزوراز، قهرمان نيـروي    به پيروزي قطعي دست مي

  ).40 :1394فضل نازل كند (كمبل آن را دارد كه به يارانش بركت و 
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ري غريـزي  آو جنـگ بـر دالوري و   كند، عالوه  چه زيگفريد را به ابرقهرمان تبديل مي آن
هـا و    و تمـامي دارايـي   ،نگنتن بودن، گـنج نيبلـو    ينئاي اوست: رو  هاي اسطوره  وي، داشته

 سـت. درحقيقـت، ايـن قهرمـان بـدون     هـا نصـيب او شـده ا     هايي كه از سرزمين آن توانايي
  جهاني است.  داشتن عناصر جادويي خويش انساني معمولي و ايندراختيار

 درخدمت شـاهان بورگونـد تبـديل    اندازه او را به فردي از  ي بيشدل  ساده ،ازديگرسوي
همـين   ،سازد كه حتي حاضر است براي ايشان و در راه آزادي سرزمينشان بجنگـد. نيـز   مي

كشاند. او  مي ست كه زيگفريد را به وادي مرگاندازه به نزديكان ا از  دلي و اعتماد بيش  ساده
هيلـد    سازد و هاگن از حماقـت كـريم    را فاش ميجاي خود   براي همسر خويش راز آسيب

  كشد.   قتل زيگفريد را مي ةنقش و دنك مياستفاده 
كـه وي در آن كـوه    مند اسـت. هنگـامي   هيلد گفت: همسر من دالور و بسيار توان كريم«

ازآن در  گونه پـس  تني كرد و اين اژدها را از پاي درآورد قهرمان بامنصب در خون اژدها آب
  ).899، بند 117 :1399 سرود نيبلونگن( »ندكاي نتوانست او را زخمي  يچ اسلحهنبردها ه

تـان   داريم و نيز بـه وفـاداري   ديگر يك هاي كه ب نسبت ديرينه اعتماد به دوست عزيز! با«
تـوان ضـربة    خواهم آن راز را با شما بازگويم كه بر چه جاي از بدن همسر عزيز من مي مي

  ).901بند  :ن(هما »بار فرود آورد مرگ
از  ،دانـيم كـه    زنـد. مـي    ترين تراژدي اين حماسه را رقم مي  پايان زندگي زيگفريد بزرگ

گيـرد. مـرگ سـفيد يـا       ديدگاه سمبوليسم، مرگ قهرمانان يك حماسه را سه گونه در بر مي
و مرگ سـياه كـه    ،ها  مرگ در بستر، مرگ سرخ يا شهادت در راه رسيدن به باورها و آرمان

كـه    بـااين  ،باوري ايشـان اسـت. قهرمـان حماسـه     و خوش ،دلي  ساده ،خيانت ديگران ةنتيج
 بلكه مرگـي سـياه در   ،شود  نام است، در هيچ ميدان يا آورد بزرگي كشته نمي هري بآو جنگ

د، از وشـ  مـي داستان   آيد. با گونتر هم  درپي كشتن وي برمي ،توزانه  انتظار اوست. هاگن، كينه
آب از چشمه، با فروكـردن  اي براي آوردن   و در مسابقه ،دنك مياستفاده   سوءباوري او  خوش

  اندازد.   كارانه وي را از پاي مي  ، خيانتنيزه درميان دو كتفش
كه عالمت   جايي  هاگن نيزه را در آن ،لب چشمه آب نوشيد ،زيگفريد ،جناب وقتي عالي

او با جهـش شـديدي از زخـم بـه      كه خون قلب گونه آن ؛بود به بدن زيگفريد فرو كرد
پاشيد. چنين كردار ناشايستي را هيچ قهرمـاني امـروزه انجـام نخواهـد داد      جامة هاگن

  ).981، بند 128 :(همان
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دارد. نيـروي    توانست خود را روي پا نگه سار او پريده بود و ديگر نمي رنگ از رخ
و مهـر خـويش زده بـود.    زيرا مرگ بر پيشاني درخشـان ا  ،گراييد كاستي مي ش بها بدني
  ).987بند  :سوگ او نشستند (همان بهبانوان زيباي بسياري  ،بعدها

 

  ضدقهرمان 2.8
 ،در حماسـه  .دانيم هميشه دربرابر نيكي بدي و دربرابر نور تاريكي حضور داشـته اسـت   مي

هاي پلشت  ، شخصيتندا داراي خصايص واالي اخالقي هاي نيك و طوركه شخصيت  همان
ند و ا هاي انساني  ها و بايست  ارند كه داراي خصايصي پست و خارج از شايستوجود دهم 

انـدازة قهرمانـان اصـلي     خوانيم. اين ضدقهرمانان گاه بـه  مي» ضدقهرمان«دراصطالح آنان را 
و كارآمدند حتي گاهي از نظر ثروت و قدرت و ابـزارآالت جنگـي بـر     ،مند، انديشمند توان

ـ چه از   تواناييكه فردي را در اوج  ذهن بشر براي اين ،درحقيقتگيرند.  قهرمانان پيشي مي
ـ تصور كند بايد كه فرد مقابل او را نيز بزرگ جلوه دهد. در اين   بدنينظر ذهني، چه از نظر 

ر دربـار  آو جنـگ سـاالر و   است. او نيرومندترين سـپه ترين ضدقهرمان هاگن   ماسه، بزرگح
است. وي بسـيار زيـرك    ،ويژه گونتر به ،مشاور شاهان آن نشانده و  ها و نيز دست  بورگوندي

شناسـد. در همـان ديـدار      است و حتي نخستين كسي است كه در ورمس زيگفريـد را مـي  
بودن حضور او را در دربـار بـه گـونتر     شمرد و مغتنم  ي زيگفريد را برميها  نخست، توانايي

ـ    تمـامي نقشـه   است و ند. او مغز متفكر شاهان بورگونديك  يادآوري مي  ضـد  ةهـاي خائنان
كنـد.   نقشي بسيار اساسي ايفا مي ،در نيمة دوم حماسه ،چنين همكند.   زيگفريد را طراحي مي

  شود.   هيلد كشته مي  دست كريم ماند و سرانجام به  هاگن تا پايان حماسه زنده مي
  

  زنان نيبلونگن 3.8
نيبلـونگن تحـت سـلطة زنـان      هـاي  و بايست و نبايست ،ها ها، سرنوشتداد رويتمام «

» و مـؤثر در ايـن اثـر هسـتند     ،منـد، قهرمـان   هيلد دو زن قدرت هيلد و برون است. كريم
ديـدن   خـواب هيلد نخستين بانوي حماسه است كـه    كريم). 365 :1391فرهادي  (بهجت و

متضـاد   كـامالً  زند. او دو گونـه شخصـيت    اصلي داستان را رقم مي داد رويوي و تعبير آن 
دوم و پس از مرگ  ةشدن زيگفريد و ديگر در نيم اول و پيش از كشته ةرد: نخست در نيمدا

دلـي    است كه بـا سـاده  و مهربان  ،مند خانمي عاشق، قدرت زاده شاه ،نخست ةهمسر. در نيم
دوم، تنهـا هـدف    ةد. در نيمـ شو  موجب مرگ شوهر خويش مي و وردخ مي فريب هاگن را
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جويي حتي بـه    كه براي كينه  تاجايي ،دستان اوست  زيگفريد و هم ةستاندن از كشند وي انتقام
دوم، وي ابرقهرمان حماسه اسـت كـه دو قـوم     ةدر نيم ،دهد. درواقع  ازدواج با اتسل تن مي

  شوند.   او كشته مي ابتها ب  ها و هون  بزرگ بورگوندي
اسـت.    حماسـه ترين بانوي  هيلد است كه عجيب بانوي اين حماسه برون دومين قهرمان

انگيـز   و قـدرتي شـگفت   اسـت اي قوي برخوردار   اسطوره ةچون زيگفريد، از سوي ،او نيز
 ،كه ويژة زنـان اسـت   ،سرزمينشهربانوي ايسلند است و با اقتدار بسيار بر اين  ،دارد. ابتدا

كند. براي انتخـاب شـوي، مصـممانه مسـابقه برقـرار كـرده و خواسـتگاران         مي راني حكم
 بنگريد بـه دهد ( اند دستور مي و به كشتن آنان كه ناكام مانده است ست دادهخويش را شك

هيلد و پس از آگـاهي    حسادت به كريم سبب ). در ورمس، به366 :1391فرهادي  بهجت و
از فرجـام ايـن    سرود نيبلـونگن كند. در   از خيانت زيگفريد، هاگن را به قتل وي ترغيب مي

   آيد.  ميان نمي اسطوره سخني به
  
 گيري نتيجه. 9

 ةترين حماسـ   نشان داد كه اين اثر بزرگ سرود نيبلونگنكتاب  دربارةشده   هاي انجام  بررسي
سرود. اهميت اين حماسـه   آن را ميالدي 1200نام در سال  اقوام ژرمن است كه شاعري گم

گوني شود كه شاعر تاريخ پادشاهان دو قوم بورگوند و هون و نيـز سـرن    جا آشكار مي از آن
كه   آن از  ، او بيش  در اين جهتكشد.   تصوير مي زيگفريد به ةكنار داستان اسطور ايشان را در

ها را مدنظر   بيني شخصيت  كه انديشه و جهان  آن از  نگر است و بيش  به جزئيات بپردازد كلي
  دهد.  قرار دهد ارتباطات اجتماعي نظام فئودالي موجود در عصر تدوين اين اثر را شرح مي

نيز تأمالت اين جستار نشان داد ساختار اين كتاب بسيار پيچيده و دقيق است. تنها يك 
هـاي مشـروح و توصـيفي      و بخـش  دهـد   مركـزي آن را تشـكيل مـي    ةداستان اصلي هسـت 

يـك راوي   شـود. توصـيفات شـاعر انـدك و وي كـامالً       هاي رزم و بزم را شامل مي صحنه
  كند.   ماجرا تعريف مي  39 و طي ،بخش بند، در دو 2379طرف است كه داستان را در  بي

محور را شناساند كه  اي اسطوره  كار ادب آلمان حماسه ، تفسير محتوايي اين شاهچنين هم
 ،هـا. نيـز    و كينـه  ،هـا   هـا، عشـق    ها، خواسته  ها هستند با همان آرمان  قهرمانان اصلي آن انسان

ناپـذيران    تنان است و تمامي قوانين حاكم بر آسـيب   ينئابرقهرمان آن، زيگفريد، از جرگة رو
شـود، عشـقي كوتـاه را      تن مـي   ينئاي عجيب رو  گونه دالوري كه به ؛كند  او صدق مي دربارة
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آيـد.    و با خدعه و نيرنگ از پاي درمـي  ود،ش مياش فاش   ناپذيري  كند، راز آسيب  تجربه مي
پنجـه و دالور اسـت. او تمـامي      ايستد بسـيار قـوي    نيز، ضدقهرماني كه دربرابر زيگفريد مي

تنهـا   اي را در خـود دارد و اعمـال وي نـه     قهرمان حماسي و اسطوره خصوصيات يك ضد
كشاند.  مي تباهي بهو حتي خود او را نيز  ،د كه شاهان، درباريانشو  باعث نابودي زيگفريد مي
هيلـد،   هيلد و برون  دو زن، يعني كريم هرانگيزند.   العاده و شگفت زنان اين حماسه نيز خارق

شـود.   مي برد روند حماسه مؤثر واقع پيش هايي بارز دارند و كردار و گفتار ايشان در  ويژگي
 ادغـام  ديگـر  يـك اي و تـاريخي در    هـاي اسـطوره  داد رويدركل، در اين حماسه، عناصر و 

  روند.   موازات هم پيش مي به اند و شده 
  

  ها نوشت پي
 

جـا    و آوردن اين مطلب در ايـن  استچه ميان بزرگان ادب فارسي رايج است غير از اين  البته آن .1
 ).137، 112 :1376 سيدحسيني (بنگريد بهدليل آشكارشدن قدمت اين نوع ادبي است  تنها به

كند. شعر روايي ممكن است كوتـاه    غيرنمايشي كه شاعر در آن داستان را بازگو ميشعري است  .2
حماسه، باالد، و رمـانس منظـوم    ند از:ا يا طوالني و ساده يا پيچيده باشد. سه نوع مهم آن عبارت

 شعر روايي). :1385ميرصادقي (بنگريد به 

هاي ژرمني است و شامل زبان  زباناز  و هاي هندواروپايي اي از زبان هاي اسكانديناوي شاخه زبان .3
 شود. و فاروئي مي ،دانماركي، سوئدي، نروژي، ايسلندي

 تـوان گفـت اژدهـا قـدرت     مـي كند.   اين امر البته براي قهرمانان شرق دور چون چين صدق نمي .4
اسـت (بنگريـد بـه     و خاصـه چـين  دور  هـاي شـرق   و نشان باستاني اسـطوره  ،روحاني ،معنوي
   ).242 :1394و سامانيان زاده  نايب
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