ا
دبیات
ت
ط
ب
ی
ق
ي ،ساﻝ س

وﻡ ،
شمارة 9؛ ﺹ 161ـ141

نﮕاﻫﻰ تﻄبيقﻰ به

شاﻫنامﺔ فردوسﻰ و ايلياد و اديسه ﻫومر
ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻤﺘﺤﻦ

*

ﺭﻭﺡﺍﷲ ﻣﻈﻔﺮﻯ

**

چكيده

كليدواژهﻫا :حماسه ،فردوسﻰ ،هومر ،شاهنامه ،ايلياد ،اديسه ،شعر.
* .عضوهيئتعلمىدانشگاهآزاداسالمىـواحدجيرفت.
** .دانﺶآموختﺔدانشگاهآزاداسالميـواحدجيرفت.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ/1 :

87/7؛ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘ

ﺬﻳﺮﺵ:
87/10/5
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فردوسﻰ از نامورترين حماسهسرايان دنيا و از افتﺨارات زبان فارسﻰ است كه در اشعار
خود از تاريﺦ ايران باستان و اعتقادات و باورهاﻯ كهن ايرانﻰ بهرهها جسته و اثرﻯ بزرگ
با نام شاهنامه خلﻖ كرده است.
جستار حاﺿر ،نگاهﻰ تطبيقﻰ به اثر جاودانﺔ اين شاعر پارسيﮔوﻱ و حماسﺔ هومر ــ شاعر
نابيناﻯ يونانﻰ ــ است .شايد در اولين نگاه ،حماسﻰبودن اين دو اثر نمايانتر باشد؛ اما
با نگاهﻰ عميﻖتر ،مﻰتوان ديدﮔاه برابر و متفاوت ميان آن دو را بررسي كرد ،كه همين
مطلﺐ ،مدار اﺻلﻰ اين نوشتار است.
در اين مقاله سعﻰ شده است در ح ّد امﻜان ،از تفاوتهايﻰ كه در انديشﺔ اين دو شاعر ديده
مﻰشود ،به ابعاد شﺨﺼيتﻰ ،نوﻉ ّ
تفﻜر و ه ّمت آن دو پﻰ برده و در اين راستا نتيجهاﻯ
بﻰطرفانه ﮔرفته شود.

ادبیات ت

ﻡ ،شمارة 9
طبیقی ،ساﻝ سو

مقدمه

مشهورترين حماسههاﻯ موجود در ادبيات جهان ،ابتدا در ايران و هند و بينالنهرين در

قارﺓ آسيا و يونان و رم باستان در مﻐرﺏزمين و سﭙﺲ در كشورهاﻯ اروپايﻰ ،مانند انگلستان،
آلمان ،فرانسه و ايتاليا شﻜﻞ ﮔرفته است.

قديميترين منﻈومﺔ حماسﻰ درقلمرو ادﺏ جهان را اسطورﺓ ﮔيلگامﺶ ــ پادشاه اوروك،

سرزمين واقﻊ در جنوﺏ بابﻞ در بينالنهرين قديم ــ دانستهاند .قدمت اين منﻈومه ،به دوهزار

ساﻝ قبﻞ از ميالد مسيﺢ مﻰرسد.

معروﻑترين اثر حماسﻰ ايران و ادبيات فارسﻰ ،شاهنامﺔ حﻜيم ابوالقاسم فردوسﻰ و

مشهورترين حماسﺔ يونان باستان ،ايلياد و اديسه سرودﺓ هومر (قرن هفتم ﻕ .م ).ــ شاعر
نابيناﻯ يونان باستان ــ است.

ايلياد ،منﻈومهاﻯ حماسﻰ ،شامﻞ  24سرود و موﺿوﻉ آن ،داستان جنگﻰ است كه ميان

مردم يونان باستان و شهر»تروا« ــ واقﻊ در آسياﻯ ﺻﻐير ــ رﺥ مﻰدهد» .پاريﺲ« ــ فرزند

پادشاه تروا ــ »هلن« ــ دختر زيباﻯ يونان ــ را از نزد همسرﺵ مﻰربايد و يونانيان از اين
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عمﻞ وﻱ خشمگين مﻰشوند و بدينترتيﺐ ،جنﮓ ميان مردم يونان و تروا آﻏاز مﻰشود و

ده ساﻝ بهطوﻝ ميانجامد.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

منﻈومﺔ ايلياد با هدﻑهاﻯ واﻻ و انسانﻰ قهرمانان شاهنامﺔ فردوسﻰ كه هدفشان از

جنگيدن ،فقﻂ مبارزه با ﻇلم و بيدادﮔرﻯ و برقرارﻯ ﺻلﺢ و آرامﺶ است ،ازجهاتﻰ مشترك

و ازلﺤاﻇﻰ متفاوت است.

در نوشتار حاﺿر ،ابتدا تعريفي از حماسه و سﭙﺲ مرورﻯ بر حماسههاﻯ معروﻑ جهان ،و

نيز خالﺻهاﻯ از شرﺡ حاﻝ هومر و فردوسﻰ اراﺋه ميشود؛ پﺲ از آن ،برخي از شباهتهاﻱ
دو حماسه كه ممﻜن است فردوسﻰ بهتقليد از هومر آورده باشد ،ﺫكر ميشود؛ و آنگاه

تفاوتهاﻯ اين دو منﻈومه (فقﻂ با هدﻑ مطابقت ،نه هيﭻ منﻈور ديگرﻱ) با شواهد موجود،
بيان ميشود.

نگاهی ت

حماسه و تعريﻒ اصﻄالحي ﺁﻥ

طبیقی به شا
هنامة فردوسی و...

از آنجا كه حماسههاﻯ باستانﻰ در روزﮔارﻯ پيﺶ از تاريﺦ كتابت پديد آمدند ،بﻰترديد،

ﻇهور و تﺤوﻝ آنها با ابهام زيادﻯ همراه است.

حماسه ،نوعﻰ شعر وﺻفﻰ است كه مبتنﻰ بر توﺻيﻒ اعماﻝ پهلوانﻰ و مردانگﻰها و

افتﺨارات و بزرﮔﻰهاﻯ قومﻰ يا فردﻯ باشد ،بهنﺤوﻯ كه مﻈاهر مﺨتلﻒ زندﮔﻰ آنان را

شامﻞ شود.

شعر حماسﻰ به اين دليﻞ از جالﺐترين و ارزشمندترين انواﻉ سﺨن منﻈوم بهحساﺏ

مﻰآيد كه بهمنزلﺔ آيينهاﻯ است كه تﺼوير بزرﮔيها ،منﺶهاﻱ نيﻚ ،سنتها و پايبندﻱهاﻱ

اخالقﻰ آن ملتها را در آنها مﻰتوان مشاهده كرد( .رزمجو :1381 ،ﺝ  ،1ﺹ)24

حماسه از جايي آﻏاز مﻰشود و در جايي پايان مﻰپﺬيرد ،پﺲ ناقﺺ نيست و خواننده

مﻰتواند با خواندن آن ،به نتايجﻰ دست يابد .در يﻚ منﻈومﺔ حماسﻰ ،شاعر هيﭻﮔاه عواطﻒ
شﺨﺼﻰ خويﺶ را در اﺻﻞ داستان وارد نمﻰكند و آن را به پيروﻯ از امياﻝ خويﺶ تﻐيير

نمﻰدهد و به شﻜلﻰ تازه ،ﭼنانكه خود بﭙسندد ،يا معاﺻران او بﺨواهند ،درنمﻰآورد؛ و به

همين منواﻝ ،هرﮔز در سرﮔﺬشت و يا شرﺡ قهرمانﻰهاﻯ پهلوانان و كسانﻰ كه توﺻيﻒ
مﻰكند ،دخالتﻰ نميكند و به نام خود و آرزوﻯ خويﺶ درباﺏ او داورﻯ نمﻰكند.

است كه سير جامعﺔ بشرﻯ را در مراحﻞ ﮔوناﮔون زندﮔﻰ نشان دهد و بازنمايد كه آدمﻰ

ﭼگونه ازحﻀيﺾ تيرﮔﻰهاﻯ جهالت به ﺫروﺓ نور معرفت عروﺝ مﻰكند ،بايد تﺼديﻖ كرد كه

هيﭻكﺲ بهخوبﻰ فردوسﻰ ،اين وﻇيفﺔ مهم را ايفا نﻜرده است( .زرينكوﺏ)17 :1381 ،

مرورﻯ بر حماسهﻫاﻯ معروﻑ جهاﻥ

مشهورترين حماسههاﻯ موجود در ادبيات جهان ،نﺨست در سرزمينهاﻯ كهن ايران و

هند و بينالنهرين واقﻊ در قارﺓ آسيا ،و نيز در كشورهاﻯ يونان و رم باستان در مﻐرﺏزمين

بهوجود آمد و سﭙﺲ در كشورهاﻯ اروپايﻰ ،نﻈير فرانسه ،آلمان ،ايتاليا و انگلستان بهمنﺼﺔ

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

اﮔر ﭼنانكه هوﮔو ــ نويسندﺓ بزرگ فرانسوﻯ ــ پنداشته ،وﻇيفﺔ شاعر حماسﻰ آن
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ﻇهور رسيد.

قديمﻰترين منﻈومﺔ حماسﻰ درقلمرو ادﺏ جهان را حماسﺔ ﮔيلگامﺶ ،پادشاه اوروك،

سرزمين واقﻊ در جنوﺏ بابﻞ ـ در بينالنهرين قديم ـ دانستهاند .قدمت اين منﻈومه به دوهزار

ساﻝ قبﻞ از ميالد مسيﺢ مﻰرسد( .رزمجو :1381 ،ﺝ  ،1ﺹ 28ـ)27

مشهورترين حماسه در يونان باستان ،ايلياد و اديسه ،سرودﺓ هومر (قرن هفتم ﻕ.م).

ــ شاعر نابيناﻯ يونان باستان ــ است .ايلياد ،منﻈومهاﻯ شامﻞ  24سرود و موﺿوﻉ آن،
داستان شورانگيز جنگﻰ است كه ميان مردم يونان و شهر تروا ــ واقﻊ درآسياﻯ ﺻﻐير ــ
رﺥ مﻰدهد» .پاريﺲ« ــ فرزند پادشاه تروا ــ »هلن« ــ شاهدخت زيباﻯ يونانﻰ ــ را از

همسرﺵ مﻰربايد و خشم يونانيان را برمﻰانگيزد .همين موﺿوﻉ ،موجﺐ روشنشدن آتﺶ
جنﮓ ميان يونان و مردم تروا مﻰشود و دﻻوران يونانﻰ براﻯ ﮔشودن شهر تروا مﻰجنگند.

هومر ،در اثر خود ،دﻻورﻯهاﻯ آنان را به سبﻚ زيبايي بهنﻈم كشيده است.

اديسه ،نام منﻈومﺔ حماسﻰ ديگرﻯ از هومر ،مشتمﻞ بر  24سرود و موﺿوﻉ آن ،داستان

بازﮔشت اوليﺲ ــ پادشاه اساطيرﻯ ايتاك و پهلوان نامدار جنﮓ تروا ــ است ،كه در اين
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جنﮓ ،ﮔرفتار سرﮔشتگيها و حوادﺙ ناﮔوارﻯ مﻰشود و براﻯ نجات زن وفادار خود ،پنلوپ،
و پسرﺵ تلماك به كارهاﻯ دﻻورانهاﻯ دست مﻰيازد( .همان ،ﺹ )29

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

حماسﺔ تاريﺨﻰ فرانسوﻯ شانسون دوژست ،در ﭼهار هزار بيت ،سرودﺓ »تورولدوﺱ«

است كه آن را در فاﺻلﺔ ساﻝهاﻯ 1100تا  1125ميالدﻯ تدوين كرده است( .همان ،ﺹ)30

معروﻑترين حماسه به زبان آلمانﻰ كه درحدود ساﻝ  1200ميالدﻯ سروده شده است،

نﻰ بلونگن نام دارد و موﺿوﻉ آن مربوﻁ به جنﮓهايﻰ است كه ميان ژرمنها و هومنها در

ساﻝ 436ميالدﻯ رﺥ داده است.

در زبان آلمانﻰ ،حماسﺔ ديگرﻯ بهنام مسياد ،اثر فريدريﺶ ﮔوتليﺐ كلوپستوك

(1803ـ1724م ).ــ شاعر بزرگ آلمان ــ معروﻑ است( .همان ،ﺹ)30

مشهورترين اثر شعرﻯ در ادبيات ايتاليا كه رنﮓ حماسﻰ دارد ،كتاﺏ كمدﻯ الهﻰ ،اثر

دانته اليگيرﻯ (1265-1321م ).ــ شاعر مشهور ايتاليايﻰ ــ است( .همان ،ﺹ31ـ)30

نگاهی ت

ﻫومر ،ايلياد و اديسه

طبیقی به شا
هنامة فردوسی و...

هومر (اوميروﺱ) كهنترين و نامدارترين حماسهسراﻯ يونانﻰ است .وﻯ را از افتﺨارات

سرزمين يونان باستان مﻰدانند .در قرن نوزدهم ،در وجود ﭼنين شاعرﻯ شﻚ كردند ،ولﻰ
اكنون اكﺜر مﺤققان معتقدند كه وﻯ در قرن هفتم قبﻞ از ميالد مﻰزيسته است .بنا بر روايات،

هومر نابينا بوده است .از آثار او ،دو منﻈومﺔ بزرگ حماسﻰ ،يﻜﻰ بهنام ايلياد و ديگرﻯ بهنام

اديسه كه از شاهﻜارهاﻯ ادبيات حماسﻰ جهان است ،باقﻰ مانده است .در نوشتههاﻯ قديم،

ﭼند اثر ديگر نيز به وﻯ نسبت دادهاند كه اينﻚ دردست نيست( .معين)2298 :1385 ،

كسانﻰ كه دربارﺓ هومر و انتساﺏ ايلياد و اديسه به او شﻚ كردهاند ،ﮔفتهاند كه نهتنها اين

دو منﻈومه از يﻚ ﮔوينده نيست ،بلﻜه ايلياد مجموعﺔ سرودها و مقطعاتﻰ است كه ﮔويندﮔان
مﺨتلﻒ ،در زمانهاﻯ مﺨتلﻒ سروده و سﭙﺲ آنها را با هم ﮔرد آورده و از آن كتابﻰ ترتيﺐ

داده و تدوين كردهاند .اما در قرن هفدهم ميالدﻯ ،اين عقيده سست شد و دانشمندان بزرگ

به دﻻيلﻰ ثابت كردند كه سراسر ايلياد ،اثر طبﻊ يﻚ ﮔوينده است( .نفيسي1385 ،ﺏ)8 :

موسﻰ هاداﺱ مﻰﮔويد:

قوﺓ خالقيت شعر ،معناﻯ آرمانﻰ و كامﻞ خود را هنگامﻰ كه نام هومر برده مﻰشود ،دريافت
مﻰكند .شايد تنها تعريﻒ معقوﻝ حماسه آن باشد كه منﻈومهاﻯ است كه شباهتهايﻰ
به ايلياد دارد.

ادبيات كالسيﻚ يونان باستان است .ايلياد ،داستان جنﮓ تروا و اديسه ،سرنوشت بازماندﮔان
يونانﻰ آن است.

ايلياد ،داستان عشﻖ و جنﮓ است كه قهرمانان بشرﻯ و خدايان در آن بهطور يﻜسان

با هم نبرد مﻰكنند؛ كه در قسمت تفاوتهاﻯ ايلياد با شاهنامه در اين مقاله بيشتر به آن
اشاره ميشود.

فردوسﻰ و شاﻫنامه

شاهنامه هزاروهشتﺼد ساﻝ پﺲ از ايلياد هومر سروده شده است .در آستانﺔ هزارﺓ دوم

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

شايان ﺫكر است كه حماسههاﻯ هومر كه در سدﺓ هشتم پيﺶ از ميالد سروده شده ،آﻏاز
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ميالدﻯ ،ديگر جايﻰ براﻯ اسطوره ،حماسﺔ اساطيرﻯ و اشﺨاﺹ آنﭽنانﻰ نبود .جهان و ايران
آن روزﮔاران ديگر پﺬيراﻯ زﺋوﺱ ،آخيلوﺱ و آتنه نمﻰتوانست باشد .ديگر وقت آن نبود كه
آدمﻰ به نقاﻻن ايلياد ﮔوﺵ فرا دهد و از آزادﻯ ادبﻰ افراد آن به شور و شوﻕ درآيد( .عباديان؛

)327 :1369

شاهنامه نهفقﻂ بزرگترين و پرمايهترين دفتر شعرﻯ است كه از عهد روزﮔار سامانيان

و ﻏزنويان بازمانده ،بلﻜه درواقﻊ مهمترين سند ارزﺵ و عﻈمت زبان فارسﻰ و روشنترين

ﮔواه رونﻖ فرهنﮓ و تمدن ايران كهن است؛ خزانﺔ لﻐت و ﮔنجينﺔ فﺼاحت زبان فارسﻰ

است؛ داستانهاﻯ ملﻰ و ماثر تاريﺨﻰ قوم ايرانﻰ درطﻰ آن به بهترين وجهﻰ نموده شده ،و
احساسات عميﻖ و تعاليم لطيﻒ اخالقﻰ در آن ،همه جا جلوه يافته است .شيوﺓ بيان شاهنامه،

ساده و روشن است( .زرينكوﺏ)39 :1384 ،

فردوسﻰ ،شاعرﻱ معمولﻰ ،نﻈير هزاران ﮔويندهاﻯ كه در اين مرزوبوم و به زبان اين

ملت شعر سرودهاند و ديوانها ترتيﺐ دادهاند ،يا داستانسرايﻰ كه منﻈومهاﻯ بديﻊ و دلنشين
آفريده باشد ،نيست .او حﻜيم ،متفﻜر ،رهبر فﻜرﻯ و ﺻاحﺐ درد ملت خويﺶ است و هر
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ايرانﻰ وﻇيفه دارد در شناختن و شناساندن او درح ّد امﻜان بﻜوشد.

استاد بزرگ بﻰبديﻞ ،حﻜيم ابوالقاسم منﺼوربنحسن فردوسﻰ طوسﻰ ،شاعر بزرگ

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

حماسهسراﻯ ايران است .مولد او ،قريﺔ باژازقراء ناحيﺔ طابران طوﺱ بوده ،يعنﻰ همانجا كه
امروز آرامگاه او است .او در آن ده ،درحدود ساﻝ 329ـ 330هجرﻯ ،در خانوادهاﻯ از طبقﺔ

دهقانان ﭼشم به جهان هستﻰ ﮔشود( .ﺻفا :1378 ،ﺝ  ،1ﺹ )116

»دهقانان« ،طبقهاﻱ از مالﻜان بودند .اين دسته در كاﺥهايﻰ كه در اراﺿﻰ خود داشتند،

زندﮔي ميكردند و بهوسيلﺔ »روستاﺋيان« از آن اراﺿﻰ بهرهبردارﻯ مﻰكردند( .همان ،ﺹ
)116

اين دهقان آزادﺓ خراسانﻰ و اين ايرانﻰ بيداردﻝ ژرﻑانديﺶ ،وقتﻰ به فﻜر سرودن حماسﺔ

ملت خويﺶ افتاد كه اين سرزمين از دو سو دربرابر تركتازﻯ نﻈامﻰ و سياسﻰ و فرهنگﻰ
بيگانگان بﻰياروياور ماند :از يﻚ سو ،خالفت بﻐداد با عﺼبيت قومﻰ عربﻰ بر آن بود كه

نگاهی ت

طبیقی به شا
هنامة فردوسی و...

فرهنﮓ و آداﺏ و رسوم و تشﺨيﺺ ملﻰ اقوام تابعه را نابود سازد؛ از دﮔرسو ،اقوام تازهنفسﻰ

از آنسوﻯ سيﺤون سر برآورده بودند و خاندانهاﻯ ايرانﻰ را كه حامﻰ فرهنﮓ ملﻰ ايران
بودند ،يﻚبهيﻚ ازميان برمﻰداشتند.

در آن روزهاﻯ خوارﻯ و زبونﻰ و سرافﻜندﮔﻰ ،آن آزادمرد دانادﻝ يﻚتنه به يارﻯ ايران

برخاست و طبﻊ توانا و انديشﺔ آفرينندﺓ خويﺶ را درخدمت احياﻯ مفاخر ايران و ايرانﻰ نهاد.

او تﺼميم ﮔرفت با سرودن داستانهاﻯ ملﻰ و تاريﺦ باستانﻰ سرشار از عﻈمت و ﻏرور و فر
دوران سرافرازﻯ را بهياد ايرانيان بياورد ،و روﺡ آزادﮔﻰ و
و شﻜوه ،افتﺨارات فراموﺵشدﺓ
ِ
ﮔردنفرازﻯ و بزرﮔوارﻯ را در آنان بدمد ،و عشﻖ به ايران و خشم و بيزارﻯ از دشمنان ايران

را در دﻝهاﻯ آنان برانگيزد.

آرﻯ! تعﺼﺐ فردوسﻰ به خاك ايران و نفرت او از دشمنان ،در جاﻯجاﻯ شاهنامه

مﺤسوﺱ است.

ز شير شتر خوردن و سوسمار
كه تاﺝ كيان را كند آرزو؟

عرﺏ را به جايﻰ رسيده است كار
تفـو بر تو اﻯ ﭼرﺥ ﮔردان تفـو!

فردوسﻰ طبﻊ لطيﻒ و خوﻯ پاكيزه داشت .سﺨنﺶ از طعن و دروﻍ و بدﮔويﻰ و ﭼاپلوسﻰ

خالﻰ بود و تا مﻰتوانست الفاﻅ پست و زشت و تعبيرات ناروا و دور از اخالﻕ بهكار نمﻰبرد.

كه به ايران ﮔزند رسانده بودند ،نفرت داشت( .زرينكوﺏ)39 :1384 ،

موبدان :فرزانگانﻰ از طبقﺔ روحانﻰ دين زردشتاند ،كه حافﻆ و راوﻯ داستانهاﻯ ملﻰ و

روايات حماسﻰ ايران باستان و آﮔاه از اخبار ﮔﺬشتگان بودهاند .مجموعﺔ حماسﺔ ملﻰ ايران

در اﺻﻞ بهﺻورت افسانهها و اساطيرﻯ بوده كه بهتعبير فردوسﻰ» ،پراكنده در دست هر

موبدﻯ« قرارداشته و »از او بهرهاﻯ برده هر بﺨردﻯ« و همين داستانهاﻯ پراكنده است

كه بههمت موبدان ايراندوست از ﮔزند حوادﺙ روزﮔارمﺼون مانده ،تا سرانجام بهعنوان
مردهريگﻰ ﮔرانسنﮓ و ارزشمند به ايرانياني كه در قرون اوليﺔ اسالمﻰ زندﮔﻰ مﻰكردهاند،

رسيده است.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

در وطندوستﻰ ،سرﻯ پرشور داشت .به قهرمانان و دﻻوران كهن عشﻖ مﻰورزيد و از آنها
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معرﺏ »دهگانان« است .در قديم به ايرانياننژادﺓ دارندﺓ زمينهاﻯ زراعتﻰ در
دهقانانّ :

روستاها اطالﻕ مﻰشده ،كه به تاريﺦ ايران باستان و سرﮔﺬشت پهلوانان و شاهان كشور

خويﺶ عالقهاﻯ وافر داشتهاند .اين طبقه ،ﭼونان موبدان ،حافﻆ و ناقﻞ اخبار و روايات و

سنتهاﻯ كهن اجدادشان بودهاند.

بنابراين ،روايات شفاهﻰ داستانهاﻯ حماسﻰ ايران را اين دو ﮔروه ــ موبدان و دهقانان

ــ سينه به سينه ،از قديمﻰترين ازمنﺔ تاريﺦ افسانهاﻯ يا واقعﻰ ايرانزمين ،بهترتيﺐ ،از نسلﻰ
به نسلﻰ ديگر انتقاﻝ ميدادهاند؛ تا پﺲ از اسالم به شاعران وطندوستﻰ مانند فردوسﻰ

رسيده است( .رزمجو :1381 ،ﺝ ،1ﺹ)71

بهﻏيراز داستانهاﻯ شفاهﻰ كه دردسترﺱ فردوسﻰ بوده ،آثار مﻜتوبﻰ نيز دراختيار حﻜيم

طوﺱ قرار داشته است كه برخﻰ داستانهاﻯ پهلوانﻰ در آنها آمده بود.

ازلﺤاﻅ قدمت زمانﻰ ،اولين شاهنامﺔ منﺜور ،نوشتﺔ ابوالمﺆيد بلﺨﻰ ــ اديﺐ نامور ايرانﻰ

معاﺻر سامانيان ،در آﻏاز قرن ﭼهارم هجرﻯ ــ است( .همان ،ﺹ )79

اثر منﺜور حماسﻰ ديگرﻯ بهنام اخبار ﮔرشاسﺐ را به ابوالمﺆيد بلﺨﻰ نسبت دادهاند ،و از
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آن در تاريﺦ سيستان ﭼند بار ياد شده است.

شاهنامﺔ منﺜور ديگر ،شاهنامﺔ ابوعلﻰ مﺤمدبناحمد بلﺨﻰ است كه در نيمﺔ دوم قرن

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ﭼهارم مﻰزيسته و براﻯ تدوين اين اثر از مﺄخﺬﻯ مانند سيرالملوك عبداﷲبنمقفﻊ (مقت

143هـ  .ﻕ ).سود جسته است.

و باﻷخره ،معروﻑترين و مفﺼﻞترين شاهنامﺔ منﺜورﻯ كه پﺲ از تﺄليﻒ ،مورد استفادﺓ

حماسهسرايانﻰ مانند دقيقﻰ و فردوسﻰ قرار مﻰﮔيرد ،شاهنامﺔ ابومنﺼورﻯ است كه بهفرمان
ابومنﺼور عبدالرزاﻕ طوسﻰ (مقت  350هـ  .ﻕ ).ــ سﭙهساﻻر خراسان ــ پيشﻜار وﻯ،
ابومنﺼورالعمرﻯ درساﻝ 346هجرﻯ تﺄليﻒ مﻰكند( .همان)

حماسهﻫاﻯ بعد از فردوسﻰ

پﺲ از فردوسﻰ ،حماسههاﻯ ملﻰ ديگرﻯ بهرشتﺔ نﻈم كشيده شده كه البته ما را با آنها

نگاهی ت

كارﻱ نيست و فقﻂ به نام آنها بهترتيﺐ حروﻑ الفبا بسنده مﻰشود:

طبیقی به شا
هنامة فردوسی و...

آﺫربرزيننامه ،از شاعر ﮔمنام

بانوﮔشسﺐنامه ،از شاعر ﮔمنام
برزونامه ،از عطايﻰ رازﻯ

بهمننامه ،از ايرانشاهبنابﻰالﺨير
بيژننامه ،از عطايﻰ رازﻯ

جهانگيرنامه ،از قاسم مادﺡ

داستان جمشيد ،از شاعر ﮔمنام

داستان شبرنﮓ ،منسوﺏ به آزاد سرو
داستان كﻚ كوهزاد ،از شاعر ﮔمنام
سامنامه ،از خواجوﻯ كرمانﻰ

سوسننامه ،از عطايﻰ رازﻯ

شهريارنامه ،از مﺨتارﻯ ﻏزنوﻯ
فرامرزنامه ،از شاعر ﮔمنام

كوﺵنامه ،از حﻜيم آﺫرﻯ

شباﻫﺖﻫاﻯ موجود در ايلياد و شاﻫنامه

وجوه مشترك ميان اين دو اثر در اين است كه مﺤتواﻯ هر دو منﻈومه ،حماسه است؛

و در آنها از رخدادهاﻯ پهلوانﻰ و اعماﻝ دﻻورﻯ قهرمانانﻰ از دو ملت يونان و ايران سﺨن
مﻰرود ،كه در راه تﺤقﻖ اهداﻑ ملﻰ و حمايت از ناموﺱ و نام خود با دشمن مﻰجنگند.
شباهتهايﻰ مانند رويينتنبودن »آشيﻞ« و» اسفنديار« نيز در آنها وجود دارد.

»رويينتن« به كسﻰ اطالﻕ مﻰشود كه بدنﺶ مانند روﻯ مﺤﻜم باشد و تير و شمشير

و ديگر جنﮓافزارها بر تن او كارﮔر نيفتد.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

لهراسﺐنامه ،از شاعرﮔمنام
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»آشيﻞ« در ايلياد هومر از رويينتنان است و فقﻂ پاشنﺔ پايﺶ آسيﺐپﺬير است .اين امر

به آن دليﻞ برايﺶ پيﺶ ميآيد كه مادرﺵ بعد از تولد ،او را در رودخانﺔ افسانهاﻯ »ستيﻜﺲ«

شستوشو داده و ﭼون پاشنﺔ پايﺶ را در دست داشته ،بهدليﻞ نرسيدن آﺏ به پاشنﺔ پاﻯ

آشيﻞ ،وﻯ از اين عﻀو آسيﺐپﺬير مﻰشود .او در جنﮓ »تروا« با ﺿربﺔ تير مسموم »پاريﺲ«
به پاشنﺔ پايﺶ كشته مﻰشود.

اسفنديار نيز به روايتﻰ براثر دعاﻯ زردشت ،با آﺏتنﻰ در ﭼشمهاﻯ مرموز ،رويينتن

مﻰشود و ﭼون در آﺏ ﭼشمهايﺶ را مﻰبندد ،از ناحيﺔ ﭼشم آسيﺐپﺬير مﻰشود و در جنﮓ با

رستم ،رستم به راهنمايﻰ سيمرﻍ ،تيرﻯ به ﭼشم اسفنديار ميزند و او را ازپاﻯ درمﻰآورد:
تهمتن ﮔز اندر كمان كرد زود

ﭼشم اسفنديار
بزد تير بر
ِ
خم آورد باﻻﻯ سرو سهﻰ

بدانسان كه سيمرﻍ فرموده بود
پيـﺶ آن نامدار
سيه شد جهان ِ
فرهﻰ
ازو دور شد دانﺶ و ّ

(شاهنامه فردوسﻰ ،ﺝ ،4ﺹ)339

ازلﺤاﻅ استوارﻯ و زيبايﻰ كالم ،بهويژه در توﺻيﻒ ﺻﺤنههاﻯ جنﮓ و وﺻﻒ مناﻇر
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طبيعت و معرفﻰ روحيات پهلوانان ،هر دو منﻈومه در اوﺝ بالﻏت هستند و درواقﻊ ،آثار هر

دو شاعر ،مﺼداقﻰ از »نمﻂ عالﻰ « و مﻈهرﻯ از هنر شعر حماسﻰ است
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مشابهتهاﻱ ديگرﻯ نيز مانند تشابه ميان بعﻀﻰ از جنﮓافرازهاﻯ قهرمانان اين دو اثر

وجود دارد ،ﭼنانكه جامﺔ رزم رستم »ببربيان« از پوست ببرﻯ فراهم شده و لباﺱ جنگﻰ

»آﮔاممنون« نيز از پوست شير قرمزرنگﻰ بوده است( .رزمجو :1381 ،ﺝ  ،2ﺹ 449ـ)448

موﺿوعات مشابه در ايلياد و شاهنامه بسيار است؛ و باتوجه به شباهتهايﻰ كه در دو

منﻈومه مشاهده مﻰشود ،درمﻰيابيم كه فردوسﻰ تﺄثير زيادﻯ از هومر پﺬيرفته است و ترديد

نداريم كه بسيارﻯ داستانهاﻯ شاهنامه متﺄثر از ايلياد و اديسه است و نمﻰتوان اﻏماﺽ كرد

كه اﮔر شاهﻜار فردوسﻰ برترﻯهايﻰ بر حماسﺔ هومر دارد ،شايد از آن سبﺐ است كه قرنها
ﮔﺬشته و فردوسﻰ سعﻰ كرده عيﺐهايﻰ را كه در كار هومر وجود داشته است ،در اثر خود

وارد نﻜند و حماسهاﻯ اراﺋه كند كه عارﻯ از فرودها و پستﻰهايﻰ باشد كه در حماسههاﻯ

نگاهی ت

پيشين يافت مﻰشود.

طبیقی به شا
هنامة فردوسی و...

اكنون به برخﻰ از برترﻯهاﻯ شاهنامه بر ايلياد اشاره مﻰكنيم ،نه از آن سبﺐ كه كار

هومر را پست جلوه دهيم ،بلﻜه هدﻑ مقايسﺔ دو شاعر حماسهسرا است.

تفاوﺕﻫاﻯ ايلياد و شاﻫنامه

درمقام سنجﺶ ،بايد تﺼديﻖ كرد كه ايلياد سﺤرآساﻯ اميروﺱ كه دانشمندان فرنگﻰ

آن را كتاﺏ آسمانﻰ شعر دانستهاند ،در عﻈمت و كماﻝ با شاهنامه معجزنماﻯ فردوسﻰ

پهلو نتواند زد .ايلياد ،خيزابهاﻯ از اين درياﻯ بﻰپايان است؛ ﭼه ،در ايلياد ،روﺡ جنگجويﻰ و

قهرمانﻰ توﺻيﻒ شده و در اديسه فﻜر كامرانﻰ و تنپرورﻯ تجلﻰ كرده است .اما در شاهنامه،
اين دو حالت هميشه به هم آميﺨته و درطﻰ نگارﮔرﻯها و رنﮓآميزﻯهاﻯ حيات درونﻰ و
برونﻰ مﻈاهر و آثار اين احواﻝ متﻀاد مجاﻝ بيان يافته است( .زرينكوﺏ)14 :1381 ،

در شاهنامﺔ فردوسﻰ ،پهلوانان ،دﻻورﻯهاﻯ قابﻞ توجه و شﺨﺼيتﻰ پايدار دارند؛ اما در

ايلياد ،وجود پهلوانان به خدايان وابسته است و آنها هيﭻ ارادهاﻯ از خود ندارند ،و ﻏالﺐ و
مﻐلوﺏ شدن آنان بسته به خدايان است ،آن هم خدايانﻰ كه ﺻفات پست انسانﻰ دارند.

قهرمانان منﻈومﺔ هومر ،به رﺏالنوﻉها ايمان دارند .خدايانﻰ كه با انسان جز در جاودانگﻰ

بهعنون مﺜاﻝ ،تتيﺲ ــ رﺏالنوﻉ دريا ــ مادر »آشيﻞ يا اخيلوﺱ« نامورترين پهلوان

جنﮓ »ترويا « است كه فرزند خود را در كشتن »هﻜتور« ــ فرماندﺓ سﭙاه تروياﺋﻰها ــ
كمﻚ مﻰكند .اما وقايﻊ شاهنامه در مﺤيﻂ معنوﻯ و فرهنگﻰ اتفاﻕ مﻰافتد كه پهلوانان آن

به خداﻯ يﻜتا ايمان دارند و ارادﺓ خداوندﻯ را فرمان مﻰبرند و نمايندﺓ مشيت او هستند.
(رزمجو :1381 ،ﺝ ،2ﺹ 450ـ)449

پهلوانان شاهنامه ،هركدام به نيروﻯ خود مﻰكوشند .دﻝ و بازوﻯ آنان است كه تﻜيهﮔاه

و پناه و حﺼارشان است .اما در ايلياد ﭼنين نيست؛ پهلوانان ،هركدام به يﻜﻰ از خدايان و

جاودانان تﻜيه دارند ،و شﻜست و پيروزيشان به نيروﻯ خدايانﻰ كه حامﻰ آنها هستند ،وابسته

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

فرقﻰ ندارند و كارهايﻰ انجام مﻰدهند كه طبﻊ بشر و هواهاﻯ نفسانﻰ او طالﺐ آنها است.
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است( .زرينكوﺏ)128 :1381 ،

اشﺨاﺹ ايلياد در راستاﻯ هدﻑهاﻯ خويﺶ فعاليت مﻰكنند ،و مشﻜالتﻰ را كه عينﻰاند

ولﻰ نمﻰتوان آنها را با امﻜانات دردسترﺱ ازميان برداشت ،به يارﻯ خدايان حﻞ مﻰكنند .اين
مشﻜالت وقتﻰ به نيت و جانبدارﻯ خدايان ﻏنﻰ مﻰشوند ،تنگناﻯ فردﻯ و خﺼوﺻﻰ خود را

ازدست مﻰدهند و به عناﺻر آرمانﻰ سرشته مﻰشوند و شموﻝ انسانﻰ مﻰيابند؛ بهزبان ديگر،
رنﮓ آرمان به خود مﻰﮔيرند( .عباديان)83 :1369 ،

هومر ،بنا بر معتقدات مﺬهبﻰ خود ،اساس ًا شجاعت شﺨﺼﻰ پهلوانان داستان منﻈومهاﺵ

را به ﭼيزﻯ نمﻰشمارد ،بلﻜه ارباﺏ انواﻉ و خدايان ﮔوناﮔون را مسبﺐ پيروزﻯ يا شﻜست

دو طرﻑ مﻰداند ،ﭼنانكه پهلوانان و تمامي سﭙاه ،در جنﮓها ــ درحقيقت ــ آلت اجراﻯ
مقاﺻد خداياناند و از خويشتن ارادهاﻯ ندارند .به همين سبﺐ ،از منﻈومﺔ ايلياد نميتوان
به قدر و مقام شجاعت و ارزﺵ واقعﻰ پهلوانان اين داستان پﻰ برد؛ درﺻورتﻰكه هريﻚ از

پهلوانان شاهنامه ،شﺨﺼيتﻰ خاﺹ و مستقﻞ دارند و شﺨﺼيت آنها در همه جاﻯ داستان
مﺤفوﻅ و يﻜسان است( .رزمجو :1381 ،ﺝ  ،2ﺹ )452
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در شاهنامه ،حقايﻖ زندﮔﻰ بﻰپرده و ﮔاه نيز در پردﺓ لطيﻒ و نازكﻰ از خياﻝ تجلﻰ

مﻰكند .قهرمانان شاهنامه ﮔرﭼه به اوﺻاﻑ خيالﻰ آراستهاند ،جز ارواﺡ بزرگ مردم روزﮔار
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را نشان نمﻰدهند .ولﻰ ايلياد ،پهنﺔ نبرد خدايان و نيمهخدايان و جلوهﮔاه قدرت پهلوانان

پروردﮔارآسا است( .زرينكوﺏ15 :1381 ،ـ)14

در شاهنامه ،پهلوانان و قهرمانان ،شﺨﺼيتهايﻰ خودساخته و مستقﻞاند؛ درحالﻰكه

در ايلياد ،پهلوانان آلت دست خدايان هوسباز المﭗ هستند و »زﺋوﺱ« ــ خداﻯ خدايان ــ
فرمانرواﻯ آنها است.

وانگهﻰ ،قهرمانانﻰ كه در جنﮓهاﻯ شاهنامه شركت مﻰكنند ،مﻈاهرﻯ از انسانهاﻯ

برتر و متﺼﻒ به فﻀايﻞ و مﻜارم اخالقﻰاند ،اما پهلوانان حماسﺔ ايلياد ،كارهايشان همراه با

دناﺋتها و شهوترانيها است.

فره ايزدﻯ است ــ و درواقﻊ آنان مﺆيد به تﺄييدات
از لوازم اميران آرمانﻰ شاهنامه ،داشتن ّ

نگاهی ت
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خداوند يﻜتاﻯ داناﻯ جهاناند؛ اما از پادشاه و پهلوانان اسﭙارت و يونان باستان ،ازجمله
»آﮔاممنون« ،الهﺔ »زﺋوﺱ« پشتيباني ميكند و »آشيﻞ« زاده و مﺆيد رﺏالنوﻉ درياها ــ

تهتيﺲ ــ است ،خدايانﻰ كه ﺻفات و نفسانيات انسانﻰ دارند( .رزمجو :1381 ،ﺝ ،2ﺹ)453

ايلياد ،ﺻﺤنﺔ نبرد خدايان و پهلوانان نيمهخدا است و همه جا از ﻏرايﺐ و شگفتﻰها آكنده

است» .آفروديت« ــ پروردﮔار عشﻖ ــ بر همه ﭼيره است» ،هرا« ــ همسر رﺏاﻻرباﺏ

مﻈهر رشﻚ و مﻜارﻯ ــ و »آرﺱ« ــ خداوند جنﮓ ــ نمونﺔ خشم و تندﻯ است؛ و در

همﺔ اطوار و احواﻝ اين خدايان ،شﻜوه و شگفتﻰ بسيار مشهود است .اما پرتوﻯ كه »نام
خدايان« بر اين ﺻﺤنه افﻜند ،همﺔ اين عجايﺐ را از ﻇلمت ابهام و ﻏرابت ،كه مايﺔ عﻈمت

سر عﻈمت و تف ّوﻕ شاهنامه را بيان ميدارد؛
حماسه است ،خارﺝ مﻰكند و همين نﻜتهّ ،
ﭼراكه آدمﻰ هرﮔز نمﻰتواند هيﭻيﻚ از اعماﻝ و اطوار خدايان را به ﻏرابت تلقﻰ كند ،زيرا

همه ﭼيز را در پيرامون قدرت بﻰپايان آنان مﺤدود مﻰداند .اما مشاهدﺓ آنهمه ﻏرايﺐ و
عجايﺐ در اين عالم و از اين تبار فناپﺬير ،او را سرﮔشته و حيران مﻰسازد ــ اﮔر خدايﻰ بر
قهرمان شﻜستناپﺬيرﻯ ﭼيره شود ،يا ديوﻯ را در آتﺶ خشم و كينه بسوزاند و يا نژادﻯ
را از جهان براندازد و زير و زبر كند ،جاﻯ حيرت و تعجﺐ نيست؛ اما اﮔر انسان خرد زبون،
اهريمن ﮔرانجانﻰ را به زارﻯ بﻜشد و شير و اژدها را زبون كند ،هفتخوان را درنوردد،

هيبت نام خود بلرزاند ،آيا ممﻜن است ﺫكر ماثر او در شما مورﺙ شگفتﻰ نشود؟ (زرينكوﺏ،

16 :1381ـ)15

و آنﭽه اين ﺻﺤنهها را خلﻖ ،و اين موﺝ را خروشان كرده ،درياﻯ بيﻜران انديشﺔ

فردوسﻰ است؛ همان آفرينندﺓ ﺻﺤنههاﻯ خارﻕالعاده ،خالﻖ رستم ،مايﺔ سربلندﻯ ايران و
ويرانگر توران.

خدايان ايلياد ،خوﻯ و نهاد انسانﻰ دارند؛ و در بسيارﻯ موارد ،همان عواطﻒ و شهوتهايﻰ

را كه درخور آدميزادﮔان است ،از خود نشان مﻰدهند .حتﻰ زﺋوﺱ بزرگ ،وقتﻰ كه خود را

تا درجﺔ انسان فرود مﻰآورد و دركارهاﻯ او مداخله مﻰكند ،همان ناتوانﻰها و زبونﻰهايﻰ را
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كاموﺱ و اشﻜبوﺱ را به خاك هالك افﻜند ،سيﻞ خون از توران جارﻯ سازد و جهانﻰ را از
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كه در سرشت انسان هست ،دارد( .زرينكوﺏ)42 :1384 ،

كه:

اﮔر در اين حدود بﺨواهيم فردوسﻰ را با هومر مقايسه كنيم ،آنﭽه ﻇاهر است ،اين است

در حماسﺔ فردوسﻰ ،قدرت در دست انسانهايﻰ است كه خﺼوﺻيات فوﻕ بشرﻯ دارند

و عارﻯ از رﺫايﻞ انسانﻰاند؛ اما در حماسﺔ هومر ،خدايان ﺿعيفﻰ كه تابﻊ شهوات و خﺼايﺺ
پست انسانﻰاند ،تعيينكنندﺓ سرنوشت پهلواناناند.

مسلّم است كه وجود ﭼنين خدايانﻰ ،از ارزﺵ كار هومر مﻰكاهد و پهلوانان يونانﻰ را

كممقدار بﻰتﺄثير جلوه مﻰدهد.

ايلياد ،حماسهاﻱ برآمده از اسطوره نيست بلﻜه بيشتر يﻚ رشته رويدادهاﻯ مبتنﻰ بر

موﺿوعات زندﮔﻰ است كه رنﮓ اسطورهاﻯ يافته است ،حماسهاﻯ بهمعناﻯ ادبﻰ كالم

»دنيايي« است( .عباديان)83 :1369 ،

بارﻯ! خدايان ايلياد ،انسانهايﻰ قوﻱتر ،و بزرگتر از انسان عادﻯاند؛ﻍ اما مﺜﻞ انسان

ﺿعيﻒ و عادﻯ ،دستﺨوﺵ عواطﻒ و احواﻝ خويﺶ مﻰشوند ،خور و خواﺏ و خشم و شهوت
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دارند ،از مرگ دراماناند ولي از رنﺞ و ﮔزند مﺼون نيستند و ممﻜن است مجروﺡ شوند ،در

دو ﺻﻒ مﺨالﻒ قرار مﻰﮔيرند و با يﻜديگر پيﻜار و ستيز مﻰكنند .زﺋوﺱ بر اين خيﻞ خدايان،
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فرمانروايﻰ جابرانهاﻯ دارد .روﻯهمرفته ،اين خدايان ﻏالب ًا ﻇالم و ﮔاه ﻏدار و حيلهﮔرند .در
بعﻀﻰ موارد ،ناتراﺵ و درشت و تندخويند و بهويژه ازنﻈر عوالم نيﻜﻰ و اخالﻕ ،بيشترشان

از قهرمانان بشرﻯ فروترند.

اما در شاهنامه ،قواﻯ »مافوﻕ انسان« ،بهاندازﺓ ايلياد ،مداخله و تﺄثير ندارد .فقﻂ سيمرﻍ

است كه تاحدﻯ ﻏريﺐ بهنﻈر مﻰآيد .مداخلﺔ اين موجود مرموز ﻏيربشرﻯ در سرنوشت زاﻝ
و رستم قابﻞ توجه است .افسون و نيرنﮓ وﻯ كه از نهانﻰها آﮔاه است ،رستم را در جنﮓ
اسفنديار پيروزﻯ مﻰدهد .در داستان سهراﺏ نيز دخالت نيروﻯ مافوﻕ انسان مشهود است
اما تا اين اندازه مﺤسوﺱ نيست( .زرينكوﺏ43 :1384 ،ـ)42

دخالت بيﺶ از ح ّد خدايان در جنﮓها ،طبع ًا از ارزﺵ كار هومر و قهرمانان ايلياد كم

نگاهی ت

مﻰكند.
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جنﮓ ،ارادﺓ خدايان است و در آن انسان جز ابزارﻯ بﻰاراده نيست.

كتاﺏ هومر ،شرﺡ جنﮓ دهسالﺔ يونانﻰها با مردم »تروا« است و اوﺝ جنﮓ در ده روز

است؛ ولﻰ ابعاد شاهنامه ،تقريب ًا همﺔ مساﺋﻞ نهتنها مردم ايران ،بلﻜه مساﺋلﻰ را كه مربوﻁ
به بشر است ،دربر مﻰﮔيرد.

شاهنامه به موقعيت مشﺨﺼي اختﺼاﺹ ندارد و يا به تﺼويرﮔرﻯ برهﺔ كوتاهﻰ از زمان،

مﺜﻞ حماسههاﻯ يونانﻰ ،بسنده نمﻰكند .ارسطو توﺻيفﺶ از حماسه را بر دو حماسﺔ هومر
بنا ميكند و مﻰﮔويد :حماسه بايد پيرامون يﻚ حادثﺔ كامﻞ باشد :آﻏاز ،وسﻂ و پايان داشته

باشد.

شاهنامه ،روايت يﻚ حادثه نيست ،بلﻜه ثبت زندﮔﻰ كامﻞ يﻚ ملت است( .كفافي:1382 ،

)245

قهرمان ايلياد همان »آشيﻞ« است و قهرمان اديسه همان اديسيوﺱ .شاهنامه ،شرﺡ

توﺻيﻒ اسطورههاﻯ ايرانيان و تاريﺨشان از كهنترين روزﮔاران
يﻚ داستان نيست ،بلﻜه
ِ

است.

قهرمانان ايلياد اﮔرﭼند سجايا و ﺻفات بشرﻯ دارند ،ﻏالب ًا خشونت و سادﮔﻰ خاﺻﻰ

نمﻰتوانند آنها را پنهان كنند ،احواﻝ و اطوارشان از تناقﺾها و تﻀادهاﻯ بسيار آكنده است،
ﮔاه راد و آزاده و جوانمرد ،و ﮔاه فرومايه و خودخواه و طماﻉ جلوه مﻰكنند .اما قهرمانان

شاهنامه ــ بهمعناﻯ واقعﻰ ــ انسانهايﻰ قهرماناند؛ مﺤرك آنها ،ميﻞها و شهوتهاﻯ

شديد اما عالﻰ است؛ حﺲ افتﺨار و انتقام ،عشﻖ به وطن و ملت ،عالقه به آيين و كيﺶ

است كه آنها را به جنﮓ وامﻰدارد؛ و درهمﺔ اعماﻝ آنها ،عالقﺔ شديد به زندﮔﻰ جلوه دارد.
(زرينكوﺏ)43 :1384 ،

شاهنامه ،دربردارندﺓ انواﻉ مﺨتلفﻰ از داستانهاﻯ قهرمانﻰ و عشﻖ است؛ و قهرمانيهاﻯ

مردانﻰ كه كارهاﻯ خارﻕالعاده انجام دادهاند ،در آن وجود دارد .همﭽنين با عاطفﺔ لطيﻒ،

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

در اطوار و احواﻝ آنها ديده مﻰشود :شهوتها و پستﻰهايﻰ مﺨﺼوﺹ به خود دارند كه
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دربردارندﺓ داستانهاﻯ عشقﻰ است كه به باشﻜوهترين وجه بهتﺼوير كشيده است .در
شاهنامه ،تﭙﺶ دﻝها دركنار ﺻداﻯ شمشيرها و نﻐمههاﻯ مهربانﻰ دركنار فرياد خشم و انتقام

بههم آميﺨته است( .كفافي)249 :1382 ،

مدار جنﮓ در ايلياد ،عشﻖ زن است» .پاريﺲ« ــ شاهزادﺓ ــ تروا به يونان مﻰرود و

»هلن« ــ زن منالﺱ ــ را فريﺐ مﻰدهد و با خود به تروا مﻰبرد .جنﮓ دهسالﺔ تروا بهخاطر

اين زن درمﻰﮔيرد» .آﮔاممنون« ،دخترﻯ را كه »آشيﻞ« اسير كرده است ،از وﻯ مﻰﮔيرد

حﺲ
و رقابت و مشاجرﺓ سﺨتﻰ براثر آن آﻏاز مﻰشود .اما در شاهنامه ،مﺤرك جنﮓ ﻏالب ًاّ ،
حﺲ انتقام است .كين ايرﺝ و خون سياوﺵ ،ايرانيان را به جنﮓ
افتﺨار ،عشﻖ آزادﻯ يا ّ

حﺲ نامجويﻰ ،رستم و اسفنديار را مقابﻞ يﻜديگر قرار
تورانيان مﻰكشاند؛ و عشﻖ افتﺨار و ّ

مﻰدهد( .زرينكوﺏ128 :1381 ،ـ)127

يﻜﻰ از مساﺋلﻰ كه در شعر فردوسﻰ نمايان است ،توجه شاعر به پاكدامنﻰ و تهﺬيﺐ

اخالﻕ و رسيدن به آخرين مرحلﺔ انسانيت است .بيﺶ از 700بيت شعر در اين باره دارد كه
به ﭼندﻯ اشاره مﻰكنيم:
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نگر تا ندارﻯ به بازﻯ جهــان
همه نيﻜـيت بايــد آﻏاز كـــرد
ازين در سـﺨن ﭼند رانم همـﻰ

نه برﮔردﻯ از نيﻚپﻰ همرهان
ﭼـو بـا نيﻜنامـان بوﻯ همـنورد
همانا كرانﺶ ندانم همﻰ
(شاهنامه ،ﺝ ،1ﺹ)20

تنها راه سعادت و آرامﺶ بشر ،اﺻالﺡ جامعﺔ بشريت است .بﻰشﻚ اﮔر همﺔ مردم

دنيا پاكدامن ،مهربان ،نيﻚخوﻯ و ﺻلﺢجو باشند ،جنﮓ و جدﻝ ،ﻇلم و بيداد ،خونريزﻯ و

آدمكشﻰ ،تجاوز و خيانت ،كينه و نفرت ... ،ازبين مﻰرود و همگان در آسايﺶ و امنيت بهسر
مﻰبرند؛ كه اين ،آرزوﻯ ديرينﺔ بشر بوده و هست .فردوسﻰ هميشه بيرﻕ ﺻلﺢ در دست دارد

و انسانها را به مهر و دوستﻰ ترﻏيﺐ مﻰكند.

و اينﻚ ابياتﻰ ﭼند در اين مﻀمون و قﻀاوت دربارﺓ نيﻚخواهﻰ فردوسﻰ:
بيا تا جهان را به بد نسﭙريم

به كوشﺶ همه دست نيﻜﻰ بريم

نگاهی ت

نباشد همان نيﻚ و بد پايدار
بهجاﻯ كسﻰ ﮔر تو نيﻜﻰ كنﻰ
ﭼو نيﻜﻰكنﺶ باشﻰ و بردبار
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همان به كه نيﻜﻰ بود يادﮔار

(شاهنامه ،ﺝ ،1ﺹ)251

مزن بر سرﺵ تا دلﺶ نشﻜنﻰ
نباشﻰ به ﭼشم خردمند خوار
(شاهنامه ،ﺝ ،8ﺹ)6

همه سربهسر دست نيﻜﻰ بريد

جهان جهان را به بد مسﭙريد

وﮔر بد كنﻰ جز بدﻯ ندروﻯ

شبﻰ در جهان شادمان نﻐنوﻯ

به بدكردن خويﺶ و آزاركﺲ

مجو اﻯ پسر درد و تيمار كﺲ

بترﺱ از خدا و ميازار كﺲ

ره رستگارﻯ همين است و بﺲ

(شاهنامه ،ﺝ ،8ﺹ)30

(شاهنامه ،ﺝ ،6ﺹ)383
(شاهنامه ،ﺝ ،7ﺹ)190
(شاهنامه ،ﺝ ،3ﺹ)202

همﻰ مردمﻰ بايد و راستﻰ
ازين پﺲ مرا جاﻯ پيﻜار نيست

زكژﻯ بود كمﻰ و كاستﻰ
به از راستﻰ در جهان كار نيست

همه راستﻰ بايد و مردمﻰ
خرد بايد و دانﺶ و راستﻰ

(شاهنامه ،ﺝ ،7ﺹ)208

(شاهنامه ،ﺝ ،4ﺹ)232

زكژﻯ و آزار خيزد كمﻰ
(شاهنامه ،ﺝ ،6ﺹ)376

كه كژﻯ بﻜوبد در كاستﻰ

(شاهنامه ،ﺝ ،7ﺹ)28

همه راستﻰ كن كه از راستﻰ

بﭙيﭽد سر از كژﻯ و كاستﻰ
(شاهنامه ،ﺝ ،6ﺹ)341
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ستيزه نه نيﻚ آيد از نامجوﻯ

بﭙرهيز و ﮔرد ستيزه مﭙوﻯ
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سرمايه مردمﻰ راستﻰ است

همه راستﻰ جوﻯ و فرزانگﻰ

ز تارﻯ و كژﻯ ببايد ﮔريست
(شاهنامه ،ﺝ ،6ﺹ)38

ز تو دور باد آز و ديوانگﻰ

(شاهنامه ،ﺝ ،7ﺹ)174

آنﭽه اسفنديار را بدين نبرد هولناك بﻰسرانجام مﻰكشاند ،حﺲ نامجويﻰ و آوازهطلبﻰ

است؛ و آنﭽه رستم را وامﻰدارد كه در اين كار بهجان بﻜوشد نيز بيم از بدنامﻰ و رسوايﻰ

است .همﭽنين ،آن تقدير هولناك كه در داستان دردانگيز رستم و سهراﺏ حﻜمفرما است،
از حﺲ افتﺨار و انتقام مايه مﻰﮔيرد و ﺿعﻒ زنانﺔ ايلياد را ــ كه زاييدﺓ عشﻖ و زن است

ــ ندارد .از اين رو است كه در شاهنامه ،قدرت و عﻈمت پهلوانان بارزتر است( .زرينكوﺏ،
)42 :1384

حماسﺔ ايلياد ،حاوﻯ يﻚ پيام اخالقﻰ يا اجتماعﻰ بﻰواسطه نيست؛ داستان آن ،توﺻيﻒ

يﻚ پيشامد خارﻕالعادﺓ جهانﻰ يا آسمانﻰ نيست؛ پهلوانان و شاهان آن را انگيزههاﻯ عالم

بشرﻯ به سفر ،دﻻورﻯ و ماجراجويﻰ برنينگيﺨته است؛ لشﻜركشﻰ به نيت نابودكردن زندﮔﻰ
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مردم ديگر ،آموزندﮔﻰ اخالقﻰ و اجتماعﻰ ويژهاﻯ بههمراه ندارد و جاﻯ شايانتوجهﻰ در
بستر فعاليتهاﻯ عام بشرﻯ ندارد( .عباديان)81 :1369 ،
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تﻰ .اﺱ .اليوت ــ شاعر و منتقد بزرگ عﺼر ما ــ مﻰﮔويد» :ادبﻰبودن يﻚ اثر ،با معايير

ادبﻰ مشﺨﺺ مﻰشود ،اما عﻈمت يﻚ اثر را معايير ديگرﻯ مشﺨﺺ مﻰكند« .اين سﺨن

درستﻰ است؛ زيرا هرﭼند ازنﻈر معايير ادبﻰ ممﻜن است آثارﻯ نزديﻚ يا همسنﮓ شاهنامه

تلقﻰ شوند ،همﺔ عﻈمت شاهنامه فقﻂ درﮔرو مساﺋﻞ ادبﻰ نيست و اﺻو ًﻻ ارزﺵ اين كتاﺏ

مستطاﺏ فقﻂ در حيطﺔ ادبيات نيست بلﻜه ازنﻈر مساﺋﻞ فرهنگﻰ و اجتماعﻰ و قومﻰ و ملﻰ

نيز قابﻞتوجه است( .شميسا119 :1383 ،ـ)118

حرﺹ و آز و رشﻚبردن به ديگران نيز كه ﭼون زالويﻰ درون اجتماﻉ وارد مﻰشود

و خون افراد را مﻰمﻜد ،مورد تنفر شديد حﻜيم ما بوده ،زيرا طمﻊ است كه باعﺚ مﻰشود

افراد در ﭼنگاﻝ ﻏوﻝآساﻯ اهريمن ﮔرفتار شوند و رهايﻰ از آن برايشان ممﻜن نباشد( .رنجبر،

نگاهی ت
)119 :1369

طبیقی به شا
هنامة فردوسی و...

فردوسﻰ ،شاعر بشردوست ايرانﻰ است كه با روحيﺔ حماسﻰ فرياد برمﻰآورد و با طبﻊ

لطيﻒ و قلﺐ مهربان ،مساﺋﻞ دقيقﻰ را در زمينﺔ ﺻلﺢ و آشتﻰ دربين مردم مطرﺡ ميسازد
تا بشر را ازجنﮓ بازدارد:

همه مهر جوييد و افسون كنيد
همه بردبارﻯ كن و راستﻰ

ز تن آلت جنﮓ بيرون كنيد
(شاهنامه ،ﺝ ،1ﺹ)130

جدا كن ز دﻝ كژﻯ وكاستﻰ

(شاهنامه ،ﺝ ،7ﺹ)203

اين شاعر حماسهسراﻯ ايرانﻰ است كه سفارﺵ مﻰكند :دشمنﻰ را بايد كنار ﮔﺬاشت و

دشمن را بايد به خدا سﭙرد .او به اين جمله كه »در عفو لﺬتﻰ است كه در انتقام نيست«

اعتقاد دارد و آن را به نيﻜﻰ تفسير مﻰكند:
ايا آنكه زو كينه دارﻯ به دﻝ
ﮔناهﺶ به يزدان دارنده بﺨﺶ

به مردم ز دﻝ كينهها برﮔسﻞ
مﻜن روز بر دشمن و دوست دخﺶ
(شاهنامه ،ﺝ ،9ﺹ)87

فردوسﻰ بر اين باور است كه دعا حالت شوﻕ و رﻏبت در انسان بهوجود مﻰآورد ،به

نشان دهد:
همﻰ ﮔفت كاﻯ كردﮔار سﭙهر
همه نيﻜويﻰها به ﮔيتﻰ ز تست
و:

ﭼو بﺨشايﺶ پاك يزدان بود

خداوند هوﺵ و خداوند مهر
نيايﺶ ز فرزند ﮔيرم نﺨست
دم آتﺶ و آﺏ ،يﻜسان بود

فردوسي به آن نوﻉ از دعاها كه ارتباﻁ با خدا و راز و نياز با او است ،بيشتر توجه دارد

و ابياتﻰ كه در اينباره سروده ،بسيار است؛ ﭼه ،اين نوﻉ دعا خود خداپرستﻰ است و باعﺚ
ﺻفاﻯ روﺡ و اوﺝ انديشﺔ انسان ميشود:

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ﮔونهاﻯ كه مﻰتواند بهترين حاﻻت خود را در دعا و استمداد و مناجات به درﮔاه بارﻯتعالﻰ
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نيايﺶ ز اندازه بگﺬاشتند
به نيروﻯ يزدان بيابيم دست
ﭼو نوميد ﮔردد ز يزدان كسﻰ

همه درزمان دست برداشتند
بدان بدكنﺶ مردم بتپرست
ازو نيﻚبﺨتﻰ نيايد بسﻰ

پﺲ فردوسﻰ مﻰخواهد با توسﻞ به نيروﻯ ﻻيزاﻝ الهﻰ و عجزوﻻبهكردن به درﮔاه او،

بر افراد كافر و بتپرست تسلﻂ يابد .وﻱ كسانﻰ را كه در ميدان نبرد زندﮔﻰ مﺄيوﺱ و نوميد

از رحمت ايزد ﻻيزاﻝاند ،هشدار ميدهد كه بدبﺨتﻰ سراسر وجودشان را فرا خواهد ﮔرفت،

پﺲ تنها با خدا پيوند و ارتباﻁ پيدا مﻰكند( .رنجبر370 :1369 ،ـ)369

نتيجه

فردوسﻰ و هومر ،دو شاعر حماسهسرا بودهاند؛ و شﻚ نيست كه فردوسﻰ در خلﻖ

بسيارﻯ از ﺻﺤنهها ،خرﻕ عادات و افراد شاهنامه از هومر تقليد كرده است .اما اﮔر حمﻞ

بر تعﺼﺐ نشود ،كجا مﻰتوان شاهنامه را با كتابﻰ ديگر و فردوسﻰ را با ﮔويندهاﻯ ديگر

مقايسه كرد؟
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فردوسﻰ» ،سرنوشت بشريت« را سروده است ،يعنﻰ هرآنﭽه كه مردم جهان ﺻرﻑنﻈر

از مليتشان در آن مشتركاند .شاهنامه ،كتاﺏ مردم ايران يا ملتﻰ خاﺹ نيست ،بلﻜه كتابﻰ
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است جهانﻰ ،ﭼرا كه با ستايﺶ خداوند »جان و خرد« آﻏاز مﻰشود ،خرد را مﻰستايد و آن
را آﻏاز آفرينﺶ مﻰداند ،دربارﺓ آفرينﺶ عالم توﺿيﺢ مﻰدهد و سﭙﺲ خلقت انسان را شرﺡ

مﻰكند و آفرينﺶ ،ارزﺵ و نﺤوﺓ كار خورشيد و ماه را بيان مﻰدارد :ﭼگونه زمين شﻜﻞ
ﮔرفت ،ﭼطور طبقات اجتماعﻰ پديد آمدند ،آتﺶ را هوشنﮓ كشﻒ كرد ،نوروز را جمشيد بنا
نهاد و فريدون نﺨستين پادشاهﻰ است كه يزدانپرست است؛ آموختن ،كشت و زرﻉ ،لباﺱ،

سالﺡ ،ابزار ... ،هركدام ﭼگونه ،در ﭼه دوره و بهواسطﺔ ﭼه كسﻰ پديد آمدند.

سياوﺵ
فردوسي ،بدﻯ را بد مﻰداند و خوبﻰ را مﻰستايد و مرتﺐ بر آن تﺄكيد دارد:
ِ

بﻰﮔناه از آتﺶ عبور مﻰكند و آسيﺐ نمﻰبيند؛ رستم با دروﻏﻰ كه به سهراﺏ مﻰﮔويد ،اﮔرﭼه

در جنﮓ پيروز مﻰشود ،در بازﻯ زندﮔﻰ شﻜستﻰ جبرانناپﺬير مﻰخورد.

نگاهی ت

فردوسﻰ است كه مﻰﮔويد:

ﭼنين است سوﮔند ﭼرﺥ بلند

طبیقی به شا
هنامة فردوسی و...

كه بر بﻰ ﮔناهان نيايد ﮔزنـد

و امامﻰ هروﻯ ــ شاعر قرن هفتم ــ بهحﻖ ﮔفته است:
در خواﺏ شﺐ دوشين من با شعرا ﮔفتم
كاﻯ يﻜسره معنيتان با لفﻆ به همدرسﻰ
شاعر ز شما بهتر شعر آن كه نيﻜوتر؟
از طايفﺔ تازﻯ وز انجمن فرسﻰ
آواز برآوردند يﻜرويه همه ﮔفتند:
فردوسﻰ و شهنامه ،شهنامه و فردوسﻰ
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