بررسی تطبيقی و نقد و تحليل دو چهرۀحماسی در ادبيات ايران و جهان
(اسفنديار و آشيل)


 .1سيد عليرضا حجازی .2 ،محمدسعيد فرجی

1ـ استاديار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه قم ،قم ،ايران.
2ـ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
(تاري دريافت1312/11/29 :؛ تاري پذيرش)1317/94/23 :

چکيده
دو اثر عظيم حماسی شـاهنامۀ فردوسـی و ايليـاد و اوديسـۀ هـومر از نظـر عناصـر داسـتانی و
محتوايی و حوادث خارقالعاده ،از مهمترين حماسههای جهان هستند که از بسياری جهات شايسـتۀ
پژوهشی تطبيقی است .شخصيت اسفنديار در شاهنامه و آشيل در ايلياد نمونـۀ بـارز ايـن ادعاسـت؛
چنانکه زندگی آشيل پيوسـته در جنـگ و جـدال مـیگـذرد ،عمـر کوتـاه اسـفنديار نيـز در پيکـار،
لشکرکشی و پايداری سپری میشود که البته حيات هر دو پهلوان مملو از کاميابی و درخشش است.
اسفنديار شاهزاده و پهلوان ايرانی و گسترندۀ دين زرتشـت در آرزوی بـر تـن کـردن رَخـت شـاهی
پدرش گشتاسپ ،به سيستان تاخت تا دست رستم را ببندد که سرانجام با راهنمايی زال و سيمر به
دست رستم کشته میشود .آشيل هم با انگيزۀ پس گرفتن معشـوقهاش (بريسـئيس) از آگـاممنون و
ستاندن انتقام پسرعمويش (پاتروکلوس) ،هکتور پهلوان و شاهزادۀ تروآ را کُشت که در پايان ،پاريس
پسر پريام (شاه تروآ) و برادر هکتور با کمک آپولون تيری بر پاشنۀ آشيل نشـاند و او را بـه هالکـت
رساند .در اين پژوهش قصد داريم اين دو شخصيت حماسی و اسطورهای را به شـيوهای توصـيفی ـ
تحليلی بررسی و تطبيق کنيم.
کليدواژهها :نقد و تطبيق ،حماسه ،اسطوره ،ادبيات پايداری ،اسـفنديار ،آشـيل ،شـاهنامه فردوسـی،
ايلياد هومر.

(نويسندۀ مسئول) E-mail:Sa.hejazi@yahoo.com
E-mail: mohamadsaeedfaraji@yahoo.com
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 .1مقدمه
سخن گفتن از اساطير همواره با نوعی تحريف يا خرافاتِ آميختـه بـا تعصـب نـژادی
همراه است؛ زيرا اساطير در آغاز شکلگيری خود در نظام آفرينش به سبب منشـاء واحـد
بشر (= آدم و حوا) شاکلۀ يکسانی داشتهاست .اگر تفکر انسان را آغـاز خلقـت ،همچـون
کودک نوباوهای تصور کنيم که بيشتر خيال بر ذهن او سيطره دارد و تا پختگـی عقـل او
فاصلۀ زيادی است ،ما را به اين نتيجه رهنمون میسازد که بشر نوپا به سبب غريزۀ ذاتی
کرنش در برابر فرادست ،از تحليل علت هر چيزی که بازمیماند ،آن هم بدين سبب کـه
آن را باالتر از ادراک خود و در نتيجه ،نيرومندتر میپنداشت ،مجبور به تعظيم در برابر آن
میشد و آن را تبديل به يک شیء يـا موجـودی مقـدس مـیکـرد .بـا گذشـت زمـان و
رفتوآمد تمدنها و مذاهب در تاري بر تجربيات بشر افزوده شد و انسان ديد گستردهتـر
و انديشمندانهتری نسبت به جهان پيدا کرد و ديگر مانند نياکان خود سـادهانـديش نبـود.
امروزه هم به علت اطالعات ناقص خود از آن روزگار ،با توجه به قوميت ،مذهب ،پيشينۀ
تاريخی و فرهنگی و ديد سياسی اجتماعی ،هر يک به موضوع اسطوره بـا ديـدی خـاص
مینگريم .کمترين سود پژوهش در اساطير و شناخت آن ،مقايسه و پی بردن بـه مراحـل
پيشرفت و آگاهی بشر در ادوار مختلف و پُر کردن فاصله ميان تـوحش و تمـدن اسـت و
خواهند گفت انسان روزی میانگاشت که هر درخت و هر چشـمه روحـی مقـدس دارد و
هر پديدۀ طبيعی ،نيرويی قاهر و خدايی نيرومند دارد ...چگونه شد که بـه مفهـوم خـدای
يکتا دست يافت! (ر.ک؛ بهار.)1 :1372 ،
در مطالعۀ اساطير جهان با شخصيتهـايی روبـهرو هسـتيم کـه در اعمـال ،رفتـار و
زندگی ،وجه مشترک و همانندی زيادی بين آنها وجود دارد .اين شباهتها يا بـه سـبب
وجود حقايق واحد و مشهوری است که در نقطهای واحد پديد آمدهاست .سپس بـه دليـل
گردش در بين ملتهای ديگر در افکار و باورهای آنان تأثير گذاشتهاست و رنگ بـومی و
نژادی هر يک از آن ملل را به خود گرفتهاست و روايـت ديگـر از داسـتان اصـلی اسـت.
شايد هم وجود حوادث مشابهه و شخصيتهايی بـا اعمـال مشـابهه در بـين ملـتهـای
مختلف و از سن تکرار تاري است.
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اين پژوهش به نقد تطبيقی دو شخصيت حماسی اسفنديار و آشيل میپردازد که ابتدا
برای روشن شدن جهتگيری خود در اين نقد ،اخالق ،زبـان و لحـن پـژوهش علمـی را
ذکر میکنيم.

 .2پيشينۀ پژوهش
الف) قاسمزاده ،مهدی« .)1399( .از سيستان تا تروآ» .اين مقاله بـه بـازگويی نظـرات
مهرداد بهار دربارۀ تأثيرپذيری قطعی شاهنامه از منابع يونانی چون ايلياد و اوديسۀ هـومر
پرداخته است که با خوانش انتقادی و جديد ما تفاوت دارد و با اشتباههايی همراه است که
اشاره خواهد شد.
ب) محمدکاشی ،صابره .)1391( .مقالهای است تطبيقـی بـرای بررسـی بنيـانهـای
تراژدی در داستان رستم و اسفنديار در شاهنامه و هکتور و آخيلوس در ايليـاد کـه گرچـه
سعی کردهاست نگاهی نقادانه به نظرات مهرداد بهار در باب تأثيرپـذيری مـذکور داشـته
باشد ،اما همۀ مطالب را ذکر نکردهاست و گاهی هم بـه حواشـی پرداختـهاسـت .ايـن در
حالی است که پژوهشگران اين مقاله قصد دارند با مبنايی علمی پژوهشـی و بـا رعايـت
موازين حرفهای و نيز با ديدی باز و انتقادی بيشتر به بررسی شباهتها وتفـاوتهـای دو
شخصيت اسفنديار و آشيل از بدو تولد تا مرگ بپردازيم که اين خود مـا را از گمراهـی و
پرداختن به مسائل غير ضروری باز میدارد و در جزئيات فرومیبرد تا نتيجهای سـزاوار را
رقم بزند.

 .3روش پژوهش
1ـ شناسايی و جمعآوری منابع و مقاالت2 .ـ مطالعه و يادداشتبرداری از منـابع3 .ــ
دستهبندی يادداشتها بر اساس موضوع4 .ـ استخراج مطالب از يادداشتهـا9 .ــ دقـت،
تعمق ،تفکر و ارزيابی موضوعات2 .ـ نگارش تحقيق و تحليل7 .ـ نتيجهگيری.
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 .4معيار ارزيابی موفقيت پژوهش
با توجه به مناسب بودن روش در گردآوری دادهها ،ارائۀ آنها با رويکـرد مشـخص و
يکپارچه و همين طور رعايت ادبيات صحيح پژوهشی به درک بهتر جامعۀ ادبی از جايگاه
شاعر مورد تحقيق کمک شايانی خواهيم کرد .در نتيجه ،خواهيم ديد فرضياتی را کـه در
ابتدا مطرح کرديم ،با دادههايی که در آينده دربارۀ آن بحث خواهد شد ،سازگاری خواهـد
داشت که به سودمندی و کارآمدی اين اثر پژوهشی منجر میشود.

 .9اخالق پژوهش
مهمترين مشخصۀ نوشتار اصيل پژوهشی ،روشمنـدی ،اصـالت و اعتبـار آن اسـت.
برای اينکه اين صفت به حد کمال در نوشتار علنی تجلی يابد ،اخـالق پـژوهش بايـد در
پژوهشگر به يک ملکۀ راس و صفت ثابت روحی بدل شود .مهمترين صفات اخالقی که
روح علمی را در پژوهشگر ايجاد میکند ،عبارتند از:

9ـ .1شک علمی
آغاز رسيدن به حقيقت ،شک است .وسواس مداوم علمـی و شـک پيوسـته ،خصـلت
ذاتی ذهن پژوهشگر است و تا زمانی که امری به آزمـون و تجربـه و بحـث و اسـتدالل
برايش اثبات نشود ،در شک میماند.

9ـ .2امانتداری
در پژوهش ،امانتداری عبارت است از رعايت امانـت در نقـل قـولهـا و نيـز اخـذ و
اقتباس از انديشهها و نوشتههای ديگران .محقق بايـد از تحريـف ،سـرقت ايـدههـا و يـا
انتساب نظريات ديگران به خود اجتنـاب ورزد و در ترجمـۀ مطالـب از زبـانهـای ديگـر
امانتدار باشد .ميزان امانتداری محقق را در شيوۀ ارجـاع و نقـل قـول از آثـار ديگـران
میتوان ديد.
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9ـ .3واقعبينی
محقق بايد از خيالپردازی ،تعصب و جزمانديشی ،و نيز مبالغه و اغـراق در کـار خـود
بپرهيزد؛ چراکه اين صفات او را از رسيدن به حقيقت علمـی دور مـیکنـد .همچنـين ،از
خودبينیها و خودباوریهای بیاساس و تأکيد و پافشاری و لجاجت بر امری و نيز اظهـار
نظرهای قاطعانه دوری کند و بداند که واقعبينـان و عـاقالن ،ديـدگاههـا و نظريـههـای
منطقی را بدون اصرار و الحاح میپذيرند.

9ـ .4شجاعت
پژوهشگر بايد پيوسته پرسش طرح کند و از طرح پرسشهای تـازه نهراسـد .صـبر و
حوصلۀ کافی برای يافتن پاس داشته باشد و در بيان نتايج يافتههـای تحقيـق بـه روش
منطقی ،دلير باشد .همچنين ،تيزبينی ،وسواس و دقت از صفات مهم يک محقق موفق و
شايستۀ اعتماد است.

9ـ .9اصالت
مشخصۀ پژوهشهای اصيل و معتبر ،توجه محقق به منابع اصيل و دست اول اسـت،
نه شرح ،نقل ،اخذ و اقتباس .بنابراين ،محقق بايد خود را در هر موضوع بـه سرچشـمه و
خاستگاه اصلی دانش و منابع اوليۀ آن برساند و از اخذ و اقتبـاسهـای بـینـام و نشـان،
حدس و گمانهای بیاعتبار و ذوقی و نيز استناد به منـابع کـمارزش دسـت دوم و سـوم
پرهيز کند.

9ـ .2انضباط ذهنی
انضباط ذهنی و برخورداری از قدرت تفکر منظم و منضبط به محقـق ايـن امکـان را
میدهد تا مطالب را بهآسانی در بخشها و فصلهای منطقی و محکم ردهبندی و تنظيم
کند .پژوهشگر بايد از طريق تمرينهای مکرّر در نوشتن طرح تحقيـق ،دقـت و نظـم در
ياداشتبرداری ،بررسی و آزمون روشها ،ذهن خود را منضبط سازد و نظـم ذهنـی را در
خود به يک عادت پايدار بدل کند (برای آگاهی بيشتر ،ر.ک؛ فتوحی33 :1313 ،ـ.)34
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9ـ .7زبان و لحن پژوهش
زبان در نوشتار پژوهشی فقط جنبۀ اطالعرسانی دارد .از اين رو ،بايد جـدّی ،برهـانی،
اثباتی و بر منطق استداللی استوار باشد .کاربرد زبان ادبی و جملههای عاطفی ،احساسی،
کنايی و استعاری از رسانگی زبان پژوهش مـیکاهـد .اسـتفاده از طنـز ،طعنـه ،سـخنان
دوپهلو ،ايهام و ابهام در مقالۀ تحقيقی نه تنها پسنديده نيست ،بلکه مخـرب نيـز هسـت؛
چراکه زبان مبهم ،ايهامی و تفسيرپذير موجـب بـدفهمی نظريـۀ علمـی و دسـتاوردهای
پژوهش میشود.
سبک نوشتار علمی ،رسمی است و نـه محـاورهای .نوشـتۀ علمـی بايـد در گفتمـان
تخصصی به تحرير درآيد .بنابراين ،واژههای انتخابی برای مقالۀ علمـی بايـد متعلـق بـه
گفتمان تخصصی باشد .عبارات کوچـهبـازاری و سـخنان محـاورهای و خودمـانی ،شـأن
نوشتار علمی را پايين میآورد .نوع واژههـايی کـه نويسـنده بـه قلـم مـیآورد ،سـبک و
شخصيت علمی او را شکل میدهد .از کـاربرد واژههـای ناشـناخته کـه اصـالت ندارنـد،
بپرهيزيد .واژههايی را که بر قلم جـاری مـیکنيـد ،از جوانـب مختلـف کـامالً بشناسـيد:
نخست ساخت واژه (از چه اجزائی ساخته شدهاست؟) ،دوم قلمرو معنايی واژه ،سوم طبقـۀ
دستوری آن (نوع کلمه :اسم ،فعل ،حرف ،ضمير ،صفت ،قيد ،صوت )...و چهارم نقشی که
در جمله بر عهده دارد (فاعل ،مفعول ،مسند ،مسندإليه ،متمم ،قيـد ،مضـافإليـه ،صـفت
و .)...عالوه بر اين ،شناخت ساختار جمله و ارزش معنايی آن برای نويسنده يک ضـرورت
است.
برخی واژهها هم معنای حقيقی دارند و هم معنای استعاری و رمزی؛ چـه در خوانـدن
متن ،چه در نوشتن ،بايد حوزۀ معنايی واژهها را دقيق بشناسيم .کهنگی و تـازگی کلمـه،
معنای تخصصی آن ،اشتقاقها و ترکيبهای آن از ديگـر جنبـههـای معنـايی يـک واژه
است.
در هر نوشتهای ،هرچند بسيار رسمی ،صدای نويسنده از البهالی واژهها و جملهها به
گوش میرسد؛ صدايی که بيانگر رابطۀ نويسنده با موضـوع و نظريـهای اسـت کـه آن را
عرضه میکند .البته اين صدا در متنهای تخيلی ،مانند شـعر و داسـتان آشـکارتر اسـت.
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هرچه پژواک اين صدا از متن بيشتر به گوش برسد ،مقاله از سبک علمی و تحقيقـی بـه
جانب سبک عاطفی و احساسی سوق پيدا میکند و ارزش علمی آن فروکاسته مـیشـود.
صدای نويسنده در موضعگيریها ،تعصبات و جانبداریهای عاطفی و ايدئولوژيک جلوه
میکند و همين صداست که اصالت را از تحقيق دانشگاهی میگيرد و محقق را به جرگۀ
نويسندگان فرقهای ،سياسی و ژورناليستی میراند .داستاننويسـان و شـاعران پيوسـته از
منِ فردی خويش دم میزنند ،اما نويسندۀ نوشتار علمـی بايـد تـا آنجـا کـه مـیتوانـد از
«موضوع تحقيق» فاصله بگيرد و با ضمير سومشـخص بنويسـد .اسـتفادۀ زيـاد از ضـمير
شخصی «من» خوشايند نيست ،مگر وقتی که بخواهيم امری شخصی ،مانند روند تحقيق
و يا نظريۀ فردی را بيان کنيم (ر.ک؛ همان39 :ـ.)32

 .2الگوی مقالۀ بررسی تطبيقی
نوشتن يک پژوهش تطبيقی ايجاب میکند که دو مکتب فکری ،دو ديدگاه يا مواضع
دو شخص را بررسی کنيد و ديدگاههای متقابل را مورد تطبيق و مقايسه قرار دهيد .برای
نوشتن چنين مقالهای بايد بيشتر مطالب را در بندنوشتهای تقابلی و مقايسهای بنويسيد.
در الگوی ذيل ،طرحی از يک مقالۀ تطبيقی آمدهاست که برای بحث در بدنۀ مقالـه ،سـه
روش پيشنهاد میکند:

مقدمه

 .1معرفی ديدگاه  Aو ديدگاه .B
 .2بيان مسئلۀ اصلی در اين بررسی.
 .3پيشينۀ تحقيقی بحث.
 .4بيان تلقی شما دربارۀ دو ديدگاه.

بدنه

روش الف :بررسی  Aـ «بررسی Bـ» +
مقايسۀ  Aو B
روش ب :بحث از مشابهتهای  Aو B
ـ «تفاوتهای  Aو .»B
روش ج :مقايسۀ نکته به نکته (نکتۀ 1

 .9بيان چند جمله در طرح مسئله.
 .2اطالعات دربارۀ زمينههای مشابهت.
 .7نقل قول صاحبنظران و بيان ايدۀ شما
برای چالشی شدن بحث.
 .9معرفی و بررسی تحقيقات پيشين
احتمالی دربارۀ موضوع.
 .1بررسی مشابهت و تفاوت موجود از
خالل تحليل زمينۀ اجتماعی ،تاريخی،
سياسی ،فرهنگی ،مذهبی ،قومی و. ...
 .2ارائۀ استدالل در دفاع از عقيدۀ شخصی.
 .3تحليل ديدگاههای دو طرف احياناً
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در  Aو  Bنکتۀ  3 ،2و .)4

نتيجه

موافق و مخالف بحث.
 .4ارائه اسناد و نقل قول از تحقيقات معتبر
مرتبط با موضوع.

 .1جمعبندی تفاوتها و شباهتها.
 .4بازگويی ايدۀ شخصی به منظور تأکيد بر
 .2نتيجهای که يک ديدگاه را برتر
موضع واحدی که به طور منطقی در خالل
میداند.
بحث و تحليل شکل گرفتهاست (ر.ک؛
 .3يا نتيجهای که هر دو ديدگاه را دارای
همان179 :ـ  :179با تلخيص و اضافات).
ارزش جداگانه میداند.

 .7بحث اصلی
سعيد نفيسی در مقدمۀ ترجمۀ خود از ايلياد مینويسد:
«سرايندهای که ايلياد و اديسه را سروده ،پيداست که از دوران پهلـوانی دور
بودهاست و خود در زمانی میزيسته که مردم حسرت آن روزگارانِ پُر از شگفتی
و دالوری را میخورده اند .بدين گونه پيداست که هومر در همان زمانی که اين
وقايع روی میداد ،نمیزيستهاست .هردودت مورخ معروف میگويد :بـه عقيـدۀ
من ،هومر و هزيود تنها چهارصد سال پيش از من زيستهاند» (هومر.)9 :1391 ،

دربارۀ زمان حيات هومر نيز بايد گفت:
«هومر معاصر ليکورگ قانونگذار معروف اسپارت ( )Sparteبوده که در قـرن
نُهم پيش از ميالد زيستهاست .بدين حساب ،سه قرن پس از تصرف شهر تـروآ
در جهان بودهاست .مورّخانی که نظرشان درست به نظر میرسد ،عقيـده دارنـد
که زندگی او را بايد اندکی باالتر از زمان ليکورگ بُرد و حدود هزار سال پـيش
از ميالد قرار داد» (همان.)9 :

اما دربارۀ فردوسی بايد گفت:
«نظامی عروضی فردوسی را از دهقانان طوس میداند ،دهقانان از ايرانيـان
اصيل بودند؛ طبقۀ توانگر يا نيمهتوانگری که پيوستگی خود را با ايـران گذشـته
حفظ کرده بودند .اينان بازماندۀ دهقانان دورۀ ساسانی بودند و در عصر طاهريان
و سامانيان در نزد حکام احترام و نفوذی داشتند .دهقانـان در واقـع ،نگاهبانـان
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سُنَن باستانی کشور و واسطۀ پيوند ايران قبل و بعد از اسالم به شمار میرفتند.
اين معنی از خود شاهنامه نيز بهخوبی روشن میشود ،آنجا که فردوسی هنگـام
نقل روايات از "دهقان پير" و "دهقان چاچ" يـاد مـیکنـد» (اسـالمی ندوشـن،
.)99 :1314

دربارۀ هومر و ايلياد و اديسه ،همواره دو پرسش مطرح بودهاست:
«1ـ آيا اين هر دو منظومه سـرودۀ هـومر اسـت؟ 2ــ آيـا هـومر سـرايندۀ
بخشهايی از ايلياد يا اديسه است؟ اين پرسشها را نخست کسنوفون (گزنفون)
و هالنيکوس ميتيلنی ( )Hellanikus of Mytileneمطرح کردنـد و هنـوز هـم
مطرح است .بحث تفکيکگرايان مبتنی بـر تفـاوتهـای دو منظومـه از لحـاظ
سبک بيان ،پختگی ،لحن ،تمايالت مـذهبی و کيفيـت هنـری اسـت .از جملـه
مخالفان اين نظريه ،آريستارخوس ساموتراکی (زبان شناس يونـانی؛ 222ــ199
ق.م ).بود[ .او که بر آثار هومر با نوشتههای آتنی بـا تحقيقـی انتقـادی شـرحی
نوشته بود ،مجبور شد با دقت بيشتری به ساختمان دستوری زبان آنهـا توجـه
کند] .او اين گونه تبيين میکند که اديسه تقريباً مدتهـا بعـد از ايليـاد سـروده
شدهاست و گذشته از اين ،شباهتهای ميان دو منظومه به مراتب برجستهتـر از
تفاوتهای آنهاست» (رضايی ،1393 ،ج .)99 :1

نظر پايانی و تأييدشده دربارۀ هومر و آثار او عبـارت اسـت از« :عقيـدهای کـه تقريبـاً
مقبول همگان قرار گرفتهاست ،اينکه هـومر منـابع بسـيار در کـار آوردهاسـت و آنهـا را
يکدست کرده ،سپس به صورت دو منظومه بازسازی کردهاست .محتمل است کـه بعـدها
دخل و تصرفاتی در آن صورت گرفته باشد» (همان.)72 :

 .9بازخوانی تشابهات اسفنديار و آشيل
اسفنديار در زبان اوستايی به شکل ( Spento-deteآفريدۀ پاک) است (ر.ک؛ پورداوود،
 .)97 :1347اسفنديار پسر گشتاسپ ،پادشاه کيانی ،و همسـر وی کتـايون [ناهيـد دختـر
قيصر روم] است .زرتشت پيامبر در کودکی اسفنديار را در آب مقدس رودخانه داهـیتـی
میشويد [تا پرورش يابد و گسترشدهندۀ دين مزديسنا باشد ،اما پيرو غريـزهای بـه نـام
ترس شد] .او به هنگام غوطه خوردن در آب ،چشمهايش را میبندد و آب به چشمهايش
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نمیرسد و زخمپذير میماند .به رويينتن بودن اسـفنديار در بسـياری از ابيـات شـاهنامه
اشاره شدهاست:
«چنــو از کمــان تيـــر بگشــاد دســت
همــی تاخــت بــر گــردش اســفنديار
چــو تيــر از کــف شــاه رســته شــدی
بــــگفت آنــــگهی رســـتم نــــامدار

تــن رســتم و رخــش جنگــی بخســت
نيامــد بـــرو تيـــر رســتم بـــه کــار
تــن رســتم از تيــر خســته شــدی
که رويين تن است اين يـل اسـفنديار»
(فردوسی ،1399 ،ج .)999 :4
آشيل ( )Achillesيا آخيلوس حاصل ازدواج پلئوس ( )Peleusپهلوان يونـانی و رهبـر
جنگجويان ميرميدوس با يک پری دريايی به نام تتيس ( )Thetisبـود (ر.ک؛ ذبـيحنيـا و
اکبری .)429 :1312 ،تتيس فرزندان قبلی خود را در آتش فرومیبرد تا جنبۀ فانی شـدن
و زمينی آنها را از بين ببرد که همۀ آنها میميرند .پس از تولد آشيل ،پلئوس بـهدقـت
مواظب بود که آشـيل را از دسـت ندهـد و هنگـامی کـه تتـيس او را در آتـش انـداخت،
بالفاصله او را از آتش بيرون کشيد و فقط لبها و پای راستش سوخته بود .تتيس از اين
کار رنجيد و به نزد خواهرانش به دريا رفت« .کيرون» که در طبابت مهارتی نسبی داشت،
پاشنۀ پای او را با پای جسد دوندهای تيزپا تعوي کرد و برای همين ،آشـيل در دويـدن
قدرت فوقالعادهای يافت.
مادر آشيل (تتيس) که خود از ايزدبانوان بود ،آشيل را به جهان زيرين برد .در اسـاطير
يونانی ،هادس فرمانروای مردگان و جهان زيرزمينی بود و برادر «زئوس» خدای آسمانها
و «پوزائيدون» خدای درياهاسـت .هـرمس ،ايـزد پيـامآور ،ارواح مردگـان را بـه غارهـای
تاريک ،دراز و پيچدرپيچ ،و گذرگاههای زيرزمينی میبرد و بـه پـنج رودخانـه مـیرسـاند.
نخست شارون بايد آنها را از رود سياه استيکس (نفرت) بگذراند و به دروازههای هادس
برساند که «سربروس» ،سگ شکاری سهسر ،نگهبانش بود .سپس بايد از چهار رود بعدی
میگذشتند :آخرون سياه ،فلگتون (آتش) ،کوکوتوس اشکآلـود و لتـه (فراموشـی) .ارواح
مردگان وقتی از پنج رود دوزخی میگذرند ،بايد از جلوی سه دادور سختگير عبـور کننـد:
مينوس ،رادامانتوس و اياکوس که در جريمه کـردن ارواح و تعيـين سرنوشـت آنهـا بـه
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ارواح کمــک مــیکننــد .در رودخانــۀ اســتيکس (اســتوکس) کــه دور تــا دور جهــان را
فراگرفتهاست ،فرو برد و آشيل رويينتن شد .نقطهضعف و آسيبپـذيری او در پاشـنۀ پـا
بود؛ زيرا مادرش در هنگام غوطه دادن ،پاشنۀ پای او را به دسـت گرفتـه بـود و تنهـا آن
نقطه آسيبپذير باقی ماند (ر.ک؛ شميسا77 :1314 ،ـ.)79
برای مقايسۀ درست دو شخصيت اسطورهای ،شايسته است از ابتدای تولـد تـا مـرگ
گامبهگام زندگی هر دو را بازگو کنيم تا از آشفتگی ذهنی برحذر باشيم و رونـد تطبيـق را
به مسير درستی هدايت کنيم .ما اعتقاد داريم تطبيـق درسـت دو اسـطوره و شـناخت آن
زمانی عملی میشود که از ظرايف زندگی و شخصيتی آنان غافل نباشيم.
1ـ چنانکه ديديم ،هر دو نفر در رودی مقدس غسل داده شدند تا رويينتن گردنـد و
زندگی ابدی پيدا کنند .اسفنديار به دست زرتشت پيامبر بنا به سنّت مزديسنا در داهیتـی
و در هنگام جوانی برای حمايت از دين او رويينتن شدهاست .آشيل هم در کـودکی بـه
دست مادرش (تتيس = الهۀ درياها) در استيکس (رود جـاودانگی) فـرو بـرده و شستشـو
داده شد .اما اين دو رويينتنی با دو هدفی متفاوت بود .آشيل به واسطۀ عشق مادری ،اما
اسفنديار با منشائی معنوی و به دست پيامبری الهی رويينتن شـد کـه ايـن خـود ارزش
وااليی به آن میبخشد و باورپـذيری آن را افـزون و ايـن حالـت روحـانی او را از سـاير
قهرمانان متمايز میکند.
مقايسۀ نقطۀ آسيبپذيری در اين دو قهرمان به ما میگويد که آسيبپـذير مانـدن از
پاشنۀ پا (که در دستان مادر قرار دارد )،در آشيل عاملی جبری و بازی سرنوشت است ،اما
بسته شدن چش م اسفنديار تنها پيـروی از يـک غريـزه بـه نـام تـرس بـود کـه نابجـا و
مرگآفرين است.
پاشنۀ پا انتهايیترين قسمت بدن است کـه نشـان سـرآمدن دوران نيـاز بـه پهلـوان
میباشد ،اما جايگاه چشم در سر است؛ يعنی قسمتی کـه بـا تفکـر ارتبـاط دارد و محـل
بينش انسانی محسوب میشود و حکايت از آن دارد که سروری پهلوانان به دورۀ خاصـی
تعلق ندارد ،بلکه در نيمۀ راه ،اگر قصوری سر بزند ،رويينگی از بين میرود .اسفنديار نيـز
گرفتار غرور و خودکامگی میشود که بايد فرۀ ايزدی از او جدا شود.
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2ـ شباهت ديگر پرورش يافتن هر دو در دامان فردی حکيم و عاقل است .آشـيل در
دامنههای کوه پليون ( )Pelionبه وسيله خيرون ( )Cheironعاقل تربيت شد .خيرون بـه
او شکار کردن را آموخت و او را با مغز استخوان خرسها و احشـای شـيران تغذيـه کـرد
(ر.ک؛ گريمال ،1327 ،ج  174 :1و  .)172همان گونه کـه اسـفنديار نيـز در کـودکی در
دامان زرتشت مصلح و حکيم پرورش يافتهاست.
3ـ در هر دو داستان ،پيشگويی وجود دارد .در داستان آشيل ،مادر وی (تتيس) قـدرت
آگاهی به حوادث آينده را دارد و میداند کـه سرنوشـت فرزنـدش مـردن در تـروآ اسـت.
عالوه بر اين ،پيشگويی هم به نام کالخاس ( )Calchasپيشبينـی مـیکنـد کـه آشـيل
بهتنهايی فاتح نبرد تروآ خواهد بود (ر.ک؛ ژيران294 :1391 ،ـ.)299
در داستان اسفنديار ،مادرش کتايون گرچه مثل تتيس الهه نيسـت ،هرچنـد ماننـد او
میتواند حوادث آينده را احساس کند؛ چراکه وقتی شوهرش را بـا دسـتهگلـی در دسـت
میبيند (که يادآور رسم آناهيتاست) ،مرگ اسفنديار را در زابل به دسـت رسـتم احسـاس
میکند و به اسفنديار نيز هشدار میدهد:
بــه بــد تيــز مشــتاب و بــد را مکــوش
«زِ گيتــی همــی پنـــد مــادر نيـــوش
کـــه بـــا تــاج شــاهيت مــادر نــزاد
مــده از پــی تــاج ســر را بـــه بـــاد
نهاده بـدين گونـه بـر دوش خـويش»
مبر پيش پيالن زيـان هـوش خـويش
(فردوسی ،1399 ،ج .)199 :4
از طرفــی جاماســپ (بيــدخش :صــدر اعظــم) فرزنــد هوگــوه ( )Hvogvaو همســر
پوروچيستا ،جوانترين دختر زرتشت ،برای گشتاسپ پيشبينی میکند که مرگ اسفنديار
در سيستان به دست رستم است (ر.ک؛ ذبيحنيا و اکبری.)419 :1312 ،
4ـ در داستان آشيل از هفت فرزند تتيس و پليوس ،تنها آشيل باقی مانده بود و وجود
او نيز باعث تيرگی و به هم خوردن زناشويی تتيس و پليوس میشود؛ زيرا او تنها کسـی
است که آشيل هنگام دلآزردگی و خشم به او پناه میبرد و نزد او میگريد و چارهجـويی
میکند.
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همان گونه که از سیوهشت فرزند گشتاسپ و کتايون ،تنها دو فرزند ،يعنی اسفنديار
و پشوتن باقیماندهاند (ر.ک؛ اسالمی ندوشـن .)249 :1319 ،اسـفنديار نيـز مثـل آشـيل
باعث اختالف بين پدر و مادرش میشود و مادر را برای درد و دل قابل اعتمـاد مـیدانـد
(ر.ک؛ فردوسی ،1399 ،ج .)292 :4
9ـ در داستان آشيل ،مادرش تتيس وی عالوه بر اينکه يکی از ربّالنّوعهـای دريـا و
الهۀ فناناپذير آب است ،پری دريايی بوده که در زيبايی نظير نداشـتهاسـت .چنـانکـه در
داستان اسفنديار ،نام اصلی مادرش کتايون« ،ناهيد» است:
کـــه ناهيـــد بُـــد نـــام آن دختـــرا»
«پـــس آن نـــامور دختـــر قيصـــرا
آناهيتا يا «اَردَويسور آناهيتا» در زبان اوستايی نام يکی از الههگـان ايرانـی و آريـايی و
يک پيکر کيهانی هندوايرانی است که ايزدبانوی آبها پنداشته و ستوده میشود و از اين
رو ،با نمادهايی چون باروری ،شفا و خرد نيز همراه است.
در سه هزارۀ اخير ايزد موکّل آب و باران ،جايگاهی ويژه داشتهاست و آناهيتا در ايران
باستان ،يکی از بزرگترين و محبوبترين الهههای آريايی و مزديسنا بودهاسـت .در بـاور
ايرانيان ،باستان الهۀ آب ،فرشتۀ نگهبان چشمهها و باران و نماد باروری ،عشق و دوستی
بودهاست و در باور ايرانيان ،زن ،زايش ،آبادانی و قدرت در کنار هممعنا يافتهاند .بسـياری
از ويژگیهای اين ايزدبانو با ايشتار نزديکی دارد که مورد پرستش اقوام سـامی ،از جملـه
بابليان بود .هر دوی اين ايزدان به سيارۀ ناهيد (زهره) مربوط هسـتند .بـه احتمـال زيـاد
«اردويسور آناهيتا» نيز چون ميترا از ايزدانی بود که پـيش از پيـدايش زرتشـت ،از سـوی
مردم ايران و نواحی اطراف ـ هرچند به نامهای ديگرـ مـورد سـتايش قـرار مـیگرفـت.
آناهيتا ظاهراً با جنگاوری نيز مربوط بودهاست و باور بر اين بود کـه پهلوانـانی را کـه بـه
پيشگاه او قربانی کنند ،در جنگ با دشمن ياری میدهد .او نيز همچون تتيس زنی بسيار
زيبا ،خوشاندام و سپيد است (ر.ک؛ هينلز.)39 :1313 ،
2ـ در اسطورۀ آشيل ،زئوس پادشاه خدايان و پوزائيدون فرمانروای درياها هر دو قصد
داشتند با تتيس وصلت کنند ،اما با پيشگويی تايتـان پرومتئـوس مبنـی بـر اينکـه «پسـر
تتيس از پدر نيرومندتر است» ،او را به پليوس پهلوان ارزانی داشتند .ازدواج يک انسان بـا
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يک الهه ،دونِ شأن الهه است .پس سرانجام تتيس از جمع خدايان به ميان آدميان رانده
شد .در داستان اسفنديار نيز مادرش کتايون دختر قيصر روم است و گشتاسپ هم برای او
يک بيگانه است .زمانی که کتايون برخالف ميل پدر گشتاسپ فـراری از ايـران و بـدون
جايگاه را برای ازدواج برگزيد .از درگاه پدر رانده شد (ر.ک؛ فردوسی ،1391 ،ج .)191 :4
7ـ وسيلهای که میتواند تن هر دو را بشکافد ،تيری چوبی است .در داسـتان آشـيل،
آپولون خدای پيشگويی ،موسيقی ،شبانی و جنگ که حامی تروآست ،با راهنمايی پاريس،
شاهزادۀ تروآـ تير را هدايت میکند و به پاشنۀ پای آشيل میرساند.
در داستان اسفنديار هم رستم زمانی که از نبرد با وی عاجز مـیشـود ،از پـدرش زال
ياری میجويد و زال آب آتش زدن پَرِ سيمر او را احضار میکند .سيمر هم برای آنکـه
کشته شدن جفت خود از سوی اسفنديار در هفت خوان را تالفی کند .رستم را به ساختن
تيری از شاخۀ درخت گز سفارش و او را در کشتن وی راهنمايی میکند و میگويـد کـه
تنها نقطۀ آسيبپذير اسفنديار چشم اوست.
9ـ آغاز هر دو داستان با مخالفت و جدل آشيل با زيادهطلبی آگـاممنون و نارضـايتی
اسفنديار از بدعهدی پدرش گشتاسپ شروع میشود .طرح دو داستان بـه گونـهای پـيش
میرود که سرانجام دو پهلوان با چهرههـايی مثبـت و محبـوب رويـاروی يکـديگر قـرار
میگيرند .در ايلياد  ،محور تقابل هکتور با آشـيل اسـت کـه هـر دو مـورد توجـه خـدايان
هستند .در شاهنامه نيز اوج نبردآزمايی در رزم رستم و اسفنديار است که اگرچه همکيش
نيستند ،اما هر دو يزدانپرست و شايستۀ احترام هستند (ر.ک؛ نولدکه.)129 :1371 ،
1ـ در ايلياد ،آشيل به انتقام مرگ دوستش «پاتروکل» و برای پس گرفتن معشوقهاش
پريسئوس که اسير آگاممنون بود ،بـه جنـگ تـروآ و هکتـور مـیرود .در نبـرد رسـتم و
اسفنديار نيز اگرچه انتقامجويی فردی جايی ندارد ،چون اسفنديار به پای خود به جنگ بـا
رستم رفتهاست ،باز ماجرای کشته شدن پسران اسفنديار (مهرنوش و آذرنوش) به دسـت
کسان رستم پيش میآيد و انگيزههای جديدی به اسفنديار میدهـد تـا بـه نبـرد رسـتم
بشتابد.
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19ـ به لحاظ جغرافيايی ،اين دو حماسه نيز تا حـدودی در مکـانی شـبيه بـه هـم در
کشور خود به وقوع پيوستهاند .تروآ جزء اتحاديه يونان نيست و سرزمين کـوچکی اسـت،
در همسايگی يونان با دژی مستحکم به پادشاهی پريام .سيستان نيز گرچـه جـزو ايـران
است ،اما به سبب وجود رستم زير بار نظرات حکومت مرکزی نمیرود.
11ـ دربارۀ متابعت و پيروی آخيلوس از دين نياکان خود ،در جایجای ايليـاد شـواهد
فراوانی ديده میشود:
الـف) زمانی که تيرهای خدايان به لشکر آگاممنون از طرف آپولون پرواز مـیکـرد .در
اين هنگام ،آخيلوس خطاب به مردم میگويد« :اين خشم فراوان آپولون از کجاست؟ آيـا
چون از نذری تخلف شدهاست ،به هم برآمدهاست يا به سبب آنکه از قربانی صـد گـاوی
فروگذار شده ،گِله دارد .آنگاه میبينيم که آيا وی به بوی بريانی برّهها و بُزهای بیعيـب
ما پاس میدهد و تفضل میکند که بال را از ما بگرداند يا نه؟» (هومر.)39 :1391 ،
ب) زمانی که با آگاممنون بر سر تحويل کريزئيس درگيری میشـود و آتنـه از طـرف
هرا برای فرونشاندن خشم وی میآيد .آخيلوس به او پاس میدهد« :فرمانی که از سوی
شما دو تن الهگان باشد ،فرمانی است که بايد پذيرفت .با همۀ خشمی کـه در دل جـای
داده باشم ،اين کار پسنديدهتر است .هر که فرمان خدايان را بردارد ،خـدايان سـخنش را
میشنوند» (همان .)43 :دربارۀ متابعت اسفنديار نيـز شـواهدی بـه چشـم مـیخـورد کـه
مهمترين آن ترويج دين از طرف پدر در سراسر کشور بود:
هنــوزت نشــد گفــت هنگــام گــاه
«درفشــی بــدو داد و گــنج و ســپاه
همــه کشــورانت بــه ديــن انــدرآ»
بــد و گفــت پايــت بــه زيــن انــدرآ
(فردوسی ،1399 ،ج .)779 :4
12ـ مديريت آشيل و چارهانديشیهای وی در جمع مـردم ،هميشـۀ طرفـدار زيـادی
داشتهاست .تدبير آشيل در زمانهای جنگ بسيار کارساز بودهاست:
«وقتی که نُه روز پياپی تيرهای خدايان بـه لشـکرگاه آگـاممنون ،از طـرف
آپولون پرواز میکرد .در اين هنگام ،آخيلوس مردم را برای ارشـاد جمـع کـرده،
میگويد :ای زادۀ آتـره! گمـان دارم کـه بـه همـين زودی مـا از انديشـۀ خـود
بازگرديم و اگر بتوانيم از مرگ باز رهيم ،از راهی که آمدهايم ،بـرويم .جنـگ و
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بال که با هم فراز آمدهاند ،سرانجام کـار مـردم آخـائی را مـیسـازند .بـرويم از
پيشگويی يا کاهنی يا از خوابگذاری جويا شويم ،خواب نيز پيـام زئـوس اسـت.
آنها به ما خواهند گفت اين خشم فراوان آپولون از کجاسـت» (هـومر:1391 ،
.)39

دربارۀ مديريت و چارهگری اسفنديار در شاهنامه ،حرف و حديث زياد است:
«وقتی که اسفنديار در سراسر کشور و خارج از کشور آيين خـود را تـرويج کـرد و بـه
مقصود خود رسيد ،به پدر خود نامۀ نوشت و گفت:
کــــه ای نـــــامورشاه پيروزگـــــر
«فرشـــته فرســـتاد هـــم زی پـــدر
بــه کشــور برافکنــده ســايۀ همــای
جهــان ويــژه کــردم بــه فــرّ خــدای
بـه گيتـی کسـی بــیزر و سـيم نــه
کســی را بــه نيــز از کســی بــيم نَــه
جهان گشته آباد و هـر جـای کشـت»
فروزنــده گيتــی بـــه ســان بهشــت
(فردوسی ،1399 ،ج .)771 :4
13ـ برای خشم آخيلـوس شـواهد زيـادی آمـدهاسـت تـا حـدی کـه خـدايان بـرای
فرونشاندن خشم وی میآيند .زمانی که بين آگاممنون و آشيل بر سر تحويـل کريـزئيس
درگيری پيش میآيد ،آتنه بر آشيل ظاهر شدهاسـت و مـیگويـد« :مـن از آسـمان فـرود
آمدهام تا خشم تو را فرونشانم .میخواهی فرمان مرا ببری؟» (هومر .)43 :1391 ،هرچنـد
که آتنه و هرا توانستند ،خشم آخيلوس را عليه آگاممنون فروکش بکنند .با اين همه ،بعـد
از رفتن الهگان ،هومر مینويسد« :دوباره آخيلوس با سخنان نـاروا ،بـه زادۀ آتـره خطـاب
کرد و خشم خود را سر داد» (همان).
خشم اسفنديار نيز در ميدان جنگ با ابيات زيادی مطرح شدهاست:
چــو شــير ژيــان بــر لــب آورد کــف
«چـــو اســـفنديار از ميـــان دو صـــف
بــه دســت انــدرون گــرزۀ گــاوچهر
همــی گشــت بــر ســان گــردانســپهر
وَز آتش همـی در نگنجـد بـه پوسـت
تو گفتی همـی دشـت بـاالی اوسـت
برفتنـــد گـــردان لشـــکر زِ جــــای
خــــروش آمـــد و نالــــۀ کــرّ نـــای
زِ خنجــر هــوا چــون ثريــا شــدهاســت
تو گفتی زِ خون دشت دريا شـدهاسـت
بغريــــد بــــا گــــرزۀ گـاوســــار
گــران شــد رکــاب يـــل اســفنديار
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زِ قلــب ســپه گُــرد سيصــد بکشــت»
بيفشــرد بـــر گـــرز پــوالد مشــت
(فردوسی ،1399 ،ج .)719 :4
14ـ هر دو پهلوان ،در ميدان جنگ به صورت ويژه بيان شدهاند ،حتّـی آالت جنگـی
آنها نيز خاص بودهاست .برتری آشيل در حدی بود که حتّی هـومر کـه خـدای خـدايان
بود ،اين فرد را در هنگام توصيف ،کامالً متمايز مطرح کردهاست؛ يعنی وقتی کـه لشـکر
يونان آمادۀ حمله به تروآ بود ،هومر تمامی گروه و طبقههای لشکريان را شرح میدهـد و
وقتی که به آخيلوس میرسد ،مینويسد:
«در ميان مـردم ،برتـر از همـه کـس ،آژاکـس ( )Ajacsاز مـردم تِالمـون
( )Telamonienبود ،اما تا هنگامی که آشيل در ميدا نبود؛ چراکه آخيلوس بسيار
از او برتر بود .آخيلوس ،فرزند بیهمال پلئوس ،بهترين مـردان بـود و بهتـرين
اسبان را میتاخت .اما اکنون آخيلوس در ميان کشتیهای پشتخميدۀ خود آرام
گرفته بود و از آگاممنون دلتنگـی داشـت و روی درکشـيده بـود و مـردمش در
شنزار ساحل به کمان کشيدن و خشت و زوبين انداختن سرگرم بودند» (هـومر،
.)71 :1391

برتری اسفنديار نيز در حدی است که حتّی دشمنان و حسودان او نيز به ايـن مسـئله
گواهی دادهاند:
ابـــا تـــو بسيچـــد هـــمی کـــارزار
«بـ ــدان ای جـهانـ ــدار کاســـفنديار
همــــه ســـوی او در نهادنــــد روی
بســی لشــکر آمــد ب ــه نزديــک اوی
بـه شـاهی همـی بــد پسـندد تــو را
بــر آن اســت اکنــون کــه بنــدد تــو را
کنــد مـــر جهــان را همــه زيردســت
تــو را گــر بــه دســت آوريــد و ببســت
کـه او را بـه رزم اندرون نيسـت يــار
تــو دانــی کـــه آن اســت اســفنديار
پـذيـــره نـيـــارد شـــدش آفـتـــاب
چنــو حلقــه کــرد آن کمنــدِ بتــاب
تو به دان کنون رأی و فرمان تراست»
مــن آنچــه شــنيدم بگفتمْ ـت راســت
(فردوسی ،1399 ،ج .)799 :4
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 .1تفاوتهای شخصيتی آخيلوس با اسفنديار
1ـ .1چابکی پاهای آشيل
سريع و چابک بودن پاهای آشيل در جایجای کتاب ايلياد مطرح شـدهاسـت و تمـام
شواهد با عبارت «آخيلوس که پاهای چابک داشت» آغاز میشود؛ به عنوان نمونه ،زمـانی
که تيرهای خدايان بـه لشـکر آگـاممنون از طـرف آپولـون پـرواز مـیکـرد و آخيلـوس
میخواست در آن انجمن سخن بگويد ،هومر قبل از بيـان سـخنان آخيلـوس مـیگويـد:
«آخيلوس با پاهای چابک برخاسـت و بـه ايشـان چنـين گفـت( »... :هـومر.)39 :1391 ،
هنگامی که کالکاس ،پسر تستور ،که از بهترين پيشگويان بود و میخواسـت بـه آشـيل،
سبب خشم آپولون (خدايگان کماندار تيرافکن) را بيان کند ،هومر قبـل از بيـان سـخنان
آشيل میگويد« :آنگاه که آخيلوس که پاهای چاالک داشت ،به او پاس داد( »... :همـان:
 .)31اما دربارۀ اسفنديار شواهدی يافته نشد که آيا در يک عضو از اعضـای بـدن چابـک
بودهاست يا نه!

1ـ .2مهارت داشتن آخيلوس در موسيقی
وقتی که فرستادگان آگاممنون ،برای نرم کردن دل آشيل آمدند تا کدورت وی و شاه
را برطرف کنند ،وی را در حال نواختن چنگ ديدند که درد دل خود را تسکين میداد:
«زمانی که فرستادگان آگاممنون ،يعنی آژاکس بزرگ ،اولـيس فرزانـه و دو
پيامآور به نامهای اوريبات ( )Eurybatو هوديوس ( ،)Hodiusبرای نـرم کـردن
دل آشيل از کنار دريای خروشان گذشتند و با شوری بسيار نام خدايی که دريـا
را در آغوش دارد ،به زبان آوردند و از او خواسـتند کـه بـهآسـانی در دل آشـيل
شکوهمند رخنه کند ،چـون نزديـک سـراپردۀ فتيئـوس ( )Phthiotesرسـيدند،
آخيلوس شاهزاده را ديدند کـه درد خـويش را بـا آهنـگ مردانـۀ چنـگ خـود
فرومینشاند .افسر وی زيبا و دارای آرايش بسيار و از سيم بود و آن را در تـاراج
شهر تب که به زور بازوی وی ويران شده بود ،به دست آورده بود .با اين چنگ،
درد خويش را فرومینشاند و کارهای نمايان پهلوانان را میسرود .تنها پاتروکل
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که در سراپرده نزديک اين جنگاور نشسته بود ،سراپا خـاموش بـود و در انتظـار
آن بود که نوادۀ ائاکوس ( )Eacusآواز خود را به پايان برساند» (همان.)112 :

1ـ .3نرم و مهربان بودن آشيل نسبت به مهمان
آشيل نسبت به مهمان بسيار نرم و مهربان بود:
«وقتی که نمايندگان آگاممنون برای نرم کـردن دل آخيلـوس بـه نـزد وی
رفتند ،آخيلوس شگفتزده بلند شد و چنگ را بر زمين گذاشت و دست آنها را
گرفت و به آنها درود فرستاد و گفت :شما را دوستانه مـیپـذيرم و بـیگمـان
برای کاری دشوار آمدهايد .من بدون هيچ خشمی شما را میپذيرم و من بيشـتر
از همۀ مردم آخائی دوستتان دارم و به پاتروکل اشاره کرد که دوستگانی ژرفتر
بياور و برای آنها برّه و بُز قربانی کن» (همان.)113 :

اما اسفنديار در خواندن رستم به ميهمانی که قرار بود قبل از جنگيدن به خوردن مـی
و خوردن گوشت برّه و گور بپردازند ،خالف وعده عمل نمود:
ک ــسی را نف ــرمود ک ــو را بـخ ــوان
«سپهبد زِ خـواليگران خواسـت خـوان
زِ رويــيندژ آنگــه ســخن کــرد راســت
چو نان خورده شد جام ميـرا بخواسـت
ب ــه ي ــاد شهنشــاه مــی خــورد شــاد
وَز آن مــردی خــود همــی کــرد يــاد
نگــه کــرد رســتم بــه ره بــر بــسی
چ ــو ديــری بـرآم ــد ،نيام ــد کســی
زِ مغـــز دليـــر آب بـرتـــر گـــذشت
چــو هنگامــۀ خــوردن انــدر گذشــت
بـيـ ــارای و آزادگـ ــان را بـخـ ــوان
بخنديــد و گفــت ای بــرادر تــو خــوان
تـو ايــن آيـين ايــن نـامور يــاد دار
چـــو ايـــن اســت آيــين اسفنـديـــار
همــان زيــن بــه آرايــش چــين کننــد
بفرمــای تـــا رَخْــش را زيـــن کننــد
کـه او نيز مـا را گـرفته است خــوار»
شـــوم بـازگـويـــم بـــه اسفنـديـــار
(فردوسی ،1399 ،ج .)949 :4
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 .19تفاوتهای شخصيتی اسفنديار با آخيلوس
19ـ .1هراس نداشتن از مرگ
اسفنديار از مرگ هراسی ندارد و لشکريان خود را به نترسيدن از مرگ فرامـیخوانـد.
حتّی معتقد است که اگر روزگار عوض شود ،هيچ چيز از مرگ در کارزار بهتر نيست:
کــه کــس بــیزمانــه نمــرده اســت
«نگــر تــا نترســيد از مــرگ و چيــز
چـــه نيکـــوتر از مـــرگ در کـــارزار
وگرگشـــت خواهـــد همـــی روزگـــار
مجوييـــد فريـــاد و ســـر مشـــمريد
شـــما از پـــس کشـــتگان منگريـــد
نگــــر تــــا نترســــيد از آويخــــتن
نـــــگر تـــــا نبينيــــد بـــــگريختن
زمـــانی بکوشـــيد و مـــردی کنيـــد»
ســـر نيـــزههـــا را بـــه رزم افکنيـــد
(همان.)733 :

19ـ .2اسير وعده و وعيد بودن
به اسفنديار پيوسته از سوی پدرش وعده و وعيد داده میشد که مثالً اگـر خواهرانـت
را از روييندژ آزاد کنی ،شاهی را به تو خواهم داد و يا اگر از کشتن رستم پيروز برگردی،
تخت شاهی از آنِ تو خواهد بود:
بـــه اســـفنديارم دهـــم تـــاج و گـــاه
«کــه چــون بــاز گــردم ازيــن رزمگــاه
دهـــم همچنـــان تـــاج شـــاهی ورا
چنــان چــون پــدر داد شــاهی مــرا
ورا خســروی تــاج بـــر ســر نهــم»
سپـــه را همـــه بــا پشــوتن دهــم
(همان.)733 :

19ـ .3گذر از هفت خوان
از برجستهترين شاخصههای اسـفنديار ،گـذر او از هفـت خـوان اسـت کـه در کمتـر
پهلوانی يافت میشود و آن عبور وی از هفت مرحلۀ دشوار و مهم است و در شاهنامه بـا
توضيح مفصل آمدهاست.
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19ـ .4سياستمدار بودن
دربارۀ سياستمداری اسفنديار میتوان گفت که از موقعيت دشمن در رويـيندژ بـاخبر
میشود و به شکل بازرگانی وارد آنجا میشود:
ســـپه را زِ دشـــمن نگهـــدار بـــاش
«تــو ايــدر شــب و روز بيــدار بــاش
ســـزاوار شــــاهی و تخـــت بلنــــد
تــن آنگــه شــود بــیگمــان ارجمنــد
نگــويم کســی را کــه مــن پهلــوم
چـــو بازارگــانی در ايـــن دژ شــوم
بخـــوانيم ز هـــر دانشـــی دفتـــری
فــــراز آورم چــــاره از هـــــر دری
زِ هــر دانشــی سُســتمايــه مبــاش»
تــويی ديــدهبــان و طاليــه مبــاش
(همان.)911 :

 .11نتيجهگيری
با نقد و ارزيابی دو شخصيت حماسی اسفنديار و آشيل میتوان به ايـن نتيجـه رسـيد
که با همۀ تفاوتهايی که در ابعاد دو شخصـيت مـذکور در شـاهنامه و ايليـاد بـه چشـم
میخورد ،وجود درونمايههای مشترک را نمیتوان انکار کرد .اين درونمايههای يکسـان
که وجه تأثيرپذيری فرهنگی را تقويت مـیکنـد ،عبارتنـد از :رويـينتـن شـدن آشـيل و
اسفنديار در رودی مقدس ،تابع و پيرو دين و نياکـان خـود بـودن ،مـدير و مـدبّر بـودن،
عصبانی و خشمگين بودن ،کشته شدن هر دو قهرمان با تيری چوبی و با کمـک نيـروی
فوق بشری ،وجود پيشگو ،پرورش يافتن هر دو در دامان فردی عاقل و حکيم و. ...

 .12منابع و مآخذ
اسالمی ندوشن ،محمدعلی .)1319( .داستان داستانهـا :رسـتم و اسـفنديار در شـاهنامه .چ  .3تهـران:
شرکت سهامی انتشار.
ـــــــــــــــــــــــــ  .)1314( .زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه .تهـران :شـرکت سـهامی
انتشار.
بهار ،مهرداد .)1313( .پژوهشی در اساطير ايران .چ  .9تهران :آگه.
ـــــــــــ  .)1319( .از اسطوره تا تاري  .چ  .1تهران :چشمه.
تراويک ،باکنر .)1319( .تاري ادبيات جهان .ترجمۀ عربعلی رضايی .تهران :فرزان روز.
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ذبيحنيا عمران ،آسيه و منوچهر اکبـری .)1312( .تـراژدی در اسـاطير ايـران و جهـان .چ  .1تهـران:
سخن.
رستگار فسايی ،منصور .)1393( .پيکرگردانی در اسـاطير .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
روزنبرگ ،دونا .)1371( .اساطير جهان :داستانها و حماسههـا .ترجمۀ عبدالحسين شريفيان .ج  1و .2
تهران :اساطير.
زمردی ،حميرا .)1392( .نقد تطبيقی اديان و اساطير در شاهنامۀ فردوسی ،خمسۀ نظامی و منطقالطّير عطار.
چ  .1تهران :اساطير.
شميسا ،سيروس .)1314( .انواع ادبی .تهران ،ميترا.
فتوحی ،محمود .)1313( .آيين نگارش مقالۀ علمی پژوهشی .چ  .13تهران :سخن.
فردوســی ،ابوالقاســم ،)1391( .شــاهنامه .تصــحيح جــالل خــالقی مطلــق .چ  .3تهــران :مرکــز
دايرةالمعارف بزرگ اسالمی.
واحددوست ،مهوش .)1399( .نهادينههای اساطيری در شاهنامۀ فردوسی .تهران :سروش.
هومر .)1391( .ايلياد .ترجمۀ سعيد نفيسی .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

