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 داستان سیاوش و سودابه تطبیقی نقد

 (و سامسون و دلیله از تورات فردوسی از شاهنامه) 

 نسرین مظفری        

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، گروه دروس عمومی 

 طوبی شیرکانی

 كارشناس ارشد ادبیات نمایشی 

 چکیده

شود و نقد تطبیقی در عرصه ملی سودمند بوده و باعث آشنایی با ر شناختن آثار ملل مختلف جهان میادبیات تطبیقی باعث بیشت

ها از دیگر عالوه بر این. شودرد نسبت به زبان و ادبیات ملی میموآن با ادبیات خویش، كاهش تعصب بیادبیات بیگانه، مقایسه 

ی قادر است دو كشور مختلف را همچنین ادبیات تطبیق. فواید ادبیات تطبیقی شناخت اصالت موضوعات اصیل از غیر اصیل است

در . شودخته و احترام متقابلشان بیشتر میها همدیگر را بهتر شنابدین وسیله ملت. به هم نزدیک كندبه واسطه وجوه اشتراكات، 

جه به ایم و با تواین مقاله به بررسی تطبیقی بین دو داستان سیاوش و سودابه از شاهنامه و سامسون و دلیله از تورات پرداخته

 .ایمها را بیان داشتههای حماسه و اسطوره، وجوه افتراق و اشتراک آنتعریف و ویژگی

  شاهنامه، تورات، اسطوره، سودابه، دلیله، سیاوش، سامسون: هاکلیدواژه

 مقدمه

 « .هان، خدایان، انسان و جامعه اند، تاریخ و سرنوشت جطبیعت روایاتی خیالی ، درباره اسطوره ها» 

 ، نوعی سرگذشت یا داستان است كه ترین معناترین و معمولبه ساده اسطوره» (41 :4931كاوندیش ، )

 اسطوره بدین مفهوم، با فرهنگ های ابتدایی یا . شودلنوع و موجودی الهی مربوط میمعموال به خدا یا رب ا

 ، وره می نامیمورانمان را اسطبا دوره های كهن فرهنگ های پیشرفته پیوسته است و وقتی بعضی جلوه های د

 (414:  4931فرای،)«.های تثبیت شده یا بقایای گذشته انداین نظر است كه آن جلوه ها صورت معنای ضمنی

، چنان در تحول ز میان افسانه و تاریخ در اساطیرمر. تاثیر قوای مافوق طبیعی و انسانی در این نوع داستان شرح داده می شود

البته هر . گرددای و متعلق به زمان ذهنی میطورهانسان تاریخی متعلق به زمان عینی تبدیل به موجود اساست كه گاهی یک 

ش چیزها و جهان را هایی را می توان اسطوره نامید كه پیدایش یا آفریناسطوره دانست بلکه فقط آن داستانداستانی را نمی توان 

 .دهد به ما نشان می

مظفری، )« .حماسی الگویی اساطیری دارند وند استواری بر قرار است و بسیاری از شخصیت هایمیان اسطوره و حماسه پی»

4933 :23) 

ها تواند پاسخگوی نیازهای روزمره انسانیحتی در مواردی اسطوره م .كندیق دینی و اخالقی را بر آورده میاسطوره نیازهای عم 

 .نیز باشد 

ت گستردگی اسطوره تا آن جاست كه هر چه قدر آن را مورد بررسی قرار دهیم باز جا با توجه به آن چه گفته شد می توان گف

 .دارد كه از زوایای مختلف بررسی شود 

 . نماییم پردازیم و وجوه اشتراک و افتراق آن را بیان میدو اثر از دیدگاه نقد تطبیقی می در این مقاله به بررسی

 حماسه

. قومی یا فردی می پردازد وصفی است كه به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی هایای ازمتون روایی و حماسه گونه

روایت ادیبانه  عمل فوق العاده قهرمانان در جستجوی آرمانی »شوند و به بیان دیگر حماسه می ها عموما منظوم نوشتهحماسه

ر آن تنیده شده رمز و راز دارد و باورهای اسطوره ای د، پر ابهام و سراسر سبکی فخیم است و ساختاری نمادین سترگ در ظرف

-دهد و عموما در طلب نوعی جاودانهوق طبیعی پهلوان یا قهرمان رخ میپر شکوه و جالل غالبا به مدد نیروهای ف این حادثه. است

 (4936:11قبادی ،)« جبری آسمانی صورت می گیرد یهخواهی و در سا
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، د كه بر محور موضوعی جدید و رزمیشجاعت است و در اصطالح شعر بلند و روایتی را گویندلیری و »حماسه در لغت به معنی 

 (443 :4931داد،)« .به سبکی فخیم سروده شده باشد

فی است از آن چه ، توصیم یا مردمان را به خود داشته استبازتابی است از آن چه گذشته زندگی قو ،موضوع مركز حماسه»

. (23 :4913عبادیان،)«  یه زندگانی خویش از هستی جهان و جای خود و نگرش خود از آن داشته اندهای اولمردمان در دوران

 .ترین عناصر حماسی را این گونه معرفی می كند ناصر بنیادی است كه قبادی بنیادیحماسه دارای ع

 :بنیادی ترین عناصر حماسه عبارتند از » 

 حركت و حادثه سترگ و با شکوه آرمانی  -4

 اعمالی خارق العاده و اسطوره ای  -2

 قهرمان گرایی و جدال با دشمن -9

 زیبایی و هنر در بیان -4

 .(14: 4936قبادی،)« راز و رمز و نماد در تصویرها یا ساختارها  -3

زندگی ن قوم یا ملت ضربان فرهنگ قومی یا ملی است و مردم آ های عام و پذیرفتهبیانگر منش»حماسه اصیل است كه   اثری

 (.43: 4963عبادیان،)« كنند در كردار اشخاص آن احساس میهای حماسه ملی و گذشته خویش را در داستان

اده در تعریف الی. های حماسی الگوهای اساطیری دارند ای برقرار است و بسیاری از شخصیتره میان اسطوره و حماسه پیوند اسطو

به . ت كه در زمان آغازین رخ داده استگذشتی قدسی و مینوی  ورای واقعه اسمتضمن سر(میتولوژی)اسطوره »: گویداسطوره می

 ، كرداریبرجسته موجودات مافوق الطبیعی، واقعیتی چون كیهان، گیاهی خاص اعمال دیگر اسطوره می گوید كه در سایهبیان 

 .(43: 4962الیاده ، )«  روایت یک خلقت است ، از این رو همیشه در بر دارندهبه وجود آمده است... پهلوانی و 

 شاهنامه 

هایی كه خود او به دقیقی نسبت به استثنای بیت)تنها اثری كه ثابت شده است متعلق به فردوسی است متن خود شاهنامه است »

 (4933:34مظفری،)« .(داده است

فردوسی است و به عبارت دیگر نبوغ نژاد ها و اعتقادات و روحیات و عواطف و احساسات نمای افکار و اندیشهتمام شاهنامه آیینه» 

 (21: 4913كریمیان،)« .خویش را در این اثر نفیس در نهایت دقت و صحت منعکس كرده ساخته است

: 4912مرتضوی،)« ، پهلوانی و تاریخی استاطیری، اعم از سرگذشت اسداستان مفصل و منسجم قوم ایرانی موضوع شاهنامه» 

نقراض حکومت او به دست اعراب موضوع شاهنامه تاریخ قدیم از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا ا»: است صفا در كتاب خود نوشته (.444

شود كه از حیث طول زمان و تفصیل یا اختصار مطالب با متد تاریخی ایران به پنجاه دوره شاهی تقسیم میاین عهد م. است

دوره اساطیری،  -4: را می توان تشخیص داد متفاوت  مه سه دورهگفته صفا در شاهنا بنا به( 246: 4914صفا،)« یکدیگر متفاوتند 

 .تاریخی  دوره -9دوره پهلوانی،  -2

اند و فردوسی در باز در میان ایرانیان رواج داشتهها از دیرهای شاهنامه، ساخته فردوسی نیست و این داستانهای داستانمایهبن»

ماخذ اصلی شاهنامه كتابی بوده است كه به دستور منصور بن . بهره گرفته است سرودن شاهنامه از روایات شفاهی و آثار مکتوب 

 (.1: 4943یغمایی،.)« فراهم آمده و تدوین شده (هجری قمری 931مقتول در سال )عبدالرزاق 

 تورات

عبری « ره یا توراتو» تورات، این لفظ » . به موسی وحی شده است (خداوند)یهوه  ترین نوشتار یهود به وسیلهپر اهمیتتورات 

صدر حاج سید )«ت و دقیق آن آموزش یا ارشاد استاست كه یهودیان استثناً آن را ناموس یا شریعت می دانند ولی معنای درس

 (493: 4933جوادی و همکاران،

هم كه روی « عهد جدید» .شامل تورات و صحف انبیاست« عهد عتیق»، مركب از عهد عتیق و عهد جدید استكتاب مقدس » 

 ( 431: 4916دریایی،. )« !! «ما عیسای مسیح  انجیل مقدس خداوند و نجات دهنده»:فارسی آن می نویسند  جلد ترجمه

پنج سفر )اول عهد عتیق كه به اسفار خمسه [ سِفر]=تورات نام پنج كتاب اول از كتاب مقدس یا به عبارت دیگر پنج كتاب »

 :این پنج كتاب به ترتیب عبارتند از . گرددتوسعاً به كل عهد عتیق اطالق می و گاه، هم شهرت دارد (موسی
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 (برشیت)« سفر پیدایش» سفر تکوین یا -4

  (شموت)سفر خروج  -2

  (وییقرا)سفر الویان  -9

 (بمدیبار)سفر اعداد  -4

 (441: 4933صدر حاج سید جوادی،. ) (دواریم)سفر تثنیه  -3

 .موضوعی خاص هستندكه هر كدام دارای 

باهم تفاوت هایی دارند به همین دلیل عده ای از محققان در سنت یهودیت و ... ، محتوا ون پنج كتاب از لحاظ سبک، واژگانای

فرادی ، وحی الهی است و آن را به اداشتی ندارند كه عین الفاظ توراتمسیحیت تورات را به موسی نسبت می دهند ولی چنین بر

 .تحریف نشده را عین وحی می دانند ، زیرا مسلمین توراتز این نظر با مسلمانان فرق دارندلذا ا. نسبت می دهندمجهول الهویه 

، ایهوده، دبوره، ن كتاب زندگی داورانی چون عتنئیلهای یا عهد عتیق است كه در ایداوران یا كتاب قضات یکی از بخش كتاب 

ن كتاب به داوران كوچکی چون تولع، یائیر، در ای. سامسون كه مد نظر ماست آمده است چنین، ابیمک، یفتاح و هم، جدعونباراک

 .ایلون و عبدون نیز اشاره شده است، شمجر، ابصان

 خالصه داستان سیاوش و سودابه در شاهنامه

سیاوش را  زابلستان، در رستم، كیکاووس سیاوش را به رستم سپرد،.گرسیوز با كیکاوس زاده شد از ازدواج زنی از سالله سیاوش

چون سیاوش از زابلستان به كاخ پدر باز آمد، كاووس وی را نواخت و به شادی آمدن فرزند . آیین سپاه راندن و كشورداری آموخت

شیفته سیاوش شد چنان كه در نهان،پیکی به سوی سیاوش  سودابه دختر شاه هاماوران وهمسر كیکاووس،. جشنی برپا كرد

روز دیگر، سودابه نزد شهریار رفت و از وی دستوری خواست كه سیاوش . شبستان شاهی خواند، سیاوش نپذیرفت فرستاد و او را به

در سومین بار ،  .به ناچار به شبستان رفت سیاوش، .را به شبستان بفرستند تا وی از میان دختران همسری برای خود برگزیند

سودابه، كاووس را با خبر كرد و . برآشفت و به تلخی از آن جا برخاست سیاوش را به نزد خویش فراخواند اما سیاوش سودابه،

كاووس، در این اندیشه بود كه سیاوش را به كیفر گناه بکشد اما در آزمایش، شاه نخست جامه و دست . سیاوش را متهم ساخت

؛ و دانست كه سودابه به ناراستی سودابه را بویید و در آن بوی شراب یافت و در دست و بر سیاوش، بوی گالب به مشامش رسید

 .سخن گفته و پسرش بی گناه است

خواست كه سودابه را بکشد، از شاه هاماوران اندیشه كرد كه به كین خواهی برخیزد؛ پس به سخن موبدان، آتشی بر پا كرد كه 

اووس آماده كرده بود، با اسب شبرنگ سیاوش، این آزمایش را پذیرفت؛ و روز دیگر در آتشی كه ك. گناهکار را از بی گناه جدا سازد

 . چون شاه خواست سودابه را بکشد، سیاوش این كار مانع شد. خویش كه بهزاد نام داشت، وارد شد و تندرست از آن بیرون آمد

 داستان سامسون و دلیله خالصه

این زن ، نازا بود و فرزندی .  دان كه در شهر صرعه زندگی می كرد ظاهر شد خداوند بر همسر مانوح از قبیله روزی فرشته ی

عهد )« . ، ولی به زودی حامله شده ، پسری خواهی زاییدهر چند تا بحال نازا بوده ای»:  نداشت ، اما فرشته به او گفت

وند او كه از بدو تولد وقف خدا. او را سامسون نام نهادند . این پسر كه نذر كرده ی خداوند بود به دنیا آمد( 232: 49عتیق،داوران

 .بود موظف شده بود كه هیچگاه موهای خود را نتراشد

وقتی از پدر و مادر خود درخواست نمود كه به خواستگاری او بروند آن ها  .سامسون بزرگ و عاشق دختری از فلسطین شد

طی ... . می فرستد باالخره سامسون پیروز می شود وپدر و مادر خود را به خواستگاری .مخالفت كردند زیرا آن دختر فلسطینی بود

شده بود تصمیم به انتقام می گیرد، سپس او كه عصبانی . اتفاقاتی بدون اطالع سامسون دختر را به عقد كس دیگری در می آورند 

 .كشدیها را به آتش متمامی محصوالت فلسطینی

غزه كه از آمدن او با خبر شدند قصد از مردان  .روزی سامسون به شهر فلسطینی غزه رفته و شب را با زن بدكاره ای به سر می برد

 .بین بردنش را داشتن اما موفق نشدند

سعی كن »: گفتندپنج رهبر فلسطینی نزد دلیله آمدند،به او . شوداز وادی سوق به نام دلیله میمدتی بعد سامسون عاشق زنی 

اگر این كار را انجام دهی هر یک از ما هزار .توانیم او را بگیریم و ببندیما نیرومند ساخته است و چه طور میبفهمی چه چیزی او ر
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 .خواست تا این راز را به او بگویدپس دلیله از سامسون ( 234: 49عهد عتیق،داوران)« .و صد مثقال نقره به تو پاداش خواهیم داد

بعد از این سه بار دلیله نزد . نست رهبران را شکست دهدهای مختلف را به دلیله گفت اما هر بار با قدرتش تواسامسون سه بار راه

دلیله آن قدر اصرار ورزید كه باالخره . تو به من اعتماد نداری و اگر مرا دوست داری این راز را به من بگو: سامسون آمد و گفت 

-كرده ی خدا هستم و اگر موی ن نذرموهای من هیچ گاه تراشیده نشده چون م :و راز را برمال كرد و گفت سامسون به ستوه آمد

سامسون  .تراشنده سامسون خواب بود موهای اورا می، هنگامی كایآنها با نقشه .رود ن از بین میهای من تراشیده شود نیروی م

ا ام .ها او را كور كرده و دست بسته به زندان می افکنندآن .هنگامی كه از خواب بیدار می شود می بیند كه هیچ نیرویی ندارد

خواستند او را قربانی بت خود در جشنی كه تدارک دیده بودند می هافلسطینی. كندای او دوباره رشد میكشید كه موهطولی نمی

سامسون از خدا می خواهد تا دوباره قدرتی به او . های معبد می بندندآوردند و به ستونسامسون را به معبد می. داجون كنند

بد جمع می شوند آن ها را تکان گذارد و هنگامی كه جمعیت در معاو دستش را روی ستون ها می.ببرد بدهد تا بدكاران را از بین

سامسون ». كنار قبر پدرش مانوح دفن كردندسپس بستگانش جسد او را  .دهد و معبد را بر سر آن ها وخود خراب می كندمی

  (.236: همان )« هبری اسرائیلیان را بر عهده داشتمدت بیست سال ر

 سیاوش

رستم كه بیم دارد در محیط دربار كاووس و شایدخلق و خوی او روح سیاوش  .همیشه مغموم شاهنامه با اختر بد می زاید چهره» 

پیداست . می فرستد سازد وی را به دربار باز ید و او را به زابلستان می برد و وقتی پهلوانی تمام عیار از او میآرا تباه كند می 

آداب دانی و نیک عهدی از  صبوری، متانت، شرم،كه دلیری ، های مثبت شخصیتی اش را از رستم و محیط او دارد بخشی از جنبه

 .می دارد جای پسر مقتولش دوسته ب ،رستم سیاوش را نا خود آگاه .ستان آ

عشق ممنوع و  جملهاو یوسف شاهنامه است و روحیات وی و برخی از جنبه های زندگی او از . همه از زیبایی اش حیرانند

زن شوهر در به او و پاكی وی در این ماجرا شبیه یوسف است جز در مورد عاقبت كه سیاوش از عزت به ذلت می افتد  هوسبازانه

   (233: 4939حمیدیان،.)« هر كاری جز پاكزاد نبود به"زمایدش و آسال می  هفتپدر . یوسف بر عکس 

 سودابه

وطئه اسارت تدر بدو ازدواج با كاووس وفادار است و حتی وقتی پدرش . شرورترین و نابکارترین زن شاهنامه در همه ادوار است» 

دهد و هنگامی هم كه كاووس با بیخردی و حرف ناشنوی در بند و زندان شاه می یند قضایا را به شوهرش اطالعمی چ اكاووس ر

، اما همین سودابه كندها كه برای شوی بیچاره نمینو روی شخود  هااوست و چه گریه مگسارهه یار و غهاماوران می افتد سوداب

، و در دل می پرورد بازانه را هواس شود و عشقی ممنوعاش میناپسری اش شیفتههای گذشته در تناقضی شگفت انگیز با ویژگی

سخن كاووس . می نشیندمرگ جوان  ساز نمی كند و حتی به پای ،ها كه پشته حیلهدیم كه چه حیلهگاه كه كام نمی یابد دی آن

« .دكشیله بازی او تا هنگام مرگ ته نمیح گویای همه چیز درباره زنی كه چنته نیرنگ داری هنوز: كه بدو گفت

 ( .243: 4939حمیدیان،)

 سامسون

ای مانند بسیاری از پهلوانان اسطورهاو . الهی استرات است كه نذر كرده خداست و دارای قدرتی ای تویکی از پهلوانان اسطوره

شود و كشیده می اش است به كام مرگخیانت یک زن كه معشوقه سامسون به وسیله. مردمانش است ذاتی پاک دارد و حامی

 .سپاردمظلومانه جان می

 دلیله

او هم مانند نامزد قبلی سامسون كه  .شودسون پسر مانوح كه نذر كرده خدا بود عاشقش میهای تورات است كه سامیکی از زن

ه و جا مطرح كرده و از او پرسیدآن زمان ترتیب داده بود و در آن جواب معمای سامسون را كه در مهمانی ای كه به رسم جوانان

های پنج برابر وعده شود و درامسون را با اصرار از او جویا می، خیانت كرد و راز از بین رفتن قدرت سبه جوانان قبیله اش گفته بود

كار  شوند سامسون را در بند كشند و اینها با همکاری دلیله موفق میگذارد و آنها میفلسطینی این راز را در اختیار آنرهبر 

 .شود باعث از بین رفتن سامسون می

 های سیاوش و سودابه و سامسون و دلیلهتطبیق داستان
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 وجوه اشتراک سیاوش و سامسون

های حماسه قهرمان آن است كه موجودی مافوق الطبیعی است و مایه های الهی و فوق آن چه رفت یکی از ویژگی اتوجه بهب

ینه او تمایل دارد مد.، سیاوش به عنوان قهرمان آن، مظلوم ترین چهره ی شاهنامه استدر داستان سیاوش و سودابه. اردانسانی د

 .هر نوع بدی و ناپاكی به دور باشد كه از "سیاوشگرد"ای را بنا كند به نام فاضله

او با گذشتن . سیاوش هنگامی نمایان می شود كه به خاطر اثبات بی گناهیش باید از آتش بگذرد های خارق العادهیکی از ویژگی

 .از آتش بی گناهیش ثابت می شود وكوچک ترین آسیبی هم نمی بیند

پیامبر گونه  در واقع نوعی دل آگاهی .دی را هم از پیش خبر می دهدای بعپاكی سیاوش به گونه ای است كه حتی كینه توزی ه

 .آینده است داردو دل او آیینه

 ...من آگاهی از فر یزدان دهم                           هم از راز چرخ بلند آگهم

 زگفتار بد خواه و زبخت بد                           چنین بی گنه بر سرم بد رسد

 (43و44ب466: 4934فردوسی،)                                                                                   

خیزد هم چنان كه مطابق سرگذشت طوفانی از گرد تیره بر می»ره سر سیاوش از تنش جدا می شود و آن گاه كه به دست گروی ز

یابد مبنی بر بی گناهی سیاوش ون او ریخته می شود گیاهی رشد میدر جایی كه خ .موقع تصلیب او برخاست( ع)حضرت عیسی 

سیاوش همواره به یاد آوردنی و در دل های .و پیدایی آن كسی كه نمی گذارد این خون به هدر شود و كین   بیگناه را می ستاید 

 (234: 4939حمیدیان،)« .دیگران زنده است و این معنای آن گیاه است

ها ت كه در این جا به پاره ای از آنهای الهی و فوق انسانی اسز قهرمانان اسطوره ای دارای مایهعنوان یکی او اما سامسون هم به 

 .شوداشاره می

ان او به عنو. گذارندر پا میشود و حق او را زیل زندگی خود بارها مظلوم واقع میسامسون هم چون سیاوش فردی است كه در طو

موهای بلندش كه از بدو تولد نچیده است دارای نیرویی الهی و قدرتمند  ه خدا بوده و به واسطهموجودی خارق العاده نذر كرد

او در آغاز جوانی اش آن هنگام كه .(آشیل یا رویین تنی اسفندیار همانند پاشنه)دهد با چیدن موهایش آن را از دست می است كه

د و سی نفر از رورد، و آن جا كه به شهر اشقلون میآوشیری را به راحتی  از پای در می گیرداولین بار روح خدا در او قرار میبرای 

ر ، یا دكشد ها را میافتاده بود هزار نفر از فلسطینی االغی مرده كه به زمین د یا آن وقت كه با استخوان چانهكشاهالی آن جا را می

ای در مقابل حبرون برده است ر دوش خود گذارده و به باالی تپهآن را ب شهر غزه را با چهارچوبش از جا كنده و جایی كه دروازه

را داشته اند قدرت خارق  در جدال با پنج رهبر فلسطینی كه قصد از بین بردن قدرت او او .قدرت و نیرومندی خود را می نمایاند

ز دست می دهد بار دیگر از وهایش قدرتش را اهم چنین هنگام مرگ كه با كوتاه شدن م.ازدس خود را بار دیگر نمایان می العاده

-خواهد نیرویی به او دهد،سپس دست هایش را كه با طناب بسته شده بود بر ستون های معبد می گذارد و آن را تکان میخدا می

ن قدرت ریدهد و تمام مردمی كه برای دیدن او به معبد آمده بودند و هم چنین خود را در زیر آوار معبد مدفون می كند و آخ

 .گذاردنمایی خود را به تماشا می

كه هر دو شخصیت عالوه بر  می بینیم (سیاوش و سامسون)با نگاهی به دو داستان و بررسی زندگی دو شخصیت اصلی داستان ها 

و هم چنین . ندجایگاه اجتماعی باالیی برخوداراز خانواده های به نام زمان خود بوده و از   (كه شرح آن رفت)ای بودنشان اسطوره

، مردمانشان را دوست كه احساس می كنند بر عهده دارند اینسان دوستی و دلی مهربان و وظیفهآن دو به دلیل داشتن روح ا

 .داشته و حامی آن ها بوده و به دنبال خیر و نیکی برای آن ها هستند 

گیرند كه آن ها را به  ر میدر ارتباط با زنانی قرا شوند و هر دوكنند و بیگانه كشته مین مظلومانه زندگی میسیاوش و سامسو

 .كشانند ورطه نابودی می

 وجوه افتراق سیاوش و سامسون

یکی این كه سیاوش بر خالف . یی بین این دو شخصیت مواجه هستیمهاها كه ذكر شد ما با تفاوتشباهت اما عالوه بر این

م پدر است و او تسلی. گیردد و رویه ای آرام را پیش میشخصیتی آرام دار، ردی پر جوش و خروش و نا آرام استسامسون كه ف
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سیاوش به دلیل شخصیت آرامی كه دارد تو دار و درونگراست و . كند ذارد و جلوی او ایستادگی نمیگحرف پدر را به دیده منت می

 .گاهی رفتارهایش به وضوح نشان می دهد كه قاطعیت چندانی ندارد 

سرعت تصمیم پرخروش و نا آرامش سریع تصمیم می گیرد و  به  سیاوش كسی است كه به دلیل روحیهخالف اما سامسون بر 

و ما می بینیم كه خالف نظر پدر و مادرش كه مخالف ازدواج او با یک دختر فلسطینی بودند ایستادگی می  كندهایش را عملی می

سامسون  اهل انتقام گرفتن است ، و در جای جای  .آن دختر روند زد كه به خواستگاریكند و باالخره آن ها را مجبور می سا

به طور مثال در اوایل  .گیرده انتقام خود را از فلسطینیان می، می بینیم كه ماجراهایی كه برایش پیش می آیدداستان با توجه ب

زارع فلسطینیان را به ، مستگاریش رفته بوده اش، كه به خواداستان می بینیم كه او بعد از با خبر شدن از ازدواج دختر مورد عالق

و  برد كه به او شده بود از بین می یا در آخر می بینیم كه چگونه هم خود و هم صدها فلسطینی را به دلیل خیانتی. كشدآتش می

 آن زمان كه مثال.در حالی كه سیاوش با توجه به شخصیت آرامش اهل انتقام جویی نیست و دوست دارد آرامش برقرار باشد ...  

دهد و ما می بینیم كه سیاوش با كمال ی بیند در خواست صلح به سیاوش میافراسیاب در جنگ با سیاوش به دلیل خوابی كه م

 ...                                             دهد و  میل می پذیرد و صلح و آرامش را بر جنگ و خونریزی ترجیح می

 لیلهوجوه اشتراک سودابه و د

از یک جهت  .در این دو داستان شاهد آن هستیم ، هم چنان كهاندها زنان همیشه نقشی اساسی داشتهها و اسطورهدر حماسه 

او  .كندس در آید، خالف عقیده پدر عمل میسودابه یگانه دخت شاه هاماوران را می بینیم كه برای این كه به همسری كاوو

توان گمان كرد كه از این انتخاب می .این در حالی است كه كاووس هرگز مرد دلخواه او نبوده استداند و كاووس را شاه جهان می

ربار پدر آن قدر در د .های روزگار را در خود تقویت كندیرا او همواره بر آن است تا ارزشسودابه عاشق پادشاهی است نه پادشاه ز

 .دهنداب،به خواسته هایش تن میدر انتخ ، با وجود وقوف بر اشتباهشعزیز است كه همه
آن هنگام كه پادشاه ایران . كه پس از رهایی كاووس، دیگر از او خبری نداریم .جان و تن سودا زده. او شهبانوی عشق است

و تربیتش را به رستم واگذار می كند تا آن زمانی كه جوانی برنا شده (سیاوش)همسری دیگر بر می گزیند كه پسری به او می دهد

و بی درنگ كه با اولین نگاه دل و دین را از دست می دهد ! اما سودابه ای دیگر.نزد پدر بازمی گردد،سودابه دوباره ظاهر می شودو 

سودابه ی ناكام كه جان و جهانش را سیاوش به آتش كشیده، .او را نمی پذیرد اما سیاوش خواسته .خواندسیاوش را به شبستان می

ساحری  .خراشد تا سیاوش را متهم كندچهره با ناخون می جامه می درد، .نابودی سیاوش آغاز می كنداز آن پس نبردش را برای 

را وادار می كند كه فرزندان دوقلویی را كه در شکم دارد سقط كند تا شاه گمان كند كه سودابه آبستن بوده است و سیاوش باعث 

می گردد او را افتد و هر بار بی گناهی سیاوش آشکار  ودابه بی اثر میآن گاه كه تمامی ترفندهای س .سقط فرزندان او گشته است

 .سپاردمی(  ور)به آزمون آتش

اع است و برای همسرش ، صاحب نظر، فداكار و شجیکی دخت شاه هاماوران كه باهوش: در شاهنامه با دو سودابه روبه رو هستیم

، شود و دیگری سودابه ای سودازده خرد تا غمگسار شویشجان می كشد، مرگ و اسارت را بهاش میدست از پدر، وطن و آزادی

دو سودابه كه یکدیگر  .شخصیت سودابه پرداخته شده است افکار عمومی بیشتر به این جنبه بی پروا و جاه طلب كه در شاهنامه و

 .كنندمی را كامل

كشاند و  ، او را به طرف خود میعشق سامسون می نهدكه دل در گرو  ، باهوش و فریبکار را می بینیمو از طرف دیگر دلیله زیبا

به مانند سودابه  در این داستان هم چون داستان سیاوش و سودابه دلیله .شودپذیرد و عاشقش میسامسون هم عشق او را می

های مادی وعده. كه سامسون به كام مرگ كشیده شود شودجاه طلبی و خودخواهی اش باعث می یابد وشخصیتی منفی می
 .رهبران فلسطینی را می پذیرد و راز از بین رفتن نیرو و قدرت سامسون را با فریبکاری از او جویا می شود و در اختیار آن ها می گذارد

. ها خیانت كنندهر به معشوقه هایشان دارند به آنچه چیزی باعث می شود زنانی مانند سودابه و دلیله با تمام عشقی كه به ظا

 .، فداكاری و از خودگذشتگی به همراه داشته باشدها عشقی واقعی نیست كه گذشتن از آن روی باشد كه عشق آنید ایشا

او طالب جسم سیاوش است و نه خود . عشق سودابه به سیاوش عشقی است جسمانی كه تفکری جسمانی را پشت خود دارد 

سیاوش هیچ گاه در راه رسیدن به عشقش نیرنگ و فریب به كار  زیرا اگر او خواستار واقعی خود سیاوش بود و نه جسم. سیاوش 

 .نمی برد و به عشقش ضربه نمی زد
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و سامسون كه به او اعتماد كرده و راز . از سوی دیگر دلیله را هم می بینیم كه چگونه عشقی مادی را به سامسون دنبال می كند 

شوقه اش به خاطر وعده ی مادی ای كه به او داده شده می خواهد او را خود را با او در میان می گذارد ، غافل از این است كه مع

به ورطه ی نابودی بکشاند و این خود نشانه ای است از عشقی كه بویی از معنویت نبرده و مادی بوده ،عشقی كه معشوقش را 

 .كاالیی بیش نمی پندارد و او را به فروش می رساند

 وجوه افتراق سودابه و دلیله

دخت شاه  كه سودابه  یگانه: بخواهیم به برخی از تفاوت های این دو شخصیت بپردازیم می توان به این نکات اشاره كرد  اما اگر

اش به پادشاهی بوده و نه شاه به خاطر عالقه، كسی كه عاشق قدرت است و دلیل ازدواجش با كاووس هاماوران و شاهزاده است

سودابه زنی است كه . شودهایش تسلیم نمیدن به خواستههایش رسیده و برای رسیتهاو كسی است كه همیشه به خواس. خود شاه

جامعه  و طرد شده پایین ر این كه دختری فاحشه و از طبقهدر حالی كه دلیله عالوه ب. رودبه كم راضی نیست و با زمانه پیش می

 .را فریفته كرده و به راحتی به سامسون خیانت میکند است اندكی پول او

ت كه در عشق به سیاوش ، اما اوسم كه شاهزاده است و زن كاووس شاهای روبرو هستیتان سودابه و سیاوش ما با سودابهدر داس

 .داردخود را برای دلدارش بیان میو نیت  پذیرد شود و در ابراز عشقش ابایی ندارد و رسوایی و بر مال شدن ان را میپیش قدم می

داوری ای كه دارد به سوی دلیله  سون و دلیله این سامسون است كه با توجه به قدرت الهی و مقامدر حالی كه در داستان سام

 .ن عشقش به یک دختر فلسطینی ندارددارد و ابایی از برمال شدفاحشه گام بر می

حماسی است و تورات  امه اثری، جا دارد به این  نکته اشاره كرد كه شاهنها كه بگذریمهای میان شخصیتتفاوت ها واهتاز شب

یابیم كه نه تنها این داستان از آموزه های دینی بی بهره رسی داستان سیاوش و سودابه در میاما با توجه به این نکته و بر. دینی

. ن در جای جای شاهنامه نمایان استدینی ایشا فردوسی به خدای واحد و شیعه بودنش، اندیشهباشد بلکه به دلیل اعتقاد نمی

اش یادآور داستان حضرت ابراهیم و گلستان شدن آتش بر ایشان است گناهیز آتش بدون هیچ آسیبی و اثبات بییاوش اگذر س

 . وهم چنین عشق سودابه به سیاوش با عشق یوسف و زلیخا در قرآن هماهنگی دارد

ای تورات از لحاظ این كه حماسه ه ازتوان گفت دو داستان سیاوش و سودابه از شاهنامه و سامسون و دلیلچه رفت میاز آن

، و هم چنین زن به عنوان عامل اصلی در روند روبه ا دارندهای حماسه و اسطوره رهستند و قهرمانان آن ها هم ویژگیای اسطوره

-ه تشابهدارای وج... د نه معنوی وای مادی دارها جنبههستند و این كه عشق در هر دوی آننابودی قهرمانان نقش اساسی را دارا 

 . اند

 نتیجه

كجای جهان  ها متعلق به هریابیم كه اسطورهمی مهم دست های آن ها به این نکتهسی ویژگیبا نگاهی به اسطوره و حماسه و برر

ها و وجود آمدن پدیدهه چگونگی و چیستی بچرا كه اسطوره در باطن خود متضمن . های یکسانی هستندكه باشند دارای ویژگی

 .ها چه گذشته استن است و این كه پس از خلقت بر آنجهاحتی خلقت 

گیرند و در واقع اسطوره و حماسه جایی است برای آن كه انسان كمال اعصار جای می ، و ادبیات همهاساطیر در دل فرهنگ، تاریخ

. ها در اوج كمالندی از جنبهر برخها داسطورههای به همین دلیل شخصیت. آن بر آورد ان ها و آرزوهای خود را در عرصهطلب آرم

، نیرومندی و شجاعت یا قدرت. لومیت در شاهنامه همتایی ندارد، معصومیت و مظبینیم سیاوش در زیبایی، پاكیمی طور كههمان

كه همگی نشانی است  ،یبایی و حرص و آز دلیله در توراتسامسون در تورات و زیبایی و پلیدی سودابه در شاهنامه و هم چنین ز

 .كه برخی خصوصیات جسمانی و برخی اخالقی هستند كمال در این خصوصیات، از

ت مستقل و ها دارای شخصیتورات مانند اكثر زنان در اسطورهسیاوش و سودابه از شاهنامه و سامسون و دلیله از  زن در دو اسطوره

 .ه نمود پیدا می كنند، بلکه در حاشیه قرار دارند و در ارتباط با مردان است كجدای از مردان نیستند

و . ها، آداب و رسوم، و اعتقادات دو ملتز نزدیکی فرهنگهایی كه در این دو داستان با آن روبه رو بودیم خود نشانی است اشباهت

. ..، اخالقی و ه در هر دو دین اصول اساسی زندگیتواند باشد كه در هر دو ملت ما با دین تک خدایی مواجهیم كاین بی تاثیر نمی

 .شباهت های زیادی با هم دارند
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ها آن .گردندعناصری هم چون نماد ظاهر می وسیلهمای هر ملتی هستند كه بهنتمام  ینهها آیجام سخن این كه اسطورهسران
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