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اثر  1"تريستان و ايزولد"تطبيق دو اثر منظوم 
از  "ويس و رامين"و  2گگوتفريد فون اشتراسبور

 فخرالدين اسعد گرگاني
 

 افسون گودرزپور عراق    

  :چكيده
، شود مي يش دو تمدن، دو فرهنگ ودو آئين متفاوتپاز جمله ابزاري كه باعث قرابت بيش از 

تمام نماي آداب، ي  آئينه، دبيات به عنوان زبان مشترك مردم جهانا.  تطبيق آثار ادبي آن دو كشور است
است،  با تطبيق اين  دو اثر غنايي و با  در مقاله ي حاضر سعي شده. شور استعادات و تمدن هر ك

تكيه بر وجوه مشترك و متفاوت اين دو اثر،  نكاتي چند در حيطه ي تأثيرات متقابل  ادبيات ايران و 
  .  سطي  و ادبيات درباري حاكم بر اين عصر  مطرح شودآلمان در قرون و

  
   حكومت درباري – شعر غنايي –عشق و تقدير الهي  –قرون وسطي   :واژه هاي كليدي

                                                 
1 Tristan und Isolde  
2 Gottfried von Straßburg  
 اد اسالمي واحد تهران مركزيعضو هيات علمي دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه آز  
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  :مقدمه
شناخت ادبيات يك جامعه اولين گام جهت شناخت محتواي فرهنگ آن جامعه 

شود همچنين نقش  مي يدهتشابهات و تفاوت هايي كه در آثار ادبي مردم جهان د.  است
عقايد اجتماعي و نيز مذهبي آنان در اعصار گوناگون ادبي،  جهت شناخت فرهنگ يك  

   .كشور خالي از لطف نيست
دانست و معتقد بود پژوهشگران  دكتر حديدي زادگاه ادبيات تطبيقي را فرانسه مي

. رواج دادند نخستين كساني هستند كه اين شيوه جديد را در تحقيقات ادبي فرانسوي
ادبيات تطبيقي به چگونگي و ماهيت تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بين  يبه عبارت

الزمه سنجش ادبيات . هاي مختلف التفات دارد ها و زبان آثار ادبي ملت نويسندگان و
تنها پس از كشف اين رابطه . اثبات نوعي رابطه تاريخي ميان آنهاست هاي مختلف ملت
توان ادعا كرد كه هيچ اثر ادبي تا به حال خلق  مي. به ميان آورد تاثير توان سخن از مي
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به شكلي از نويسندگان و آثار ادبي قومي خود و يا بيگانه تاثير نپذيرفته  نشده است كه
  .باشد

عشق، هجران، وصال، سرنوشت و ، از روزگار  باستان تا كنون نقش مظاهر طبيعي 
ناه بردن به نيروهاي الهي و آسماني تلقي پ نيز تقدير الهي به عنوان واسطه اي جهت

به عنوان كهن ترين  "تريستان و ايزولد"و  "ويس و رامين"دو اثر ادبي . شده است
ا و آسيا و به عنوان اولين مثنوي عاشقانه در جهان باعث پداستانهاي ادبيات غنايي در ارو

   )20، ص 1971ن، برينكم( .يدايش تعداد بسياري از آثار منظوم عاشقانه شده استپ

  :بحث و بررسي
از جمله زيباترين   اثر گوتفريد فون  اشتراسبورگ  "تريستان و ايزولد  " داستان

اي است كه از قرن ها ييش تا كنون مايه ي خلق آثارهنرمندانه  سرگذشت ها ي عاشقانه
  .دانان بزرگ قاره ي اروپا قرار گرفته است ي شاعران، نقاشان و موسيقي

ان ريشه در ادبيات درباري فرانسه در قرون وسطي دارد و روايت هاي اين داست 
  داستان منظوم   . سال پيش از آن به يادگار مانده است 600گوناگون از قريب 

ميالدي مصادف  12نمونه ي يكي از انواع ادبي است كه در قرن    "تريستان و ايزولد"
. بوجود آمده است    1ن برتانياييهجري در ادبيات فرانسه تحت عنوان رما 6با  قرن 

اثر فخرالدين اسعد  "ويس و رامين"يعني درست يك قرن پس از سرودن داستان 
  . گرگاني
اين . نيز از كهن ترين داستان هاي منظوم در ادبيات فارسي است "ويس و رامين"

ان بلكه به عنو ، داستان نه تنها در ادبيات فارسي از جايگاه ويژه اي برخوردار است
توان گفت هر يك از آثار  مي . رود  -نخستين مثنوي عاشقانه در جهان به شمار مي

                                                 
1 Roman Breton  
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منظوم عاشقانه در ايران چون ليلي و مجنون، خسرو و شيرين و نيز بيژن و منيژه به 
  . نوعي از اين اثر الهام گرفته اند

زگار به رو 5فخرالدين اسعد گرگاني از داستانسرايان بزرگ ايران است كه در قرن 
آيد او به خط و زبان پهلوي  مي چنان كه از آغاز داستان بر. زيسته است مي سلجوقيان

را از يك اصل پهلوي ترجمه نموده و در  "ويس و رامين"احاطه داشته و داستان 
درباره ي احوال و اما  .  داني خود نيز  دم زده است اشتقاق بعضي كلمات از پهلوي
حال آن كه اثر او در حد تمام و كمال در ، ست نداريمزندگي او اطالعات كافي در د

ويس و رامين از لحاظ قدمت نخستين منظومه ي عشقي (...) " : اختيار ما قرار دارد
 ".است كه از گزند فتنه هاي روزگار، ايمن مانده و به تمامي به دست ما رسيده است

  )3، ص 1382، محمد پور(
آن روزگار به ركاب طغرل سلجوقي اينطور روايت شده است كه گرگاني در 

وي در ، اما هنگامي كه طغرل از اصفهان  به كوهستان همدان رهسپار شده است، پيوسته
حاكم اصفهان  از جانب طغرل سرودن ، اصفهان ما نده و ابوالفتح مظفر بن محمد

او آن را از نسخه ، را به وي تكليف كرده است و آن چه مسلم است "ويس و رامين"
  .بيت سروده شده است 8904اين منظومه از . پهلوي ترجمه نموده است ي كهن

يابيم  مي در، افكنيم  "تريستان و ايزولد "حال اگر نگاهي گذرا به داستان منظوم  
كه از شرح حال نويسنده آن  يعني گوتفريد فون اشتراسبورگ نيز سندي در دست 

و را يك اشرافزاده و گروهي گروهي ا، گروهي او را از روحانيون زمان خود. نيست
اما آنچه مسلم است اين . ديگر او را از قشر متوسط جامعه ي قرون وسطي دانسته اند

است  كه ريشه در  1حماسه يا رزم نامه اي درباري "تريستان"است كه اثر منظوم او 
 ادبيات فرانسه دارد و به عنوان يادگار دوره ي ملوك الطوايفي در اروپا محسوب

  . و شاعر آن تبحري خاص در علوم الهي وديني عصر خود داشته است شود مي

                                                 
1epopee courtoise                                                                                                                                          
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است    1قديمي ترين اثري كه از اين منظومه به جا مانده از شاعري به نام برول"
آن را به نظم كشيده ، هجري قمري 545ميالدي يا به عبارتي  1150كه در حدود سال 

، باهر(".ه نظم آن پرداخته استب  2سال بعد شاعر ديگري به نام توماس 20حدود . است
  )103، ص 1987
از اين دو ". اما از هيچيك از اين دو منظومه نسخه اي كامل در دست نيست  

ها نيز مخدوش بو ده  كه  مصرع باقي است  و قسمت اول آن 3000منظومه تنها 
 ميالدي،  1210در سال  بيت ديگر به تكميل آن 20000اشتراسبورگ با سرودن 

اشتراسبورگ در واقع استاد پيشقدم غالب اشعار ) 45، ص 1972، اته(".استپرداخته 
منظوم و قصه سرايي عاشقانه در كشور آلمان بوده است، همانطور كه گرگاني نيز اولين 

  .شود -شاعر ايراني در اين زمينه محسوب مي
يز از اكثر علوم متداول در عصر خود بهره داشته و در آغاز داستان ن نيز  گرگاني

مقادير زيادي از معاني فلسفي و كالمي راجع به توحيد يزدان و خلق عالم هستي  بكار 
اما در اين باره نيز سندي قطعي در ، در اينكه او مسلمان بوده شكي نيست. برده است

  .دست نيست
چرا ، صادق هدايت  با توجه به قرايني حدس زده است كه او بايد شيعي باشد "

كند  كه خاك او را به خود نگرفته است و  مي افسانه ي عمر اشاره كه شاعر در جايي به
انجمن علمي آموزشي (":كند مي شود  و او را ياري مي يا در خوابش سبز پوشي ظاهر
  )27صمعلمان زبان و ادبيات فارسي، 

 تن من گر بدين حسرت بميرد"
  

"به گيتي هيچ گورش نه پذيرد

)388، ص 1381گرگاني، (  
پردازد، از سه نوع اطاعت  مي آن هنگام كه به مدح طغرل، شروع داستاناو قبل از 

  : گويد مي سخن
                                                 

1Beroul  
 2Thomas 
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  :اطاعت از سلطان جهاندار -3 اطاعت از پيامبر  و -2اطاعت از خداوند  -1
  

 سه طاعت واجب آمد بر خردمند"
 جهان   است  يكي فرمان  دادار

 دويم   فرمان    پيغمبر     محمد
 جهاندار   فرمان   سلطان   سيم 

 معظم شهنشاه 1ابو طالب
  

 كه آن هر سه به  هم دارند  پيوند 
نجات  جاودانست  كه جان را زو  

رد د كه آنرا   كافر   بي دين   كن  
 به   ملك   اندر  بهاي دين   دادار
"خداوند خداوندان عالم  

)25-24، ص 1381گرگاني، (  
  

سلطان ، كه بسياري از فرق اهل سنتالبته با توجه به اين ابيات و با توجه به اين
دانستند، شايد بتوان او را در زمره يكي از پيروان اهل سنت  وقت را اولي االمر مي

   .دانست
با ادبيات كهن  "ويس و رامين"و  "تريستان"مشابهت هاي فراوان دو اثر 

هندوستان اين فرضيه را بوجود آورده است كه ممكن است هر دو اثر از مأخذ كهن 
و ) 35، ص 1376ايرانفر، (نشأت گرفته باشند 2"راماين"ي چون منظومه ي هندي تر

فارسي و آلماني به زبان هاي هند و اروپايي نيز اين ، سه زبان هنديمتعلق بودن هر 
  .بخشد مي فرضيه را قوت

امكان اين را ، با وجود روح ايراني كه در ويس و رامين هست، صورت كنوني آن"
قبول  ˝مسلما. آورد مي ج يعني از هند در ايران راه يافته باشد، به ذهنكه داستان از خار

، چنين امري تنها مبتني بر اشاراتي به نقاط هند كه در آثار نويسندگان ديگر نيز هست
اما چون وجه مشتركي ميان اصل داستان و حماسه هاي كهن ملي ايران . توان بود نمي

                                                 
  .دشاه سلسله ي سلجوقي استمنظور از ابوطالب در اين بيت، نخستين پا 1

2 Ramaine  
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ها و اساطير ايران قديم ندارند، و به مناسبت اين  نيست، و قهرمانانش ارتباطي با افسلنه
كند، با اين كه  مي كه شالوده و زمينه ي داستان با مندرجات تريستان و ايزوت تطبيق

توان پذيرفت كه منشا مشترك اين  مي، زمينه ي داستان رنگ ايراني به خود گرفته است
  )423، ص1381، رسكيمينو -(".هر دو افسانه ي ايراني و غربي سرزمين هند باشد
سازد زبان شيرين  مي يكديگر نزديك به هر حال آنچه اين دو اثر را بيش از همه به

و دور از تكلف سرايندگان آنها است و آنچه به وسعت محتوا و ارزش ادبي اين دو 
خواني آن با ادبيات عامه و  هم، افزايد صحنه پردازي ها، توصيف هاي دقيق مي منظومه

  .باشد در دربار قرون وسطي  مي "زن"عيت  جايگاه و موق
   داستان در دو  سياسي و جغرافيايي  اوضاع كلي اجتماعي، نكته ي ديگر آن كه 

. استدوره ي حكومت پارت ها در اواخر فرمانروايي سلسله ي اشكاني  مطابق  با  
 دادهنمايش  ، اين وقايع در يك حكومت درباري  بزرگ كه هنوز كامأل مركزيت نيافته

  .شود مي
از صفات بارز اين دو شاعر ايراني و آلماني آن است كه هر دو با تسلط كامل بر 

به بازسازي صحنه هاي داستان  ،)archaism( كائيسمدانش باستان گرايي ادبي يا آر
اصطالحات يا ، عبارات، باستان گرايي يعني كاربرد كلمات آركائيسم يا " .پرداخته اند

به كار بردن تعمدي وآكاهانة شيوة بيان  ،امروز متداول نيست بانشيوة نحوي كه در ز
). 34، ص 138 0چهل تن، (  "(...)بازآفريني حال وهواي گذشته مهجور ومنسوخ در

همچنين به كار بردن ابيات موزون در هر دو شعر موجب تكامل و تعالي اين دو اثر 
  .است  شده

اما موضوع واحدي را از ، از يكديگر متفاوتنداين دو اثر با آنكه در ابتدا و در انتها 
رداختن به پ :دهند مي نظر علم روانشناختي و نيز جريانات حاكم اجتماعي تشكيل

هم نوع و در نهايت با  يوند دهنده انسان با پموضوع عشق به عنوان بزرگترين عامل 
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مك نيروي ، كه همانا برقراري با باريتعالي و يكي شدن با او تنها با كخالق خويش
 : درون و روح از جمله موضوعات قابل بحث و بررسي  در اين دو اثر است

شاه موبد در ويس و رامين  و پادشاه مارك در تريستان و (خورده لپادشاهي سا -1
اين . يت نكرده،  فصد ازدواج داردٔبا دختري بسيار جوان  كه تا به حال او را رو) ايزولد

رامين،  برادر موبد و تريستان،  خواهرزاده ي (ديك شاه  دختر توسط يكي از بستگان نز
  . شود مي به دربار آورده) مارك

در بين راه به ناگاه آتش عشقي ناخواسته  بين دختر جوان و   برادر و يا به  -2
گيرد، عشق تريستان و ايزولد به سبب نوشيدن  مي عبارتي خواهر زاده ي پادشاه در

ويس   ز پيش براي ايزولد و مارك درست شده بود و عشقاشتباه  شربتي جادويي كه ا
، و رامين به واسطه ي  به ياد آوردن دوران شيرين كودكي تحت نظارت دايه اي مشترك

  .آن هم براي ساليان طوالني
 برند، اما دم مي در غم ديدار يار به سر ،در دربار هر دو جوان روزگار را -3
، رود مي زنند و جز دايه كه باز هم يكي از عناصر مشترك در هر دو داستان به شمار نمي

  .هيچ كس از اين عشق پنهان اطالعي ندارد
وجود طلسم و جادو در هر دو داستان  به عنوان عذري براي  وجود اين   -4

دايه به سبب درست كردن طلسمي كه آن را كنار . رود مي عشق ممنوعه به شمار
 ، سهمگين سيلي آن  توسط باران و  شسته شدنكند و به واسطه ي  مي ه مدفونرودخان

و در اثر بيند  نمي و بدين سان موبد هيچ گاه از ويس كام سازد  مي تا ابد موبد را عقيم
را به دست  يا مهرداروي جادويي آلماني دايه به اشتباه  شربت جادويي عشق جاودانه

  .دهد  مي  تريستان و ايزولد
در شكار و   -رامين و تريستان –در هر دو اثر ادبي قهرمانان جوان داستان  -5 

   .نواختن موسيقي تبحري خاص دارند
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پادشاه در هر دو اثر پس از اطالع يافتن از عشق ممنوعه قهرمانان داستان را  -6
از هر دو ، خاص در يك مراسم مجبور به قسم  خوردن كرده و براي اثبات قسم خود

به همين سبب دلدادگان  در هر دو اثر از دربار . بگذرند 1خواهد از آتش مي دلداده
  . برند مي متواري گشته و به دل طبيعت پناه

پس از از دست دادن همسر جوان خويش در غم نديدن او بيمار گشته و در پادشاه  -7
بار باز دهد آنان  را به در مي پس عشاق جوان را بخشيده و  دستور، سوزد مي غم عشق او

  .فرستد تا به امور كشور رسيدگي كند مي اما دلداده ي جوان را به خارج از كشور، گردانند
شوند،  مي عاشق ˝در خارج از كشور مجددا –رامين و تريستان  –هر دو جوان  -8

يابد و  مي چرا كه در وجود او زيبايي ويس  را ،بازد مي گل دل دختري به نام  رامين به
. يابد مي زولد سپيددست، چرا كه در اسم او اسم دلداده ي خود، ايزولد راتريستان به اي

در واقع ظهور اين دو عنصر جديد در هر دو اثر پلي جهت  آزمون الهي هر دو قهرمان 
چرا كه پروردگار اينك با بر سر راه گذاشتن اين دو شخصيت  . رود مي داستان به شمار

   .آزمايد مي تان رارامين و تريس، جديد در هر دو داستان
برند كه بيش از پيش به  مي هر دو دلداده در خارج از كشور به اين مهم پي -9

گردند و از اين پس زندگي را تنها و  مي پس به وطن باز، اند عشق ديرين خود وابسته
 كنند، چرا كه داستان با مرگ عشاق پايان مي تنها با عشق پاك و ياد جاودان آن سپري

سپارند و ويس چند سالي  مي ا اين تفاوت كه تريستان و ايزولد با هم جانب، ذيردپ مي
اما مرگ براي هر دو دلداده به منزله ي آغاز زندگي دوباره است  .ميرد مي قبل از رامين

  :آن هم در محضر حق، كه همانا رسيدن به وصال است
 وفادارمينو از  روان  دو   به"

 بشد ويس و بشد رامينش از پس
  

روسي  بو د  دامادي    دگربارع
"چنين خواهد شدن زايدر همه كس

)372، ص 1381گرگاني، (  
                                                 

.گذشتن از آتش براي اثبات قسم درست رسمي كهن بوده كه ريشه در آيين زرتشت دارد  9  
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"Im Himmel knüpften sie fest den Bund der Treue, 
feierten die Hochzeit aufs Neue!" 
(Weber, 1987,S.246)  

   
نصر اشتراسبورگ و گرگاني هر دو دور ماندن انسان از پروردگار خويش را با ع 

عشق به يكديگر پيوند زده و با بهره گرفتن از مكتب تصوف كه همانا برقراري ارتباط 
باريتعالي و يكي شدن با اوست را بدون اعتقادي خاص و تنها با كمك نيروي درون و 

گويي همه ي اين قهرمانان از كوشيدن با قضاي " .سازند مي روح خويش امكان پذير
ستاري، ( ".پذيرند كه قضا رفت و قلم بنوشت فرمان مي هآسماني عاجزند و ناخودآگاهان

حتي مقوله ي موسيقي و نواختن چنگ و طنپورتوسط قهرمانان اين ). 158، ص 1383
 چرا كه همان طور كه رينولد نيكولسون در اين باره، دو اثر خالي از حكمت نيست

وجود پروردگار نويسد موسيقي ندايي آسماني است كه انسان در آن به سهو لت به  مي
  :برد مي پي

  
"But the Sufis soon discovered that ecstasy might be induced 

artificially, not only by concentration of thought, recollection …but also 
by music, singing, and dancing … according to a well-known mystical 
belief, God has inspired every created thing to praise Him in its own 
language, so that all the sounds in the universe form, as it were, one vast  
choral hymn by which He glorifies Himself."(Nicholson, 1966, p.64) 

  
تمايز اولين وجه ، تمايزات در  اين دو داستان اندك است و همانطور كه گفته شد

با مدح و ستايش يزدان آغاز  "ويس و رامين  " .آن در ابتدا و انتهاي اين دو اثر است
با مقدمه اي از دوران كودكي  تريستان  "تريستان و ايزولد "داستان  شده در صورتي كه

پذيرد و  مي عشق تريستان و ايزولد  با مرگ دو عاشق  پاياندر انتها نيز . شود مي آغاز
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حال . ان از همان آغاز  پيوندي ناگسستني  ميان عشق و مرگ مشهود استدر اين داست
  . رسند مي سرانجام عاشقان به وصال يكديگر "ويس و رامين"آنكه در 

به تقليد از   "تريستان و ايزولد"دومين وجه تمايز آن است كه در منظومه ي 
زندگاني  ، تأثير آن نوشند كه به مي عاشقان شربتي جادوئي، داستانهاي ادبي عهد عتيق 

اما در مشابه . و مرگشان به هم پيوند خورده و در اين دلدادگي آزاد و مختار نيستند
با  ، ايراني آن چنين عذري نيست و اگر هم هست اين است كه دو دلداده  در كودكي

ويس پس از رسيدن به  البته شايان ذكر است كه . اند پرورش يافتهو نزد يك دايه  هم 
 آيد كه توسط شاه موبد در شب عقد ربوده مي زرد در، غ به عقد برادر خويشسن بلو

در قرون وسطي ازدواج با محارم صرفأ  در بعضي از خانواده هاي درباري و  . شود مي
 .آن هم براي نگهداري تاج و تخت و استمرار حكومت، حكومتي زمان رايج بوده است

شود، آن هم نه براي وصلت با خود  مي باما  تريستان اولين خواستگار ايزولد محسو
  .كند مي بلكه براي دايي خويش، شاه مارك از او خواستگاري

پهلواني تر ويا  "تريستان"تمايز اين دو منظومه آن است كه داستان سومين وجه 
جنبه ي بزمي غلبه دارد، البته  "ويس و رامين"به عبارتي رزمي تراست  و در داستان 

  . شود مي نيز به وفور ديده "تانتريس"اين جنبه در 
ايه در هر دو داستان است كه در تريستان و چهارمين وجه تمايز در شخصيت د

دايه داراي  "ويس و رامين"ايزوت شخصيتي مثبت و وفادار دارد، حال آن كه در 
دنيادوست و شادي خوار ، او مادينه اي عيش طلب". شخصيتي منفي و جادوكيش است

  )170، ص1383ستاري، (".است
كم تر به جنبه هاي آسماني  "ويس و رامين"پنجمين وجه تمايز آن كه در داستان 

 و عرفاني پرداخته شده و سرگذشت پر فراز و نشيب عشقي زميني است كه اندرز
  :دهد مي
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 به رامش دار دل را تا تواني"
  
 ما همي بر ما نپايد چو روز ِ"
  
 شنيدستم كه شب آبستن آيد"
  

"است ما را زندگانيكه دو روز   
)78گرگاني، ص(  

"ازو بيهوده غم خوردن چه بايد  
)123همان، ص (  

"نداند كس كه فردا زو چه زايد  
)199همان، ص (  

آيد نشانگر آن است كه دنيا در نظر گرگاني، گذران   مي آن چه از اين ابيات بر
او در خصوص انديشه و نحوه ي نگرش ". بايست دم را غنيمت شمرد مي است و

توان به طور دقيق و در حد كمال سخن گفت ولي تا جاييكه  نمي نسبت به جهان هستي
او همچون خيام . توان گفت جهان در نگاه او گذران است مي دهد مي خود متن اجازه

حال آن كه اشتراسبورگ ) 6، ص 1376، دامچي( ".بيند مي جهان را بي ثبات و ناپايدار
از و در مقدمه ي اثر خويش لذت اصلي را در آن جهان  پندارد و از همان آغ نمي چنين

 dieداند و از آن انسان هايي كه داراي قلبي اصيل و پاكند  -مي Jenseitsيا به عبارتي 

edelen Herzenكشند  مي ، يعني آن دسته از اشخاصي كه بار دشوار زندگي را بر دوش
ن بالفاصله پس از به دنيا آمدن تريستا: و با صبر و تحمل پذيراي درد و رنج اين جهانند

  :دهد مي مادر خود را از دست
  

"Sie sah das Kind an! [...] nun du geboren wardst, muß deine 
Mutter an dir sterben." (Fischer, 1947, p.19) 

 

با مرگ مادر آغاز شده و با مرگ دو دلداده  "تريستان و ايزولد"به عبارتي داستان 
گويي كه شاعر از همان ابتدا قصد دارد مرگ را با  زندگي جاودانه تطبيق  يابد، مي پايان

  . دهد و آن را از مقوالت اصلي داستان بر شمارد و عشق و مرگ را به هم آغشته كند
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عشق ويس و رامين بر قله ي عرفان و طاق آسمان ننشسته است و چنان زميني "
دانست و از اين رو  مي 1ترلياست كه صادق هدايت آن را همتاي شيفتگي ليدي چا

 درياي ظلمتي، ماوراي اين حيات، ويس و رامين بر خالف تريستان و ايزوت ˝طبعا
بينند كه با غرقه شدن در آن بتوان زندگاني دوباره يافت و رستاخيز كرد و به مقام  نمي

شايد بتوان  اين نكته را از بارزترين وجوه ) 171، ص 1383ستاري، ( ".الهي رسيد
  .ايز در اين دو اثر منظوم قرون وسطايي  دانستتم

  :نتيجه
همان طور كه پيش تر نيز اشاره شد،  سخن شيرين و ساده گويي و نيز طبيعي 
بودن اشعار در هر دو اثر، در وصف مناظر حسي  آن و اجتناب از بكار بردن الفاظ 

بر  "ايزولدتريستان و "و  "ويس و رامين" . بيگانه  يكي از بارز ترين صفات است
خالف بسياري از داستان هاي قرون وسطايي تا آنجا كه در حيطه ي قدرت اين دو 

عاري از صحنه ها و انسان هاي خارق العاده و يا  داراي صفات مافوق   ، نويسنده بوده
  . طبيعي است

ابتدايي ودر عين حال سركش و دور ماندن ، همه جا سخن از يك عشق طبيعي
پروردگار خويش است  كه در انتها با عنصر عشق ناب به يكديگر  قهرمانان داستان از

عشقي كه در مقابل تمامي عرف . خورد كه همانا عشق به خداي واحد است مي پيوند
  .پيمايد -كند  ودر آخر  راه  تعالي را مي مي ايستد، مقابله مي هاي درباري آن زمان

                                                 
داستان زني محروم از لذت مباشرت    D.H. Lawrenceاثر  L'amant de Ladey Catterley  رمان 1 

اما وراي .  جويد آغوش شكاربان شوهرش ميزاده است و از اين رو خوشي و نشاط را در  -با شوهري اشراف
در واقع زن با شناخت مرد شكاربان، . ظاهر پوچ  داستان معنايي نهفته است كه همانا تضاد ميان دو دنيا است

   .يابد هويت و تماميتش را باز مي
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اي گفتگو از مسائل ديني و جايي بر "ويس و رامين"با آنكه ظاهرأ در منظومه ي 
بيان باورها و اعتقادات مذهبي   وجود ندارد، اما ذكر نام ايزدان دين زرتشت چون 

سوگند خوردن و ، و آوردن نام آتشكده هاي معروف چون آذر برزين مهر، سروش
اشاره به اعياد  و جشن هاي ملي همانند ، عبور از آتش و اشاره به ديو كين و ديو خشم

ذكر نام  روزهاي ماه  طبق گاه شمار ايران باستان همچون رام روز و ، نوروز مهرگان و
نشانه هايي از نفوذ عقايد و ، خرداد روز و  بيان مقررات دين زردشت در مورد زن 
  .آداب و رسوم فرهنگ  ايران باستان در اين منظومه است

ا از  تأ ثيرات  ام، با آنكه اصل اين منظومه متعلق به دوره ي پيش از اسالم است
در بسياري  ، فرهنگ اسالمي بري نيست تا جائيكه در نسخه ي بعدي آن توسط گرگاني

  .توان يافت مي از ابيات ترجمه اي از آيات و احاديث و مسائل اسالمي را
خلق تصاوير، هماهنگي عاطفه،  استفاده ازصنعت مجاز در شعرسرايي كه از صنايع 

مان هاي پر تحرك و جاندار ميان قهرمانان داستان به مهم علم بيان است  و نيز گفت
  .افزايد مي شباهت اين دو اثر 

اين است كه  عنصر خيال در هر دو اثر ايراني و آلماني از ، آنجه شايان ذكر است
وجود "رود و آنچه موجب تكامل و تعالي هر دو اثر است،  مي عناصر سازنده به شمار

  .و روزگار درباري آن زمان استدر اجتماع    "زن  و جايگاه او
به بيان ، در هر دو منظومه ي غنايي   "تقدير"هر دو شاعر با مطرح كردن  عنصر 

و اين بيانگر آن است  كه  اند  پيشينه ي تقدير و حاكميت آن در زندگي انسان ها پرداخته
ستيدند، پر مي ايرانيان و اروپاييان حتي قبل از ظهور دين زرتشت  كه مظاهر طبيعت را 

دادند و پس از پذيرش آئيني چون زرتشت هم با توجه  مي به تالش و كوشش اهميت
  . از اهميت دادن به مسئله ي تالش غافل نبوده اند، به تأكيد اين آئين بر اختيار

نظام آفرينش، فلك و بعضي اشخاص مؤثر در ، چنانكه سرايندگان اين دو اثر
سرنوشت  و حتي وصل و هجران عشاق را حوادث داستان را واسطه ي رقم خوردن 
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ي خداوند را بر همه چيز مسلط  - ولي  در نهايت اراده  اند  ثمره ي تقدير تصور كرده
تا آن جا كه هر دو اديب عشق ويس و رامين  و  تريستان و ايزولد را حكم . دانسته اند

  . دانند مي يزدان
هر توسط گرازي بلعيده واز همانطور كه شاه مؤبد با يك اتفاق ساده و خارج از ش

 شود و پادشاه مارك نيزسرانجام عشق تريستان به ايزولد را -سر راه ويس برداشته مي
اين اتفاقات ناگهاني در  .ميرد مي پذيرد و در خارج از شهر با گرازي درگير شده و مي

فر الهي گواه آنند كه نه تنها مقوالتي نظير عشق و تقدير، بلكه كي ˝هر دو داستان كامال 
  .شوند نيز  از مقوالت قابل بحث در هر دو اثر است مي كه هر دو پادشاه به آن دچار
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