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وحید
چکیده:
ادب تطبیقی میکوشد تا زمینههای آفرینش ،اثرگذاریها ،شباهتها و اختالفات آثاری چون ادیسه
و گرشاسبنامه و رهیافتهای بشر را در انواع ادبیای چون حماسه ،بیابد و بسنجد و پیوستگی
فرهنگ مشترک آغازین و بنمایههای فكری و ناخودآگاه جمعیشان را مشخص کند .این پژوهش،
با دیدگاه آمریكایی در مطالعات تطبیقی و فارغ از جنبة تأثیر و تأثر و تنها بر اساس نشاندادن
همسانیها و ناهمسانیها ،به تطبیق این دو اثر فرهنگ مشترک هند و اروپایی میپردازد .پژوهش
حاضر ،در سه جنبة داستانی ،محتوایی و ادبی ،ادیسه و گرشاسبنامه را با یكدیگر سنجیدهاست و
حاصل اینكه ،جدای از همسانیهای عناصر داستانپردازی که مشابهتهای متعدّدی را در طرح،
ایستایی شخصیّتها ،اعتماد به سرنوشت و ...نشان میدهد ،همانندیهای محتوایی را در فراواقعیّتها
و بهخصوص در گذر از دریاها ،غلبة تقدیر ،مرگ ،جهان پس از مرگ ،خواب و مبارزههای متعدّد
با نیروهای مخالف و جادو ،بین این دو اثر میتوان دید .در جنبة ادبی ،غلبة وصف در دو اثر مشهود
است .این وجوه مشترک ،به دلیل داشتن روح حماسی -اسطورهای مشترک این اقوام است که برای
استقرار خود جنگیدهاند .البتّه ،پیامها و پیرنگها و گفتمان دینیِ دو اثر  ،از هم جداست و تأکید بر
وفاداری به پیمان ازدواج در ادیسه ،آن را مؤثّر و ارجمند میکند ولی جهانگشایی برای ضحاک،
از اهمیّت محتوایی گرشاسبنامه میکاهد .پیرنگ ادیسه ،بر بنیاد بازگشت پادشاه به کشور ،پس
از پیروزی است و فرستنده و قهرمان ،هر دو یكی هستند ،درحالیکه پیرنگ گرشاسبنامه ،سفر
برای فتح سرزمینهای دیگر است و فرستنده ،ضحاک ماردوش و قهرمان ،گرشاسب است.
واژههاس کلیدس :سنجش مقايسباس ،اديسة هومر ،گرشاسبنامة اسدسطوسی.

 -1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی کرمانشاه:
تاریخ دریافت مقاله1393/7/8 :

Vahid_mobarak@yahoo.com

تاریخ پذیرش1394/12/4 :
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 -1مقدمب
مطالعات تطبیقی ،عالوه بر تأثیر و تأثر ،به چگونگی پیوند یك ادبیات با ادبیات دیگر نیز
میپردازد .با این دید ،ادبیات تطبیقی ،عبارت است از« :بحث در ادبیات ملّی ،از بابت ارتباط
تاریخیاش نسبت به ادبیاتهای دیگر ،به بیان دیگر ،بحث و بررسی در اینكه چگونه یك
ادبیات ،به ادبیات دیگر پیوند مییابد( .گویارد )167-168 :1374 ،این پیوستگی ،گاهی
حاصل ناخودآگاه مشترک اقوام (برای مثال آریاییان و هند و اروپاییان) است که به شكل
تأثیر و تأثّر بررسی میشود؛ در این صورت ،مطابق با دیدگاه فرانسوی است و «رابطة تاریخی
و یا رابطة تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،از اصول این مكتب است» (سیدی )1-21 :1390 ،و
هم میتواند به نشاندادن همسانی و ناهمسانیها و زمینههای بهوجودآمدن آنها بپردازد و آنها
را بسنجد و بكاود که مطابق با دیدگاه آمریكایی در مطالعات تطبیقی خواهدبودکه در آن،
به تشابه و همانندی و همچنین ،نقد مدرن توجّه بسیار میشود( .عبود،)117 :1999 ،
(الخطیب )46 :1999و (علوش)93 :1987،
 -1-1بیان مسئلب
در مطالعات تطبیقی ،تفاوت زبان دو اثر ،از نكاتی است که محققّان برآن تأکید کردهاند .طه
ندا معتقد است« :حدّ فاصل میان دو ادبیات در پژوهشهای ادبیات تطبیقی ،زبان است .تفاوت
زبان در اثر ادبی ،شرط انجام پژوهشهای تطبیقی در مورد آنهاست» (طه ندا )10 :1380،و
این دو شرط ،در این مطالعه وجود دارند ،بخصوص که یونان و ایران ،در کنار چین،
گوشههای مهمّ مثلث فرهنگی جهان را تشكیل میدهند .در شاهنامه هم این پیوستگی به
شكل نمادین ،درکار فریدون ،با تقسیم پادشاهی و جهان در میان سه فرزندش ،نشان
دادهشدهاست( .ن.ک :کزازی )198 :1384 ،شكی نیست که پیوستگی فرهنگی ایران و یونان
و داشتن فرهنگ اولیة مشترک ،یكی از عوامل تعیینکننده در بهوجودآمدنِ آثاری با
ویژگیهای مشترک در این ملّتها است.
از نظر حماسی یا پهلوانیبودن نیز دو اثر با این تعریف حماسه ،همسو شناختهمیشوند:
«توصیف اعمال پهلوانی و مردانگیها و افتخارا ت و بزرگیهای یك قوم ،به نحوی که در
برگیرندۀ مظاهر مختلف زندگی آنان گردد( ».صفا )3 :1369 ،ادیسه ،ساختار جامعه و
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اندیشههای یونانی و گرشاسبنامه ،تفكّرات و چارچوب جامعة ایران را نشان میدهد .ادیسه،
سرودۀ هومر ،شاعرحماسهسرای یونانی و سرایندۀ ایلیاد ،است .برخی ،وجود او را خیالی و
برخی ،وی را یونانی اصیل دانستهاند که در اواخر عمر ،نابینا شدهاست( .ن.ک :دیكسون
کندی :1385 ،ذیل هومر و تروا) خالصة ادیسه ،اینگونه است که اولیس ،پادشاه افسانهای
ایتاک و قهرمان ادیسه ،نامآورترین دالور پس از آشیل و طراح نقشة پاداش اسب چوبین به
تروا است .ادیسه ،در بیستوچهار سرود ،داستانها و ماجراهای اولیس در این سفر دهساله
است( .ن.ک :هومر )3 :1387 ،وجود خدایان و مخالفتهای آنان با بازگشت اولیس به
ایتاک (در دریا) و دیدار اولیس از دنیای سرد و زیر زمینی مردگان ،از موضوعات مهمّ مطرح
شده در این داستان است.
گرشاسبنامه ،سرودۀ اسدی طوسی و از حماسههای پیرو شاهنامه بهحسابمیآید.
گرشاسب ،نیای رستم است و در جریان خردشدن و دگردیسی اسطورهها ،پارههای وجود
او ،به سام و رستم بدل شده و در ادب حماسی ما ،منعكس شدهاست .وی در کتابهای
مذهبی باستانی ،پهلوان مغلوبنشدنی ،زندۀ جاویدان و از یاران موعود زرتشتی است .اسدی،
وی را فردی کامل معرفی میکند ،چنانکه در جنگهای سخت ،زبون نمیشود ،بر شیر ،ببر
و اژدها غلبه میکند و در روزِ مرگِ او ،آفتاب میگیرد و جانوران سوگواری میکنند .وی
در روزگار ضحاک و به فرمان او ،به پهلوانیهای متعدّد دست مییازد و موفّق میشود.
(ن.ک :یغمایی )5-23 :1386 ،گرشاسب ،سفرهای جنگی دریایی متعددّی دارد و چون این
سفرها ،با واقعیّت و روح سرزمینهای ایرانی ،همسو نمینماید ،اسباب ضعف پیرنگ را در
این داستان فراهم آوردهاست .ضمن اینكه فراواقعیّتهای آن ،چندان از راه رمز و رمزگشایی
به نتایج واالیی نمیرسد .از آنجاست که استاد صفا ،همچون ژول مول ،بخش عجایب و
شگفتیهای جزایر اقیانوس هند و ساکنان و موجودات آنها را در گرشاسبنامه ،متعلّق به
دورۀ اسالمی میدانند و غیرِاصلی حساب میکنند .این بخش ،مشابه داستانهای سندبادنامه
است و تأثیر اندیشههای هندی در آن مسلّم است و میتواند مأخذ داستانهای بعدی نیز
قرارگرفتهباشد( .ن.ک :صفا )288 :1369 ،عالوه برآن ،پرسش و پاسخهای گرشاسب با
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برهمن در مورد آخرت و آدم (ع) ،چگونگی بهشت و آفرینش ،نكوهش مذهب دهریان
و ...همگی بر باورهای اسالمی استوارند و با معتقدات باستانی ایرانیان ،متفاوتاند( .ن.ک:
اسدی طوسی )131-149 :1386 ،همة این موارد ،با وجود نهادههای حماسی و اسطورهای،
زمینة کاستهشدن از جنبة حماسی واسطورهای گرشاسبنامه را فراهم آوردهاند.
 -2-1پیشینب و ضرورت انجام تحقیق
گستردگی مطالعه و تحقیق در مورد هریك از این دو اثر ،به صورت مستقل ،قابل توجّه است
و البتّه ،منابع فارسی برای حماسه و گرشاسبنامه متعدّدند امّا مطالعهای که در آن به مقایسة
تطبیقی دو اثر بپردازند ،به نظر نرسید .برای پیشینة پژوهش ،میتوان به منابع زیر مراجعه کرد:
سرکاراتی ،در پژوهشی ،به بررسی شخصیّت و جایگاه گرشاسب در متون دینی و
حماسی کهن پرداخته و بقایای آن را در آثار ادبی دری ،از جمله سام نامه ،با سندیّت کامل،
نشان دادهاست( .ن.ک :سرکاراتی )5-38 :1376 ،مهرکی ،در مطالعة خویش ،بدین نتیجه
رسیده که بخشی از شاهنامة ابوالمؤید بلخی ،به شكل مستقل باقی مانده و اخبار گرشاسب
نامیدهشده و منبع اسدی در سرودن گرشاسبنامه است( .ن.ک :مهرکی)85-73 :1381،
طغیانی اسفرجانی هم به مقایسة اجمالی حماسههای ایرانی و غیرِایرانی پرداخته و از عناصر
مشترک در میان آنها سخن گفتهاست( .ن.ک :طغیانی اسفرجانی )98-130 :1377 ،آیدنلو،
ضمن معرّفی فعالیّتهای شاهنامهپژوهی زرّینکوب ،یافتن وجوه ،قواعد و اصول مشترک
حاکم بر حماسههای جهان را جالب امّا غیرِقابل اثبات دانستهاست( .ن.ک :آیدنلو به نقل از
زرّینکوب )79-70 :1381،سلطانی و ودی ،نبرد بر سر زن را در ایلیاد و ادیسه ،برابر با
کارکرد همای و بهآفرید در داستان گشتاسب و ارنواز و شهرناز در داستان ضحاک میداند.
(ن.ک :سلطانی و ودی )130-137 :1383 ،مدّبری و زارع ،سفرهای دریایی گرشاسبنامه
را برگرفته از داستانهای اسكندر و الحاقی دانستهاند( .ن.ک :مدبّری و زارع-280 :1388 ،
 )263کیانی ،در تحقیق خویش ،شخصیّتهای گرشاسبنامه را با شخصیّتهای شاهنامه
مقایسه کردهاست( .ن.ک :معتضدکیانی )42-44 :1391 ،ذوقی و ذاکری ،سوگواری را در
هشت اثر حماسی سنجیدهاند( .ن.ک :ذوقی و ذاکری )98-83 :1391 ،شاهنسی هم ادیسه را
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مجموعة روایات ایونی اژهای دانسته که برای اتحادبخشی بهکارمیرفتند( .ن.ک :شاهنسی،
 )167-162 :1383نوروزیپناه در توصیفی ،به مقایسة فردوسی و هومر و آثارشان با یكدیگر
پرداختهاست( .ن.ک :نوروزیپناه )458-497 :1368 ،بدوی در مطالعة خویش ،شاهنامه را
بسی برتر از حماسههای هومر نهادهاست( .ن.ک :بدوی )286-285 :1343 ،و محمودی،
صفات هنری ادیسه را با شاهنامه سنجیدهاست (ن.ک )45-23 :1393 :امّا هیچ تحقیقی در
مقایسة تطبیقی ادیسة هومر و گرشاسبنامة اسدی طوسی که این تحقیق عهدهدار انجام آن
است ،یافت نشد.
-2بحث اصلی
همسانی گرشاسبنامه و ادیسه را درسه سطح داستانپردازی ،ادبی و محتوایی میتوان مطالعه
کرد:
 -1-2نگاهی بب برخی از نببهاس داستانپردازس درگرشاسبنامب و اديسب
بررسی این دو اثر از حیث داستانی ،چنان گسترده است که نیاز به تحقیقی جداسر دارد امّا
این پژوهش ،چون از متن ترجمه شدۀ ادیسه بهره گرفتهاست ،تنها به برخی از عناصر
داستانپردازی میپردازد که عبارتاند از :راوی ،پیرنگ ،شخصیّتپردازی و تقدیرگرایی و
مطلقگرایی.
الف .قالب و راوس داستان :روایت داستان در ادیسه ،از زبان دانای کل ،با ترتیب زمانی و
تقدّم و تأخّر قابلِقبولی پیش میرود و سیر حوادث ،روالی منطقی و علّی و معلولی به روایت
میبخشد ،هرچند این پیوستگی علّی و معلولی ،همچون رمانها و آثار روزگار معاصر نیست.
پیوستگی حاصل از این شیوه ،با داستان فرعی در هم شكسته نمیشود و هرچند بخش
سفرهای تلماک برای پدر پرسی و دو سه مورد گزارشگری اولیس از سیرسة فسونكار و
سرزمین سیمریان که در آن به جهان زیر زمین راه مییابد ،شكل داستان در داستان را به اثر
القا میکند ،وحدت موضوعی با محوریّت اولیس و هدفش ،همچنان استوار باقی میماند.
اسدی در گرشاسبنامه ،داستان را از زبانِ سرایندۀ دهقان موبدنژاد که دانای کل داستان
است ،روایت میکند امّا ترتیب زمانی و تقدّم و تأخّر حوادث گرشاسبنامه ،از یك روال
منطقی و قانونمند تبعیّت نمیکند؛ به عبارت دیگر ،پیرنگ و طرح داستان ضعف دارد.
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(ن.ک :میرصادقی )64 :1388 ،در بخش پرسش و پاسخهای گرشاسب با برهمن ،این
گسیختگی و دورشدن از طرح و موضوع اصلی و اندیشة بنیادین ،محسوستر است .البتّه،
شاعر و سازندگان روایت حماسی ،پاسخ صریح و درخوری به چگونگی قرارگرفتن نریمان
در سلسلة گرشاسب ارائه نمیکنند و این مسئله ،چگونگی پیوستگی نریمان گرشاسب به
نژاد جمشید را مبهم میگذارد.
ب .شخصیّتپردازس و پويايی و ايستايی شخصیّتها :باید گفت که شخصیّتپردازی
تلماک ،اولیس و پنهلوپ و حتّی گروه خواستگاران ،در ادیسه ،بهخوبی صورت گرفتهاست.
شاعر با بیان ضعفهای بشری و تالشها و حیلهها وتوانمندیهای پیروزمندانه ،چهرهای
واقعی و گاه ماجراجویانه و خردمندانه به اولیس نسبت میدهد ،در حالیکه اسدی ،شخصیّت
گرشاسب را در انبوه پیروزیهای شگفتانگیز واقعی و فراواقعی قرارداده و وجه پهلوانی او
را با ایستایی کامل ،در پیروزمندی شكل دادهاست .البتّه از نظر شخصیّتپردازی هم،
شكستناپذیری و پرسشها و پاسخ های فلسفی ،نتوانستهاست سیمای کاملی از گرشاسب و
نریمان را نشان دهد( .ن.ک :بینیاز )70 :1387 ،ضمن اینكه در تغییر نظام قدرت در ایران
که با رویکارآمدن فریدون مشخص میشود ،هیچ کارکرد حمایتی یا مخالفتی ویژهای از
گرشاسبِ جهان پهلوان مشاهده نمیشود؛ این در حالی است که فردوسی ،آنجا که زال،
شاهد انتقال حكومت از کیانیان به لهراسپیان است ،بهزیبایی ،مخالفت او را عیان میکند.
(ن.ک :فردوسی ،1379 ،ج ،)407-406 : 4چراکه باالتر از حكومت ،چیز دیگری در عرصة
قهرمانی و ملّی وجود ندارد .از این رو ،اسدی در شخصیّتپردازی گرشاسبِ جهان پهلوان،
توفیق چندانی نیافتهاست.
کهنالگوها ،جوهرۀ حماسه را تشكیل میدهند و ساختن شهر و آرمانشهر ،از جملة
کهنالگوهاست .در تاریخ سیستان ،ساختن و بناکردن و پادشاهی آرمانی شهر سیستان ،به
گرشاسب نسبت دادهشدهاست (تاریخ سیستان )2-1 :1391،که در شخصیّتپردازی
اسطورهای وی قابل توجّه است امّا اولیس شهری نمیسازد.آرمانشهر وی ،با تكیه بر
ارجمندی کانون خانواده ،در جلوگیری از آزمندی زیادهطلبان و مبارزه با بدکاریهای
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اجتماعی ،خود را نمایان میسازد .ضمن اینكه سفر به جهان مردگان هم ،کارکردی اسطوره-
ای است .بازگشت اولیس به ایتاک ،تولد دوبارۀ او است و سفرش به جهان مردگان ،همچون
گیلگمیش ،گویا برای یافتن راز جاودانگی صورت میگیرد.
در نگاه کهنگرایانه ،گرشاسب با جنگافزار آیینی خویش ،گرز ،سه کار بزرگ انجام
میدهد :کشتن اژدهایی شاخدار به نام سرو ور ،کشتن گندرو دیو وسرانجام ،نبرد با دیوی
سناویذک نام و کشتن او (ن.ک :کریستن سن )23 :1355 ،و (کزّازی )291-289 :1368 ،و
بعدها ،این اعمال او ،به پهلوانان دیگری همچون سام و رستم نسبت دادهمیشوند( .ن.ک:
سرکاراتی)38-5 :1376 ،
ج .تقديرگرايی :قصّهها ،دارای ویژگیهایی چون خرق عادت ،پیرنگ ضعیف،
کلیگرایی ،ایستایی ،همسانی قهرمانان در سخنگفتن ،اعتماد به سرنوشت ،شگفتآوری،
استقالل حوادث و کهنگی هستند( .ن.ک :طاهری و مبارک )156 :1391 ،در قصّههای کهن،
کلیّتگرایی ،با تقسیمشدن به دو گروه دوست و دشمن ،نمود مییابد .ضمن اینكه همة
قهرمانان ،به یك شیوه سخن میگویند .در حماسهها ،تقدیر ،بر همهچیز و همهکس،
سایهافكن است.
در ادیسه ،آدمیان مقهور قدرت خدایان و اسیر چنگال خشم و هوسرانی آنها هستند.
هومر ،در بخش سفرهای تلماک ،غلبة تقدیر را آشكارتر بیان میکند :زئوس به پاس
کارگشایی و مهر و نواختش بر مردمان ،بازگشتی دشوار را برای آرگوسیان (واولیس)
میسگالید ...زئوس ،تیرهروزی و فرجامی مرگبار را برای ما رقم می زد و میبسیجید( ».هومر،
)15 :1379
گرشاسبنامه نیز به بخشش بیشتر از کوشش آدمیان ارج مینهد:
چنین گ فت گرشــــاســــب با رهنمون

کــه روزی نــبشــــتــه نــگــردد فــزون

از آن بخش کــایزد بكردســــت پیش

نــه کم گردد از رنج روزی نــه بیش
(اسدی طوسی)181 :1386 ،
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 -2-2نگاهی بب نببهاس محتوايی و انديشگانی درگرشاسبنامب و اديسب
این دو اثر اسطورهای  -حماسی هستند و یكی از غالبترین وجوه اسطورهها ،جنبههای
دینی آنهاست (ن.ک :مبارک )11 :1383 ،و در کنار آن ،معتقدات اجتماعی مردم نیز از
زبان شاعر در اثر راه مییابد .ضمن اینكه شاعر از شگردهای رزمی ،برای صحنهسازی
جنگهای خود بهره میگیرد؛ لذا ،این اندیشهها به ناگزیر در حماسهها یافت میشوند .با این
دید ،به بررسی این جنبه از ادیسه و گرشاسبنامه میپردازیم:
 -1-2-2معتقدات دينی
الف .خداوند و ارباب انواع :یونانیان کهن ،به ارباب انواع و خدایان نرینه و مادینة جاودانی
با شكل بشری ،البته هرچه زیباتر و برازندهتر و قویتر ،اعتقاد داشتند و اینهمه در ادیسه
پیداست .در این اثر ،گاهی آدمیان ،معشوق خدایان میشوند؛ مثل دلدادگی بغبانو کالیپسو،
به اولیس که بهخاطر سر باززدن او ،گرفتار طوفانش میکند .این داستان ،در سرودهای پنجم
تا سیزدهم ادیسه آمدهاست .درست همچون داستان گیل گمیش که ایشتر بانوخدا ،به انكیدو
عشق میورزد و چون انكیدو بهخاطر ترس از مسخشدن ،از مهرش سر بازمیزند ،او را نابود
میکند( .ن.ک :گیلگمیش )110 :1382 ،به این مجموعه ،باید خدایان اهریمنی ،غوالن و
دیوان را نیز افزود.
اعتقادات منعكسشده در گرشاسبنامه ،اندیشهها و باورهای اسالمی و توحیدی هستند.
شاعر میکوشد که آفرینش حضرت آدم را از خاک ،در پرسش و پاسخ گرشاسب و برهمن
مطرح کند و از آن دفاع نماید .برهمن در پاسخ گرشاسب ،اینگونه میگوید:
چو بنیــاد مــا از گــل آمــد درســــت

چنین دان کـه گـِل بود آدم نخســــت
(اسدی طوسی)145 :1386 ،

ب .نیايش و قربانیکردن :در ادیسه ،قربانیدادن برای خدایان ،پررنگتر از گرشاسبنامه
است و باژها و دعاهای مدام اولیس برای خدایان ،زئوس ،آتنه و ،...پیوندی خدایی را بر
سراسر این اثر رقم میزند:
«در آنجا ،رانهای ورزایانی بسیار را به پوزوئیدون که در پیمودن راهی دراز در پهنةدریا ،ما
را یار و دمساز بود ،پیشكش داشتیم ...اگر در شماری بسیار برخیانی را برای خدایان نامیرا ،آن
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باشندگان آسمان ،بهآیین پی نكرده ای ،وانخواهندت نهاد که آنان را بازبینی که دوستشان
میداری» (هومر.)72 :1379 ،

در گرشاسبنامه ،بتپرستان خویشتن را فدای بت میکنند ولی از قربانی و پیکردن
برای خداوند ،سخنی به میان نیامدهاست:
بــدان انــبــه انــدر یــكــی مــرد مســــت

بــه ســـنگی براز دور تیغی بــه دســــت

نشـــســ ـ تی گ هی ،گــاه برخــاســ ـ تی

برآن بــت بــه م هرآ فر ین خواســ ـ تی

پس از ناگه آن تیغ کش بُد به مشـــت

بزد بر شـــ كم ،برد ب یرون ز پشــــت

بــد و نیــك هرچ آشـــكــار و نهفــت

در آن ســال بُد خواســت یكســر بگفت
(اسدی طوسی)184 :1386 ،

ج .مرگ و دنیاس پس از مرگ :یكی از اندیشههای محوری در اسطورهها ،مسئلة مرگ
و دنیای پس از مرگ است( .ن.ک :قلیزاده )383 :1388 ،فردوسی در پاسخ به داد یا بیداد
بودن مرگ ،ناتوانی آدمی را گوشزد میکند( .ن.ک :فردوسی ،1379 ،ج )118-117 :2و
هومر هم دربارۀ مرگ میگوید:
«مرگ قانونی است ناگزیرکه آدمیان را به یكبارگی در بر میگیرد و حتّی خدایان نیز نمیتوانند آن
را از کسی که در چشمشان گرامی است ،باز دارند ،آنگاه که آن کس را «پارک» گجسته و
بیشگون ،آن خدای دلسخت مرگ ،فروگرفته است( ».هومر)47 :1379 ،

سرود یازدهم ادیسه ،بیان رسیدن اولیس به دنیای مردگان در تاریكی است .وی از
تیرزیاس تبسی که او را چنین مینكوهد ،پیشگویی زندگانی خود را میطلبد« :ای اولیس که
هزاران چاره و نیرنگ در آستینت هست ،چرا ای شوریدهبخت ،فروغ خورشید را وانهاده به
دیدار مردگان و این بوم بیگانه با شادی آمدهای؟» (همان .)190 :شهر سیمریان هم در فرجام
و کرانة زمین ،نمادی از دنیای مردگان در ادیسه است که اینگونه توصیف شدهاست:
«پوشیده از مه و ابرهای تیرۀ انبوه ،هرگز خورشید ،در آن هنگام که میدرخشد یا در آن هنگام که
به سوی آسمان پوشیده از اختران فرامیرود یا در آن هنگام که از آسمان به سوی زمین باز میآید،
با پرتوهایش آن شهر و کشور را برنمیافروزد و آن را دیدار نمیکند( ».همان)186 :
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در گرشاسبنامه ،برهمن در پاسخ به سؤال گرشاسب از آن جهان ،با آمیزهای از معتقدات
اسالمی و زردشتی ،ارواح را به دو دسته تقسیم میکند:
پس آن جان که زی روشـــنی یافت راه

و ز ا یدر شـــود گشـــ ته پاک از گ ناه

چو از خــاک یزدانش گویــد کــه خیز

بــه دســ ـ تش دهــد نــامــة رســ ـ ت خ یز

بــزودی شـــــمــارش گــزارد تــمــام

بــهشــــتــش دهــد جــای آرام و کــام

و گر ت یرهجــا نی بود زشــــت ک یش

همــان روز چون خوانــد ایزدش پیش

ســـــیــهروی خــیــزد ز شـــــرم گــنــاه

ســــوی چ ی نود پــل نبــاشــــدش راه

بــه بــادفــره جــاودان کــرده بــنــد

در آتــش بــه دوزخ بــمــانــد نــژنــد
(اسدی طوسی)139 :1386 ،

د .فراواقعیّتها و پیوستگی آنها با ابهام در زمان و مکان :یكی از وظایف هنر و ادبیات،
عملیساختن آرزوها و خواستههای تحقّقنیافتة ملّتهاست و حماسهها ،به دلیل داشتن
فراواقعیّتهای متعدّد ،پاسخگوی بسیاری از نیازهای بشریاند و از آنجا که «خصلت عمومی
روندهای فراواقعیّت ،فقدان قانونمندی طبیعی و عدم اتّباع از هنجارهای منطقی و جبر حاکم
بر آنهاست» (سرّامی ،)541 :1373 ،پس به عالم ناشناختهها و آغاز و انجام سرنوشت
نزدیكتراند و چون پاسخ به این سؤاالت ،بخشی از هستیشناسی اقوام را مشخّص میکند،
در محدودۀ کارکردهای حماسه و اسطوره قرا میگیرند که هدفشان پاسخگویی به سؤالهای
اساسی انسان است؛ از اینروی ،جهان حماسه ،آمیزش و آویزش جهان واقعیّت و فراواقعیّت
یا تدبیر و تقدیر است .این روند ،وقتی به اوج و کمال خود راه میبرد که با بیزمانی و
بیمكانی آمیخته میگردد.
جزایر ادیسه و گرشاسبنامه (جزایرایول ،لستریگونان ،آییه و ...در ادیسه و آبخوست
درخت واق واق ،هرنج ،رامنی ،هدگیر و ...در گرشاسبنامه) این گونهاند .مالقات
گیلگمیش با اوتنه پیشتم (نوح) ،برای یافتن بیمرگی هم ،در فراسوی تاریكی و در آن سوی
دریاها و جهانی فراواقعی رویمیدهد .درمیان شگفتیها و عجایب دو اثر مورد مطالعه ،برخی
از آنها شبیه به هم هستند:
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در سرود دهم ،سیرسة بغبانوی آوازهخوان ادیسه ،آدمیان را به خوک تبدیل میکند.
رامشگر دو سر و یك تن ،نیمی مرد و نیمی زن است .پولیفم ،غول یك چشم ادیسه ،با
اژدهای کبود چشم خونخواره ،سرزمین سیكلوپها که بیکشت و زرع همهچیز در آن می-
روید و جزیرۀ هردوزور که بیماری و پیری در آن راه ندارد و درخت بلوط نهانگوی ادیسه،
با بوی گل هوشربا ،استرنگ شبیه به انسان و صدای واق واق درخت و ...در گرشاسبنامه
از شگفتیهای این دو اثرند.
ه .ادو و ادوگرس :جادو در حماسهها ،ره به فراواقعیّت میبرد و از عناصر فعال و حاضر
در این داستانهاست .جادو در اندیشة ایرانی ،اغلب وابسته به اردوگاه بدی و اهریمنی است
و مطابق تعلیمات زرتشتی ،مردِ بهدین باید که از جادو وجادوگری بر حذر باشد ،چراکه
جادو ابزار اهریمن ،برای نابودی مخلوقات اهورایی است (ن.ک :قلیزاده )173 :1388 ،امّا
در ادیسه ،خدایان و جادوان ،هر دو جادوگری میکنند .آتنه و سیرسه ،بغبانوانی هستند که
بارها جادوگری میکنند .در سرود چهارم ،پیری از دریا بر میآید که برای رهاشدن از دست
اولیس و یارانش ،خود را به ریختهای گوناگون در میآورد:
«در میانة روز ،پیر از آب بهدرآمد ،شیران فربه دریایی را دید؛ آنها را از نظر گذرانید،
شمردشان  ...ما با فریادهایی بلند ،برجستیم و وی را در میان بازوانمان گرفتیم امّا او ،هیچ
فسونی را از یاد نبرد و فرونگذاشت .نخست ،شیری بود با یالی انبوه ،سپس اژدهایی ،پلنگی،
خوکی سترگ ،به آبی رخشان دیگرگون شد ،به درختی با شاخساران بلند .با اینهمه ،ما،
او را ،بیآنكه در کارمان سست شویم ،به دلی شكیبا فروگرفتهبودیم( ».هومر)71 :1379 ،

در سرود پنجم ،نیمهخدای لیو کوته که در پیكرۀ مرغی نوروزی درآمده است ،برکنارۀ
کلك اولیس مینشیند و با دلسوزی بر اولیس ،او را به سرزمین فئاسیان راهنمایی میکند و
میگوید:
«این سرانداز خدایانه را بستان و بر سینهات بگستر ،با آن ،بیمی از رنج بردن و ازمیانرفتن
نخواهدبود امّا بیدرنگ ،در آن هنگام که دستانت کرانه را در سود ،آن را از هم فروگشای
و به دور از کناره ،در دریای میگونش در افكن؛ پس ،خود بازگرد( ».همان)96-97 :
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در گرشاسبنامه ،جادوگری از بدکاران به ظهور میرسد .در شاهنامه نیز جادو و
جادوگری نكوهیدهاند .یكی از جادوگریهای گرشاسبنامه ،در جنگ علیه ایرانیان به کار
بستهمیشود:
بــد از خیلشــــان جــادوان بیشـــمــار

گــرفــتــه بــیانــدازه پــرنــده مــار

بــه افســــو ن گری بر ســــر ت یغ کوه

شــــدنــد از پس پشــــت ایران گروه

هــمــی مــار کــردنــد پــرّان رهــا

نــمــودنــد از ابــر انــدرون اژدهــا

ت گرگ آوریــدنــد بــا بــاد ســــخــت

پس از بــاد ســـرمــا کــه درّد درخــت
(اسدی طوسی)348 :1386 ،

و .خواب و رؤيا :رؤیاها ،پیوند غریبی با فراواقعیّت ها دارند و ره به سوی سراپردۀ سپهر
برین میبرند .خواب و خوابگزاری در حماسهها ،اسباب پیوند با جهان مینوی و برین هستند.
پنهلوپ در خواب میبیند که شاهینی از کوهسار فرودمیآید و غازهایی را که گندمهای
خیساندۀ خانة او را میخورند ،میشكند و میکشد .سپس ،به آسمان میرود ،در حالیکه
پنهلوپ بهشدّت گریهمیکند .همان شاهین بازمیگردد و تعبیر خوابش را که بازگشت اولیس
و کشتن خواستگاران آزمند و شكمباره است ،به او میگوید( .ن.ک :هومر)342 :1379 ،
در گرشاسبنامه هم ،برهمنی گذشته و آینده را در خواب میبیند و با گرشاسب ،از
شیری که پیش از آن کشته و پیروزیای که بر سپاه و شاه کابل خواهدیافت ،سخن میگوید:
بپرســـ ید گرشــــاســــب از راه راســـت

چه دانســـتی این و آگهیت از کجاســـت

بــگــفــتــا کــز انــدیشـــــة دوریــاب

بــبــیــنــم هــمــه بــودنــیهــا بــه خــواب
(اسدی طوسی)131 :1386 ،

ز .فال و پیشگويی :بخشی از فراواقعیّتها ،در پیشگوییها و به فال نیك یا بد گرفتن ،نهفته
شدهاست .اخترشماران و دانایان ،در رأس این امور قرار دارند وگاهی ،آگاهیهای
خوشایندی چون تولّد پهلوان و ...را به جویندگان سرنوشت ارائه میکنند.
در سرود دوّم ادیسه ،پیری کهنسال ،از پرواز و نزاع دو شاهین ،تیرهروزی و تباهی را
برای خواستگاران پنهلوپ پیشبینی میکند که سرانجام ،درست از آب در میآید( .ن.ک:
هومر )29 :1379 ،در سرود پانزدهم ،پرواز شاهینی از راست به چپ که غاز سفیدی را به
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منقار دارد ،به فال نیك گرفته میشود ،ضمن اینكه در سرود هفدهم ،پنهلوپ ،عطسة تلماک
را به فال نیك میگیرد (همان )305 :و نیز در گرشاسبنامه ،خبردادن پیرمرد برهمن از نامة
درخواست کمك اثرط از گرشاسب و پیشگوییهای سه گانة او دربارۀ گرشاسب ،جالب
هستند :خودداری از نوشیدن جامآلودۀ دختر شاه کابل ،خودداری از رفتن به خانة زن البهگر
در پیش روی سپاه و فرستادن کس دیگر به جای خود ،ساختن سدّی در برابر شنها برای
شهر سیستان ،بهخاطر مصونماندن از آسیب شنها و ریگبنیادبودن آن( .ن.ک :همان)194 :
 -3-2حال و هوا و شگردهاس رزمی و حماسی
الف .نگها :در ادیسه ،خواننده با رزم و دالوری و مبارزههای فردی و گروهی ،روبهرو
نیست و اگر در سرانجام کتاب ،اولیس ،به یاری تلماک ،با خواستگاران پنهلوپ مبارزه
میکند ،تنها رزمی گروهی به نمایش گذاشتهمیشود امّا چون تصاویری بیپرده از مرگ را
به نمایش میگذارد ،بسیار مؤثّر است؛ نظیر« :اولیس تیر را درافكند ،تیر در گلوگاه آنتینوس
فرونشست؛ گردن نغز وی را فروسفت و از دیگر سوی بهدرآمد .مرد واژگونه فروغلتید».
(هومر )376 :1386 ،امّا گرشاسبنامه ،رزمنامهای کامل است .در این منظومه ،جنگهای
گرشاسب ،بیشتر به شكل تنبهتن ،با پهلوانان و یا موجودات اهریمنی بسیار نیرومند ،مثل
اژدها و کرگدن است .البتّه جنگهای گروهی نیز در آن وصف شدهاند.
ب .ر زخوانی پهلوانان :جنگ و مظاهر مختلف آن و از جمله رجزخوانی ،در ادیسه و
گرشاسبنامه انعكاس یافتهاست .یكی از این اعمال ،گفتارهای حریفان در تحسین خود و
نژادگیشان و بیان توانمندیهای برتریدهنده بر رقیب ،تقبیح اعمال و نژاد دشمن و بیان
ضعفهای اوست .نمونهای از رجزخوانی اولیس در جمع فئاسیان:
«از هماوردی با هیچیك تن در نخواهمزد ،هیچکس را برکنار نخواهمداشت ،میخواهم همة
قهرمانان را بشناسم ،رویاروی بیازمایم ...امّا استوار میگویم :من در این هنر رزمی ،از همة آن دیگر
میرایان که بر پهنة خاک میزیند و بر آن نان میخورند ،برترم( ».هومر)134 :1379 ،

و نمونهای از رجزخوانی در گرشاسبنامه:
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بكوبم بــه گرز گران ســـرت پســــت

کنم رخش از خون بر و تیغ و دســــت

ن یرزی تو و هرچــه لشـــكرت پــاک

بر زخم گرزم ،به یك مشـــت خاک
(اسدی طوسی)98 :1386 ،

ج .نامپوشی :نامپوشی ،از ویژگیهای قهرمانان حماسههاست و قهرمانان با مخفیداشتن نام
خویش ،راه نفوذ دشمنان را فرومیبندند؛ گویی نام و نامدار ،یكی بیش نیستند و دستیابی به
هریك از آنها ،دستیافتن بر دیگری است .اولیس ،در سرود نهم ،خود را به پولیفم (غول
یك چشم) «هیچکس» معرّفی میکند و در سرود چهاردهم ،او خود را کاستور پورهیالکس
و از سرزمین کرت معرفی میکند( .ن.ک :هومر )161 :1379 ،گرشاسب نیز در حرکت به
سوی شام ،بیسپاه و بنه حرکت میکند تا کسی از کار او سر درنیاورد .او هویّت خود را از
مرد بازرگان کاروان رومیه و از شاه روم ،پنهان میدارد.
د .آزمون و آزمودن :در آثار حماسی ،برای اثبات سخنان و ادعاها ،آزمایشهایی انجام
میگیرد تا درستی و نادرستی یا گناهکاری و بیگناهی اشخاص پدیدار گردد .در شاهنامه،
منوچهر ،زال و خردمندیش را میآزماید و . ...
در ادیسه ،پنهلوپ ،همسر وفادار اولیس ،شرط همسری خود را برای خواستگاران،
موکول به کاری میکند که تنها از عهدۀ اولیس برمیآید« :اینك ،زمان آزمونی است که
من فراپیشتان مینهم :آنکس که با دست و بهآسانی و بهتر از همگنان ،کمان را بكشد و از
میان ردهای از دوازده تبر بگذراند ،شوی من خواهدبود( ».هومر .)362 :1379 ،در
گرشاسبنامه نیز روایتی به کشیدن کمان مربوط میشود که آن را شاه روم ،برای دامادی
خواستگاران دختر خویش نهادهاست و تنها گرشاسب ،توفیق انجام آن را مییابد:
ســـپه بد چو با ید به زانو نشـــســــت

بــه دیــدار دلــبــر بــیــازیــد دســـــت

کمــان را ز بــاالی ســـر برفراشــــت

به انگشــت چون چرخ گردان بگاشــت

بــه زانــو نــهــاد و بــه زه بــرکشــــیــد

پس آن گاه نر مك ســــه ره برکشـــ ید

چهارم درآهخت از آنســـان شـــگفت

که هر دو کمان گو شه گو شش گرفت
(اسدی طوسی)210 :1386 ،
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نكته در اینجاست که هر دو روایت در زهکردن کمان ،پاداش قراردادن زن ،درآمدن
پهلوان در جامة ناشناس و دوری محلّ ماجرا از ایران ،روم و یونان ،مشترک و همسان هستند.
ه .کینخواهی و انتقام :داستانهای رزمی ،آگنده از عنصر کینستانی و انتقام هستند.
سرّامی میگوید« :اگر مایة اصلی داستانهای بزمی ،مهر است ،جوهر واقعی داستانهای
رزمی ،بیگمان کین خواهدبود» (سرّامی.)648 :1373 ،
در سرود بیستودوم ،انتقام اولیس از خواستگارانی که در خانة او به شادخواری و
خوشگذرانی مشغولاند و یا انتقام خدایان از اولیس ،سبب سرگردانی ده سالة او و همراهانش
در دریاها میشود .پوزوئیدون (خدای دریاها) ،چون اولیس ،پولیفم (غول یك چشم) ،یعنی
فرزند او را کور کردهاست ،اولیس را در جهان سرگردان میکند .فرزند آگاممنون هم ،به
انتقام خون پدر ،قاتل او را که اژیست است ،میکشد( .ن.ک :هومر )378 :1379 ،در
گرشاسبنامه ،فغفور چین ،پس از آگاهشدن از کشتهشدن فرزندش به دست نریمان،
لشكرآرایی میکند و آمادۀ هماوردشدن با گرشاسب ،به خونخواهی فرزندش میشود.
و .سفر و سفرهاس دريايی :سفر ،از کهنالگوهای اساطیری است .سفرهای تمثیلی و
سفرهای آفاقی ،نمونههایی از این اندیشه در حماسهها و مكاتب عرفانی هستند .تفاوت
سفرهای فراوان دریایی ادیسه و گرشاسبنامه ،در این است که اولیس ،از ناچاری به جزایر
پناه میبرد ولی گرشاسب برای فتح و دیدن شگفتیها یا مبارزه با جانوران ،به آن جزایر وارد
میشود .البتّه ،آفاقیبودن سفرهاف مشترک است( .ن.ک :واردی )228-218 :1384 ،جدای
از وجود سكّانداران و ناخدایان ماهرو یا توانمندی قهرمان برای گذر از دریا ،آنچه این نوع
سفرها را کامل میکند ،نبود خشكسالی و قحطی و بلكه فراوانی نعمت است.
در گرشاسبنامه ،با وجود سفرهای دریایی بسیار ،اسدی ،توصیف دقیقی از اینگونه
سفرها بهدستنمیدهد .در مقایسة آن ،با وصف خشكیها و بیابانها ،این نكته آشكار
میشود که سراینده ،مطالب منبع مورد استفادهاش ،یعنی اخبار گرشاسب را به نظم
کشیدهاست .به عبارت دیگر ،نشانههای اقلیمی در ادیسه ،قویتر و غنیتر از گرشاسبنامهاند.
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 -4-2معتقدات ا تماعی
الف .عمرهاس طوالنی و شبب اودان :یكی از کهنالگوها ،یافتن راه گریز از مرگ و
رسیدن به جاودانگی است .در شاهنامة سترگ ،انوشیروان ،با فرستادن برزویه به هند ،درصدد
یافتن داروی جوانی است .در اسطورۀ میانرودان ،گیلگمیش ،ظلمتها را درمینوردد تا
گیاه بیمرگی را از اوتنه پیشتم بگیرد ...و سرانجام ،آن را مییابد امّا در غفلتی جانكاه ،مار
برآن دست مییابد و وی ،دردمند و تهیدست ،به اوروک باز میگردد( .ن.ک :گیلگمیش،
)180-159 :1382
شاید بتوان جاودانگی و دگردیسی برخی از خدایان ادیسه را با عمرهای طوالنی
(گرشاسب با  733سال ،ضحاک با 1000سال و برهمن رومی با  900سال) در گرشاسبنامه
برابر نهاد که در راستای آرزوی گریز از مرگ شكل گرفتهاند.
ب .زن ،خانواده ،نژادگی :در ایلیاد و ادیسه ،دو چهره از زن نشان دادهمیشود .باری در
ایلیاد ،ربودهشدن زنی ( هلن) ،اسباب جنگ دهسالة اسپارتیان و ایونیان را با ترواییان فراهم
میکند( .ن.ک :هومر )2 :1387 ،در ادیسه ،کارکرد پنهلوپ در برابر خواستگاران آزمند و
بافتن جامة مرگ وکوشش دهسالة اولیس ،با محوریت زن و خانواده سامان میگیرد .پنهلوپ،
در ادیسه ،برای حفظ وفاداری خود ،به نیرنگهایی دست میزند .در سرود هفتم« ،آرته»،
مادر نوزیكا ،به خردمندی ستودهمیشود .کارکرد دایة اولیس در بازشناسی و کمك به او،
برای انتقامگرفتن از خواستگاران ،او را زنی شایسته مینمایاند .در ادیسه ،ارواح مردگان هم
نگران خانوادۀ خویشاند.
در گرشاسبنامه ،از اینهمه ارج و قرب خبری نیست .فقط در آغاز داستان که جمشید
از دست ضحاک به زابلستان میگریزد ،با دختر شاه زابل روبهرو میشود و او را به همسری
میگیرد .در این میان ،دایة آن دختر ،پیشگویی شگفتی میکند:
مــراو را زنــی کــابــلــی دایــه بــود

کــه افســـون و نیرنــگ را مــایــه بود

نهــان ســ ـ پ هرآ نچــه گ ف تی ز پ یش

ز گــفــتــار او کــم نــبــودی نــه بــیــش

پســـر بــاشــــدت زو یكی خوب چهر

که بوســــه د هد خاک پایش ســـپهر
(اسدی طوسی)47 :1386 ،
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و سرانجام ،گرشاسب از همین نژاد سر برمیآورد .اهمیت داشتن نژادگی در ادیسه و
گرشاسبنامه ،مورد تأکید قرارگرفته است .اگر گرشاسب ،نژاد به شاهان بزرگ اسطورههای
ایران میرساند ،پهلوانان ادیسه هم ،نژاد به خدایان میرسانند و اینهمه ،بیانگر اهمیّت نژادگی
است.
ج .طبقات و ويژگیهاس ا تماعی :از میان طبقات مختلف اجتماعی ،شاهان و پهلوانان
هستند که هر دو اثر (ادیسه و گرشاسبنامه) ،بدانها توجّه ویژه دارند .از اینروی ،دیگر از
نحوۀ زندگی مردم فرودست سخنی به میان نمیآید .البتّه ،وصف مهمانداری اومة خوکبان
از اولیس ،اندکی ،سامان زندگی این فرودستان را آشكار میکند .ازکارهای وابسته به طبقات
اجتماعی ،بزمهایی است که پیدرپی تكرار میشوند تا آنجا که در ادیسه ،بادهافشانی بر
خاک و گستردن خوان ،از تكراریترین کارها هستند .در سرود نهم ،اولیس میگوید :هیچ
چیز خوشتر و دلپذیرتر از شادی و شادخواری و شنیدن آواز نیست( .ن.ک :هومر:1379 ،
 )148در گرشاسبنامه هم اغلب بعد از هر پیروزی ،بزمی برگزار میشود:
دریــن بــزمــگــه شــــادی آراســــتــنــد

مهــان را بخوانــدنــد و می خواســـتنــد
(اسدی طوسی)88 :1386 ،

نكته قابل توجّه در ادیسه که گرشاسبنامه از آن تهی ماندهاست ،مجالس مشاورۀ خدایان
و ...است که پیوسته برگزار میشود .سیكلوپهای وحشی ،مشاوره ندارند ولی در سرودهای
ششم تا نهم ،فئاسیان یاریگر اولیس ،پیوسته جلسات مشاوره برپا میدارند( .ن.ک :هومر،
)110 :1379
د .مهماننوازس و ارمغاندادن :مهمان حبیب خداست و در فرهنگ ملل ،گرامیداشت
مهمان ،از اهمیت خاصی برخوردار است .در سرود چهاردهم ،زئوس (خدای خدایان)
پاسدار مهمانان نامیدهمیشود و علّت مهماننوازی ،ترس و هراس از زئوس بازگو میشود.
اومة خوکبان ،به هنگام پذیرایی از اولیس میگوید« :مرا حقّ آن نیست که حتّی اگر کسی
به نزد من آید ،بینواتر از تو ،آیین گرامیداشت مهمان را فرونگذارم» (هومر.)239 :1379 ،
در گرشاسبنامه ،پذیراییها و مهمانیها ،برای شاهان و پهلوانان است و رنگ حكومتی
دارد:
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بزد کوس و با لشـــكر و پ یل و ســـاز

ســـه منزل شـــد از پیش ضـــحاک باز

فــرودآوریــدش بــه ایــوان خــویــش

ســـران را ه مه خوا ند مه مان خویش

ک یانی یكی جشـــن ســــاز ید و ســـور

کــه آمــد ز م ی نو بــدان جشـــن حور
(اسدی طوسی)111 :1386 ،

 -5-2نببهاس ادبی
چون در این تحقیق ،ترجمة ادیسه مورد استفاده قرارگرفتهاست ،مقایسةزبانی ،موسیقی
معنوی ،موسیقی کناری (قافیه و ردیف) ،موسیقی داخلی (موسیقی کلمات،جملهها ،واجها
و صدامعنایی) لحن و سایر صنایع ادبی را نمیتوان سنجش کرد امّا از نظر صنایع بدیعی
(تشبیه ،استعاره ،اطناب ،ایجاز ،اغراق و مبالغه و )...و وصف ،میتوان شباهتها و
اختالفهایی را در دو اثر یافت.
الف .کاربرد صنايع بديعی و تصويرساز :وصف برای فضاسازی ،القای اندیشة خاص و...
مورد استفاده قرارمیگیرد و از ابزارهای تأثیرگذاری بر خواننده است .عمدهترین مشخصة
ادیسة هومر ،داشتن تشبیهات گوناگون و فراوانی اوصاف و تكرار آنهاست؛ «آتنه ،الههای با
چشمان فروزان و یا خدای تدبیرها خواندهمیشود .اولیس هم پیوسته ،دانندۀ هزار چارهگری
و پوزوئیدون برندۀ زمین گفتهمیشود و ایتاک ،جزیرهای است که اطرافش را خیزابهها
گرفتهاند( ».هومر)11 :1379 ،
وصف صبح و غروب و شب ،وصف دریا ،کشتیها و جزایر نیز بسیار زیاد است و اطناب
در توصیف بزمهای خواستگاران و پذیرایی و خدمتکردن پرستندگان برای مهمانان و در
توصیف گستردنیها و صندلیها و چهرههای جدید ،بهفراوانی مشاهده میشود .توصیفات
تصویری و نمایشگونة روبهروشدن اولیس با همسرش و پسرش ،تلماک ،بسیار زنده و گیرا
و نیرومند است ،همچنان که نبرد تنبهتن اولیس با خواستگاران .وصف دلتنگی و اشك
ریختن اولیس و پنهلوپ یا خشم و اندوه تلماک ،خواننده را بهشدت متأثّر میکند.
از وجوه بارز گرشاسبنامه هم ،تصویرسازیهای هنرمندانه و وصفهای دقیق اسدی
طوسی است .این تصویرها ،در رزمها و پهلوانیها ،پررنگ تر و اغراقآمیزتر هستند:
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غو و هایوهوی از دو لشــكر بخاســت

جهان پر دهاده شــد از چپ و راســت

بــغــرّیــد بــر کــوس چــرم هــژبــر

دم نــای رویــیــن بــرآمــد بــه ابــر

پر از اژدهــا گشــــت گردون ز گرد

پــر از شـــــیــر هــامــون ز مــرد...
(اسدی طوسی 261 :1386 ،و نیز )230

البتّه تصویرسازیهای اسدی ،فقط به رزم و پهلوانی و جنگاوری منحصر نمیشود و او
در وصف بزم نیز تصاویری زیبا خلق کردهاست:
مــی زرد کــف بــر ســــرش تــاخــتــه

چـــو درّ از بـــر زرّ بـــگـــداخـــتـــه

شــــهــان پــاک بــا یــاره و طــوق زر

هــمــان پــهــلــوانــان بــه زرّیــن کــمــر

شــــده هر دل از خ ّر می نــاز جوی

لــب مــیکشــــان بــا قــدح رازگــوی

نـوازن نـوازنــده در چـنــگ ،چـنــگ

ز دل برده بگمــاز چون زنــگ ،زنــگ
(همان)70:

صنایع تشبیه ،تشخیص ،هماوایی ،کنایه ،تكرار و اغراقی که در این اشعار وجود دارد،
جنبة مبالغه و اغراق را که خصوصیّت اصلی حماسه است ،در آن قویتر ساختهاست .بسیاری
از تشبیهات اسدی ،زیبا و پسندیده هستند امّا در توصیف جزایر و شگفتیهای آنها ،صریح و
موجز سخن میگوید و تصاویری را که بهدستمیدهد ،کلّی و بدیهی است ،نه مفصّل و
دقیق؛ شاعر نتوانستهاست از آنها ،تصاویر رزمی و بزمی بیافریند.
در گرشاسبنامه ،ایجاز و اطناب ،هردو ،بهکارگرفتهمیشوند .شعر اسدی در هنگام پند
و پرسش و پاسخ ،نظمی ساده است و نشانههای بدیعی و بیانی ،کمتر در آن بهچشممیخورد؛
مثل بخش پاسخهای برهمن به گرشاسب که اغلب هم ،پاسخها از پرسشها خیلی
طوالنیترند .اسدی ،تشبیهات را در شرح رزم و بزم و بیان زیبایی و وصفها بهکارمیگیرد.
نمونة تشبیهات اسدی:
پســــر زاد مــا هی کــه گ ف ت یش م هر

فــرودآمــد انــدر کــنــار ســـــپــهــر

ب ـه خــوبــی پــری و بــه پــاکــی هــنــر

بــه پ ی كر ســــروش و بــه چ هره پــدر
(همان)63 :

نمونة استعارههای اسدی:
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بـمــانــدش دو گـلـنــار خـنــدان نـژنــد

بــجــوشـــــیــد پــوالدش انــدر پــرنــد

دو گــویــا عــقــیــق گــهــرپــوش را

کــه بــنــده بــدش چشــــمــة نــوش را
(همان)48-49 :

نمونة اغراق و اطناب در گرشاسبنامه:
بــه مــه برشــــد از عــاج مهره خروش

جهــان آمــد از نــای رویین بــه جوش

دل کــوس بســــتــد ز تــنــدر غــریــو

ســــرخشــــت بــرکــنــد دنــدان دیــو

پر از خــاک شــــد روی مــاه از نبرد

پر از گرد شــــد کــام مــاهی ز گرد
(همان)66 :

ب.کاربرد رنگها :رنگها ،نشان طبیعتگرایی هستند .در ضمن ،میتوان میان رنگها و
روحیّات کاربران آنها ،پیوند برقرارکرد .توجّه به رنگها و ترکیباتی که با آنها
ساختهمیشود ،در ادیسه بیشتر از گرشاسبنامه است و این ترکیبات رنگین ،اغلب تكرار
میشوند :بغ سیاه ،فدریای بنفش ،شال سپید ،دریای خاکستری ،بادبانهای سپید ،کشتیهای
شنگرفگون ،گیلویی مینارنگ ،دیبای ارغوانی و ...امّا در گرشاسبنامه ،این تكرار و توجّه
به رنگها ،کمتر دیدهمیشود و اگر هست ،به ضرورت قافیه برای مرد و درفش ،زرد و بنفش
آورده میشود:
چنین تــا فروشــــد ســـپهری درفش

ز شــــب گشــــت زرب فت گیتی بنفش
(همان)388 :

ج .اعداد و حروف :اعتقاد به نیروهای نهفته در اعداد و حروف و سعد و نحس آنها ،در
نزد اقوام و ملل وجود دارد .ایرانیان ،اعداد یك ،هفت ،چهل و هزار را گرامی میدارند.
ترکان ،اعداد نُه و هجده را ارج مینهند و مسیحیان ،عدد سه را عزیز میگیرند .در شاهنامه
هم ،هفتخوانها ،نمادی از بزرگداشت عدد هفت است .در ادیسه ،اعداد هفت ،نُه و
هجده ،بارها تكرار میشوند و عدد نُه ،بیشتر از همه .این کار ،برای محدود و زمانمندکردن
صورت میگیرد ،ضمن اینكه میتواند بیانگر اهمیّت این اعداد در نزد هومر و یونانیان باشد:
«نه روز ،بر دریا فرا میرفتم و فرودمیآمدم .در دهمین شب دیجور ،خدایان مرا به کرانة
آبخوست اوگیژی رساندند( ».هومر)93 :1379 ،
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در گرشاسبنامه از این تكرار و اهمیت دادن خبری نیست؛ امّا شاعر به تبعیت از سبك
دوران در تصویرسازی از شكل حروف بهره میگیرد:
خــدنــگــیــن الــف از خــم نــون و دال

برون رانــد و بر دوختش هر دو بــال
(اسدی طوسی)53 :1386 ،

 -3نتیجبگیرس
چون سرودهشدن ادیسه ،بسی پیشتر از گرشاسبنامه است ،شاید بتوان گفت که اسدی در
برساختن سفرهای دریایی گرشاسب ،به ادیسه نظر داشته است امّا میدانیم که پس از شاهنامه،
عناصر هندی بیشتری در حماسههای ایرانی پدیدار میشوند که برگرفته از داستانهای
دریانوردانی است که به هند مسافرت میکردهاند .بنا بر خصایص فنی حماسهها ،مشابهتهای
متعددّی را میتوان در هر دو اثر یافت که در بخش داستانی ،پیرنگ ضعیف ،تقدیرگرایی،
ایستابودن شخصیّتها از آن جملهاند و در بخش ادبی و با درنظرگرفتن ترجمهبودن ادیسه،
شباهتها و همسانیهایی را در اغراقها و مبالغهها ،اوصاف و ...میان دو اثر میتوان یافت و
در بخش محتوایی و اندیشگی ،اشتراکهایی را در حوزۀ ابهام در زمان و مكان ،عمرهای
طوالنی قهرمانان ،شگفتیهایی چون غوالن ،دیوان و ،...فراواقعیّتها ،پیشگوییها ،جادو و
جادوگری ،خواب ،زن ،و نژادگی و ...که نمایانگر جوهرۀ مشترک حماسهها هستند و از
آبشخور ناخودآگاه جمعی اقوام و ملل سیراب میشوند ،نه از تأثیر و تأثّر شاعر و متن و یا
ادبیاتی از شاعر و متن و ادبیات دیگر .البتّه ،باید توجّه داشت که این عناصر ،از طبیعی و
اصیلبودن نوع حماسه در دو اثر نیز خبر میدهند و بیانگر بازتاب خودآگاهانة کوششهای
هر دو قوم ایرانی و یونانی یا اقوام هند و اروپایی است که دارای خویشاوندی و پیشینة کهن
مشترک هستند.
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حماسی» .تحقیقات تعلیمی وغنایی زبان و ادب فارسی .شمارۀ  ،13صص .83-98
 -4سرکاراتی ،بهمن« .)1376( .بازشناسی بقایای افسانة گرشاسب در منظومههای حماسی ایران».
نامة فرهنگستان .شمارۀ  ،10صص .5-38

 -5سلطانی ،علی و ودی ،آذر« .)1383( .زن در اساطیر» .کتاب ماه هنر و ادبیات .شمارههای
 75و ،76صص .130-137
 -6شاهنسی ،شیدا« .)1383( .درآمدی برحماسة ادیسه» .کتاب ماه هنر .شمارههای  76و،75
صص .162-167
 -7طغیانی اسفرجانی ،اسحاق« .)1377( .مقایسة اجمالی حماسههای ایرانی و غیرایرانی» .دانشكدۀ
ادبیات و علوم انسانی اصفهان .شمارۀ  ،12صص .98-130
 -8محمودی ،محمود« .)1393( .کاربرد صفت هنری در شاهنامه و ادیسه» .کهننامه ادب فارسی.
دورۀ پنجم ،شمارۀ  ،2صص .23-45

 -9مدبری ،محمود و زارع ،زهرا« .)1388( .بررسی تطبیقی سفرهای دریایی گرشاسب و
داستا ن اسكندر» .شمارۀ  ،16صص .263-280
 -10معتضد کیانی ،خداداد« .)1391( .منش قهرمانان درگرشاسبنامه» .رشد آموزش ادب فارسی.
شمارۀ  ،103صص .42-44
 -11مهرکی ،ایرج« .)1381( .منبع اسدی در سرودن گرشاسبنامه» .مجلة دانشكدۀ علوم انسانی
سمنان .شمارۀ ،3صص .73-85
 -12نوروزیپناه ،علی« .)1368( .فردوسی و هومر» چیستا .شمارۀ  ،64صص .485-497
 -13واردی ،زرّین« .)1384( .بازگشت؛ نیم نگاهی به سفرهای ادیسه و منطقالطیر» .مجلة علوم
اجتماعی و انسانی شیراز .دورۀ  ،22شمارۀ ،3صص .218-228

207

