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علل و چرايي انگيزه هاي جنگ در شاهنامه و ايلياد به روايت فردوسي و 

  ∗) پژوهشي- علمي(هومر

                             سكينه نعمتي

  دانشجوي دكتري ادبيات حماسي دانشگاه شيراز                                   

  هچكيد

 بـه روايـت    و ايليـاد  شاهنامه در هاجنگ ةانگيزچرايي  ةمقايس پژوهش ين هدف ا   
 .اسـت  كـارزار  هـاي ميـدان  توصـيف  از آثـار  اين هومر و اهداف سرايندگانفردوسي و 

 بـا  كيخـسرو  زمـان   تـوران در  و ايـران  هـاي جنگ  داستان،دمقصو به اين دستيابي براي

 دائـم نيكـي و بـدي و    ةمبـارز  خواهي،دفاع از آب و خاك،كين .است شده مقايسه ايلياد
 ةهـا  در شـاهنام     هاي بروز جنگ  ترين انگيزه  نيروهاي خير بر شر و مكافات عمل مهم        ة  غلب

 ،ق فرهنـگ يونـاني    ه مطـاب  جـويي البّتـ   خـواهي و انتقـام     كين ،و دفاع از خود   است  فردوسي  
 بيـان  بـا  ،مطلـب  ترشـدن روشـن  بـراي . باشدميها در ايلياد گيري جنگهاي شكلانگيزه

 نبـرد،   هايميدان توصيف از سرايندگان  ةانگيز چرايي  دو كتاب، گسترده از شواهدي

 در و بزرگـان  پهلوانـان ، كردارشـاهان  در هـا بـدي  و هـا نيكي و ها جنگ ةادام و برپايي

 نتيجـه  تـوان مـي  شـواهد  بنـدي جمـع  و بررسي پايان با در. است شده رزم بيان هايميدان
 اصـول  عمـل،  برتر، جهان ديگر، مكافـات  دادگستر به اعتقاد ةپاي بر كه فردوسيگرفت 

                                                 

∗

  28/2/93:تاريخ پذيرش مقاله      23/7/91:تاريخ دريافت مقاله 
   :  مسئول  ه نشاني پست الكترونيكي نويسند

                                                                                                sakinehnemati@gmail.com  



1394 بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

٣٨٤

 از دفـاع  بـر  ، غنـي فرهنـگ ايرانـي در توصـيف  كارزارهـا     ةمندي از پيـشين هو بهر انساني

-  برپايي جنـگ ةروايتگري انگيز در يحّت ،خالقي ا وانساني اصول به پايبندي و سرزمين

 منـافع   كـسب  وكشورگشايي ةبهان به ديگران را سرزمين به تجاوز اام ،فشاردمي پاي ،ها
-ميـدان  از بديع با توصيفي كند ومي نكوهش ايرانيان جانب از يحّت ، خونريزي بيهودهو

ا در ام؛ دهدمي  قاخال و فضيلت درس همه دوران در  خود خوانندگان به كارزار هاي 
 بـه   ،محيط فرهنگي، اجتماعي و چندخدايي حاكم بر جامعه يونان است كه بازتاب ايلياد

 طرح ظـاهري  وراي انساني در برخي سرودها، در تحساسي و نرمش نةنمو چند استثناي

 كـسب  و طلبي، كشورگشاييجاه چون اهدافي )متجاوزان دست از هلن نجات (داستان

 .شودمي الغنايم دنب

هـاي دينـي و   چرايي انگيزة روايتگري جنگ، پيش زمينـه      جنگ،   :كليديهايهواژ

 .فرهنگي، شاهنامة فردوسي، ايلياد هومر

  مقدمه-1
شاهنامه شاهكاري جهاني برآمده از اساطير، فرهنگ و تاريخ ايران باسـتان اسـت               

نمـا از   اي تمـام  هكه با آميزش با فكر و انديشة خالق حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي آيينـ               
ايليـاد سـرودة    . فرهنگ ايراني پيش روي همگان براي شناخت ايـران و ايرانـي اسـت             

هـاي تمـدن يونـان بـه عنـوان          شاعر يوناني، هومر، نيز انعكاس فكر و انديشه و آرمـان          
سـرا در آثـار خـود، شـاهنامه و          هـر دو حماسـه    . ترين تمدن دنياي غرب اسـت     قديمي

چگـونگي رزم و بـزم، مـرگ و زنـدگي،          . اندهنگ خود بوده  ايلياد، در فكر تثبيت فر    
هاي هر دو مّلت ايران و يونان، از  خـالل ايـن دو اثـر آشـكار                آداب و افكار و آرمان    

دهـد،  هاي جنگ و درگيري تشكيل مـي      ماية آثار حماسي را توصيف ميدان     بن. است
-بـه . هاسـت رمـان هاي رزم عرصة نمايش افكار و انديشه هـا و آ          گو نه اي كه ميدن    به

هـاي هـر دو از      راستي ديدگاه فردوسي و هومر به مسئلة رزم چگونـه اسـت و انگيـزه              
ها بيش از هر چيز نيازمند     گري ميدان هاي جنگ چيست؟ پاسخ به اين پرسش        روايت

  .  هاي اعتقادي و فكري نويسندگان اين دو اثر  و جامعة آنان استشناخت بنيان
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  بيان مسئله -1-1       
 قابـل  نكتة اما است، حماسي آثار مهم هاي ويژگي از جنگ هاي ميدان توصيف   

 بـه  هـومر  ايليـاد  و فردوسي شاهنامة در. آنهاست ادامة و برپايي انگيزة ،ها در جن تأمل

 به آوراننام و پهلوانان رزم انگيزشگفت هايهصحن جهان، حماسي بزرگ دو اثر عنوان

 از منـدي بهـره  و بينـي جهان نوع علت به اثر دو يندگانسرا اما است، شده تصويركشيده
  هـا، جنـگ  برپـايي   انگيـزة  و كـارزار   هـاي ميدان در توصيف متفاوت فرهنگي پيشينه دو

 همة بيداري براي موضوع اين از آگاهي  كه جا آن از .كنند مي دنبال را متفاوتي اهداف
 ادامـة  و بـروز  انگيـزة  مقايسة و بررسي با نگارنده است، ضروري جوانان ويژهبه طبقات،

 و فردوسـي  اهتمـام  چرايـي  تـا  اسـت  آن پـي  در اثـر،  دو اين سرايندگان دركالم ها جن
  .دهد قرار پژوهاندانش ديدگان برابر در  كارزارها انگيزة روايتگري در را هومر
 از ملـي  هـاي داسـتان  نظـم  در فردوسـي : اسـت  ضـروري  مهـم  دو ذكر اينجا در البتّه   

 بـرده  بهره ايران ملّي حماسة به مربوط معتبر شفاهي روايات نيز و مدون و مكتوب اترواي
 فردوسـي  «.اسـت  سـتودني  منـابع  ايـن  از مطالب نقل در فردوسي داريوامانت دّقت .است
 در او امانـت  .نهد فراتر قدمي داشت دست در كه مĤخذي پيروي از خواستنمي گاههيچ
 خـود  قول به بلكه  كرد،نمي تصرفي ها داستان در تنها نه كه بود ايدرجه به تا مطالب نقل
 .)213:1383، صـفا (»داشـت  مبـذول  فراوان سعي اصلي متون با خويش سخنان مطابقت در
 بـا   تـوس  حكـيم  چـه  اگـر  و اسـت  اصـل  بر مبتني اسناد روايت بهاگران اثر اين سراسر در

 و منـاظر  توصـيف  در نكـرده، امـا    دخـالتي  مطالـب  ايجـاد  در بسيار، دّقت و امانت رعايت
 مقـدمات  و حكيمانـه  انـدرزهاي  و شـاعرانه  احـساسات  و عواطـف  بيـان  و هاي رزم ميدان

 روايـات  كشيدن نظم به تنها فردوسي قصد. است  انكارناپذير  سراينده دخالت  ها،داستان
 شـه اند مبنـاي  بـر   انـساني و الهـي     طرحـي  بـر  مبتنـي  رفيع كاخي معماري نيست، بلكه  ملي

 حاضـر  پـژوهش  ملي هايداستان روايت در فردوسي داريامانت و مهم اين. است اسالمي
 قـرار  نظر مد فارسي زبان شاهكار اين در را جنگ هايانگيزه چرايي كه داردمي اين بر را

  . دهد
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 انكار سرودن اشعار را   و هومر وجود برخي گفت بايد هم ايلياد منظومة خصوص در   
 يونانيـان  معتقدند و دارند ترديد اشعار اين شدنسروده دربارة زمان  ديگر برخي و كنندمي

 گـرايش  عقيده اين به حتّي و اندكرده شاعري آغاز ايلياد، شدنسروده از پس هاقرن قديم
 زمان طول در سپس و شده سروده متعدد هايقرن در كه است ايمجموعه ايلياد كه دارند

 ايليـاد  كتـاب  مقدمـة  در نفيسي سعيد. انديكنواخت كرده  و يكدست متعدد آن را   شاعران
 در مختلـف،  گوينـدگان  كـه  اسـت  مقّطعاتي و سرودها مجموعة ايلياد اندگفته«:نويسدمي

، اند داده ترتيب كتابي آن از و آورده گرد هم با را هاآن سپس سروده، مختلف هايزمان
 كـه  كردنـد  ثابـت  داليلـي  به بزرگ دانشمندان و شد سست عقيده اين هفدهم قرن در اما

 ايـن  شـدن  سـروده  زمان دربارة ديگر برخي. نيست بيش گوينده يك طبع اثر ايلياد سراسر
 بودنـد  معتقـد  و دانـستند نمـي  مـيالد  از پـيش  دهـم  قـرن  از را هـا آن و داشتند ترديد اشعار

 معتبـر  چندان نيز عقيده اين امروز ...كردند آغاز شاعري به آن از پس هاقرن قديم يونانيان
 توانا بسيار ايسراينده قطعاً را ايلياد«:نويسد مي ديگر جاي در نيز .)5:1380نفيسي،(«نيست

ــروده ــسه و س ــز ادي ــار ني ــاعري ك ــسيار ش ــت ب ــن در و تواناس ــاي اي ــخن ج ــست س » ني
   .)15:1380نفيسي،(
  تحقيقةپيشين-1-2

 مقايــسة در كــه اســت لــبمط ايــن بيــانگر اينترنتــي و ايكتابخانــه منــابع در جــستجو   
 بـه  نويـسندگان  تحقيقـات  ايـن  در و اسـت  شـده  انجـام  تحقيقـاتي  تاكنون ايلياد و شاهنامه
 و انــدروماك و هكتــور و رســتم آشــيل، و اســفنديار مثــل اثــر دو هــايشخــصيت مقايـسة 

 اندنموده بررسي شانحماسي هايويژگي منظر از را حماسه دو اين يا اندپرداخته فرنگيس
 هـاي انگيـزه  برخـي  بيـان  بـه  آثارشان در  ندوشن اسالمي و فلسفي  نصراهللا رادي چون اف يا

 حاضـر  پـژوهش  در نگارنـده . انـد كـرده  اقدام حماسي اثر دو اين در هاجنگ گيريشكل
 بـه  نگـرش  مقولـة   هومر، و فردوسي روايت ايلياد به   و شاهنامه در هاجنگ انگيزة  چرايي
 و ايـران  مّلـت  دو اجتمـاعي  و فرهنگـي  دينـي،  هايزمينهپيش  تأثير انساني، اخالقي اصول
 در را ايليـاد  و شـاهنامه  خالق فرازميني يا  زميني نگاه تشريح و اثر دو گيريشكل در يونان
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 تمـايز  وجـوه  از  مهـم  ايـن  و  داده قـرار  خـود  همـت  وجهـة  كـارزار  هـاي ميـدان  توصيف
 در كـه  پيشين آثار  از اينجا در است تهشايس البتّه؛  است آثار ديگر به نسبت حاضر پژوهش

 از ايليـاد  و شـاهنامه  :جملـه  آيـد از   ميـان  بـه  ذكري است شده برده بهره هاآن از مقاله اين
 از ايليـاد  و شـاهنامه  بـين  ايمقايـسه ،  شـاهنامه  حماسي هايارزش كوب،زرين عبدالحسين
 هـا ناشايـست  و هـا شايست جمالي، كامران از هومر و فردوسي ندوشن، اسالمي محمدعلي

 نامـة رزم بـين  مقايـسه  تـروا،  تـا  سيستان از محمدي، محتشم از جهان بزرگ حماسة دو در
 و ايليـاد  بـا  شـاهنامه  مقايـسه «رسـالة     و زاده قاسم مهدي از هومر ايلياد و اسفنديار و رستم
 از» اديـسه  و ايليـاد  و شـاهنامه  در اخالقـي  اصـول « رسـالة  و پوركرمي عبدالخالق از» اديسه
   .امامي حسن
  شيوه تحقيق -1-3

 بـا ايـن توضـيح كـه بـا مطالعـة دقيـق            .اي اسـت  كتابخانـه مقالـه   روش تحقيق در اين        
ها در اين دو اثر حماسي، بررسي       گيري جنگ هاي شكل شاهنامه و ايلياد و دّقت در انگيزه      

هـا  انگيـزه چرايي انگيزة جنگ ها در شاهنامه، اساس كار شد؛ سپس براي مقايسه، چرايـي      
دسـتاوردهاي تحقيقـي   . در نماد جاودانة حماسي يونان، ايلياد، مورد واكاوي قـرار گرفـت      

ها و مقـاالتي كـه در زمينـة پيـشينة فرهنگـي، اجتمـاعي ايـران و يونـان بـه                      پيشينيان، كتاب 
هـاي  هـاي بـروز جنـگ     بنـدي انگيـزه   نگارش درآمده است، نيز بررسي شد؛ سپس با دسته        

از بـين  بنـدي  هاي ايلياد  بر اساس اين دستهسته، ابيات شاهنامه و سروده    حماسي در چهار د   
ـ برگـه منابع به صورت    العـات   اّط،بنـدي موضـوعي  بـر اسـاس تقـسيم   در پايـان   .  شـد ه تهي

تا چه قبول افتـد و چـه در         . گيري قرار گرفت  شده مورد تجزيه و تحليل و نتيجه      گردآوري
  .نظر آيد

  اصلي بحث-2

هـستند   جهـان  حماسـي  ادبيات  در جاودانه اثر دو هومر ايلياد و دوسيفر ةشاهنام    
 تواننـد مي  انساني ديدگاه از ا ام،باشندمي بسياري زماني و مكاني بعد داراي گرچه  كه

 و سـروده  را يونانيـان  فرهنگـي  و روحـي  هـاي ويژگـي  هـومر . دگيرن قرار سنجش مورد
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 بـه  نمتمـد  اقـوام  از يكـي  عنوان به را نيانايرا قومي و فرهنگي هايويژگي نيز شاهنامه

 اصلي ايـن  ةمايبن ،قهرمانان هنرنمايي و جنگ هايميدان توصيف .است كشيده تصوير

 هومر ايلياد با تواندمي كه شاهنامه قسمت ترينمهم ميان اين در و است حماسي اثر دو

 داسـتان  با كه است كيخسرو پادشاهي دوران توران در و هاي ايرانجنگ ،شود مقايسه

  .مشترك دارد هايزمينه ايلياد
هـاي كـارزار را در      سـراي جنـگ اسـت و فـراز و فـرود ميـدان                حكيم توس داسـتان   

هـاي  تـرين انگيـزه   مهم. كشدشاهنامه بسيار زيبا  در برابر ديدگان خوانندگان به تصوير مي          
ور فرهنـگ  ها در شـاهنامه بـر بـاور حكـيم تـوس كـه در آبـشخ         گيري جنگ بروز و شكل  

خـواهي بـه عنـوان      دوسـتي، دفـاع از آب و خـاك، كـين          ايراني پرورش يافته، حس وطـن     
هاي حماسي، مبارزة دائم نيكي و بدي، غلبة نيروهاي خير بـر شـر،      ماية اصلي داستان  درون

-خـواهي و انتقـام    در ايلياد هم دفـاع از خـود، كـين         . مكافات عمل و  تنبيه متجاوزان است      

 غنايمب كس و كشورگشايي طلبي،جاه ترق فرهنگ يوناني و از همه مهمجويي البتّه مطاب
پـژوهش حاضـر در تـالش بـراي بيـان چرايـي ايـن               . هاسـت گيري جنگ هاي شكل انگيزه
هـاي هـومر از     ها با چرايي انگيزه   ها  برمبناي تفّكر فردوسي و نيز مقايسة اين ويژگي         انگيزه
  .        سرايي جنگ استداستان
 هاي شاهنامه و ايلياد؛ عرصة دفاع يا تهاجم؟دگاهآور-2-1

 بر توران و ايران جنگ. شودمي توصيف تدافعي جنگيشاهنامه و ايلياد  در   

 دربـار  بـه  هـا تـوراني  دعـوت  بـه  كه است سياوش ريختةبه ناحق خون سر

 كـشته  افراسـياب  برادر دسيسة به ازمدتي پس اما برده است، پناه افراسياب

 از كننـد مـي  تـالش  و اخالقـي  ديني ايوظيفه اساس بر هايرانيا و شودمي

 سـياوش  خواهيكين به شركنند؛ بنابراين دفع خود از مجرم، مجازات طريق

. گيـرد  جنگ ايران و توران جنبـة تـدافعي بـه خـود مـي      و روندمي افراسياب جنگ به
 شاهزاده پاريس دست به بانوي يوناني،شاه هلن، ربودن سبب به نيز هايوناني

 اي ديگر است و  هرچند اصل موضوع به گونه.كنندمي لشكركشي تروا به تروايي،
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 بـه  تـوهيني  را كـار  هـا ايـن   يوناني،اين كار با رضايت خود زن انجام پذيرفته است

- در واقـع حملـه از جانـب يونـاني    .آيندبرمي انتقام صدد و در كنندمي تلقّي خود

نخـستين   .گيـرد   خـود مـي   ه  عي، يعني دفاع از شـرف بـ       هاست، ولي بهانة جنگ عنوان تداف     
 اين است كه قومي به نحوي مـورد اهانـت قـوم ديگـر قـرار                 ،وجه تشابه در اين دو حماسه     

و در كنـد   عملـي مـي   جـويي   گيرد و در نتيجـه انديـشة انتقـام را بـا لشكركـشي و كـين                  مي
 بيهشـ  هـم  به نظرظاهر از جنگ دو داستان. ددگر اينجاست كه جنگ آغاز مي

 توانمي جنگ دو اليدرالبه شود ومي دنبال انتقام مسئله دو هر در است،

  با دو داستان اين كرد؛ اما مقايسه هم با را پهلوانان و شاهان برخي رفتار

 جهـاد،  مقولـة  بـه  تـوس  سـخنور  اعتقاد پاية  بر.دارند بسيار هايتفاوت هم

 رهايي و موسنا و عرض و بوم و مرز از دفاع براي جنگ در شركت

 كيخـسرو پـس از جلـوس برتخـت      .رودمـي  شـمار  بـه  دينـي  ايوظيفـه  هموطنان
سلطنت با يادآوري كردار بد افراسياب در قتـل سـياوش و حملـه بـه ايـران او را آغـازگر                      

  :گويدو ميند داجنگ مي
                                    

    مكافات اين بد نشايد نشست                  دست               بدانيد كو شد به بد پيش  
                                          

                                                            789،10                                                   ج                    
 تورانيـان  بـا  جنـگ  بـراي  عزيمت مهنگا را ايران سپاه و سرداران نيز

  :گويدمي و دهدمي قرار مخاطب
  

                                     
 جنگ به را ما بسيجيد ببايد              تيزچنگ شد ساخت سپه دشمن چو 

                                                                              
                                            1156،14ج
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شـود  هـاي بيهـوده دنبـال مـي      اما در همين جنگ تدافعي نيز آرمـان مبـارزه بـا جـدال             
 كردنويراندادن افراسياب، لشكر ايران را از خونريزي بيهوده و         كيخسرو پس از شكست   .

   :داردمي برحذر آباد هايسرزمين
  نشست سراي را شما ايران چو             دست به گرفته توران شهر همه                      
  كنيد افسون كشور اندرين مهر به             كنيد بيرون كينه همه هادل ز                      

  آوريد بهار سرما ديديد چو                آوريد كار به خوبي و بكوشيد                   
  بريد نبايد بيگناهان سر                   كشيد بايد دست يختنرخون ز                   

           15،1365ج                                                                                                        
 از پرهيــز و درويــشان كــردنيــاري در رســتم، فرزنــد فرامــرز، بــه كيخــسرو توصــية   

 نـصايح  هندوسـتان،  حكومـت  به او فرستادن هنگام گناهانبي آزردن و بيهوده زارهايكار
 رابطـة  برقـراري  بـراي  فـرود  مكـرّر  هـاي فـرود، تـالش    با جنگ از پرهيز در توس به بهرام

 دوسـتي صـلح  روحيـة  از نـشان  همـه  فريبـرز،  با جنگ در پيران درنگ و ايرانيان با دوستي
 تـا  زمـين تـوران  ويرانـي  چـون  ايـران  لـشكر  رفتارهاي برخي ينب اين در البتّه هاست؛ايراني

  . گرفت ناديده نبايد  افراسياب از خواهيكين در رستم دست به را  روم و سقالب
  بوم آباد مرز يك نديدند                روم و سقالب به تا زمين توران ز      
  اسير كردند خرد كودك و زن                         پير و برنا بريدند سر همه       

  هزار از بيش فرسنگ گونهبرين                   دمار سراسر ز كشور برآمد         
    9،725ج                                                                                                                

: جنـگ  دو در مگـر  انـد، نبـوده  پيـشقدم  ايرانيان شاهنامه، هايجنگ بروز در غالباً اما  
 افراسـياب  دست به سياوش شدنكشته ديگري و تور و سلم دست به ايرج شدنكشته يكي

 ايرانيـان  پيـشگامي  كـه  بريممي پي نكته اين به واقعه دو اين عمق در كنكاش و دّقت با كه
 سـياوش  و ايـرج  ريختـة نـاحق  بـه  يهاخون از خواهيكين و انتقام جنگ، دو اين آغاز در

-داسـتان  تمام در كه بدي بر نيكي غلبة و عمل مكافات  هميشگي آرمان از پيروي و است

  .   شود مي دنبال  شاهنامه هاي
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 و انـسانيت  داشتننگه زندهدفاع از آب و خاك و   براي شاهنامه قهرمانان   
. نيـست  تغنيمـ  كـسب  آنـان  هـاي لشكركـشي  از هـدف  و جنگندمي راستي
 حـال  عـين  در و بـوم  و مـرز  از دفـاع  بـر  تـوس  فرزانـة  حكـيم  تأكيـد 

 بـدون  صـلح  درهـاي  كـه  اسـت  زماني تا و خونريزي جنگ از جلوگيري

 خـاطر  به تروا سالة ده است، جنگ زن عشق ايلياد در جنگ مدار« .باشد گشوده ننگ
 انتقـام  و آزادي ق،افتخار، عـش   حس جنگ، محرّك غالباً شاهنامه در گيرد، اما مي در هلن

  ).197:1329كوب، زرين(»است
 بـا  هـا يونـاني  و  اسـت  ه را بـه تـروا بـرد   هلن پاريس داستان ديگر طرف در   

 جنگند،مي و مانندمي تروا هايدروازه پشت سال ده او گيريبازپس هدف

 ثـروت  بـه  دسـتيابي  كنـد، مي بيان اثر اين پهلوانان و شاهان كالم در هومر كهچنان اما

. اسـت نـه دفـاع از يونـان     سـاله  ده نبرد اين اصلي انگيزة تروا، ساكنان فراوان
جـاه،   دلـدادة  هـا، خـوبي  بـه  رسـيدن  از بيش اما  ،جنگنديوناني مي قهرمانان

 آلودخشم درسخناني آشيل نخستين، سرود در. هستند زن و زيور ،زر مقام،

 توزيكين براي«:دگويمي كرده، راتصاحب او زيباي كنيز كه آگاممنون به

 بـا  ايـشان  كنم، پيكار اينجا امآمده من كه نيست تروا جنگجوي مردم از

 هرگـز  انـد، نربـوده  مـرا  هـاي ماديـان  و ماده گاوان هرگز اند،نكرده كاري من

 و منالس دوتن شما خاطر براي  ،اند نكرده تاراج مرا بخشسود هايخرمن
 كـه  هنگـامي  همـه  ايـن  با و كنيم سركوب را تروا مردم تا ايمآمده تو

 سهم برابر من سهم هرگز كنند تاراج را تروا از آبادي شهر مردم آخايي

  ).52و51: 1380هومر،(» نيست تو
 كـسب  بـراي  را فـردي  خواهـد مي نله، پادشاه نستور، كه هنگامي نيز  

 كـسي آن «:دهـد  م وعـده  او به بفرستد، تروا اردوگاه به جاسوسي و خبر

 بهاييگران پاداش بجهد، خطر آن از دريابد و درست را نايشا انديشة كه

 مـيش  هـستند،  كـشتي  يـك  فرمانـدة  كـه  مـا  سران از هريك. يافت خواهد
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» باشـد  آن دنبـال  بـه  خـواره  شـي  ايبـره  كـه  داد خواهنـد  او بـه  سـياهي 
  ).328: 1380هومر،(

 آگـاممنون  از يونـاني،  پهلوان آشيل، كه هنگامي ديگر ايصحنه در يا

 غنيمـت  بـه  جنـگ  در كـه  زيبـايي  دختـر  بريـزئيس،  گـرفتن بازپس علت به

 درد حال در درياها، پروردگار تتيس، مادرش با و است خشمناك گرفته،

 را آن آنكـه  از پس رفتيم اتيون مقدس شهر به ما«:گويدمي است دل و
 آخـايي  مردم پس؛ آورديم غنيمت به آنجا در را چيز همه كرديم ويران

 قـسمت  هـم  بـا  بودنـد،  كـرده  تـاراج  كـه  را آنچـه  دبـو  روا چنانكـه آن

  ).61: 1380هومر،(»كردند
داد يـا   : هاي شاهنامه و ايليـاد    ماية اصلي جنگ  خواهي درون كين-2-2

   بيداد؟
 ايـران  هايجنگ مايةدرون و حماسي هايداستان اركان از خواهيكين    

 و نگريـسته مـي  ديـرين  سـنتي  چشم به مسئله اين به ايرانيان. است توران و
 چنـدان  ناپاكـان  از پاكـان  تـوزي كينـه « .انـد دانستهمي ننگ را آن از تخّلف

 از بـسياري  داسـتان   ،نوازندگان كه است بوده باستان ايرانيان اعتماد مورد

 كين و سياوش كين هاينغمه .اندآميختهدرمي آهنگ با را هاتوزيكينه اين

  امـا ؛)650: 1373، سرامي(»است ايراني يموسيق هايسروده ترينبلندآوازه از ايرج
-برتـري  و خودخـواهي  حـس  راضـاي  بـراي  ها،كارزارهاي شاهنامه بسياري جنگ  رغم به

 بـه  سـلطنت،  تخـت  بـه  جلوس هنگام كيخسرو. گيردنمي انجام قهرمانان جويي

 انتقام كه كندمي ياد سوگند وكاله تخت و تاج و ماه و خورشيد دادار

  :بستاند را درپ ريختةناحق به خون
 آراستن كينه بدين جان و دل          خواستن پدر خون به بكوشم         

                                                                                                                
                                     10،787ج
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گـر و   از ضحاك، منوچهر از سلم و تور، رستم از سودابة دسيسه         خواهي فريدون   كين
تر كيخسرو از افراسياب، در حماسة ايراني نشان پايبنـدي ايرانيـان بـه انتقـام از                 از همه مهم  

  .ظالمان متجاوز، گرفتن حق مظلوم و درنهايت غلبة نيكي بر بدي است
-اه ايران را مخاطب قـرار مـي       دژ، سپ كيخسرو در انتقام از خون سياوش، هنگام فتح گنگ        

  :گويددهد و مي
  گفت هركس كه جويد بدي              بپيچد ز پادافره ايزدي          همي

              نبايد كه باشيد يك تن به شهر           كزو رنج يابد تن مور بهر  
                                                               1395،15                               ج                                                                      

 نسبت فردوسي كينة شويم،مي مواجه آن با داستان دراين كه ايكينه   

 جنـگ  آغاز او ديدگاه از .است ايران سرزمين به و متجاوزان تورانيان به

 كيخـسرو،  زبـان  از فردوسـي  .نيـست  آزادگان يبندةز و است نكوهيده بسيار

 بـه  افراسـياب  بـا  مقابله براي توس فرماندهي به را ايران سپاه كه هنگامي

 راه به رفتن از را مزاجآتشين و تندخو سپهساالر اين كند،مي اعزام توران

 كه فرود برادرش با ايران سپاه كار مبادا تا داردمي برحذر وجرم كالت

  :انجامد درگيري به ندارد آشنايي ايرانيان با و است ساكن همنطق آن در
  سخن گردد خام روي ره آن گر       مكن   گونهايچ  كالت  بر گذر

  باد اميد جاي اشگيتي بدان                باد خورشيد  چو  سياوش روان    
    كيانـد  پـدر  از نبـود  پيـدا  كـه                يكـي  پيران دخت  از بودش پسر   

 لشكرست با و فرّ با جهاندار              مادرست با و است كالت در كنون

 لگام نبايد كشيدن سوآن ز ا                     نام به ايران از را كسي نداند   

                                                                                                      
                                                           808،10ج

 و ايـران  سـپاه  كـار  ،توس تندخويي و خشم اثر بر كه هنگام آن نيز
 كـردار  سـر  بـر  را خود جان فرود و كشدمي درگيري و جنگ به فرود
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 مـرگ  در دردمندانـه  ،گودرز بهرام زبان از فردوسي  نهد،مي توس بارخّفت

 اسـت،  شـده  دارلكـه  دژ كالت حادثة در كه ايراني نيك نام بر و فرود

 :پردازدمي توس سرزنش به گودرز زبان از نيز كند،مي ناله

  بود بد كند تيزي سپهبدكه                    بود سپهبد كار نه تيزي كه     
  1109 ،10ج                                                                                                   

 و كندبرمي را بيداد ريشة سلطنت، تخت به نشستن از پس كيخسرو  
 كهنـسال  سپهـساالر  گـودرز،  كـه  هنگـامي  وي .زدايدمي مظلومان دل از غم

-بـه  خـون  انتقـام  گـرفتن  به پايبندي وجود با فرستد،مي تورانيان جنگ به را ايران،

  :دهدمي اندرز چنين سياوش ريختةناحق
 كسي   پست ،آباد  ايوانِ  نگرداني                     دست بيداد به  نيازي تا نگر  

 زيان نبيند تو كز ساز چنان                           ميان نبندد جنگت به كو

 گذر بر ام و گيتي است سپنج                 دادگر بدي ما از نپسندد  كه

                                                                                                                       
                                                 1158،14ج

 نيطـوال  جـدال  داسـتان،  در بـدخواهان  از انتقـام  و خـواهي كـين  آرمـان  تداوم در اما  
 جـدال  در رخ يـازده  داسـتان  در. خـوريم برمي تأمل قابل هاييصحنه به تورانيان و ايرانيان

 تيـر  بـه  پيـران  كـه  هنگـام  ايـران،آن  سپهـساالر  گودرز، و افراسياب سپهساالر ويسه، پيران
 خـون  بـه  فرزندانش، انگشت  خون انتقام به پيران بالين بر آيد،گودرزدرمي پاي از گودرز

 ويـژة  خـصال  بر تكيه با توس حكيم بر موضوع اين كه نهدمي دهان به و كنديم  آلوده او
  :است انگيزشگفت بسيار ايرانيان
  شگفت اي روي بيالود و بخورد                            برگرفت خون و چنگال فروبرد     

                                                                       
  1261، 14 ج



 

  ...علل و چرايي انگيزه هاي جنگ

 

395

 بـا  توانـد نمـي  اينجـا  در خواننده و نيست پسنديده گودرز، عملي  دست به پيران شدنكشته
 و عـالي  صـفات  همـة  بـا  گـودرز  بعد به ماجرا قسمت اين از شايد .باشد همداستان گودرز

  .باشد شماتت قابل تمجيدش قابل
 ده جنگ خواهي هلن، تدافعي و اقدام يوناني براي كين ظاهر وجود با ادايلي  در

  .هاستيوناني جانب از جنگ، بر اصرار و حمله ساله و
 قهرمانان .است زندگي ادامة  ،ايلياد در پيروزي و نبرد مزيت ترينرگبز

 اصلي هدف. فرستندمي نيستي ديار به  خشمشان سر بر را نفر هزاران ايلياد

 باآگـاممنون  گفتگـو  در آشيل زبان از بايد را تروا به يونانيان كشيلشكر

 ام،آمـده  مـن  كـه  نيست تروا جنگجوي مردم از توزيكين براي «كه شنيد
 را تـروا  مـردم  تـا  ايـم آمـده  تـو  و مـنالس  دو تـن  شما خاطر براي بلكه

   ).52 و51: 1380هومر،(» كنيم سركوب
 جـدال  جنـگ،  در آنهـا  يـاري  يبرا خدايان به بسيار وعيدهاي و وعده  

 در خود سپاهيان به آشيل كردنپشت  تروا، و يونان اهالي حامي خدايان

 بازگشت و دست آگاممنون به بريزئيس دلخواهش كنيزك تصاحب به اعتراض

 با همراه زيبايش، كنيزك گيريبازپس از پس يونان سپاهيان ميان به دوباره

 و دنيـاطلبي  از نـشان  همه، فروزان آوند بيست و زن هفت  ،تكاور دوازده
  .ايلياداست برجستة هايشخصيت فردي توزيكينه و گراييمادي

  
  

  عمل  مكافات-2-3

به اين معنا كـه قـومي كـه    ؛ از يك جنبة انساني حكايت دارند   شاهنامه و ايلياد هر دو      
به خواهد براي كمك      جنگ را آغاز كرده است، پيش خود چنين تصوري را دارد كه مي            

   ت انسان، بجنگد و اگر چنـين نكنـد امـري خـالف انـساني مرتكـب            حقيقت و حفظ انساني
اساس و هستة حماسه بـه      .شده و وظيفة خود را از لحاظ انساني و مذهبي انجام نداده است            
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كوشـد     كهن، حماسه مـي    يبه مفهوم . گردد  تالش انسان در يافتن راه درست زندگي برمي       
 يا چه كسي حق دارد و چه كـسي  ،و چه راهي نادرست استتا بيان كند چه راهي درست    

هـاي   ه براي گذشتگان، اصل هميـشه ايـن بـوده اسـت كـه مجـرم را در حماسـه       البّت ؛ندارد
  .خويش مجازات كنند

 را انعمـل تورانيـ  آنها .به فكر مجازات گناهكاران بودندها    هم دربرابر توراني   انايراني  
هـر  بـا  هر قيمـت و  ه دانستند كه ب    وظيفة خود مي   شتند و   پندا مي  لحاظ اخالقي ناشايست   از

سياوش خطـاب بـه گرسـيوز، هنگـام          . كنند رفع شر از طريق مجازات مجرم،     قرباني  تعداد  
  : گويداجراي فرمان قتل خودمي

    ز تخمي كجا كشته اي بدروي                 تو زين كرده فرجام كيفر بري    
                                                                             8،674                                                                           ج                           

 :افراسياب خود نياي به خطاب كيخسرو
 يافتي بدي را بد مكافات                         بشتافتي تيز بد كردار به     

                           1414،15ج                                                                                              

 نكتة اين خطاب به گودرز هم توران، سپهدار ويسه، پيران كالم در حتي

 :شودمي  دنبال اخالقي       مهم
 آويخته گيتي بدان باشي تو           ريخته كين به يدآ كه خون آن هر    

                            1215،14ج                                                                                                  

  :گويدگودرز هم خطاب به پيران ويسه مي
  آفرين بر سرت   نگر تا ز كردار بدگوهرت         چه آرد جهان

  
     زمانه ز بد، دامن اندركشيد          مكافات بد را بد آمد پديد

                                               1221،14                                                                                                ج 
-  البتّه در اين مقوله  باز هم تفاوت دو ديدگاه ايراني و يوناني به وضوح مـشاهده مـي              

 يعنـي  اش،حماسـي  ثـر ا  اخالقـي  قـانون  تـرين بـزرگ  اسـاس  بر فردوسي. شود
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 برپـا  كـشتار  و خـونريزي  بيهـوده  بـه  كه كساني است معتقد عمل مكافات

 نيك انتخاب اخالقي مسئوليت او .ندرسمي خود اعمال مجازات به اندكرده

 تـاوان  حـق  نافرمـاني  براي پهلوانان اششاهنامه در و نهدمي انسان عهدة بر را بد و
توزي از آن  سـخن بـه    به طور كلّي آنچه در شاهنامه تحت عنوان كين       .پردازندمي بيشتري

  .  اندآيد، همان مجازات گناهكاران است  به سبب گناهي كه مرتكب شدهميان مي
انديشند كه نبرد آنها از لحاظ انساني         كنند چنين مي    ها مي ها در جنگي كه با تروائي     يوناني 

دانند قومي را كه از نظر آنهـا مرتكـب جـرم شـده اسـت مجـازات         واجب است و الزم مي    
 بـه  بازگـشت  قـصد  يونـان  مـردم  كـه  هنگـامي   .سرجاي خـود بنـشانند  نند و ك

 هـستند  يونـان  بزرگان نستور و اوليس اين دوم سرود در دارند، كشورشان

و مجـازات اهـالي تـروا دربرابـر كـردار       جنـگ  بـه  را مردم وعيد و وعده با كه
 آخائي، مردم«  اينكه بيان با اوليس. كنندمي شان در ربودن هلن تحريكنادرست

 دور بـه  تـان كاشـانه  و و فرزنـد  زن از كـه  است هنگامي دير شما !آري

 كـه  اسـت  شرمـساري  ماية اما باشيد، آمده ستوه به اريدد حق و ايدافتاده

 جنـگ  بـه  را مـردم  »بـازگرديم  دسـت  تهـي  درازي بدين درنگ از پس

 خواهـد، مي آگاممنون از او پشتيباني به سخناني در هم و نستور داردوامي

 پايـان  در و شـود  راهنمـا  تـروا  اهالي با كارزار سخت در را آخائي مردم

 تطميع و تهديد از حاكي ازسخناني پس كه است نآگاممنو اين هاجدال

 شـب،  كـه  دم تـاآن  بـود  نخواهـد  درنگـي  كمترين پس اين از« :گويد م

: 1380هـومر، (» كنـد  جـدا  هم از را جنگاوران نشاند و فر را جنگ گيرودار
95.(  

ها در مجازات اهالي تروا، اما در كنه داستان، اين خـود              در ايلياد با وجود حق يوناني      
هلن است كه با ميل و رغبت و به عشق پاريس از يونان به تروا گريخته و در كـالم آشـيل                  

جويي از اهالي تروا و كيفـر گناهكـاران كـه ثـروت سرشـار سـاكنان       به آگاممنون نه انتقام 
 .    شود هاي تروا شمرده ميتروا انگيزة اردوي ده سالة آنها در پشت دروازه
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  صة جدال نيكي و بدي   عر:هاي حماسي آوردگاه-2-4

-ويژه بخش آميز سراسر شاهنامه به     آرمان مبارزة دائمي نيكي و بدي مبحث حكمت         

اي بـر اسـاس     هاي اساطيري و پهلواني آن است، البتّـه در قـسمت اسـاطيري چنـين مبـارزه                
اعتقادات باستاني طراحي شده؛ بنابراين دخالت نبوغ فردوسي محدود بوده، امـا در بخـش               

-ها، دست فردوسي در نمايش اين آرمـان بـه عـالي   اني ضمن حفظ طرح كلي داستان    پهلو

 ت زندگي در تاريخ بشر دانـسته دوسي جنگ را چون واقعيفر. ترين صورت باز بوده است   
او  .ددانـ  هـا را يكـسان نمـي     جنـگ ةآيـد كـه او همـ     ولي از تصويرهاي شاعر برمـي ،است

فردوسـي  .  برپـا شـده اسـت    بين بـردن زشـتي  اي است كه جهت از جانبدار جنگ و مبارزه   
انديـشة واالي حكـيم    . جانبدار جنگ عادالنه براي حفظ وطـن و مـردم از دشـمنان اسـت              

  :شود كهتوس در غلبه نيكي بر بدي در اين ابيات متجلّي مي
       بيا تا همه دست نيكي بريم                   جهان جهان را به بد نسپريم

   بد پايدار                   همان به كه نيكي بود يادگار   نباشد همي نيك و
                                                                                                      

                                                      1231،14ج
-د فردوسي به خداي يكتا، يك نيروي سـازمان        هاي شاهنامه بر محور اعتقا      در داستان 

ت اخالقي انتخاب بين    موزد و مسئولي  آفرق بين نيكي و بدي را مي      دهنده در كار است كه      
حلقـة مفقـوده ايليـاد     ، اخالقـي ةايـن جنبـ    حـال آنكـه  .گذاردآن دو را بر گردن انسان مي    

سـت از   ا طومـاري ،شـود هائي كه در رفتار پهلوانـان ايليـاد ديـده مـي     مجموع انگيزه  .است
كـين بـدون  اثـري از تـرحم، گذشـت يـا        و خـشم، غـرور، آز، رشـك   رفتارهاي همراه با   

ت انساني از سوي زنـان تـروا هكوبـا و        نرمش و حساسي   ةبه استثناي يكي دو نشان    . بخشودن
 يعنـي همـان   ؛در مفهـوم حفـظ نـاموس     شود، ولـي فقـط      از شرافت صحبت مي   .اندروماك

بـرعكس نظـام حـاكم بـر     . اسـت در بعضي جوامع بدوي باقي مانـده       مفهومي كه هنوز هم     
اهـورامزدا و    و مرزهاي بين سپاهيان روشـنائي و تـاريكي، نيكـي و بـدي            ايلياد، در شاهنامه    

نبـرد  . اساس حماسة ملي ايران بر نبرد جاودانة نيكي و بـدي اسـت       . ستپيداكامالً  اهريمن  
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شـود كـه    ايران و توران در دورة پهلواني مي      اهورا و اهريمن اساطيري بدل به نبرد طوالني         
هـا، اعـالم جنـگ آنهـا بـه          شدن سياوش به دست تـوراني     كشته.يكي نيك است و يكي بد     

تـرين وظيفـة ايرانيـان، پايـداري در برابـر       ايرانيان است و نمـودي اهريمنـي دارد و بـزرگ          
 و ترواييـان   خواهي سياوش، يادآور جنگ يونانيـان     جنگ ايران و توران در كين     «.آنهاست

با اين تفاوت كه در ايلياد، نبرد بر سر زيبايي است و در شـاهنامه، بـر         در ايلياد هومر است؛   
 .)173:1369اسالمي ندوشن، (»تر دارد تر و انساني جنگ شاهنامه مفهومي دقيق .سر خوبي

. نيكي از ديدگاه فردوسي، تالش براي بهبودي اوضاع و احوال مادي و معنوي مردم است             
او در  . سنجدنگرد و همه را با همين معيار مي       دوسسي به نيك و بد از ديدگاه اخالق مي        فر

ها در مقابل خصال بد را حتي در اردوگاه         هاي شاهنامه، آرمان دفاع از نيكي     همه آوردگاه 
 فردوسـي  شـاهنامة  هـاي جـدال . گـشايد كند و زبان به تمجيد مـي دشمنان هم دنبال مي

 خودخـواهي  و جـويي برتـري  حس براي بشري هايجنگ ديگر برخالف 

 را ديگـران  خـويش،  تخت و تاج براي حتي ايراني پهلوانان. شودنمي انجام
 دو پهلوانـان  فقـط  شـاهنامه،   هـاي ميدان از بسياري در. دهندنمي كشتن به

 جلـوگيري  سـپاهيان  سـاير  شـدن  كـشته  از تا شوندمي روروبه هم با سپاه

 او سـپاه   ،طـرفين  از يكي شدنكشته صورت رد بندندمي پيمان و يا شود

 با كندمي تالش سپهساالر ايران، هم توران و ايران درجنگ .ماند امان در

  :كند خودداري بسيار هايخون ريختن از سرداران دوي به دو جنگ
 روي آرند اندر روي به يكايك           پرخاشجوي نامداران همه     

 گناهبي   سر خون   نريزند                           سپاه رهايي يابد ز پيكار    

                                                                         1238، 14ج                                                                                            
 شـاهزاده ، پاريس بازيهوس علت به اترو سالة ده جنگ آنكه  حال   

-مـي  وقـوع  به اسپارت پادشاه  ،منالس همسر هلن ربودن و فريب در تروايي

 در كـشورشان،  بـه  بازگـشت  بـراي  آخـائي  مردم بسيار اصرارهاي و پيوندد

 نيست كارساز منالس و برادرش آگاممنون خودخواهي و جوييبرتري برابر
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 كـه  اسـت  زمـاني  ايليـاد  در روهـي گ جنـگ  از پرهيز نمونة تنها شايد و

 ربـودن  انتقـام  بـه  كه هلن همسر منالس با كند مي پيشنهاد هكتور به پاريس
 و تـروا  مـردم  هـاي صـف  دردم«  :كنـد  مبـارزه  رودررو آمـده،  تـروا  بـه  هلن

 و دارائيش هلن سر بر افكنهراس منالس و من اينكه تا بياراي را يونانيان

 خواهـد  بـه دسـت   را دارائـيش  و وي ودشـ  پيروز آنكه .درآويزيم  هم با

  ).124: 1380هومر،(».برد خواهد خود سراي به را او و آورد
 از پرهيـز  در بزرگـان  تـدبير  و راي از هـايي نمونـه  هـم  ايليـاد    البتّه در

 در .كرد جستجو توانمي هفتم و سوم درسرودهاي را خونريزي و جنگ

 و انـد زده اردو تـروا  يهادروازه پشت يونان لشكر كه هنگامي سوم سرود
-شـاه  هلن ديدن با، انددوخته چشم لشكر به ايدروازه فراز بر يونان بزرگان

 رفتـار  سـيماو «: گوينـد مي پاريس فريب براي وطن، از گريخته يوناني بانوي

-تيـره  و بـرود  خـود  هـاي كشتي با بايد دلفريبي همهاين با اما دارد ايالهه

 ).128: 1380 هومر،( »دارد دور ما فرزندان و ما از را سوگواري و روزي

 هراسـان  مـردم  انجمن در تروا بزرگان از آنتنور هفتم سرود در    نيز

 بـه  او هـاي مال با را هلن درنگبي«: گويدمي پريام كاخ در بر، شده جمع

 بدين اگر زيرا ببرند، خود زادگاه به را آنها تا دهيم باز آتره بازماندگان

 چيزي شومي آيندة جز شما براي نرويم، كنممي پيشنهاد شما به كه رايي

 ).254: 1380هومر،(»بينم نمي

 جانـب  از جنـگ  بـر  متعدد، اصـرار  هاينمونه  برابر در موارد اين   البتّه

 فرزانگان اصرار با آنكه از پس پاريس. است رنگكم بسيار ايلياد بزرگان

 بر اصرار با شود،مي اجهمو يونانيان اموال و هلن دادن پس باز براي قوم

 آگـاه  خويش احساس را از تروا دالور مردم من «: گويدمي خود خواستة

 از كـه  داد نخـواهم  در تـن  بـدين  هرگـز  گـويم مي آشكارا .كرد خواهم

  ).254: 1380هومر،(» مانم جدا همسرم
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 آرمان توس، سخنور كه آنجاست توران و ايران هايجنگ جذّاب   نكتة

 و كندمي دنبال هم دشمن سپاه در حتّي را جنگ از هيزپر و خواهيصلح
. دهـد مـي  قـرار  خـواهي صلح نماد را ويسه پيران  ،توران انديشنيك سپهساالر

           :گويدمي افراسياب با گفتگو اودر
  را طوس و رستم كني  دشمن   كه      را كاووس پور   گفتمت   مكش   
  ميان بر  كمر   بسته   تو   مهر به        كيان  نژاد از  هست كه  سياوش 

 پيوندمان      بگسالنند     هم  ز                        بكوبندمان پيالن به ايران كز

                                                                          13،1097ج                                                                                                       
 رسم خالف و انساني شخصيت به توهين وتوران، ايران طوالني جنگ  در

 در تنهـا  رويـارويي  و شـود يمـ   مـشاهده  كمتر  ايرانيان جانب از مردانگي

-بي و اسيران كشتن ،پهلوانان و شاهان زبان از بارها و است جنگ ميدان

 :  كيخسرو در مرگ پيران.شودمي نكوهش دشمن سپاه هايكشته به احترامي

   بفرمود 
  گالب  با  آميخت  اندر  عبير                       ناب كافور و مشك پس 
 بر بياگنده مشكش و كافور به            سرسربه آن از بيالود را تنش   

 اوي خاك شد وهك آن  و بپوشيد          اوي  پاك تن  رومي ديباي به  

                                                                        1281،14                                                                                                        ج  
 نيـز  شـاهنامه  هايتوزيكينه انجري در كه كرد انكار تواننمي    اگرچه

 از بـسياري  و انـد شده قرباني گناهانبي انبوه و وكودكان زنان از بسياري

 و كـار  در كـه  مهمي بسيار نكته«اما  است، شده مبدل ايويرانه به شهرها
 آن به او كه است اين است، ستايش درخور و تأمل قابل فردوسي افكار

 رويـدادهاي  شـرح  در كـه  اسـت  دادگـري  و داد عاشـقِ  و بزرگوار اندازه

 بيـداد  اگـر  دارد، ايـران  بـه  كـه  ايعالقـه  تمـام  بـا  خـود  حماسي منظومة

 كندمي آرزو جنگ آن در را ايرانيان شكست باشد، ايران لشكر ازجانب
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 نيرويـي  تنها او نظر از چه شمرد؛مي الزم آنان براي را شكستي چنين و

 ).302: 1374 ،رزمجو( »باشداد نيكي و د خدمت در كه است ستايش قابل
 با خردمند،  كيخسرو بر ببرد نامي كسي از آنكه بدون فرود، داستان آغاز در توس  حكيم

  چـرا  كـه  گيـرد مـي  قـدرت، خـرده    تـصاحب  سـر  بر وي با توس، حسادت به علم به توجه
 يضتعر در و است كرده انتخاب توران به حمله در ايران لشكر سپهساالري براي  را توس

. برگردانـد  روي طلبـي افـزون  از كـه  اسـت  كـسي  نـژاده  نيرومند مرد گويدمي نيز توس بر
 و  آورده بـار  به بزرگ مصيبتي غرور، و خردي، بدخويي بي با توس است معتقد فردوسي

 را بـدكرداري  و بـدخويي  ايـن  عامـل  فـرود  داستان سراسر در دّقت با كه است خواننده بر
  .بشناسد
  هستند؛ خودبين بسيار شاهنامه پهلوانان برابر در يوناني لوانانپه ايلياد در    
 وي ،آشـيل  دسـت  بـه  تروايـي  پهلـوان  هكتـور  شدن كشته از پس چنانكه

 و بيست سرود در. كشدمي سو آن و سو اين به خاك بر را هكتور جنازة
 پيروزمنـدي  آزارگـري  همـان  بـا  هكتـور  بـا  همـان دم  «:اسـت  آمـده  دوم

 او ،فشرد هم به دوالي با را آنها شكافت، را پاهايش  وكرد رفتار خشمگين

 بـر  .شـد مـي  كـشيده  زمـين  روي سرشير  ،بست خود گردونه دنبال به را

 كرانـه  سوي به شوري با كه زد تگاوران بر دستي با  ،رفت باال گردونه

-مـي  خـود  با گردونه كه را ايالشه گرداگرد غبار از ابري .كردند پرواز

 سرش  .شدمي كشيده زارشن روي بر هكتور سياه سوانگي .فراگرفت برد

-مـي  شـيار  گـرد  پـر  دشـت  بـر  بـود،  شـده  آراسـته  دالرامـي   از كـه 

 كه پاتروكل دوستش مرگ از كه زماني آشيل  يا،)668: 1380هومر،(»انداخت

 كـه  اي گونـه  بـه  اسـت؛  بـسيارناراحت  شده، كشته تروا اهل با جدال در

 .بـست  گردونـه  بـه  را خـود  سـركش  انتكاور «:آيدنمي چشمش به خواب
 را آن بار سه .بكشد خاك به آنرا تا بست آن پي در را هكتور پيكر
 ).715: 1380هومر،(»آرميد خود سراپرده در سپس گرداند پاتروكل گور گرد
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 و جـوانمردي  از هايينمونه توانمي هاسروده برخي در ايلياد سرود 24 ميان در    
 قهرمـان  هكتـور  گفتگـوي  در هفـتم  سـرود  در جمله از كرد؛ مشاهده رانيكي 

 شـدم  پيـروز  خـويش  همـاورد  بر من اگر«:گويدمي كه يونان مردم با تروايي

 بـه  او را آخـايي  مـردم  تـا  فرسـتم مـي  باز ها كشتي سوي به را او پيكر

 اسـت  جنگاوري باستاني گور اين بگويند آينده نژادهاي تا بسپارند خاك

 گفـت  خواهند سخن گونهبدين .افكند خاك به را وي ناماور، هكتور كه

 بـودن  تعليمـي  ساسـا    بر).242: 1380هومر،(»شد خواهد جاودانه من سرافرازي و
 ابيـاتي  قالـب  در تـوران  و ايـران  جنـگ  داسـتان  در فردوسي، بارهـا  شاهنامة
  خواننـدگان  بـه  و كندمي شكوه بيهوده خونريزي و جنگ از آميزحكمت
 و رفتارهـا  هـومر  آنكـه  حـال  دهـد، مـي  طلبيصلح و عدالت درس شاهنامه
 اثـر  پهلوانـان  و شـاهان  از هاجنگ مادي هايانگيزه اثر در راكه اتفاقاتي

 و بـه  گنـاه  احـساس  يـا  وپـشيماني  انزجـار  هيچ بدون زند،مي سر اشحماسي
 ظـاهر  گرتحليل عنوان به هاداستان در گاههيچ خود و كندمي ذكر شخص سوم روايتي

 معرفي با شمرد،برمي را آگاممنون ناوگان شمار كه بخشي در او  .شودنمي

 اعـم  آنـان  بزهكاري پيشينة از دفتري هاكشتي آن سرنشينان مختلف اقوام

 ديگـران  امـوال  غصب و نفس قتل  ،تجاوز  ،سوزيخرمن  ،ازگوسفنددزدي

 يـاد  پهلوانان اين  اجتماعي فرهنگي و پيشينة و گذشته از يادگاري عنوان به را

  .كندمي
-هاي ديني فرهنگي ايران و يونان در آوردگاه       زمينه انعكاس پيش  -2-5

  هاي شاهنامه و ايلياد 

 بـزرگ  اثـر  دو هـر  از هـايي نمونـه  بيـان  از پـس  و شـد  ذكر باال در آنچه به توجه با     
 انگيزة چرايي تمايز اصلي و  تفاوت كه است ضروري نكته اين ذكر اينجا در حماسي،

 هـاي  زمينـه پـيش  آن و  جـست  اساسي نكتة يك در را بايد ايلياد و درشاهنامه هاجنگ
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 عنـوان  بـه  هـومر  و فردوسـي  كـالم  در كـه  اسـت  يونـان  و ايـران  فرهنگـي  ديني،  متفاوت
  .شودمي متبلور فرهنگ دو اين نمايندگان

 دهنـده سـازمان  گردش نشانة كه پردازيكيهان مدار و دارد وحداني بينشي فردوسي   
 نهفتـه  شـاهنامه  هـاي داسـتان  همـه  در اسـت  بدي و نيكي دائم جدال ها و انسان برخورد در

 خلق از و بسياري است حق از دفاع خدمت در شمشير شاهنامه در. است

-مـي  كـارزار بـروز   هايميدان در اخالقي منفي و مثبت نكات و هاخوي و

 بـه  اداعتقـ  پايـة  بـر  جنـگ  سـخنوري،  در فردوسـي  متعـالي  انگيـزة . كنـد 

 نيروهـاي  دهنـدة ياري همواره كه گيردمي شكل يگانه قادر عالم دادگستري

 حماسة بر حاكم چندخدايي نظام با مقايسه قابل ويژگي اين و است خير

 دورة در تـوران  و ايـران  طوالني هايجنگ در توس سخنور. نيست يونان

 يشاد در چه و سختي در چه جنگ، هايفرود ميدان و فراز در كيخسرو
 .كنـد مـي  يـادآوري  را خـدا  بـه  توجـه  شـاهنامه  جـاي  جاي در بهروزي و

 بـه  درجنـگ  را خداوند رضايت جلب ايران لشكر به اندرز در كيخسرو

 :كندمي يادآوري آنها

 گزند بيگناهان بر جويند كه                     پسند را آفرين جهان نيايد        

                                     1366،15ج                                                                                                     

 خـورد، مي چشم به آنچه و نيست خبري يونان در رسمي ديني از هومر عصر اما در      
 نبـود  علـت  بـه  يونـان  در نيـز ؛  است اوليه و بدوي اقوام هايكيش و هاآيين از اي مجموعه
 شـكل  مّلـي  هويـت  سـياه،  دريـاي  هـاي دوردسـت  در يوناني اقوام شدنپراكنده و وحدت
 و منافع و خدايان محور بر زندگي رويدادهاي يوناني، تفّكر در كه آنجا از و است نگرفته

 و پهلوانـان  و شـاهان  از اعم هاشخصيت در ايلياد  بنابراين گيرد،مي شكل آنها هايخواسته
 مـادي،  منـافع  سر بر كه بازهوس و طلبقدرت  اند، خداياني خدايان دست بازيچة نبزرگا
 تنهـا  و دارند انساني هايويژگي ي كهكهن خدايان. اندجدال و جنگ در مرتب

 چندخدايي نظام اين كه آنهاست قادربودن و فناناپذيري انسان، بر آنها برتري
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 خود منافع به رسيدن براي نخدايا رقابت به ايلياد در مطلق فعال نبودن و

 كـه  هـستند  پهلوانـان  از تـر قـوي  و  زيبـاتر  تـر، بـزرگ  هاييانسان ايلياد خدايان. انجامدمي
 از سپاه دو اينكه از پس چهارم سرود در.اندشهوت و خواب و خور دستخوش

 فراز بر خدايان بجنگند، با هم پاريس و منالس تا كشندمي دست جنگ

 يـا  هـا ازيونـاني  حمايـت  در نظـر  اخـتالف  از پس و كنندمي انجمن المپ

 واداركردن با و آيد فرود زمين بر جنگ خداي گذاشتند قرارا، ترو اهالي

 پـاالس  به زئوس كالم در كه كند ورشعله را جنگ  ،شكنيپيمان به تروا مردم
 مـردم  و زننـد  هـم  بـه  را سـازش  كـه  برانگيز را تروا  مردم«:است آشكار

  ).145: 1380هومر،(» بگويند ناسزا ار آخايي مغرور

 منـافع  جلـب  و خـود  برتـري  براي نيرنگ و تزوير با يونان خدايان   

 راه چـشمش  بـه  شـيرين  خـواب  كه بود زئوس تنها«: كنندمي تالش بيشتر

 بـه  بخـشيدن  پيـروزي  بـراي  بودكـه  انديـشه  ايـن  در شـب  همة .يافتنمي

 نابود هاشانكشتي كنار در هزار هزاران را آخايي مردم چگونه  آخيلوس،

 ).78: 1380،هومر( »كند

 روز همـان  كـه  پنداشت آگاممنون «: گويدمي  هومر ديگر جايي در يا  

 انديشيدمي زئوس آنچه از بيچاره بگشايد، اما را تروا شهر توانست خواهد

 آخايي و تروا مردم خواهدمي پروردگار اين كه دانستنمي و بود غافل

  ).79: 1380،هومر (»وادارد سخت پيكار و جنگ به ديگرباره را
 ديگـر  برخـي  و هـستند  پهلوان يك طرفدار خدايان بعضي ايلياد در   

 تـر  وشعله را جنگ آتش خدايان دستگي دو اين كه مقابل جبهة طرفدار

 از پوسيدون و  آتنه و هرا تروا، و يونان جنگ در كه اي گونهبه كند،مي

  .كنندمي حمايت تروا از  لوآپو و آفروديت و هايوناني
 بـرهم  او نقـش  امـا  است، ناظر و حاضر ايراني شاهان و پهلوانان زندگي همة در خدا   
 را هـا انـسان  پاي و دست يونان خدايان چون او دخالت و نيست انسان اختيار و اراده زنندة
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 نيـروي  به يك ره شاهنامه پهلوانان«. كندنمي دخالت هاانسان كار در لحظه هر و بنددنمي
 چنين ايلياد در اما،  است حصارشان و گاهتكيه كه است آنان بازوي و دل. كوشندمي خود

 نيـروي  بـه  پيروزيـشان  و شكـست . دارنـد  تكيـه  خدايان از يكي به هركدام پهلوانان.نيست
 ).197:1329كوب، زرين(»هستند آنها حامي كه است وابسته خداياني

 فردوسـي  كه است ديگر جهاني به اعتقاد هومر، و فردوسي انديشة در ديگر تفاوت    
 در كيخسرو زبان او از .كندمي ياد مينو به آن از دارد و عميق اعتقادي آن به

 و شـادي  و خوشـبختي  مايـة  را يـزدان  بـر  تكيه افراسياب، نامة به پاسخ
 به را آنان ،افراسياب جنگ به لشكريانش اعزام هنگام او .داندمي پشتگرمي

  :جنگي غنايم نه دهدمي وعده شتبه
 جايگاه بود برينش بهشت                  سپاه زين كسي آيد كشته اگر   

                                         789،10ج                                                                                                 

 :گويدمي دژگنگ در يا
 ايزدي  پادافرة  ز  بپيچد                     بدي جويد كه هركس گفتهمي     

 1394 ،15ج                                                                                      

 ترسـيم،  شاهنامه در كهچنان روشن شكلي به جهان اين ايلياد در اما  

 دنيـوي  زنـدگي  همين انساني عالي زندگي يوناني فرهنگ در .ندارد وجود شود مي
 و كننـد  نزديـك  خدايان خصوصيات به را خود قهرمانان شودمي كوشش آن در كه است
 را كـسي  تخيـل،  كمك به كنندمي تالش مردم تفّكر اين در و هستند خدايان آنها آلايده
 از را انـساني  هايضعف است ممكن هك آنجا تا و باشد انساني صفات واجد كه كنند خلق

   . بسازند كاملي انسان او و از بگيرند او
 و امانـت  آنكـه  بـدون  اسـت؛  آفـرين نقـش  شـاهنامه  از زيادي هايبخش در فردوسي  

 هـاي انگيـزه  چرايـي . كنـد  رهـا  اصـلي  منـابع  از مّلـي را     روايـات  نقـل  در دّقـت  و صحت
 هايشخصيت كردار و گفتار در را او استوار اعتقادات و  جنگ سراييداستان از فردوسي
 بـه  تـوران  و ايـران  هـاي جنگ داستان در بارها او. كرد مشاهده توانمي وضوح به شاهنامه
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 آمـوز عبرت و پندآميز جمالت بيان با و يابدمي حضور صحنه در شخص اول راوي عنوان
 شـرافتمندانه  زنـدگي  درس او بـه  و كندمي بازي مخاطب براي را متعهد آموزگاري نقش

   .دهدمي
-مـي  حاضـر  داسـتان  در خود كيخسرو، دست به افراسياب شدنكشته از بعد فردوسي

  دهدمي درس خوانندگان به حكيمانه اندرزهايي و پند با و شود
  بهي روزگار همه سرآمد                                      شاهنشهي تخت او از ماند تهي  

  كليد را بد بند پسر اي مجو                                        رسيد بد تنش بر بد زكردار    
  رسد بد بدكنش بر فرجام به                                      بد كار از كه جويي، بداني چه   

  15،1415ج                                                                                                            
 و پنـد  بيـان  رستم، ضـمن   دست به كشاني كاموس شدنكشته از پس توس فرزانة حكيم   

 وارد خودبيني، خود  و غرور از پرهيز در ايران لشكر به خطاب پير، پهلوانِجهان اندرزهاي
  :سرايدمي و شودمي داستان

  شادمان گه و درد و غم با گهي                                   زمان و سپهر رسم است چنين       
  اندرست جاه تيمار به روانت                                        اندرست گناه بار زير تنت  
  زمان دست درازست تو بر كه                                 گمان در شدن نبايد مردي به   
  
      رهنماي شد كه را او كن ستايش                                رايگ نيكي به تواني تا همي   

        11،973ج                                                                                                    
 زا هـا داسـتان  پايـان  و آغـاز  در گاه توس، سخنور آموزعبرت و آميزحكمت تعاليم    

 ميانـة  در گـاه  و اسـت  كمـال  سـوي  به خوانندگان راوي، راهگشاي  عنوان به او خود زبان
 را شـاهنامه ،  بيـان  شيوة اين و گشايدمي موعظه به زبان و شمردمي مغتنم را فرصت داستان

 هـومر  آنكـه  حـال ؛  اسـت  داشـته  نگـه  دور اخالقـي  هـاي كتاب بنديطبقه خشك روند از
 و تجزيـه  بـدون  را جنگ هايصحنه و كندمي بازي را شخص سوم نقش ايلياد در همواره
  .كشدمي تصوير به قضاوت و تفسير و تحليل
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       نتيجه-3

 هـاي جنگ داستان دقيق بررسي و با شد ذكر باال در آنچه گرفتن نظر در با
  كرد  ثابت را ادعا اين توانميهاي بروز آنها،  و انگيزههومر ايلياد و و توران ايران

 در يونـان  و ايران فرهنگ نمايندگان عنوان و هومربه فردوسي درانديشة تفاوت كه
 آبـشخورهاي  در تفـاوت  و دينـي  معتقـدات  نـوع  كـارزار، از  هـاي ميـدان  روايتگـري 

 شـيعي  افكـار  به متعهد و يكتاپرست موحدي فردوسي . است ملت دو اجتماعي و فرهنگي
. سـرايد مـي  را شاهنامه اش،ملي هويت حفظ براي و ايران غني فرهنگ بر تكيه با كه است

 تـوس  استاد تواناي قلم  و واالست نبردها انگيزة همواره ايراني حماسة در

 را بـدي  و نيكـي  دائـم  مبـارزة  آرمـان  جنگ، هايميدان فرود و فراز در
  عمـل،  مكافات ترديدناپذير واصل ديني هايبنيان  اساس بر و كندمي دنبال

 ايرانيـان  جانـب  از حّتـي  كشورگشايي هدف با را ودهبيه خونريزي گونهره

  امـور گـرد  بـر  چيـز  همـه  يونـان  در آنكـه  حـال  دهد،مي قرار نكوهش مورد

 و رقابـت  معلـول  زنـدگي  رويـدادهاي  يونـاني  تفّكـر  در. گرددمي و ملموس محسوس
 و نيازهـا  داراي  كـه  اسـت  پرسـت شـهوت  طلـب و قـدرت  هوسـباز،  خداياني جدال

 ملـي  هويـت  يكپـارچگي،  و وحـدت  نبـود  علـت  به يونان در نيز؛ اندانينفس هايخواسته
 شـاهنامه  اخالقـي  طرح به شبيه چيزي در ايلياد علت همين به است نگرفته شكل

 پـردازد  مـي  هاييجنگ توصيف به ايپيشينه چنين بر تكيه اساس بر هومر و ندارد وجود
 ،خـدايان  دالجـ  و فردي خشم فرونشاندن  ،غنايم كسب  ،كشورگشايي كه

  .داردمي وا فايدهبي و طوالني جنگي به را  تروا و يونان هايمّلت
  منابع

مقايـسه  ( » هاي حماسي شاهنامه  ارزش «)1353 (علـي  ندوشن،محمد  اسالمي -1
.138، هنر و مردم،شمارة )اي بين شاهنامه و ايلياد  



 

  ...علل و چرايي انگيزه هاي جنگ

 

409

زنــــدگي و مــــرگ پهلوانــــان در ) 1369 (________________ -2

  .دستان: هران،تشاهنامه

  .  اسپرك :تهران اول، چاپ ،هومر و فردوسي) 1368( كامران  جمالي،-3

 ،نگـردو  ،»اخـالق  جستجوي در قدرت از بيمناك«) 1373 (مهوش  خلج، -4

  .109 و 108 صص،  38 و 37شمارة پنجم، دورة

 باسـتان  نامورنامـة  هـاي داسـتان  ) 1378 ( محمد سيد  دبيرسياقي،-5

  .رهقط :تهران ،شاهنامه

  ، » فردوسـي  ستيزي ظلم و جويي عدالت« ) 1374 ( حـسين   رزمجو،-6

، بـه كوشـش   »ام زنـده  مـن  كـه  پـس  ايـن  از نميـرم «درج در مجموعـه مقـاالت   

  .تهران دانشگاه :تهران  ،ستوده غالمرضا

 ،4 سـوم، شـماره    ، يغما، سال  »ايلياد و شاهنامه«) 1329 (كوب، عبدالحسين  زرين -7

  .203 تا 196 صص

 دوم، چـاپ  ،خـار  رنـج  تـا  گل رنگ از ) 1373  (قدمعلي ،يسرام -8

  .فرهنگي و علمي انتشارات سهامي شركت  :تهران 

  .فردوس :سوم، تهران ، چاپايران در سرايي حماسه،)1383 (اهللا  صفا، ذبيح-9
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 ادب و زبـان  آمـوزش  رشـد  ،»تـروا  تا سيستان از« ) 1388 (مهـدي  زاده، قاسم -10

  . 43 تا 38صص، 90 شمارة ،88 تابستان فارسي،

 بزرگ حماسة دو در هاناشايست و هاشايست«) 1384 (محتـشم   محمدي، -11

 و بيـست  دورة شيراز، دانشگاه انساني و اجتماعي علوم مجلة ،»شاهنامه و ايلياد جهان،

  .227 تا 217 صص اول، شمارة دوم،

  .دوم سال ،مهر ،»شاهنامه در جنگ و سپاه«)1313(پرويز خانلري،  ناتل-12

: تهـران  پـانزدهم،  چـاپ  نفيـسي،  سـعيد   ترجمـة ، ايليـاد  ) 1380 (  هـومر -13

  .فرهنگي و علمي انتشارات شركت

  

 

 

 



 


