
 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی
 دانشكدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

6139، بهار و تابستان 16، شمارۀ   9سال   

 نامة اسدس طوسیمقايسة تطبیقی اديسة هومر و گرشاسب
 پژوهشی( -)علمی

 1وحید مبارک                                                                                          چکیده:
اختالفات آثاری چون ادیسه و ها شباهت ها،اثرگذاری های آفرینش،زمینه تا کوشدمی ادب تطبیقی

گی پیوست و دو بسنج دبیاب چون حماسه، اییهای بشر را در انواع ادبرهیافت و نامهو گرشاسب

 ،ژوهشاین پ د.را مشخص کن شانیهای فكری و ناخودآگاه جمعمایهبنفرهنگ مشترک آغازین و 

دادن نشان اساس تنها بر و ثرأثیر و تأفارغ از جنبة تو دیدگاه آمریكایی در مطالعات تطبیقی  با

 ژوهشپ. پردازدمی فرهنگ مشترک هند و اروپایی اثرها، به تطبیق این دو ناهمسانی   ها وهمسانی

 ست وانامه را با یكدیگر سنجیدهادبی، ادیسه و گرشاسب محتوایی و در سه جنبة داستانی، ،حاضر

 طرح، در دی راهای متعدّپردازی که مشابهتهای عناصر داستانجدای از همسانی حاصل اینكه،

 هاتقعیّفراوا  در های محتوایی راهمانندیدهد، نشان می... اعتماد به سرنوشت و ها،تایستایی شخصیّ

 دهای متعدّو مبارزه خواب جهان پس از مرگ، مرگ، تقدیر، از دریاها، غلبة خصوص در گذرهب و

شهود دو اثر م وصف در ةغلب ،در جنبة ادبی توان دید.اثر می بین این دو ،وجاد با نیروهای مخالف و

رای است که ب اقواماین ای مشترک اسطوره -به دلیل داشتن روح حماسی این وجوه مشترک، است.

 کید برأت ودو اثر ، از هم جداست  ها و گفتمان دینیِرنگها و پیپیام البتّه، اند.استقرار خود جنگیده

، ضحاک برای گشاییولی جهان کندر و ارجمند میثّؤرا م آن ،ازدواج در ادیسه پیمان بهوفاداری 

پس  ،شورک بر بنیاد بازگشت پادشاه به ،رنگ ادیسهپی. کاهدنامه میت محتوایی گرشاسباز اهمیّ

سفر  ،امهنرنگ گرشاسبکه پیدرحالی ،هر دو یكی هستند ،فرستنده و قهرمان از پیروزی است و

  گرشاسب است. ،و قهرمان ماردوش ضحاک ،است و فرستنده های دیگربرای فتح سرزمین

 .طوسینامة اسدسگرشاسب، اديسة هومر اس،سنجش مقايسب :س کلیدسهااژهو

                                              
   Vahid_mobarak@yahoo.com    و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه: استادیار زبان -1

 4/12/1394تاریخ پذیرش:                8/7/1393 تاریخ دریافت مقاله:
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 مب مقد -1

نیز  ادبیات دیگر اچگونگی پیوند یك ادبیات ب هب ،ثرأثیر و تأت عالوه بر ،مطالعات تطبیقی

ابت ارتباط از ب ،یبحث در ادبیات ملّ» عبارت است از: ،ادبیات تطبیقی ،با این دید د.پردازمی

نه یك بحث و بررسی در اینكه چگو ،به بیان دیگر های دیگر،اش نسبت به ادبیاتتاریخی

، گاهی این پیوستگی (167-168: 1374 )گویارد، .یابدمی به ادبیات دیگر پیوند ،ادبیات

شكل  به است که( و هند و اروپاییان )برای مثال آریاییان حاصل ناخودآگاه مشترک اقوام

رابطة تاریخی »و مطابق با دیدگاه فرانسوی است  ،در این صورت ود؛شمیبررسی  رثّأثیر و تأت

و  (1-21: 1390 )سیدی، «از اصول این مكتب است ،ثیرپذیریأثیرگذاری و تأت و یا رابطة

ها د و آنآمدن آنها بپردازوجودهای بهمینهز و هادادن همسانی و ناهمسانیتواند به نشانهم می

 ،ودکه  در آنبمریكایی در مطالعات تطبیقی خواهدبا دیدگاه آ بكاود که مطابقد و بسنجرا 

(، 117: 1999 )عبود، .شوده بسیار مینقد مدرن توجّ ،به تشابه و همانندی و همچنین

 (93: 1987علوش،) و (46: 1999الخطیب)

 بیان مسئلب -1-1

طه  اند.د کردهکیأان برآن تتفاوت زبان دو اثر، از نكاتی است که محققّ در مطالعات تطبیقی،

تفاوت  .زبان است های ادبیات تطبیقی،فاصل میان دو ادبیات در پژوهش حدّ» ندا معتقد است:

 و (10: 1380ندا،طه ) «های تطبیقی در مورد آنهاستشرط انجام پژوهش ،زبان در اثر ادبی

 ،    در کنار چین ،بخصوص که یونان و ایران در این مطالعه وجود دارند، ،این دو شرط

ه این پیوستگی بهم در شاهنامه  .دهندمثلث فرهنگی جهان را تشكیل می مهمّ هایهگوش

          سه فرزندش، نشان  در میان جهان با تقسیم پادشاهی و ،فریدون درکار ،شكل نمادین

 ( شكی نیست که پیوستگی فرهنگی ایران و یونان198: 1384 کزازی،ن.ک: ) .استشدهداده

  ا آمدنِ آثاری بوجودکننده در بهیكی از عوامل تعیین ،رهنگ اولیة مشترکو داشتن ف

 است.ها تهای مشترک در این ملّویژگی

 شوند:یمشناخته همسو ،حماسهبودن نیز دو اثر با این تعریف از نظر حماسی یا پهلوانی       

در  به نحوی که ،قومهای یك افتخارا ت و بزرگی ها وتوصیف اعمال پهلوانی و مردانگی»

ساختار جامعه و  ( ادیسه،3: 1369 )صفا، «.برگیرندۀ مظاهر مختلف زندگی آنان گردد
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 یسه،اد د.دهرات و چارچوب جامعة ایران را نشان مینامه، تفكّهای یونانی و گرشاسباندیشه

و  الیوجود او را خی ،برخی است. ،سرای یونانی و سرایندۀ ایلیادشاعرحماسه، سرودۀ هومر

ون دیكس .ک:ن) .استنابینا شده ،اند که در اواخر عمراصیل دانسته یوی را یونان ،برخی

ی اپادشاه افسانه ،اولیس که گونه استاین ،خالصة ادیسه : ذیل هومر و تروا(1385 کندی،

پس از آشیل و طراح نقشة پاداش اسب چوبین به ر آورترین دالونام ایتاک و قهرمان ادیسه،

اله سو ماجراهای اولیس در این سفر ده هاداستان سرود، چهاروبیستدر  ادیسه،. است تروا

های آنان با بازگشت اولیس به وجود خدایان و مخالفت (3: 1387 هومر،ن.ک: ). است

رح مط از موضوعات مهمّ زیر زمینی مردگان، دیدار اولیس از دنیای سرد و و ایتاک )در دریا(

 ست.شده در این داستان ا

 آید.میحسابشاهنامه به های پیرواز حماسه اسدی طوسی و سرودۀ نامه،گرشاسب      

های وجود پاره ها،در جریان خردشدن و دگردیسی اسطوره نیای رستم است و ،گرشاسب

های وی در کتاب است.منعكس شده ،به سام و رستم بدل شده و در ادب حماسی ما ،او

 ،سدیا زندۀ جاویدان و از یاران موعود زرتشتی است. نشدنی،مغلوبپهلوان  مذهبی باستانی،

 ببر، رشی بر ،شودزبون نمی ،های سختکه در جنگچنان ،کندکامل معرفی می یوی را فرد

ی و کنند.گیرد و جانوران سوگواری میآفتاب می ،او مرگِ در روزِ کند وو اژدها غلبه می

 .شودق میو موفّ یازدد دست میهای متعدّپهلوانی به در روزگار ضحاک و به فرمان او،

چون این  و ی داردسفرهای جنگی دریایی متعددّ ،گرشاسب (5-23: 1386 یغمایی،ن.ک: )

را در  نگراسباب ضعف پی نماید،همسو نمی های ایرانی،ت و روح سرزمینبا واقعیّ ،سفرها

ی و رمزگشای چندان از راه رمز های آن،تضمن اینكه فراواقعیّ است.این داستان فراهم آورده

بخش عجایب و  همچون ژول مول، ،که استاد صفاست از آنجا رسد.به نتایج واالیی نمی

ق به متعلّ نامه،در گرشاسب موجودات آنها را های جزایر  اقیانوس هند و ساکنان وشگفتی

دنامه های سندبااستانمشابه د ،این بخش کنند.لی حساب میاصدانند و غیرِدورۀ اسالمی می

های بعدی نیز تواند مأخذ داستانهای هندی در آن مسلّم است و میاست و تأثیر اندیشه

های گرشاسب با پرسش و پاسخ عالوه برآن، (288: 1369 صفا،ن.ک: )باشد. قرارگرفته
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نكوهش مذهب دهریان  آفرینش، چگونگی بهشت و )ع(، آدم برهمن در مورد آخرت و

ن.ک: ). ندامتفاوت با معتقدات باستانی ایرانیان، باورهای اسالمی استوارند و بر همگی و...

ای، های حماسی و اسطورهبا وجود نهاده همة این موارد، (131-149: 1386 اسدی طوسی،

 اند.نامه را فراهم آوردهای گرشاسبشدن از جنبة حماسی واسطورهکاسته زمینة

 قیقب و ضرورت انجام تحپیشین -1-2

ه است وجّقابل ت یك از این دو اثر، به صورت مستقل،مطالعه و تحقیق در مورد هرگستردگی 

قایسة ای که در آن به ما مطالعهامّ دندنامه متعدّمنابع فارسی برای حماسه و گرشاسب ،هو البتّ

 :ردمراجعه کزیر  توان به منابعمی ،برای پیشینة پژوهش به نظر نرسید. تطبیقی دو اثر بپردازند،

ت و جایگاه گرشاسب در متون دینی و به بررسی شخصیّ ی،، در پژوهشسرکاراتی       

 ،املت کبا سندیّ از جمله سام نامه، ،پرداخته و بقایای آن را در آثار ادبی دری حماسی کهن

بدین نتیجه  ،در مطالعة خویش ،مهرکی (5-38: 1376 سرکاراتی،ن.ک: )است. نشان داده

گرشاسب  ربه شكل مستقل باقی مانده و اخبا ید بلخی،ؤشاهنامة ابوالم که بخشی ازرسیده 

 (85-73: 1381مهرکی،ن.ک: ). نامه استشده و منبع اسدی در سرودن گرشاسبنامیده

ناصر از ع ایرانی پرداخته وهای ایرانی و غیرِبه مقایسة اجمالی حماسههم طغیانی اسفرجانی 

 ،آیدنلو (98-130: 1377 طغیانی اسفرجانی،ن.ک: ). استگفتهسخن مشترک در میان آنها 

 اصول مشترک قواعد و یافتن وجوه،، کوبینپژوهی زرّهای شاهنامهتفی فعالیّضمن معرّ

قل از به ن آیدنلون.ک: ). استقابل اثبات دانستها غیرِهای جهان را جالب امّحاکم بر حماسه

برابر با  ،سر زن را در ایلیاد و ادیسه نبرد بر ،و ودی سلطانی (79-70: 1381،کوبزرّین

داند. یمدر داستان ضحاک  آفرید در داستان گشتاسب و ارنواز و شهرنازبه کارکرد همای و

نامه سفرهای دریایی گرشاسب بری و زارع،مدّ (130-137: 1383سلطانی و ودی،  ن.ک:)

-280: 1388ن.ک: مدبّری و زارع، ). اندو الحاقی دانسته های اسكندررا برگرفته از داستان

امه های شاهنتنامه را با شخصیّگرشاسب هایتشخصیّ ،در تحقیق خویش کیانی،( 263

سوگواری را در  ذوقی و ذاکری،( 42-44: 1391ن.ک: معتضدکیانی، )است. کردهمقایسه 

یسه را اد همنسی شاه (98-83: 1391 ذاکری،و  ذوقین.ک: )د. انهشت اثر حماسی سنجیده
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نسی، هن.ک: شا). رفتندمیکاربخشی بهبرای اتحاد که ای دانستهمجموعة روایات ایونی اژه

یگر ومر و آثارشان با یكدبه مقایسة فردوسی و ه ،پناه در توصیفینوروزی (162-167: 1383

شاهنامه را  ،بدوی در مطالعة خویش( 458-497: 1368پناه، ن.ک: نوروزی) .استپرداخته

و محمودی،  (286-285: 1343ن.ک: بدوی، ). استهای هومر نهادهبسی برتر از حماسه

در  یا هیچ تحقیقامّ (45-23: 1393است )ن.ک: هنری ادیسه را با شاهنامه سنجیدهصفات 

نجام آن دار ااسدی طوسی که این تحقیق عهده ةنامهومر و گرشاسب ةتطبیقی ادیس ةمقایس

 نشد.یافت  است،

 بحث اصلی-2

ان مطالعه توادبی و محتوایی می پردازی،نامه و ادیسه را درسه سطح داستانگرشاسبهمسانی 

 کرد: 

 يسب نامب و ادپردازس درگرشاسبهاس داستاننگاهی بب برخی از  نبب -2-1

 امّا بررسی این دو اثر از حیث داستانی، چنان گسترده است که نیاز به تحقیقی جداسر دارد

     برخی از عناصر تنها به  است،متن ترجمه شدۀ ادیسه بهره گرفته از چون ،این پژوهش

یی و پردازی و تقدیرگراتشخصیّ پیرنگ، راوی،از:  نداپردازد که عبارتپردازی میداستان

 .گراییمطلق

و  مانیز با ترتیب از زبان دانای کل، ،روایت داستان در ادیسه :قالب و راوس داستانالف. 

روایت  علّی و معلولی به روالی منطقی و سیر حوادث، رود وپیش می قبولیر قابلِخّأم و تتقدّ

 .آثار روزگار معاصر نیست ها وهمچون رمان ،معلولی هرچند این پیوستگی علّی و بخشد،می

خش بهرچند  و شودهم شكسته نمی از این شیوه، با داستان فرعی در پیوستگی حاصل

كار و فسون و دو سه مورد گزارشگری اولیس از سیرسة  سفرهای تلماک برای پدر پرسی

ر شكل داستان در داستان را  به اث یابد،سرزمین سیمریان که در آن به جهان زیر زمین راه می

 .ماندهمچنان استوار باقی می ت اولیس و هدفش،وحدت موضوعی با محوریّ ،کندالقا می

 نژاد که دانای کل داستاندهقان موبد ۀسرایند داستان را از زبانِ نامه،اسدی در گرشاسب

ل از یك روا ،نامهر حوادث گرشاسبخّأم و تتقدّ و زمانی ترتیبامّا  کندروایت می است،

. درنگ و طرح داستان ضعف دارپی  ،ربه عبارت دیگ ؛کندت نمیمنطقی و قانونمند تبعیّ
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این  های گرشاسب با برهمن،بخش پرسش و پاسخدر ( 64: 1388 میرصادقی، ک:ن.)

 ،البتّه .است ترمحسوسموضوع اصلی و اندیشة بنیادین،  دورشدن از طرح و گسیختگی و

ریمان گرفتن نسخ صریح و درخوری به چگونگی قرارشاعر و سازندگان روایت حماسی، پا

ب به چگونگی پیوستگی  نریمان گرشاس ،کنند و این مسئلهدر سلسلة گرشاسب ارائه نمی

 گذارد.نژاد جمشید را مبهم می

پردازی تباید گفت که شخصیّ ها:تپويايی و ايستايی شخصیّ پردازس وتشخصیّب. 

 است.تهصورت گرف خوبیهب ادیسه،در  ،ی گروه خواستگارانلوپ و حتّاولیس و پنه تلماک،

 ایچهره های پیروزمندانه،ها وتوانمندیحیلهها و تالش های بشری وضعف با بیان شاعر

ت یّشخصاسدی، که در حالی ،دهدخردمندانه به اولیس نسبت می واقعی و گاه ماجراجویانه و

وانی او ه و وجه پهلدادانگیز واقعی و فراواقعی قرارهای شگفتانبوه پیروزی دررا  گرشاسب

 م،پردازی هتاز نظر شخصیّالبتّه است. در پیروزمندی شكل داده ،را با ایستایی کامل

رشاسب و است سیمای کاملی از گنتوانسته ،پاسخ های فلسفی وها و پرسش اپذیرینشكست

یر نظام قدرت در ایران ضمن اینكه در تغی (70: 1387 نیاز،بین.ک: ). نریمان را نشان دهد

ی از امخالفتی ویژهحمایتی یا  هیچ کارکرد ،شودآمدن فریدون مشخص میکارکه با روی

 ،آنجا که زال فردوسی، این در حالی است که ؛شودمشاهده نمیجهان پهلوان  گرشاسبِ

. کندمخالفت او را عیان می زیبایی،به ،شاهد انتقال حكومت از کیانیان به لهراسپیان است

 چیز دیگری در عرصة ،چراکه باالتر از حكومت ،(407-406:  4ج ،1379فردوسی، ن.ک: )

 پردازی گرشاسبِ جهان پهلوان،تاسدی در شخصیّ ،از این رو وجود ندارد. یو ملّ هرمانیق

 است.توفیق چندانی نیافته

از جملة  شهر،ساختن شهر و آرمان و دهندجوهرۀ حماسه را تشكیل می ،الگوهاکهن

به  ،پادشاهی آرمانی شهر سیستان ساختن و بناکردن و در تاریخ سیستان، الگوهاست.کهن

پردازی تکه در شخصیّ (2-1: 1391،تاریخ سیستاناست )شدهگرشاسب نسبت  داده

با تكیه بر  شهر وی،آرمان.سازدا اولیس شهری نمیامّ ه استای وی قابل توجّاسطوره

های مبارزه با بدکاری و طلبانجلوگیری از آزمندی زیادهدر  ارجمندی کانون خانواده،
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-کارکردی اسطوره ،ضمن اینكه سفر به جهان مردگان هم سازد.یخود را نمایان م ،اجتماعی

تولد دوبارۀ او است و سفرش به جهان مردگان، همچون  ،بازگشت اولیس به ایتاک ای است.

 گیرد.گیلگمیش، گویا برای یافتن راز جاودانگی صورت می

انجام  سه کار بزرگ گرز، افزار آیینی خویش،گرشاسب با جنگ گرایانه،در نگاه کهن

یوی نبرد با د ،وسرانجام کشتن گندرو دیو ور، کشتن اژدهایی شاخدار به نام سرو دهد:می

 و( 291-289: 1368 کزّازی،( و )23: 1355 کریستن سن،ن.ک: ) سناویذک نام و کشتن او

: ن.ک). شوندمییگری همچون سام و رستم نسبت دادهبه پهلوانان داین اعمال او،  ،بعدها

 (38-5 :1376 سرکاراتی،

         رنگ ضعیف،پی هایی چون خرق عادت،دارای ویژگی ،هاهقصّ :تقديرگرايیج. 

 آوری،فتشگ اعتماد به سرنوشت، گفتن،قهرمانان در سخنهمسانی  ایستایی، گرایی،کلی

 های کهن،هدر قصّ (156: 1391 مبارک، طاهری ون.ک: ). استقالل حوادث و کهنگی هستند

ة مه ضمن اینكه یابد.نمود می ،و دشمن دوستشدن به دو گروه با تقسیم ،گراییتکلیّ

        کس،چیز و همههمه ها، تقدیر، برگویند. در حماسهبه یك شیوه سخن می ،قهرمانان

 افكن است.سایه

 آدمیان مقهور قدرت خدایان و اسیر چنگال خشم و هوسرانی آنها هستند. در ادیسه،

 زئوس به پاس د:کنمی بیانآشكارتر را غلبة تقدیر  سفرهای تلماک،در بخش  ،هومر

        س()واولی بازگشتی دشوار را برای آرگوسیان و نواختش بر مردمان، مهر و کارگشایی

)هومر، « .بسیجیدروزی و فرجامی مرگبار را برای ما رقم می زد و میتیره ،زئوس سگالید...می

1379 :15) 

 :نهدبه بخشش بیشتر از کوشش آدمیان ارج می زنامه نیگرشاسب  

با رهنمون                     ــب  ــاســ فت گرشــ  چنین گ

ــت پیش                         از  آن بخش کــایزد بكردســ

 

ــزون     ــگــردد ف ــه ن ــبشــــت  کــه روزی ن

یش        ب ــه  گردد از رنج روزی ن ــه کم   ن

 (181: 1386)اسدی طوسی،                  
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 اديسب نامب وی درگرشاسبانانديشگهاس محتوايی و نگاهی بب  نبب -2-2

 هایجنبه ها،ترین وجوه اسطورهغالب حماسی هستند و یكی از -ای این دو اثر اسطوره  

معتقدات اجتماعی مردم نیز از  در کنار آن، و (11: 1383 مبارک،ن.ک: دینی آنهاست )

   سازی برای صحنه ،از شگردهای رزمیاینكه شاعر ضمن . یابدزبان شاعر در اثر راه می

ا این شوند. بها یافت میها به ناگزیر در حماسهاین اندیشه ،لذا گیرد؛میهای خود بهره جنگ

 پردازیم:نامه میاز ادیسه و گرشاسب این جنبه بررسی به  دید،

 معتقدات دينی -2-2-1

به ارباب انواع و خدایان نرینه و مادینة جاودانی  ،یونانیان کهن :خداوند و ارباب انواع الف.

مه در ادیسه هاعتقاد داشتند و این ،ترو قوی ترالبته هرچه زیباتر و برازنده با شكل بشری،

 ،الیپسوک بانومثل دلدادگی بغ ؛شوندمعشوق خدایان می ،گاهی آدمیاندر این اثر،  پیداست.

های پنجم در سرود این داستان،. کندگرفتار طوفانش می باززدن او، خاطر سرهبه اولیس که ب

به انكیدو  ،درست همچون داستان گیل گمیش که ایشتر بانوخدا. استآمدهادیسه تا سیزدهم 

 او را نابود ،زندبازمی سراز مهرش شدن، خاطر ترس از مسخهب ورزد و چون انكیدوعشق می

غوالن و ، باید خدایان اهریمنی ،مجموعهبه این  (110: 1382 ،گمیشگیلن.ک: ). کندمی

 دیوان را نیز افزود.

 ند.تسه ها و باورهای اسالمی و توحیدیاندیشه نامه،در گرشاسبشده اعتقادات منعكس 

در پرسش و پاسخ گرشاسب و برهمن  ،از خاک کوشد که آفرینش حضرت آدم راشاعر می

 گوید:گونه میگرشاسب، این. برهمن در پاسخ مطرح کند و از آن دفاع نماید
ــت                نیــاد مــا از گــل آمــد درســ ب  چو 

 

ــت     چنین دان کـه گـِل بود آدم نخســ

 (145: 1386)اسدی طوسی،              

نامه اسبتر از گرشپررنگ ،دادن برای خدایاندر ادیسه، قربانی کردن:قربانی نیايش و ب.

پیوندی خدایی را بر ، آتنه و...، زئوس ،خدایاناست و باژها و دعاهای مدام اولیس برای 

 زند: سراسر این اثر رقم می

ا م های ورزایانی بسیار را به پوزوئیدون که در پیمودن راهی دراز در پهنةدریا،ران در آنجا،»     

ن آ اگر در شماری بسیار برخیانی را برای خدایان نامیرا، ..پیشكش داشتیم. را یار و دمساز بود،
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     وانخواهندت نهاد که آنان را بازبینی که دوستشان  آیین پی نكرده ای،هب باشندگان آسمان،

 (.72: 1379)هومر، « داریمی

کردن یقربانی و پ کنند ولی ازپرستان خویشتن را فدای بت میبت نامه،ر گرشاسبد

 است:ه میان نیامدهسخنی ب ،برای خداوند
ــت    ــدر یــكــی مــرد مســ ــدان انــبــه ان              ب

هی،       گ تی  ــســــ تی                    نشـ برخــاســــ  گــاه 

به مشـــت              بُد  گه آن تیغ کش  نا  پس از 

ــد و هفــت                     ب ن ــكــار و   نیــك هرچ آشـ

 

ــت   ــنگی براز دور تیغی بــه دســ  بــه سـ

تی             خواســــ ین  فر هرآ م ــه   برآن بــت ب

كم،     بر شــــ یرون ز     بزد  ب ــت برد   پشــ

ــر بگفت   ــت یكس ــال بُد خواس  در آن س

 (184: 1386)اسدی طوسی،                 

مسئلة مرگ  ،هاهای محوری در اسطورهیكی از اندیشه گ:دنیاس پس از مر مرگ و ج.

داد یا بیداد  ر پاسخ بهد ( فردوسی383: 1388 زاده،قلین.ک: ). دنیای پس از مرگ استو 

 و( 118-117 :2ج، 1379 فردوسی،.ک: ن). کندناتوانی آدمی را گوشزد میمرگ،  بودن

 گوید:میهم دربارۀ مرگ هومر 

وانند آن تگیرد و حتّی خدایان نیز نمیمرگ قانونی است ناگزیرکه آدمیان را به یكبارگی در بر می» 

            گجسته و  «پارک» آنگاه که آن کس را باز دارند، ،را از کسی که در چشمشان گرامی است

 (47: 1379)هومر، .« فروگرفته استسخت مرگ، آن خدای دل شگون،بی

از  وی بیان رسیدن اولیس به دنیای مردگان در تاریكی است. ،سرود یازدهم ادیسه 

ای اولیس که » طلبد:پیشگویی زندگانی خود را می ،نكوهدرا چنین می تیرزیاس تبسی که او

ه وانهاده ب فروغ خورشید را بخت،شوریدهچرا ای  هزاران چاره و نیرنگ در آستینت هست،

در فرجام هم شهر سیمریان (. 190)همان: « ای؟دیدار مردگان و این بوم بیگانه با شادی آمده

  :استگونه توصیف شدهنمادی از دنیای مردگان در ادیسه است که این ،و کرانة زمین

م که نگایا در آن ه درخشددر آن هنگام که می هرگز خورشید، پوشیده از مه و ابرهای تیرۀ انبوه،»

 ید،آیا در آن هنگام که از آسمان به سوی زمین باز می رودبه سوی آسمان پوشیده از اختران فرامی

 (186)همان: .« کندآن را دیدار نمی افروزد وبا پرتوهایش آن شهر و کشور را برنمی
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قدات از معت یابا آمیزه ال گرشاسب از آن جهان،ؤبرهمن در پاسخ به سنامه، در گرشاسب

 کند:ارواح را به دو دسته تقسیم می اسالمی و زردشتی،
ــنی یافت راه              پس آن جان که زی روشـ

      چو از خــاک یزدانش گویــد کــه خیز      

ــام                ــم ــزارد ت ــارش گ ــم ــزودی شـــ         ب

یره     و ت ــت    گر  بود زشــ نی  یش         جــا         ک

ــه ــزد زســـــی ــی ــاه              روی خ ــن        شـــــرم گ

           بــادفــره جــاودان کــرده بــنــد                ه بــ

 

ناه         ز و  پاک از گ ته  ــ ــود گشـ یدر شـ  ا

یز         خ ت ــامــة رســــ تش دهــد ن ــه  دســــ  ب

ــد   ــش ده ــهشــــت  جــای آرام و کــام ب

ــد ایزدش پیش          همــان روز چون خوان

ــدش          نبــاشــ نود پــل  ی چ  راه ســــوی 

ــد     ــژن ــد ن ــان ــم ــه دوزخ ب ــش ب  در آت

 (139: 1386)اسدی طوسی،                 

 بیات،یكی از وظایف هنر و اد مکان:پیوستگی آنها با ابهام در زمان و  و هاتفراواقعیّ د.

به دلیل داشتن  ،هاحماسهو  هاستتملّ نیافتةقهای تحقّساختن آرزوها و خواستهعملی

عمومی  خصلت»که  از آنجا و اندیبشر بسیاری از نیازهای پاسخگوی د،های متعدّتفراواقعیّ

حاکم  و جبر باع از هنجارهای منطقیقانونمندی طبیعی و عدم اتّ فقدانت، فراواقعیّروندهای 

    ها و آغاز و انجام سرنوشتپس به عالم ناشناخته ،(541: 1373 )سرّامی، «بر آنهاست

، کندیص مشناسی اقوام را مشخّبخشی از هستی ،االتؤپاسخ به این س چون و نداترنزدیك

 هایالؤگیرند که هدفشان پاسخگویی به سمی قراه و اسطور حماسهدر محدودۀ کارکردهای 

 تت و فراواقعیّآمیزش و آویزش جهان واقعیّ جهان حماسه، ،رویاز این؛ اساسی انسان است

انی و زمبرد که با بیوقتی به اوج و کمال خود راه می این روند، یا تدبیر و تقدیر است.

 .گرددمكانی آمیخته میبی

وست آبخ و در ادیسه آییه و... لستریگونان، نامه )جزایرایول،ادیسه و گرشاسبجزایر 

         اند. مالقات این گونه نامه(در گرشاسب هدگیر و... رامنی، هرنج، واق، درخت واق

سوی  آن در و در فراسوی تاریكی ،مرگی همبرای یافتن بی ،)نوح( گمیش با اوتنه پیشتمگیل

رخی ب ،مورد مطالعه ها و عجایب دو اثردهد. درمیان شگفتیمیراواقعی رویو جهانی ف دریاها

 از آنها شبیه  به هم هستند:
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 د.کنآدمیان را به خوک تبدیل می ،خوان ادیسهآوازه بانویسیرسة بغدر سرود دهم، 

با  ،غول یك چشم ادیسه ،پولیفم .نیمی زن است نیمی مرد و ،یك تن دو سر و رامشگر

-یمدر آن چیز کشت و زرع همهها که بیسرزمین سیكلوپ ،اژدهای کبود چشم خونخواره

 ،گوی ادیسهدرخت بلوط نهانو  پیری در آن راه ندارد جزیرۀ هردوزور که بیماری و و روید

نامه در گرشاسب و... استرنگ شبیه به انسان و صدای واق واق درخت ربا،با بوی گل هوش

  ین دو اثرند.های ااز شگفتی

برد و از عناصر فعال و حاضر می تره به فراواقعیّ ،هاجادو در حماسه  ادو و  ادوگرس: ه.

اغلب وابسته به اردوگاه بدی و اهریمنی است  جادو در اندیشة ایرانی، هاست.در این داستان

راکه چ ،حذر باشد گری بردین باید که از جادو وجادوبه مردِ و مطابق تعلیمات زرتشتی،

امّا  (173: 1388 زاده،قلین.ک: ) برای نابودی مخلوقات اهورایی است ،جادو ابزار اهریمن

ه بانوانی هستند کبغ ،آتنه و سیرسه کنند.هر دو جادوگری می ،خدایان و جادوان در ادیسه،

ست دشدن از آید که برای رهاپیری از دریا بر می در سرود چهارم،. کنندبارها جادوگری می

 آورد:های گوناگون در میخود را به ریخت یارانش، اولیس و

 آنها را از نظر گذرانید، شیران فربه دریایی را دید؛ آمد،درهپیر از آب ب در میانة روز،»     

هیچ  ،ا اومّا برجستیم و وی را در میان بازوانمان گرفتیم ما با فریادهایی بلند، شمردشان ...

 پلنگی، ایی،سپس اژده شیری بود با یالی انبوه، ،نخست و فرونگذاشت. فسونی را از یاد نبرد

 ،ما ،همهنبا ای به درختی با شاخساران بلند. به آبی رخشان دیگرگون شد، خوکی سترگ،

 (71: 1379)هومر، « .بودیمبه دلی شكیبا فروگرفته آنكه در کارمان سست شویم،بی او را،

کنارۀ بر، که در پیكرۀ مرغی نوروزی درآمده است خدای لیو کوتهنیمه د پنجم،در سرو

ند و کرا به سرزمین فئاسیان راهنمایی می او با دلسوزی بر اولیس، نشیند وکلك اولیس می

 گوید:می
رفتن زمیانن و ابا آن، بیمی از رنج برد ات بگستر،بر سینه این سرانداز خدایانه را بستان و»

آن را از هم فروگشای  در آن هنگام که دستانت کرانه را در سود، درنگ،ا بیامّ بودنخواهد

 (96-97)همان: .« خود بازگرد، پس در دریای میگونش در افكن؛ ،دور از کنارهه ب و
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 در شاهنامه نیز جادو و رسد.از بدکاران به ظهور می وگریجاد نامه،در گرشاسب  

 ر جنگ علیه ایرانیان به کارد ،نامهگرشاسب هاییكی از جادوگری اند.گری نكوهیدهوجاد

 شود:میبسته

ــان جــادوان بی     ــد از خیلشــ ــمــار  ب        شـ

کوه            یغ  ت ــر  بر ســ گری  ن ــو ــه افســ            ب

          پــرّان رهــا        دهــمــی مــار کــردنــ     

ــخــت           ــاد ســ ــا ب ــد ب گرگ آوریــدن          ت

 

 انــدازه پــرنــده مــار   گــرفــتــه بــی    

ــد از  ــدن ــت ایران گروه     شــ  پس پشــ

 هــا ژدنــمــودنــد از ابــر انــدرون ا     

ــرمــا کــه درّد درخــت   ــاد سـ  پس از ب

 (348: 1386)اسدی طوسی،             

پهر س سوی سراپردۀه ت ها دارند و ره بفراواقعیّ پیوند غریبی با ،یاهاؤر يا:ؤخواب و ر و.

 هستند. برین جهان مینوی واسباب پیوند با ، هاخواب و خوابگزاری در حماسه برند.برین می

ای هو غازهایی را که گندم آیدمیاز کوهسار فرود بیند که شاهینیلوپ در خواب میپنه

ه کدر حالی رود،به آسمان می ،سپس. کشدشكند و میمی خورند،خیساندۀ خانة او را می

شت اولیس بازگخوابش را که  گردد و تعبیرهمان شاهین بازمی کند.میت گریهشدّهلوپ بپنه

 ( 342: 1379. )ن.ک: هومر، گویدبه او می ،و کشتن خواستگاران آزمند و شكمباره است

از  ،گرشاسب ابیند و ببرهمنی گذشته و آینده را در خواب می نامه هم،در گرشاسب

 :گویدخن میس ،یافتشاه کابل خواهد که بر سپاه و ایپیروزی و شیری که پیش از آن کشته

ید گرشــــاســــب از راه راســـت             ــ  بپرسـ

ــة دور      ــدیشـــ ــز ان ــا ک ــت ــف ــگ ــاب               ب  ی

 

 چه دانســـتی این و آگهیت از کجاســـت 

ــم هــمــه  ــن ــی ــب ــی ب ــودن ــه خــواب هــاب  ب

 (131: 1386)اسدی طوسی،                

نهفته  ،رفتنها و به فال نیك یا بد گدر پیشگویی ها،تبخشی از فراواقعیّ فال و پیشگويی: ز.

های آگاهی ،گاهیو س این امور قرار دارندأدر ر ،اخترشماران و دانایان .استشده

 کنند. د پهلوان و... را به جویندگان سرنوشت ارائه میخوشایندی چون تولّ

روزی و تباهی را تیره نزاع دو شاهین، و از پرواز ،پیری کهنسال م ادیسه،در سرود دوّ

. )ن.ک: دآیدرست از آب در می کند که سرانجام،بینی میپیشلوپ پنهبرای خواستگاران 

که غاز سفیدی را به  پرواز شاهینی از راست به چپ در سرود پانزدهم، (29: 1379هومر، 
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تلماک  ةعطس ،لوپپنه ،در سرود هفدهمضمن اینكه  شود،به فال نیك گرفته می ،ردمنقار دا

 دادن پیرمرد برهمن از نامةخبر ه،نامدر گرشاسب ( و نیز305)همان:  گیردرا به فال نیك می

جالب  ،گرشاسب دربارۀهای سه گانة او و پیشگویی از گرشاسب اثرطدرخواست کمك 

گر بهزن ال خودداری از رفتن به خانة آلودۀ دختر شاه کابل،خودداری از نوشیدن جام هستند:

ا برای هی در برابر شنسدّساختن  در پیش روی سپاه و فرستادن کس دیگر به جای خود،

 (194)ن.ک: همان:  بنیادبودن آن.ریگ ها وماندن از آسیب شناطر مصونخهب ،شهر سیستان

 شگردهاس رزمی و حماسی حال و هوا و -2-3

رو هروب های فردی و گروهی،دالوری و مبارزه و خواننده با رزم در ادیسه، ا:ه نگالف. 

مبارزه      لوپبا خواستگاران پنه به یاری تلماک، ،اولیس ،اگر در سرانجام کتاب و نیست

رگ را پرده از متصاویری بیچون ا امّ شودمیرزمی گروهی به نمایش گذاشته تنها  ،کندمی

اه آنتینوس تیر در گلوگ اولیس تیر را درافكند،»نظیر:  ؛ر استثّؤبسیار م گذارد،به نمایش می

.« مرد واژگونه فروغلتید آمد.درهدیگر سوی ب از وگردن نغز وی را فروسفت  ؛فرونشست

های جنگ در این منظومه،. ای کامل استنامهرزم ،نامهگرشاسب اامّ (376: 1386)هومر، 

مثل  ،با پهلوانان و یا موجودات اهریمنی بسیار نیرومند ،تنبهبه شكل تن بیشتر ،گرشاسب

 اند.ر آن وصف شدههای گروهی نیز ده جنگالبتّ اژدها و کرگدن است.

در ادیسه و و از جمله رجزخوانی، مظاهر مختلف آن  جنگ و: ر زخوانی پهلوانانب. 

ود و ای حریفان در تحسین خگفتاره ،یكی از این اعمال است.نامه انعكاس یافتهگرشاسب

ن یاب و تقبیح اعمال و نژاد دشمن، دهنده بر رقیبهای برتریبیان توانمندی و شاننژادگی

 رجزخوانی اولیس در جمع فئاسیان:ای از . نمونههای اوستضعف

خواهم همة می داشت،کس را برکنار نخواهمهیچ زد،یك تن در نخواهماز هماوردی با هیچ» 

ر از همة آن دیگ من در این هنر رزمی، گویم:ا استوار میامّ بیازمایم... اروییرو ،قهرمانان را بشناسم

  (134: 1379)هومر، « .مخورند، برترآن نان می زیند و برخاک میمیرایان که بر پهنة 

 نامه:وانی در گرشاسبخرجز ای ازنمونه و
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ــت           ــرت پســ ــه گرز گران سـ  بكوبم ب

تو     یرزی  كرت پــاک        هر  و ن  چــه لشـــ

 

 و تیغ و دســــت کنم رخش از خون بر 

 به یك مشـــت خاک     ، گرزم بر زخم 

 (98: 1386)اسدی طوسی،                  

ن نام داشتقهرمانان با مخفی هاست وهای قهرمانان حماسهاز ویژگی ،پوشینام :پوشینامج. 

دستیابی به  ود نامدار، یكی بیش نیستن گویی نام و؛ بندندراه نفوذ دشمنان را فرومی خویش،

غول ) خود را به پولیفم ،در سرود نهم ،اولیس یافتن بر دیگری است.دست ،هریك از آنها

او خود را کاستور پورهیالکس  ،در سرود چهاردهم کند وفی میمعرّ «کسهیچ» یك چشم(

ه رشاسب نیز در حرکت ب( گ161: 1379. )ن.ک: هومر، کندو از سرزمین کرت معرفی می

ود را از ت خاو هویّ نیاورد.کسی از کار او سر در کند تاسپاه و بنه حرکت میبی سوی شام،

  دارد.پنهان می و از شاه روم، کاروان رومیهمرد بازرگان 

هایی انجام آزمایش برای اثبات سخنان و ادعاها، ،در آثار حماسی :آزمون و آزمودند. 

 گناهی اشخاص پدیدار گردد. در شاهنامه،بی کاری ویا گناه درستی و نادرستی گیرد تامی

 ... . و آزمایدمنوچهر، زال و خردمندیش را می

 ،برای خواستگاران شرط همسری خود را همسر وفادار اولیس، لوپ،پنه ،در ادیسه

زمان آزمونی است که  ،اینك»: آیدکند که تنها از عهدۀ اولیس برمیموکول به کاری می

از  شد وکمان را بك ،بهتر از همگنان آسانی وکس که با دست و بهآن نهم:من فراپیشتان می

 در (. 362: 1379)هومر،  «.بودشوی من خواهد راند،ای از دوازده تبر بگذمیان رده

مادی ابرای د ،را شاه روم شود که آننامه نیز روایتی به کشیدن کمان مربوط میگرشاسب

 یابد:را می توفیق انجام آن ،تنها گرشاسب و استخواستگاران دختر خویش نهاده
ــت                  ــســ به زانو نشـ ید  با بد چو  ــپه       سـ

ــت            کمــان را ز  برفراشــ ــاالی ســـر        ب

ــد            ــرکشــــی ــه زه ب ــهــاد و ب ــو ن ــه زان        ب

ــگفت         چهارم درآهخت از آن   ــان شـ  سـ

 

ــد دســـــت     ــازی ــی ــر ب ــب ــدار دل ــه دی  ب

ــت  ــت چون چرخ گردان بگاش  به انگش

ید       ــ ــه ره برکشـ مك ســ گاه نر  پس آن

شش گرفت    شه گو  که هر دو کمان گو

 (210: 1386)اسدی طوسی،               
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درآمدن  پاداش قراردادن زن، کردن کمان،نكته در اینجاست که هر دو روایت در زه     

 مشترک و همسان هستند.  ،روم و یونان، ماجرا از ایران دوری محلّ و پهلوان در جامة ناشناس

 د.ستانی و انتقام هستنآگنده از عنصر کین ،های رزمیداستان :خواهی و انتقامکینه. 

های جوهر واقعی داستان ،مهر است ،های بزمیاگر مایة اصلی داستان» گوید:سرّامی می

 .(648: 1373سرّامی، ) «بودگمان کین خواهدبی ،رزمی

انتقام اولیس از خواستگارانی که در خانة او به شادخواری و م، ودودر سرود بیست     

ش انی ده سالة او و همراهانسبب سرگرد یا انتقام خدایان از اولیس،د و انخوشگذرانی مشغول

نی یع ،)غول یك چشم( پولیفم چون اولیس، ،)خدای دریاها( شود. پوزوئیدوندر دریاها می

. فرزند آگاممنون هم، به کنددر جهان سرگردان میاولیس را  است،فرزند او را کور کرده

در ( 378: 1379. )ن.ک: هومر، کشدمی است، اژیسترا که  قاتل او ،انتقام خون پدر

 ،دست نریمانه شدن فرزندش بشدن از کشتهپس از آگاه ،فغفور چین نامه،گرشاسب

 شود.می شخواهی فرزندبه خون ،شدن با گرشاسبکند و آمادۀ هماوردلشكرآرایی می

 سفرهای تمثیلی و ی است.اساطیر الگوهایاز کهن ،سفر :سفرهاس دريايی سفر وو. 

 تتفاو. هستند و مكاتب عرفانی هااین اندیشه در حماسههایی از نمونه ،سفرهای آفاقی

یر از ناچاری به جزا ،نامه، در این است که اولیسسفرهای فراوان دریایی ادیسه و گرشاسب

آن جزایر وارد  به ،ها یا مبارزه با جانورانبرد ولی گرشاسب برای فتح و دیدن شگفتیپناه می

جدای  (228-218: 1384 واردی،ن.ک: ). مشترک است فبودن سفرهاآفاقی . البتّه،شودمی

آنچه این نوع  انداران و ناخدایان ماهرو یا توانمندی قهرمان برای گذر از دریا،از وجود سكّ

 بلكه فراوانی نعمت است. نبود خشكسالی و قحطی و کند،سفرها را کامل می

ونه گیف دقیقی از اینتوص ،اسدی با وجود سفرهای دریایی بسیار، نامه،در گرشاسب     

      ار آشكاین نكته  ها،و بیابان هابا وصف خشكی ة آن،در مقایس. دهدنمیدستسفرها به

       به نظم یعنی اخبار گرشاسب را ،اشمنبع مورد استفادهمطالب  شود که سراینده،می

 اند.نامهاسباز گرشتر تر و غنیقوی های اقلیمی در ادیسه،نشانه به عبارت دیگر، است.کشیده
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 معتقدات ا تماعی -2-4

یافتن راه گریز از مرگ و  الگوها،کهن یكی از  اودان:شبب عمرهاس طوالنی والف. 

صدد در ،با فرستادن برزویه به هند ،انوشیروان در شاهنامة سترگ، رسیدن به جاودانگی است.

 نوردد تاها را درمیظلمت گمیش،گیل رودان،در اسطورۀ میان یافتن داروی جوانی است.

مار  انكاه،ا در غفلتی جامّ یابدرا می آن ،سرانجام ...ومرگی را از اوتنه پیشتم بگیرد گیاه بی

، یشگم. )ن.ک: گیلگرددبه اوروک باز می ،تهیدست دردمند و ،یابد و ویبرآن دست می

1382 :159-180) 

 ادیسه را با عمرهای طوالنیدگردیسی برخی از خدایان  شاید بتوان جاودانگی و 

نامه در گرشاسب (سال 900با  برهمن رومی سال و 1000با ضحاک سال، 733با  گرشاسب)

 اند.برابر نهاد که در راستای آرزوی گریز از مرگ شكل گرفته

باری در  شود.میدو چهره از زن نشان داده ،ادیسه در ایلیاد و نژادگی: خانواده، زن،ب. 

 راهم یونیان را با ترواییان فا اسپارتیان و سالةاسباب جنگ ده ،(هلن ) شدن زنیربوده ایلیاد،

لوپ در برابر خواستگاران آزمند و کارکرد پنه ،در ادیسه( 2 :1387 هومر،ن.ک: ). کندمی

لوپ، نهپ گیرد.با محوریت زن و خانواده سامان می ،سالة اولیسوکوشش ده بافتن جامة مرگ

 ،«هآرت» در سرود هفتم، زند.هایی دست میبه نیرنگ ،حفظ وفاداری خودبرای  در ادیسه،

 ،ه اوکمك ب اولیس در بازشناسی و کارکرد دایة شود.میستوده به خردمندی ،مادر نوزیكا

دگان هم ارواح مر، در ادیسه نمایاند.را زنی شایسته می او از خواستگاران، رفتنگبرای انتقام

 اند.خویش نگران خانوادۀ

فقط در آغاز داستان که جمشید  همه ارج و قرب خبری نیست.از این ،نامهدر گرشاسب 

ری شود و او را به همسرو میهبا دختر شاه زابل روب ،گریزددست ضحاک به زابلستان می از

 کند:میشگفتی  پیشگویی ،دایة آن دختر ،در این میان. گیردمی

ــود             ــه ب ــی دای ــل ــاب ــی ک ــراو را زن      م

تی ز             ف گ نچــه  هرآ پ یش         نهــان ســــ        پ

ــدت زو یكی خوب چهر    ــر بــاشــ      پسـ

 

بود        یرنــگ را مــایــه  ن  کــه افســـون و 

ــیــش   ز ــه ب ــبــودی ن ــار او کــم ن  گــفــت

ــ        پایش سـ خاک  هد   رهپکه بوســــه د

     (47: 1386)اسدی طوسی،             
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نژادگی در ادیسه و  اهمیت داشتن آورد.همین نژاد سر برمی گرشاسب از ،و سرانجام

 هایسطورها اگر گرشاسب، نژاد به شاهان بزرگ گرفته است.کید قرارأمورد ت نامه،گرشاسب

نژادگی  تبیانگر اهمیّ ،همهرسانند و ایننژاد به خدایان می پهلوانان ادیسه هم، ،رساندایران می

 است.

انان  پهلو و شاهان، طبقات مختلف اجتماعیمیان از  هاس ا تماعی:طبقات و ويژگیج. 

ر از دیگ روی،از این ه ویژه دارند.ها توجّبدان ،نامه()ادیسه و گرشاسب دو اثر هستند که هر

ان داری اومة خوکبوصف مهمان ه،البتّ آید.نحوۀ زندگی مردم فرودست سخنی به میان نمی

ه طبقات بسته بازکارهای وا کند.اندکی، سامان زندگی این فرودستان را آشكار می از اولیس،

شانی بر افباده ،در ادیسه شوند تا آنجا کهپی تكرار میدرهایی است که پیبزم اجتماعی،

یچ ه گوید:اولیس می در سرود نهم، ترین کارها هستند.از تكراری ،خاک و گستردن خوان

: 1379. )ن.ک: هومر، شادخواری و شنیدن آواز نیست دلپذیرتر از شادی و تر وچیز خوش

 شود:بزمی برگزار می اغلب بعد از هر پیروزی،هم نامه گرشاسب در( 148

ــتــنــد               ــادی آراســ      دریــن بــزمــگــه شــ

 

ــتنــد  مهــان   را بخوانــدنــد و می خواسـ

 (88: 1386)اسدی طوسی،                

ایان مجالس مشاورۀ خد است،نامه از آن تهی ماندهه در ادیسه که گرشاسبنكته قابل توجّ     

رودهای سدر مشاوره ندارند ولی  ،های وحشیسیكلوپ شود.است که پیوسته برگزار می ...و

ک: هومر، . )ن.دارندپیوسته جلسات مشاوره برپا می فئاسیان یاریگر اولیس، ،ششم تا نهم

1379 :110 ) 

داشت گرامی ملل، مهمان حبیب خداست و در فرهنگ دادن:نوازس و ارمغانمهماند. 

ی خدایان( )خدا زئوس در سرود چهاردهم، از اهمیت خاصی برخوردار است. ،مهمان

 شود.هراس از زئوس بازگو می ترس و نوازی،ت مهمانعلّ شود ومیپاسدار مهمانان نامیده

ر کسی ی اگآن نیست که حتّ مرا حقّ» گوید:به هنگام پذیرایی از اولیس می ،خوکبان اومة

 (.239: 1379)هومر، « گذارمنداشت مهمان را فروآیین گرامی بینواتر از تو، ،د من آیدبه نز

 رنگ حكومتی و پهلوانان است برای شاهان و ها،ها و مهمانیپذیرایی نامه،در گرشاسب     

 دارد:
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ــكر و   بزد کوس و یل و ســـاز          با لشـ  پ

ــش             ــوی ــوان خ ــه ای ــدش ب ــرودآوری  ف

ــور            ید و سـ ــن ســــاز یانی یكی جشـ  ک

 

ــحاک باز      ــد از پیش ضـ ــه منزل شـ  سـ

مان خویش       ند مه مه خوا ــران را ه  سـ

حور        کــه آمــد ز نو بــدان جشـــن  ی  م

 (111: 1386)اسدی طوسی،                

 هاس ادبی نبب -2-5
وسیقی م مقایسةزبانی، است،مورد استفاده قرارگرفتهترجمة ادیسه  ،ن تحقیقدر ای چون

ها واج ،ها)موسیقی کلمات،جمله موسیقی داخلی )قافیه و ردیف(، موسیقی کناری معنوی،

 ا از نظر صنایع بدیعیامّ ردکتوان سنجش نمی را لحن و سایر صنایع ادبی صدامعنایی( و

     ها و توان شباهتمی ،اغراق و مبالغه و...( و وصف ایجاز، اطناب، استعاره، )تشبیه،

 یافت.در دو اثر  ی راهایاختالف

... و ة خاصالقای اندیش وصف برای فضاسازی، ز:کاربرد صنايع بديعی و تصويرساالف. 

خصة ترین مشعمده ثیرگذاری بر خواننده است.أگیرد و از ابزارهای تمیمورد استفاده قرار

 باای الهه آتنه،»؛ فراوانی اوصاف و تكرار آنهاست داشتن تشبیهات گوناگون و ادیسة هومر،

ری گدانندۀ هزار چاره ،پیوستههم اولیس  شود.میفروزان و یا خدای تدبیرها خواندهچشمان 

ا های است که اطرافش را خیزابهجزیره ،و ایتاک شودمیپوزوئیدون برندۀ زمین گفته و

 (11: 1379)هومر، .« اندگرفته

اطناب  وبسیار زیاد است  جزایر نیز ها وکشتی وصف دریا، غروب و شب، وصف صبح و

کردن پرستندگان برای مهمانان و در خدمت های خواستگاران و پذیرایی ودر توصیف بزم

فات توصی شود.فراوانی مشاهده میبه های جدید،ها و چهرهها و صندلیتوصیف گستردنی

گیرا  ه وبسیار زند تلماک، ،پسرشو همسرش شدن اولیس با ورهگونة روبتصویری و نمایش

ك وصف دلتنگی و اش تن اولیس با خواستگاران.بهکه نبرد تن همچنان ،نیرومند است و

 کند.ر میثّأشدت متخواننده را به یا خشم و اندوه تلماک، لوپپنه ریختن اولیس  و

های دقیق اسدی های هنرمندانه و وصفتصویرسازی ،هم نامهاز وجوه بارز گرشاسب 

 هستند: آمیزترپررنگ تر و اغراق ،هاو پهلوانی هادر رزم ،ااین  تصویره طوسی است.
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 هوی از دو لشــكر بخاســت      وهایو  غو

ــرّ  ــغ ــر                      ب ــژب ــرم ه ــوس چ ــر ک ــد ب  ی

ــت  گردون ز    گرد           پر از اژدهــا گشــ

 

ــت  دهاده  جهان پر   ــد از چپ و راس  ش

ــر     ــه  اب ــد ب ــرآم ــن ب ــی ــای روی  دم ن

ــیــر هــامــون ز      ...مــرد پــر از شـــ

 (230و نیز  261: 1386)اسدی طوسی، 

او  و ودشفقط به رزم و پهلوانی و جنگاوری منحصر نمی ،های اسدیتصویرسازی هالبتّ     

 است:ف بزم نیز تصاویری زیبا خلق کردهدر وص
ــه                ــاخــت ــر ســــرش ت  مــی زرد کــف ب

ــاره و طــوق زر               ــا ی ــاک ب  شــــهــان پ

جوی                ــاز  می  ن خّر هر دل از  ــده   شــ

ــده در چـنــگ    نـوازن   چـنــگ        ،نـوازن

               

ــتـــه    چـــو درّ از بـــر زرّ بـــگـــداخـ

ــر     ــم ــن ک ــه زرّی ــان ب ــوان ــل ــه ــان پ ــم  ه

ــی ــب م ــوی  ل ــدح رازگ ــا ق   کشــــان ب

 رده بگمــاز چون زنــگ، زنــگ    دل ب ز 

 (70)همان:                                       

 ،ارددر این اشعار وجود د ی کهاغراق تكرار و کنایه، هماوایی، تشخیص، تشبیه،صنایع 

سیاری باست. ساختهتر در آن قوی ،ت اصلی حماسه استکه خصوصیّرا مبالغه و اغراق  ةجنب

صریح و  نها،های آدر توصیف جزایر و شگفتی اامّ زیبا و پسندیده هستند ،از تشبیهات اسدی

و  لنه مفصّ ،ی و بدیهی استکلّ ،دهدمیدستکه به را تصاویریو  گویدموجز سخن می

 تصاویر رزمی و بزمی بیافریند. ،آنها است ازنتوانستهشاعر  ؛دقیق

 دنپ شعر اسدی در هنگام شوند.میکارگرفتهبه ،هردو ایجاز و اطناب، نامه،در گرشاسب

 ؛خوردمیمچشکمتر در آن به ،های بدیعی و بیانینشانه ساده است و نظمی پاسخ، پرسش و و

      ها خیلی از پرسشها پاسخ ،های برهمن به گرشاسب که اغلب هممثل بخش پاسخ

 گیرد.میارکبه  هاو وصف و بیان زیبایی و بزم تشبیهات را در شرح رزم ،اسدی. ترندطوالنی

 نمونة تشبیهات اسدی:

هی   هر                   پســــر زاد مــا م یش  ت ف گ  کــه 

ــ ــر             هب ــاکــی هــن ــه پ ــی پــری و ب  خــوب

 

ــرود  ــر    ف ــه ــپ ــار ســـ ــن ــدر ک ــد ان  آم

هره پــدر         چ ــه  كر ســــروش و ب ی پ ــه   ب

 (63)همان:                                         

 های اسدی:نمونة استعاره
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ــد                       بـمــانــدش دو گـلـنــار خـنــدان نـژن

ــر     ــه ــق گ ــی ــق ــا ع ــوی ــوش را              دو گ  پ

  

ــوالدش   ــد پ ــوشـــــی ــج ــد  ب ــرن ــدر پ  ان

ــوش را   ــده بــدش چشــــمــة ن ــن  کــه ب

 (48-49)همان:                                 

 نامه:نمونة اغراق و اطناب در گرشاسب   
ــد از عــاج مهره خروش        ــه مــه برشــ  ب

ــد ز  ــو                دل کــوس بســــت ــری ــدر غ ــن  ت

نبرد              ــد روی مــاه از   پر از خــاک شــ

 

ــه      ــای رویین ب  جوش  جهــان آمــد از ن

ــو    ــدان دی ــد دن ــرکــن  ســــرخشــــت ب

ــد کــام مــاهی ز       گرد  پر از گرد شــ

 (66)همان:                                  

ا و هتوان میان رنگدر ضمن، می .ندگرایی هستنشان طبیعت ها،رنگ ها:کاربرد رنگب.

              ها و ترکیباتی که با آنها ه به رنگتوجّکرد. ها، پیوند برقرارروحیّات کاربران آن

غلب تكرار ا ،رنگین این ترکیبات نامه است ودر ادیسه بیشتر از گرشاسب شود،میساخته

های کشتی د،های سپیبادبان دریای خاکستری، شال سپید، فدریای بنفش، بغ سیاه، شوند:می

ه توجّ ار واین تكر نامه،ا در گرشاسبامّ  دیبای ارغوانی و... رنگ،گیلویی مینا گون،شنگرف

بنفش  زرد و به ضرورت قافیه برای مرد و درفش، ،اگر هست و شودمیکمتر دیده ،هابه رنگ

 شود:آورده می

ــا فرو      پهری درفش              چنین ت ــ ــد سـ  شــ

 

فت گیتی بنفش   ز   شــــب گشــــت زرب

 (                      388)همان:                                 

سعد و نحس آنها، در  نیروهای نهفته در اعداد و حروف و اعتقاد به اعداد و حروف:ج. 

 دارند.چهل و هزار را گرامی می هفت، اعداد یك، ،ایرانیان ملل وجود دارد. نزد اقوام و

 در شاهنامه گیرند.سه را عزیز می عدد ،مسیحیان نهند واعداد نُه و هجده را ارج می ،ترکان

ه و نُ ،هفت اعداد در ادیسه، .استعدد هفت  داشتبزرگنمادی از  ،هاخوانهفت ،هم

دن کربرای محدود و زمانمند ،کار این بیشتر از همه. ،هنُعدد  شوند وبارها تكرار می هجده،

 ت این اعداد در نزد هومر و یونانیان باشد:تواند بیانگر اهمیّضمن اینكه می ،گیردصورت می

خدایان مرا به کرانة  در دهمین شب دیجور، آمدم.میرفتم و فرودبر دریا فرا می ،نه روز»

 (93: 1379)هومر، .« آبخوست اوگیژی رساندند
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ك به تبعیت از سب ا شاعرامّ ؛نامه از این تكرار و اهمیت دادن خبری نیستدر گرشاسب     

 گیرد:دوران در تصویرسازی از شكل حروف بهره می
 خــدنــگــیــن الــف از خــم نــون و دال         

 

ــد و   ــال      برون ران هر دو ب   بر دوختش 

 (53: 1386)اسدی طوسی،                  

 گیرسنتیجب -3

ی در شاید بتوان گفت که اسد نامه است،یشتر از گرشاسبپبسی  ،شدن ادیسهچون سروده

 از شاهنامه، دانیم که پسا میبه ادیسه نظر داشته است امّ ،ساختن سفرهای دریایی گرشاسببر

ای هشوند که برگرفته از داستانهای ایرانی پدیدار میدر حماسهعناصر هندی بیشتری 

های ابهتمش، هابر خصایص فنی حماسه بنا اند.کردهکه به هند مسافرت می استدریانوردانی 

 رگرایی،تقدی رنگ ضعیف،دو اثر یافت که در بخش داستانی، پی توان در هری را میمتعددّ

 دن ادیسه،بودرنظرگرفتن ترجمه با در بخش ادبی و اند وها از آن جملهتایستابودن شخصیّ

 توان یافت ومیان دو اثر می اوصاف و... ها،مبالغه ها وهایی را در اغراقهمسانی ها وشباهت

عمرهای  مكان، هایی را در حوزۀ ابهام در زمان واشتراک اندیشگی، در بخش محتوایی و

 ادو وها، جپیشگویی ها،تفراواقعیّ و...، دیوان، نهایی چون غوالشگفتی طوالنی قهرمانان،

از  و ها هستندمشترک حماسه ۀجوهر نمایانگرنژادگی و... که  و زن، خواب، جادوگری،

یا  و ن مت و ر شاعرثّأثیر و تأت از نه ،شوندسیراب می ملل آبشخور ناخودآگاه جمعی اقوام و

طبیعی و  زا ه داشت که این عناصر،باید توجّ ،هالبتّ ادبیات دیگر. و متن و ادبیاتی از شاعر

ای هبیانگر بازتاب خودآگاهانة کوشش دهند وبودن نوع حماسه در دو اثر نیز خبر میاصیل

ایرانی و یونانی یا اقوام هند و اروپایی  است که دارای خویشاوندی و پیشینة کهن هر دو قوم 

 مشترک هستند.
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