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Abstract  

Analyzing the relationship between world literary texts comparatively can 

double the pleasure of reading these works. Meanwhile, the lyrical poem 

“Hosseina and Delaram”, by Hosseina, and Othello by Shakespeare, have 

many striking similarities, despite the differences in literary genre and cultural 

origin. Thus, the aim is to discover the interconnectedness of two literary 

works. The research method is a descriptive analysis based on the comparative 

American school, which compares the similarities and differences of these 

works. The results show that the similar themes of lovers' love and rival 

jealousy, their linear structure, the dual correspondences of the main 

characters and the similar dramatic actions of the characters are common 

similarities between them, and the lovers’ suspicion towards the beloved 

predominates in both. Their difference is that Othello remains in the emotion 

arena due to jealousy and kills her; but Hosseina, by passing through the stage 

of emotion, enters the reason arena and achieves the union of the beloved. 

Keywords: Character Correspondence, Theme, Hosseina and Delaram, 

Othello, Shakespeare.
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و  «سينا و دالرامح  »مشترک در منظومة  هایها و تناظرمایهبن

  «للوا تِ»نامة نمایش

  ایران ،رفسنجان عصر رفسنجان،ولی دانشگاهگروه زبان و ادبیات فارسی،  استادیار     جلیل شاکری
  

 ایران  ،رفسنجان عصر رفسنجان،ولی دانشگاه گروه ادبیات انگلیسی،استادیار   روح اهلل روزبه
  

  مدارا دالرام   
 رفسنجان،عصر ولی دانشگاه آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،دانش

 ایران ،رفسنجان

  چکیده  

تواند لذت حاصل از مطالعه و خوانش واکاوی و کشف رابطة متون ادبی و هنری جهان، در آینة تطبیق، می

، حُسیناو دالرام، سرودة شاعری به نام  حُسینانمایشی _این آثار را دوچندان نماید. در این بین، منظومة غنایی

در  تراژیک اُتِللو، اثر ویلیام شکسپیر، با مضمون عاشقانة عشق دو دلداده، با وجود تفاوت_نامة غناییو نمایش

کشف وجوه  هدف پژوهش حاضر، رو،از اینهای متعددی دارند. ژانر ادبی و خاستگاه فرهنگی، شباهت

ی تحلیل_توصیفی پژوهش، روشدو اثر ادبی و هنری، از ادبیات فارسی و انگلیسی است.  شباهت و تطبیقِ

نتایج  ازد.پردآثار می های اینتفاوت ها وشباهت ةتطبیقی مکتب امریکایی است که به مقایسمبتنی بر رویکرد 

های تقابلی عشق عشاق و مایه، بنهاروابط و مناسبات شخصیت ،در هر دو اثردهد که پژوهش نشان می

بدگمانی عشاق و مایة شک اصلی و بن هایهای دوگانة شخصیتساختار خطی روایت، تناظرحسادت رقیب، 

 یمواز یهاتیشخص خلقخالقِ هر دو اثر، با پژوهش اینکه  هایاز دیگر یافته. مشابه استنسبت به معشوق، 

پاکدامنی را به عنوان ارزش واالی زن به مخاطب گوشزد و  آنان، داریعشق پا فیتوص دزدمونا و دالرام و

به دلیل شک و بدگمانی  اُتِللوکه وجه افتراق این دو اثر در این است  اند.حسد و بدگمانی را نکوهش کرده

 با حُسینا ولی زند؛را با دست خود رقم می معشوقه مرگ ماند واحساس باقی می در مرحلة نسبت به معشوق،

  .                                  .یابدگذارد و به وصال معشوق دست میپای می عقل وادی به احساس، مرحلة از گُذار

   و دالرام، اُتِللو، شکسپیر یناحُسمایه، تناظر شخصیت، بن :هاواژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئول@gmail.com6jshakeri  - j.shakeri@vru.ac.ir  

mailto:j.shakeri@vru.ac.ir
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 

 

  مقدمه

ان تومیدر بین آثار هنری و ادبی جهان اعم از شعر، داستان، نمایش، نقاشی و موسیقی، 

متون ادبی و هنری، حاکی از روابط  شباهتِ جوهکشف و های ظریفی را کشف کرد.ارتباط

های پژوهشرو،شود. از اینبینامتنی است که در پرتو مطالعات تطبیقی ادبیات حاصل می

 هنری هایشناساندن جریان وایجاد تفاهم  و فرهنگی ملل مختلفبیناروابط  غنایتطبیقی، به 

یکی از محققان مطالعات ادبیات تطبیقی که اهتمام زیادی به  کند.کمک شایانی میبی، اد و

است. او در پژوهش خود با عنوان  1هنری رماک ،پیوند ادبیات با سایر هنرها دارد کشف

کند و معتقد ، به پیوند ادبیات با سایر هنرها اشاره می«2ادبیات تطبیقی: تعاریف و کارکردها»

پیوندی و سایر هنرها نظیر نقاشی، معماری، موسیقی و غیره نوعی هم است بین ادبیات و

، رو، با تکیة بر این دیدگاهرو، پژوهش پیش(. از این1961ارتباط بنیادی وجود دارد )رماک، 

دو اثر ادبی و هنری از دو خاستگاه فرهنگی و اجتماعی  تطبیقِ ها و در پی کشف شباهت

 متمایز است. 

 یبر اساس داستان  1603 در سال 4،ریشکسپ امیلیاثر و 3،اُتِللو کیعاشقانه و تراژ نامةشینما

مجامع  هاینامهشینما نیرتاز موفق نامه،شینمااین  است.نگاشته شده ،یمغرب تانِیبه نام کاپ

نمایشی _؛ و منظومة رواییهای ادبی بوده استو اقتباس تئاتری و منبع بسیاری از آثار اُپرایی

که در بسیاری از روستاهای ایران  است نمایش منظوم روستایینوعی »، نیز و دالرام حُسینا

 نیا(. 1381)طباطبایی اردکانی، « شود.های گوناگون اجرا میو به صورت رواج دارد

های ساده و شورانگیز، دوبیتیعاشقانة ادب عامه است که در قالب  یهاتی، از رواهظوممن

رواج  ةگستر (1387)طباطبایی، « مانده است. ادگاریبه  هانیعام یاتدر ادب ونقل  نهیبه س نهیس

کرمان، خراسان، فارس و به خصوص منطقة  ،مازندران ستان،یس یشهرها این نمایش عامیانه،

به نام  یشخص ها،یتیدوب نیا ندةیسرا (1394 ،ی)ذوالفقار است بوده اصفهان  ابانکِیب و خور

  . (1352 کوکار،ی)ن در دست نیست او یاز وفات و نوع زندگ یقیاطالع دق چیاما ه ؛بوده حُسینا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 - Remak, H. 
2 - Comparative Literature: Its definition and function 
3 - Othello 
4 - Shakespeare, W.  

 



 

 

ورزی دو دلداده است که در راه وصال آنان، با دسیسة رقیب دو اثر، عشق این یمضمون اصل

 بدگمانیواز عشق، شک یازهیآممایة هر دو اثر نیز، بنشود. یا اطرافیان، مشکالتی ایجاد می

های اصلی، ساختار روایی های دوگانة شخصیتهای مشترک، تناظرمایهلذا، ُبن و حسد است.

نمایشی همسان، در _ها و ساختار رواییی همگون شخصیتهای نمایشکُنشخطی یکسان، 

 است. این دو اثر ادبی و هنری، قابلیت مضاعفی را برای تحلیل و تطبیق آن فراهم کرده

 . پیشینة پژوهش 1

 یکرمان یاست: کوه لیآثار مورد پژوهش، به شرح ذ ةدر حوز شده،انجام یهاپژوهش

(، ناصح 1355) دوستمیهن(، 1352) کوکاری(، ن1349) یاگزالچه یعسگر (،1327)

( و 1381) یاردکان یی(، طباطبا1384و خندان ) انیشی(، درو1373) ی(، عبداله1373)

منظومة ضمن نقل ابیاتی از هش خود، به فراخور پژو کی( هر 1387) ییالحق طباطبالسان

منظومة  کصدیدر کتاب  ،(1394) یاند. ذوالفقارپرداخته ی آنبه معرف، الرامو د حُسینا

و  حُسینا منظومة یبه معرف ،عاشقانه یهامنظومه شناسانةختیر لیضمن تحل ،یعاشقانه فارس

(، در پژوهش 1396) یآبادجشن یلی. جلکندیاز آن را نقل م یاو خالصه پردازدیدالرام م

اُتِللو،  نامةشیدر باب نما نیهمچن .کندیم لیتحل ماسیگر ةینظر یمنظومه را بر مبنا نیخود ا

(، در پژوهش خود با 2011) 1تونیاست. از جمله: بر انجام شده یمتعدد و متنوع یهاپژوهش

 ُاتِللوو چرخشِ عشق  یدگرگون لیبه تحل ،«کنندهدگرگون یهاُاتِللو: عاشقانه چرخش»عنوانِ 

 یبه بررس ،(، در کتاب نامحتمل بودن اُتِللو2010) 2آلتمن .پردازدیم نسبت به دزدمونا

در کتاب صحبت از ، (2008) 3اُتِللو پرداخته است. بارتلز تیو فرد یخواهخود یهاجنبه

 4ی. برادلکندرا از زوایای گوناگون بررسی میُاتِللو  یتیابعاد شخص ،یمراکش ییقایآفر

 یتیابعاد شخص یاُتِللو، به بررس و 5هملت رامونیپ یبحث :ریشکسپ ی(، در کتاب تراژد2007)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 - Britton, A. 
2 - Altman, J. 
3 - Bartels, E. 
4 - Bradley, A.C. 
5 - Hamlet 



 

 

خود با عنوان  قی(، در تحق2003) 1پرداخته است. کاول ریشکسپ هاییتراژد یگران اصلکُنش

مسالة فرادست و فرودست  ،«ریشکسپ نامةشی: انکار دانش در هفت نمایگریاُتِللو و سهام د»

 ،یراستبه» (، در پژوهش خود با عنوان2002) 2تسی. داستبررسی کرده ریدر آثار شکسپرا 

را نمونة  ایلیدزدمونا و ام تی، شخص«و اطاعت در ُاتِللو ا،یلی: دزدمونا، امعیمط یبانو کی

دستمال »اش با عنوانِ مقاله(، در 1975) 3بوس ندایل .داندیو متعهد به همسر م عیمط یهاانسان

وفادارانة دزدمونا نسبت به اُتِللو  تعهد و عشقِ ی، به بررس«اُتِللو: شناخت و تعهد عشق

 ابعادِ یبه بررس« صداقت در اُتِللو»(، در پژوهش خود، با عنوانِ 1951) 4. امپسونپردازدیم

های شود، هیچ یک از پژوهشچنانکه مالحظه می اُتِللو پرداخته است. تیصداقت شخص

  اند. این دو اثر، اشاره نکردههای تطبیقی قابلیتبه وجوه شباهت و فوق 

 شناسی پژوهش                                                                  ها و روش. پرسش2

وجوه اشتراک و  نیترمهمت: به چند سوال اساسی اس ییگوپاسخ یِپژوهش حاضر، در پ

های کانونی روایت، باعث های منتسب به شخصیتدو اثر در چیست؟ کدام ویژگی افتراق

وتردید مایة عشق و شکهای دوگانه شده است؟ کیفیت بازنمایی بنهمگونی دو اثر و تناظر

قالب ها در های نمایشی همگون شخصیتکُنشدو اثر شده است؟  همانندیچگونه باعث 

 نمایشی دو اثر دارد؟_های رواییساختار روایی خطی یکسان، چه تأثیری در ویژگی

های مایهاستخراج بن و تحلیلی_توصیفی روش بر تکیه با دارد سعی رو،پیش پژوهش

عشق و کیفیت ها، رویکرد دو خالق اثر را نسبت به مسالة های شخصیتمشترک و تناظر

 مکتب تطبیقی رویکرد مبتنی بر ،هاتحلیل تبیین کند. شیوة ،متمایزبازنمایی آن در دو فرهنگ 

  .است (کل به جزء از)استقرایی  نیز تحلیل روش و امریکایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 - Cavell, S.  
2 -  Deats, S. M.  
3 - Boose, L. E. 
4 - Empson, W. 



 

 

 اثر . تشابهات دو 3

 ُکنشهای دوگانه، نوع و نامة ُاتِللو، در تناظرو دالرام و نمایش حُسینانمایشی _منظومة غنایی
های ملموسی دارند. ها، شباهتمایهها، پیرنگِ روایت، ساختار خطی روایت و بنشخصیت

های نمایشی کُنشها و های دو یا چندگانة شخصیتیکی از وجوه تشابه این دو اثر، تناظر
بینیم. در این دو اثر، با نوعی تقابل و تعارض و رقابِت است که از هر یک از آنان می

نامة شکسپیر، مثلث عشِق شویم. در نمایشسیدن به هدفی خاص مواجه میها برای رشخصیت
برانگیزِ ، مثلث عشقِ تقابلی و چالشحُسیناگونة رودریگو، ِدزدمونا، اُتِللو و در منظومة تعارض

 ریزی کرده است.، طرح زیبایی از عشق، حسادت و تعارض را پیحُسیناگَری، دالرام، 

 و اُتِللو حُسینا. تناظر شخصیت 3-1 

 . متصف بودن به سخنوری3-1-1

های اصلی روایت و و اُتِللو، هر دو از شخصیت حُسیناای دو گانة شخصیت در تناظر مقایسه

ها و شوند. هر دو جهت وصال به معشوق با چالشبه نوعی قهرمان داستان محسوب می

های بارز آنان، مهارت در سخنوری شوند. یکی از ویژگیهای مشترکی مواجه میتعارض

 یده، هر دو در سخنورو ُاتِللو ذکر ش حُسینا تیکه در دو اثر از دو شخص یفیتوص دراست. 

نامة شکسپیر، در جلسة مجلس سنا که برای دفاعیات در نمایش و اقناع مخاطب تبحر دارند.

 کند:و استماع سخنان ُاتِللو تشکیل شده است، اُتِللو در مقام دفاع از خود این گونه اظهار می

Most potent, grave, and reverend signiors, / My very noble and approved good 

masters, / That I have ta'en away this old man's daughter, / It is most true; true, 

I have married her: / The very head and front of my offendin / Hath this extent, 

no more. / Yet, by your gracious patience, / I will a round unvarnish’d tale 

deliver / Of my whole course of love; what drugs, what charms, / What 

conjuration and what mighty magic, / For such proceeding I am charged 

withal, / I won his daughter. (Shakespeare, 1871).   

 که است درست :هستم شانخدمت در که بزرگواری گرامی، آقایان نمعززی و شیوخ : بزرگان،1ترجمه

خوبان،  شما صبر بیشتر،  با نه .است من گناه تنها این .امکرده ازدواج او با ام. منبُرده را مرد این دختر من

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 به قلم نگارندگان است. نامة شکسپیر،از متن اصلی نمایش ترجمه - 1

 



 

 

 این با جادویی، من چه طلسمی، افسونی، چه چه دارویی، کرد. چه خواهم بیان کامل را عشق داستان

 .ببرم دخترش را دل تا کردم استفاده که .هستم متهم چیزها

در این نمونه، ُاتِللو در مقام یک خطیب و سخنورِ برجسته، با انتخاب لحن خطابی 

پسند، نمایش آمیز نسبت به حاضران در مجلس سنا و گزینش واژگان خطابی محکمهاحترام

، اُتللو در جای 1زعم کالدرووداست. به  زیبایی از مهارت سخنوری خود را به تصویر کشیده

)پدر دزدمونا( و مجلس سنا را تسلیم  2جای نمایش، با مهارت سخنوری خویش، برابانسیو

در فنون  نیز، حُسیناو دالرام،  حُسینا(. در منظومة 1987)کالدروود،  کندسخنوری خود می

جای داستان در مقام او نیز، در جای دست است. رهیچ اریبس ،مناظره ژهیبه و سخنوری و شعر

در صحنة مناظرة او با گَری )رقیب( در  او یمهارت سخنور شود؛یک سخنور بلیغ ظاهر می

   است: انینما یمنظومه به خوب یدر اثناتوصیف زیبایی دالرام، 

 گلییی چیییدم کییه هرگییز کییس نچیییده          

 حییییید بلنیییییدی                 گیییییرفتم شیییییاخة بی

 وش        دالرامیییی بدیییییدم مسیییت و مییییده

م دُنیییگ شیییش اگیییر  هندسیییتون فروشیییُ

 نییییداده هرگییییز 3وُلییییم مثییییل خییییدا
 

 بیییه گلیییزاری کیییه بلبیییل کیییم پرییییده 

 محرم ندیییییدهکییییه هرگییییز دسییییت نییییا

 خیییوره جیییوششیییکر کُییینج لبیییونش می

 ابیییروش تیییاق ییییک قیمیییت شیییهنمی

 نیییییزاده میییییادر وُلیییییم مثیییییلِ هنیییییوز

 (1387)طباطبایی،                      

 فرمانروا. متصف بودن به شجاعت، درایت و حمایت 3-1-2

ها، متصف های تناظری شخصیتیکی از وجوه مشترک دو اثر مورد پژوهش، در ویژگی

به صفاتی چون شجاعت، دلیری و درایت در امور است. همچنین هر دو  حُسینابودن اُتِللو و 

شوند. هم ُاتِللو و هم شخصیت، معتمد فرمانروا و به نوعی فرستاده و سفیر او محسوب می

  شوند:، به دلیل شایستگی و کاردانی، از این حیث در نقش یک قهرمان ملی ظاهر میحُسینا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 - Calderwood, J. L.  
2 - Brabantio 

 شود.می تلفظ vel(، معشوق یا معشوقه، مترادف استعاری گُل است. این کلمه در گویش بختیاری volوُل ) - 3

 



 

 

The duke does greet you, general, / And he requires your haste-post-haste 

appearance, / Even on the instant. / Valiant Othello, we must straight employ 

you / Against the general enemy Ottoman…If virtue no delighted beauty lack, 

/ Your son-in-law is far more fair than black. / I think this tale would win my 

daughter too. Good Brabantio, / Take up this mangled matter at the best. 

(Shakespeare, 1871).   

 شما از ما است. شما فوری دیدن رساند؛ و خواهانمی ونیز( سالم ی)فرمانروا ترجمه: اُتللوی شجاع، فرمانروا

عثمانی... ]دوجه، فرمانروای ونیز خطاب به پدر دزدمونا[  هایترک ماندشمن برابر در کنیممی کمک طلب

 دختر دلِ داستان )توصیف دالوری اُتللو( این کنممی فکر. نیست زشت و زیباست دامادت. است زیبا تقوا اگر

 .ببرید را استفاده بهترین این، از که خواهممی شما از من مهربان، برابانسیوی. ردبُمی هم مرا

صحنه که اشاره دارد به شکایتِ پدرِ دزدمونا از اُتللو در صحن مجلس سنا، دوجه در این 

فرمانروای ونیز به دلیل شجاعت و درایت در امور جنگی، از اُتللو در مقام یک قهرمان ملی 

کند. فرمانروا در کند و پدر دزدمونا را به رضایت با ازدواج آن دو متقاعد میحمایت می

گوید: اگر دختر من هم جای دزدمونا بود یک دل نه دارد که می نغزی ملةدفاع از اُتللو، ج

نیز در پژوهش خود، معتقد است  1شد. چنانکه جورج ریشماویصد دل عاشق ُاتِللو می

کارگرفت و به نفع اُتللو حکم صادر فرمانروای شهر ونیز، قضاوت خود را در این جریان به

از نظم و نثر  یاختهیکه آم نیز، و دالرام حُسینامة در آغاز منظو .(1985کرد )ریشماوی، 

 شود که:این گونه شروع می ،حُسینادر توصیف  داستانروایت  ،ستا

است  یبود. او همان کس نینامش حس .گوش به فرمان، از مردم الرستان داشتی شکاریبود، پ یپادشاه

کارها به  یپادشاه او را به سرکش شهیبود و هم یمرد دالور و تنومند حُسیناآوازه گشت.  حُسیناکه به 

 .  (1387طباطبایی، ) فرستادیچهارگوشة کشور م

شاه مأمور پادبه دلیل شجاعت و کاردانی در امور، از جانب  حُسینادر ادامة سیر روایت، 

شود؛ شاه میشود. در آن والیت شیفتة دالرام، دختر عربرسیدگی به مزارع ایل بختیاری می

 دالرام، کنند و قصد دارند او را بکُشند.پدر و برادران دالرام با این ازدواج مخالفت میاما 

 سرگذشت و رودمی شاهپاد نزد و گریزدمی حُسینا کند.می آگاه برادران قصد از را حُسینا

نیز به  پادشاه کند،می یاری درخواست شاهپاد گوید و ازبازمی او برای را خود دلدادگی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 - Rishmawi, G.  



 

 

دهد و آنان را به رضایت با می او به را برادران و شاهعرب تسلیم حکم ،حُسیناحمایت از 

 کند: و دالرام ترغیب می حُسیناازدواج 

 کییییرد راه بییییه رو و 1وَرخِسییییاد حُسییییینا

 

 کییرد شییاه پیییش را دلییش عییرض برفییت   

 (1387)طباطبایی،                               

شاه به پادکند که گردد و ابراز میبه ایل بختیاری باز می ،خرسند از این حکم شاهانه ،حُسینا

 حمایت از او برات داده است:

 دارُم شیییییاه از بیییرات دارُم بیییرات

 نییداره بییرگشیییییت شیییییاهیییییه بییرات

 

 دارُم میییییاه دور بیییییه مشیییییکی خیییییط 

 نیییداره برگشیییت بیییود شیییاه از نکیییول

 ( 1387 )طباطبایی،                           

شود؛ می دیده داستان قهرمان ُکنش و صفات در های متعددیشباهت اثر، دو مقایسة با

شوند، پدر و اطرافیان معشوق شیفتة شاهزادگانی از طبقة اشراف می حُسیناهم اُتللو و هم 

 خیزد.شاه به حمایت از آنان برمیپادمخالف این ازدواج هستند و در هر دو روایت، 

 عشاق نسبت به معشوق یفرودست. 3-1-3

 ،دهدیرا در دو اثر همانند جلوه مو اُتِللو  حُسینایکی دیگر از وجوهِ تناظری که دو شخصیت 

 یدر حال ؛شوندیاز طبقة مرفه م یزادگانبینج یا زادگاناشراف و عاشق فتهیش ،هر دو نکهیا

نامة در نمایش .شوندیجامعه محسوب م نییپا ایمتوسط  ةاز طبق انبا آن اسیکه خود در ق

شکسپیر، توصیفات زیادی از زبان یاگو و رودریگو )رقیب اُتللو(، در مورد فرودستی اُتِللو 

 شود که حاکی از تحقیر او از جانب آنان است: بیان می

an old black ram / Is topping your white ewe. / What a full fortune does the 

thicklips owe / If he can carry’t thus! (Shakespeare, 1871).   

 کرده کاری اگر، چنین است شانس خوش چه کلفتافتاده است. لب سفیدت میش سیاه، روی قوچ یک

 باشد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 وَرخِساد یا وَخسادن گونة دیگری از برخاستن است. - 1

 



 

 

گیرد و او د مییاگو، اُتللو را به دلیل اینکه اهل مراکش و رنگین پوست است، به باد انتقا

کند که نشان از فرودستی ُاتللو در جامعة شهر ونیز است. را با استعارة قوچ سیاه توصیف می

کلفت همچنین رودریگو که رقیب ُاتللو در عشق دزدمونا است، برای تحقیر ُاتللو، او را لب

گونة کند. در روایت نمایشای دیگر، وحشی بیابانگرد یا اسب وحشی خطاب میو در صحنه

شود حتی در صحنة مناظرة نیز، از جانب گری به کرات تحقیر می حُسیناو دالرام،  حُسینا

خود که  فیدر توص دالرامشود؛ و دالرام که در حالت کدورت واقع می حُسینادوجانبة 

 : دیگویمبا نوعی لحن حاکی از تحقیر  حُسیناخطاب به  ،نژاده و از نسل شاهزادگان است

 میییین بچییییة بییییاز ،یاکفتییییر بچییییه تیییو

 بییر تییه چاسییت تیییجا ،کفتییر بچییه تییو

 

 نیییاز یبیییر مییا کنییی رسییهیم یتییرا کییی 

 میین آن بییازم کییه بییر شییاهون کیینم نییاز

 (1387)طباطبایی،                         

آید که هر دو شخصیت، میهای این چنینی برو اُتِللو و توصیف حُسینااز مقایسة شخصیت 

 شوند.در نگرش رقیب و اطرافیان، فرودست محسوب می

 . تناظر شخصیت دالرام و دزدمونا3-2

 اسیاست. در ق تیروا یاصل یهاتیشخص یسنخهم ،دو اثر نیبرجستة ا یهایژگیاز و یکی

دزدمونا و دالرام  تیعاشقانه، شخص تِیروا تقابلِ یسو نیدر ا ،و اُتِللو حُسینا تیتناظر شخص

 شباهت دارند.  گریکدیبه  اریعواطف و احساسات بس ، صفات،هاکُنشاز نظر 

 اشراف . منتسب بودن به طبقة3-2-1

یکی از وجوه مشترک تناظری شخصیت دزدمونا و دالرام در دو اثر، این است که هر دو 

منظومة  یدر ابتدا. هستندمرفه و نجابت و متعلق به طبقة  تبا اصال زادگاناشرافمعشوق از 

بود، نقل شده است  بایزادگان با نجابت و زاشراف ازدالرام که  فیو دالرام، در توص حُسینا

 که: 

 یشاه دختر جوانعرب گفتند،یم یشاهاو را عرب لیبود و ا یاریبخت یهالیاز ا یکیاز سران  شاه،عرب

  (1387 ،ییبلند بود..)طباطباو باال مایسداشت به نام دالرام که خوش



 

 

زادگی دزدمونا، با روایتی از عشق و شیفتگی نامة اُتللو نیز، در توصیف اشرافدر نمایش

شویم که ُاتللو از جانب دوجه، فرمانروای ونیز برای کمک به او، در دو دلداده مواجه می

های عثمانی از سمت قبرس در حال وقوع است، به ونیز دعوت جنگی که از سوی ترک

با به نام دزدمونا، دختر برابانسیو زادگان مرفه شهر یکی از اشراف شود. در شهر ونیز،می

 شود.  شنیدن شهرت و آوازة جنگاوری اُتللو، عاشق و شیفتة او می

 . عاشق شدن و شیفتگی دالرام و دزدمونا3-2-2

نقطة  که است این ،، در سیر خطی روایتاثر مورد پژوهش دو های مشترکویژگی یکی از

مهمانی  در دالرام هم و دزدمونا شقی از جانب دزدمونا و دالرام است. همشروع عشق و عا

 شوند:می اند، با دیدن عشاق و شنیدن اوصاف، عاشق و شیفتة آنانداده ترتیب پدرشان که

Her father loved me; oft invited me; / Still question'd me the story of my life, 

/ From year to year, the battles, sieges, fortunes, / I ran it through, / Would 

Desdemona seriously incline: / She'ld come again, and with a greedy ear / 

Devour up my discourse: which I observing, / She gave me for my pains a 

world of sighs: / She wish'd she had not heard it, yet she wish'd / That heaven 

had made her such a man: / She loved me for the dangers I had pass'd. 

(Shakespeare, 1871).   

 به سال .کرد سوال را امزندگی کرد. داستان دعوت میهمانی به مرا. داشت دوست مرا ترجمه: ]اُتللو[ پدرش

 با داد؛ او نشان تمایل جدی طور به دزدمونا کردم، تعریف را آن ها، منثروت ها،محاصره ها،جنگ سال،

 او کرد؛ خدا کشید. آرزو آه دنیا یک دردهایم دیدم. برایمی من: بلعیدمی را من حریص، گفتار گوش یک

 داشت. دوست بودم گذاشته سر پشت که خطراتی خاطر به مرا او کرد.می نصیب مردی چنین را

شود که دزدمونا عاشق اُتللو شده است. اُتللو در مهمانی که در این سطور، مشخص می

پردازد و این هایش میها و ماجراجوییپدر دزدمونا ترتیب داده است به شرح دالوری

نمایشی _کند. در منظومة رواییماجراها دزدمونا را نه یک دل که صد دل شیفتة ُاتللو می

 شویم که:ای مواجه میعینا با چنین صحنه ،و دالرام نیز حُسینا

 بزرگی مهمانی شبی هم شاهعرب بود. بختیاری بزرگان و سران از یکی مهمان شب هر شاه فرستاده ،حُسینا

 نشسته در صدر مجلس که دیدمی را حُسینا پرده، پسِ از خواند. دالرام مهمانی به را حُسینا و کرد برپا

 از تا باشد شاهعرب پدرش مهمان حُسینا و باشد آنان چادر در مهمانی شب هر خواستمی دلش است.



 

 

 مهمانی سرانجام بگیرد. پایان مهمانی که خواستنمی دلش شب ببیند. آن را حُسینا بیشتر و بهتر نزدیک

 بستر رفت به داشت سر در که هاییپرسش با دالرام و رفتند همگی هامهمان و حُسینا و رسید آخر به هم

 . (1387طباطبایی، ) گشت پدیدار دالرام خیال در حُسینا و

و ماجرای شیفتگی آنان  دو شخصیِت دزدمونا و دالرام، صحنهبا مقایسة دو اثر و تناظر 

به عشاق، بسیار به یکدیگر شباهت دارد. هر دو در شبی که پدرشان عشاق را به مهمانی 

 شوند. ة آنان میاند، با دیدن عشاق و شنیدن اوصاف، شیفتدعوت کرده

 . مخالفت پدر و وابستگان با ازدواج عشاق3-2-3

پس از مرحلة اینکه های دو اثر مورد پژوهش، در سیر خطی روایت، از دیگر همانندی

شیفتگی دزدمونا و دالرام به عشاق، هم پدر دزدمونا و هم پدر و برادران دالرام با شنیدن خبر 

 کنند:  تصمیم ازدواج آنان، به شدت با این ازدواج مخالفت می

O thou foul thief, where hast thou stow'd my daughter? / Damn'd as thou art, 

thou hast enchanted her; Of such a thing as thou, to fear, not to delight. / Judge 

me the world, if 'tis not gross in sense / That thou hast practised on her with 

foul charms, / Abused her delicate youth with drugs or minerals. (Shakespeare, 

1871).   

 تو، مثل چیزی ... از.کردی مسحور را او تو تو، به ای؟ لعنتگذاشته کجا را دخترم ناپاک، دزد ترجمه: ای

 جوانی بردی. از کاربه او بر زشت طلسمات گوید: کهنمی عاقل آیا کن، قضاوت لذت. دنیا نه ،برآید  ترسیدن

 کردی.  استفاده سوء هایتمعجون یا مخدر مواد با او ظریف

داند آید که پدرِ دزدمونا، ازدواج اُتللو با دزدمونا را خالف عقل میاز این توصیف برمی

زیرا وی معتقد است اُتللو در شأن و مرتبة دزدمونای زیبا نیست. بنابراین عقل سلیم حکم 

کند که وی کاری کرده است تا توانسته با سحر و جادو نظر دزدمونا را جلب کند. از می

چنین مخالفتی عینا از  ،و دالرام نیز حُسیناکند. در منظومة این ازدواج مخالفت میرو، با این

 آید:میدالرام و برادران او پیش جانب پدر 
و دالرام آگاه کرد. برادران  حُسیناپدر و برادران دالرام را از دیدارهای پنهانی [، حُسینا رقیبِ] گری

کردند، دیدند اگر جزء این کنند مایة شرمساری ایشان و خواری  حُسیناشتن آشفتند و آهنگ کُبر

   (. 1387)طباطبایی، شاه خواهد بود. عرب



 

 

 گوید:دهد و میرا خبر می حُسینادالرام با آگاهی از این تصمیم، 

 دسییییت چوپییییوننهییییاد خیمییییه و چوب

 تفنییییییگ آهنییییییی پُییییییر از گلولییییییه 

                                    

 مهمونسییییت منشییییینبییییرای جییییون  

 بیییه قصییید جیییون مهمونسیییت منشیییین 

 (1387)طباطبایی،                          

یابیم که در این مرحله از داستان، پدر و میاز مقایسة پیرنگ و ساختار روایت دو اثر، در

پدر  فرمانروا به حمایت از عشاق،پادشاه یا ند؛ اما اوابستگان معشوق با ازدواج او مخالف

  کند. آنان متقاعد میمعشوق را به ازدواج 

 عاشق . وفاداری و تعهد به عشق 3-2-4

ی شخصیت دالرام و دزدمونا، معرف یبه عنوان شاخصة اصل ،عاشقتعهد به عشقِ ی و وفادار

محوری روایت است. هم دالرام و هم  تیدو شخصتناظری این  یهایهمسان گریاز د

متهم به عدم  ،خود عشاقبارها از جانب  گران،یدتوطئة و  تیسعا لیبه دل نکهیبا ادزدمونا، 

 ،یدامن. لذا متانت، پاککنندیم شهیپ ییبایاما صبر و شک شوند،یم یاخالق نیبه مواز یبندیپا

در هر  نایدو دلداده، ع یتیشخصبارز  یهایژگیعنوان و به ،عاشقوفاداری و تعهد به عشق 

ای که دزدمونا به دلیل توطئة نامة شکسپیر، در صحنهدر نمایش درآمده است. شیدو اثر به نما

یاگو، متهم به رابطة نامشروع با کاسیو و مغضوب ُاتللو، واقع شده است؛ در اثبات وفاداری و 

 گوید:تعهد به عشق می

If e'er my will did trespass 'gainst his love, / Either in discourse of thought or 

actual deed, / Or that mine eyes, mine ears, or any sense, / Delighted them in 

any other form; / Or that I do not yet, and ever did. / And ever will--though he 

do shake me off / To beggarly divorcement--love him dearly, / Comfort 

forswear me! Unkindness may do much; / And his unkindness may defeat my 

life, / But never taint my love. (Shakespeare, 1871).   

 چشمم  هرگز. است نرانده حکم هوسی من بر (اُتللو) او عشق خالف ،عمل در و گفتار در ترجمه: ]دزدمونا[

گر  .ام و در آینده هم دوست خواهم داشتاو را تا به حال دوست داشته .است نجسته لذت او از جز گوشم و

های او ممکن است رشتة زندگی مرا پاره کند اما در عشقم چه، هزار بار به خواری مرا از خود براند. نامهربانی

  نسبت به او اثری نخواهد داشت. 



 

 

تحت تأثیر سخنان گری  حُسیناو دالرام نیز، در بخشی از داستان که  حُسینادر منظومة 

خیزد که دالرام را ترک کند، دالرام سحرگاهان از خواب برمی گیردمیقرار گرفته و تصمیم 

شود. لذا با نهایت تضرع و التماس که حاکی از وفاداری زاید از وصف  حُسیناتا مانع رفتن 

 ممانعت کند:  حُسیناکند از رفتن اوست، سعی می

 بییییه قربییییون وفایییییت یییییار برگییییرد

 اگییییه میییین کییییودکی نییییادان نبییییودم

 روی باشیییییی سیییییلومتمیییییی حُسیییییینا

 شییییما خویشییییون و قومییییونم بدونِیییید

 

 ببوسیییم هیییر دو پاییییت ییییار برگیییرد 

 بییییرای خییییاطرم اییییین بییییار برگییییرد

 زنیییی طیییوق ملومیییتبیییه گیییردن می

 م  تیییا قیومیییتحُسییییناکیییه مییین ییییارِ 

 (1387)طباطبایی،                          

 قیاس با رودریگو و یاگوتناظر شخصیت گری در . 3-3

تناظر دو گانة شخصیت گَری، در قیاس با رودریگو و یاگو به عنوان رقیب قهرمان، از دیگر 

زنند. آنان برای نابودی قهرمان دست به هر اقدام خطرناکی می وجوه مشترک دو اثر است.

اینکه اُتللو، کاسیو را به معاونت خویش برگزیده و خواهان ازدواج با  یاگو و رودریگو، از

 کنند: نابود را اُتللو به هر نحوی در پی آنند که اند وبسیار خشمگیندزدموناست، 

I put the Moor / At least into a jealousy so strong / That judgment cannot cure. 

Which thing to do, / If this poor trash of Venice, whom I trash / For his quick 

hunting, stand the putting on, / I'll have our Michael Cassio on the hip, / Abuse 

him to the Moor in the rank garb-- / Make the Moor thank me, love me and 

reward me. / For making him egregiously an ass. (Shakespeare, 1871).   

 ،این کار شدنی است. عقلش زایل شود دهم کهقرار می یحسادتدر چنان را  )یاگو(، مغربی )اُتللو( منترجمه: 

 کلیمابر  منآماده باشد؛ ، عیشکار سر یبراکنم خر میکه من او را  ،یز )رودریگو(ون ةچاریب شغالآ نیا اگر

از من تشکر  مغربیکه  مکن یکارکنم. هرزه خوار میلباس او را در چشم مغربی با  ،مسلط خواهم شد ویکاس

  کند، مرا دوست داشته باشد و به من پاداش دهد.
 



 

 

کند که یاگو یک جنایتکار اذعان می 1شناختی شخصیت یاگو، فِرد وست،در تحلیل روان

نیز، گَری از خبر  و دالرام حُسینانمایشی _(. در منظومة روایی1978روانی است )وِست، 

 خشمگین است: بسیار ،حُسینارضایت خانوادة دالرام با ازدواج او و 
این  از نداشت؛ واهمه خدا از ناپسندی کار هیچ انجام باختة دالرام و ناکام مانده بود، ازگری که دل

 شاید بردارد، خود راهِ سر از را حُسینا شده، طورخواست هر می و بود خشمگین و آمد بسیار ناآرامپیش

 دم تا افتاد راه به نیازمند نمود، درویشی را خود نیرنگ کرد و رو،آورد. از این دست به را دالرام بتواند

رخسار  بر چنگ گری کرد؛ باز را در دالرام که همین خواست، کمک و کوفت در رسید. دالرام چادر

 (.  1387خراشید )طباطبایی،  را دالرام هایلب و افکند دالرام

شود که دالرام با او رابطه دارد و نشانة صدق رود و مدعی میمی حُسیناسپس گَری به نزد 

های دالرام بر جای است؛ تا بدین گونه بذر گفتارش بوسه و زخمی است که بر گونه و لب

 هم کرد.کاشت و مایة فراق دو دلداده را فرا حُسینارا در جان و دل  بدگمانیوشک

 های مشترک . بن مایه3-4

شود. های آن دیده میمایههای زیادی در بندر مقایسة تطبیقی دو اثر مورد پژوهش، همانندی

هایی مایهترین بنبدگمانی و تهمت ناروا به معشوق از برجستهومایة عشق، حسادت، شکبن

      هستند که عینا در دو اثر نمود دارد.     

 و حسادت . عشق3-4-1 

، عشق و روایتدو هر گران در ُکنشروی های پیشها و چالشکُنشعامل اصلی همة  

های نمایش، به حسادت است. تقابل عشق و حسادت به عنوان محور اصلی پیشبرد رخداد

آالیش دزدمونا و دالرام به عشاق، بیو  کشش و جذابیت آن افزوده است. عشق پاک

همتا، عامل پیشبرد دو اثر هنری و ادبی است. عشق این دو بانوی بیدستمایة پدیدآورندة این 

گران داستان است. عشق و شیفتگی این دو بانوی کُنش سایر نمایشی ُکنش و وقایع و تحرک

های ریا، پایدار و سرشار از عطوفت و مهر است. توصیفغش، بینظیر، عشقی زالل، بیبی

عشق و پایبندی و وفاداری آنان به عشاق در هر دو  های این دو الهةزیبا در نمایش ویژگی

انگیزی دارد. هر دو به قیمت جان عزیزشان به این عشق پایبندند. همین اثر، همانندی شگفت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 - West, F.  



 

 

انگیزد. در میتوزی رقبا را برآالیش و پایدار آنان به عشاق است که حسادت و کینهعشق بی

که به جذابیت و کشش ایة این دو اثر است مدیگر بن ،تقابل عشق عشاق، حسادت رقبا نیز

نمایش افزوده است. گوستاو فریتاگ معتقد است یکی از عوامل جذابیت و کشش نمایش،  

(. گزینش هنرمندانة حسادت رقیب Freytag, 2003گزینش مناسب طرح یا پیرنگ است )

های فراوان در در تقابل با عشق عشاق، از سوی خالق هر دو اثر که منجر به فراز و نشیب

 شود، زمینة این طرح مستحکم را فراهم کرده است. رخدادهای آن می

 . تهمت ناروا زدن به معشوق3-4-2

معشوق هستیم. در داستان ُاتللو، نمایشی، شاهد بدگمانی عشاق نسبت به _در هر دو اثر روایی

کند به وی وانمود کند که شود که با فریب اُتللو سعی میبدگمانی توسط یاگو ایجاد می

و دالرام نیز، گری باعث ایجاد  حُسینادر منظومه ارتباط نامشروع دارد و  ،کاسیو با دزدمونا

 دلیلتللو به و هم اُ حُسیناهم . به همین دلیل، شودنسبت به دالرام می حُسینابدگمانی 

 : کنندیم خطابناروا از جمله فاحشه  را با تهمت معشوق ،بیشده توسط رق جادیا یبدگمان
Was this fair paper, this most goodly book, / Made to write 'whore' upon? 

(Shakespeare, 1871).   

 کتاب، ساخته ترینقشنگ این زیبا، کاغذ این گوید:[ آیامیکند و ]اُتللو به پیشانی دزدمونا نگاه میترجمه: 

 آن؟ بر «فاحشه» نوشتن برای شده

شود که دالرام معشوقة او ای مدعی میبا طرح توطئه و دالرام، گری حُسینااستان در د

های دالرام است. این دسیسه گرفته و نشان صدق سخنش زخم لب های او بوسهبوده و از لب

شود و دالرام در ابتدا از دالرام حقیقت ماجرا را جویا می حُسیناافتد؛ لذا مؤثر می حُسینادر 

 گوید:  شود و میمنکر می

 گیییذاریگیییر کُشیییی گیییر می حُسیییینا

 حُسیییییناقسییییم دادنیییید منییییا مییییرگ  

 

 صییییالحت هیییییچ کییییارینکییییردم بی 

 ای بیییییر رهگیییییذاریوُ دادم بوسیییییه

 (1387)طباطبایی،                         

 گوید:آشوبد و با صدای بلند خطاب به دالرام میبرمی حُسینا



 

 

 غلییط کییردی کییه آب از کییوزه دادی

 شناسیییییی خیییییدا رااال دختیییییر نمی 

 

 بیییه میییرد رهگیییذر تیییو بوسیییه دادی 

 ای رسیییم وفیییا راچیییرا گیییم کیییرده

 (1387)طباطبایی،                          

به دلیل  حُسینارا متقاعد کند،  حُسیناای طوالنی که دالرام سعی داشت تا سپس طیِ مناظره

 گوید:دهد و میمیفاحشه ی تهمت ناروا به دالرام گری،شده توسط  جادیا یبدگمانتوطئة 

 دهییییییییبر سیییییییویدختیییییییر گ یاال ا

 تییییوال نییییا شیگلیییه مییی هیییزارون

 

 هدیییییاز هییییر دو چشییییمونت پر ایییییح 

 دهییییزارت چربیییا  و چمییین نییییدر ا

 )همان(                                         

تناظر این دو اثر ادبی و هنری را بسیار به یکدیگر نزدیک تشابه و که در اینجا ای نکته

ای، عاشق به معشوق های غنایی فارسی در کمتر اثر عاشقانهکند، اینکه در سیرِ منظومهمی

معشوق شاید در مکتب وقوع و واسوخت سابقه روی گرداندن عاشق از زند. تهمت ناروا می

معشوق توأم با توهین و تهمت ناروا  از عاشق گرداندن روی اما (،1386 ،)شمیسا داشته باشد

های غنایی فارسی مسبوق به سابقه نیست. لذا این نکتة ظریف، وجة زدن به او، در منظومه

 . کندمیمتقارن و همانند بسیار ای دو اثر را مایهتناظر بن

 بدگمانی و . شک3-4-3 

 این که دالرام و حُسینا منظومة و اُتِللو نامةنمایش مشترک مایةبن ترینمهم شاید بتوان گفت

 بدگمانیوشک مایةبن نماید،پذیر میبسیار متقارن و همگون و تطبیق آن را توجیه را اثر دو

 قهرمان دو هر وجود عمق و جسم و جان در بدگمانیوشک این. است معشوق به نسبت عشاق

 بدگمانیواین شک یابد.و تا پایان نمایش در فکر و اندیشة آنان تداوم می است کرده رسوخ

است و  افزوده آن یا انتظارتعلیق  حالت به و کرده جذاب را داستان پیرنگ یا طرح عشاق،

. کند پنداری ذاتهم نمایش هایشخصیت با متعددی زوایای از که داردمی برآن را مخاطب

 داستان رویدادهایتمامی  پیشبرد و تحرک اصلی عامل قهرمان، دو بدگمانیوشکدر واقع، 

 او گُذار عدم دلیل به اُتِللو در نهایت در و دهدمی سوق بحران اوج نقطة به را داستان و است



 

 

 مرحلة از گُذار با حُسینا در و شودمی معشوقه مرگ و تراژدی به منجر احساس، مرحلة از

توان گفت تنها تفاوت این می .شودمی ختم خوش پایانی به ،عقل و منطق وادی به احساس

باوری مرتکب اشتباه دو اثر در پایان روایت است که اُتللو، در مرحلة احساس و زود

 گوید:شود. چنانکه خود مینابخشودنی می
then must you speak / Of one that loved not wisely but too well; / Of one not 

easily jealous, but being wrought / Perplex'd in the extreme. (Shakespeare, 

1871).   

پس، در شرح این ماجرا باید بگویید مردی بود که در راه عشقِ سرشار خود از عقل پیروی نکرد؛ مردی بود 

 باوری افتاد و سپس دیوانه شد.بلکه اول به دام فریب و خوشکه دیو حسادت به آسانی در دل او راه نیافت، 

کند و پس از جدایی از دالرام، مدتی را در تنهایی خویش با خود خلوت می حُسینااما 

کند و از مرحلة احساس به مرحلة عقل و منطق گام پیرِ درونِ او، او را به حقیقت رهنمون می

و دالرام در پایان نمایش عشق و عاشقی، برخالف  احُسیننهد. به همین دلیل، در منظومة می

 خورد. عشق تراژیک دزدمونا و اتللو، پایانی خوش برای دو دلداده رقم می

 اثر دو نمایشی_روایی ساختار . تشابه3-5

در بخش مقدمة پژوهش  های آنان که پیش از ایننظران و استناد به نقل قولبه اذعان صاحب

و دالرام، به جهت ساختار روایی  حُسیناتوان گفت منظومة عاشقانة می حاضر به آن اشاره شد؛

توان ای که در این باب مینامة اُتِللو را دارد. نکتهسنجی با نمایشگونه، قابلیت همنمایش

رود. به این گونه ش میافزود اینکه سیر روایت هر دو اثر خطی و از آغاز تا پایان همسان پی

شود؛ در مسیر ، از جانب او احضار و به مکانی اعزام میرمان داستان()قه شاه که فرستادة

در شبی که قهرمان داستان به مهمانی زادگان، رویی از اشرافاعزام یا مکان اعزام، زیبا

شود، اما در راه وصال آنان به یکدیگر، با شیفتة آنان میپدرشان فراخوانده شده است، 

شاه، پدر معشوق به پادشود؛ که با وساطت و حمایت مشکالتی ایجاد می ،خبرچینی رقیب

دهد؛ با این وجود، رقیب دوباره با توطئه و ایجاد شک و بدگمانی در وصال رضایت می

وقایع و رویدادهای در این سیر روایی خطی،  کشاند.قهرمان، سیر روایت را به نقطة بحران می

شناسان، همة عناصر روایت تعبیر اینکه به. نکته دیگر، رودهر دو داستان عینا یکسان پیش می



 

 

 2های دوگانه )گریماس،تقابلیا 1های متضادجفتگران روایت از جمله، ُکنشگانة شش

( و حُسینا-گرِ اصلی روایت )اُتللوکُنشهای دوگانة تناظرشود. عینا در دو اثر دیده می (1973

شاه( و پاددهنده )گر یاریُکنشدالرام(، تقابل -)دزدمونا گر هدف یا محرّک داستانکُنش

گر ُکنششاه( و پادگر فرستنده )کُنشیاگو(، همچنین  /رودریگو-دارنده )گریگر بازکُنش

رو، از اینهمسانی و همانندی شگفتی دارند.  نفع )عشاق(، در هر دو اثرگیرنده یا ذی

های ی شخصیتهای نمایشکُنشها، مناسبات و روابط بین آنان و های دوگانة شخصیتتناظر

 ، این دو اثر را بسیار همگون و متقارن کرده است.کانونی روایت

 گیرینتیجه 

کند. عشق مرانی میمشابه حک ییساختارهاو دالرام،  حُسینااُتللو و منظومة  نامةنمایشبر روح 

 های مختلفشناسد و به همین دلیل اثرات مشابه در زمانحاکم بر هر دو اثر، زمان و مکان نمی

اُتِللو،  نامةنمایش و دالرام و حُسینانمایشی _روایی منظومة گذارد. بررسی و تطبیقبه جای می

 ند.الگوهای مشترک بشری داردر کهن ریشهدهد که این دو اثر ادبی و هنری، نشان می

دهد که شاکلة این دو شاهکار نشان می های مشترک،مایههمچنین مقایسة دو اثر، از منظر بن

ریزی شده است؛ و بدگمانی پیو ادبی و هنری، بر بنیان سه سویة عشق، حسادت و شک 

و بدگمانی دستمایة کشش و جذب مخاطب و هنر ارزندة دو هنرمند، برای پایان مایة شک بن

 حُسیناهای موازی ر است. پیام بنیادی این دو اثر هنری و ادبی، با ایجاد شخصیتباشکوه دو اث

های و اُتللو، این است که با تکیه بر عقل و منطق از احساسات باید به دور بود. از دیگر یافته

شناختی، اینکه حسد و بدگمانی در هر دو جامعه مورد نکوهش پژوهش حاضر از منظر جامعه

های موازی دزدمونا و دالرام و توصیف ت. خالقِ هر دو اثر، با ایجاد شخصیتقرار گرفته اس

در پی نشان دادنِ جایگاه واالی عشق و  آنان، ریا، پایدار و سرشار از عطوفتاک، بیعشق پ

تا پای جان به عشاق خویش پاکدامنی زنان در جامعه است. عشق نابی که این زنان پاکدامن 

 نیا دریافتتوان یکه م است قیتطب ةنیتنها در آتوان گفت که ، میبر این اساسوفادارند. 

باعث  انگیزی کههای شگفتیرا دارد. همسان نامهشینما مختصات ی،فارس شاهکار ادب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 - Binary Opposition 
2 - Grimas, A. J. 
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