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 (23/94/1317تاري  پذيرش: ؛ 29/11/1312)تاري  دريافت: 

 چکيده

از نظـر عناصـر داسـتانی و     هـومر  ايليـاد و اوديسـۀ   فردوسـی و  شـاهنامۀ دو اثر عظيم حماسی 
های جهان هستند که از بسياری جهات شايسـتۀ   ترين حماسه العاده، از مهم محتوايی و حوادث خارق

نمونـۀ بـارز ايـن ادعاسـت؛      ايليادو آشيل در  شاهنامهپژوهشی تطبيقی است. شخصيت اسفنديار در 
فنديار نيـز در پيکـار،   گـذرد، عمـر کوتـاه اسـ     که زندگی آشيل پيوسـته در جنـگ و جـدال مـی     چنان

شود که البته حيات هر دو پهلوان مملو از کاميابی و درخشش است.  لشکرکشی و پايداری سپری می
اسفنديار شاهزاده و پهلوان ايرانی و گسترندۀ دين زرتشـت در آرزوی بـر تـن کـردن رَخـت شـاهی       

نمايی زال و سيمر  به پدرش گشتاسپ، به سيستان تاخت تا دست رستم را ببندد که سرانجام با راه
اش )بريسـئيس( از آگـاممنون و    شود. آشيل هم با انگيزۀ پس گرفتن معشـوقه  دست رستم کشته می

ستاندن انتقام پسرعمويش )پاتروکلوس(، هکتور پهلوان و شاهزادۀ تروآ را کُشت که در پايان، پاريس 
ۀ آشيل نشـاند و او را بـه هالکـت    پسر پريام )شاه تروآ( و برادر هکتور با کمک آپولون تيری بر پاشن

ای توصـيفی ـ    ای را به شـيوه  رساند. در اين پژوهش قصد داريم اين دو شخصيت حماسی و اسطوره
 تحليلی بررسی و تطبيق کنيم.

فردوسـی،   شـاهنامه نقد و تطبيق، حماسه، اسطوره، ادبيات پايداری، اسـفنديار، آشـيل،    ها: کليدواژه
 هومر. ايلياد
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 مقدمه .1

گفتن از اساطير همواره با نوعی تحريف يا خرافاتِ آميختـه بـا تعصـب نـژادی      سخن
گيری خود در نظام آفرينش به سبب منشـاء واحـد    همراه است؛ زيرا اساطير در آغاز شکل

است. اگر تفکر انسان را آغـاز خلقـت، همچـون     = آدم و حوا( شاکلۀ يکسانی داشته) بشر
خيال بر ذهن او سيطره دارد و تا پختگـی عقـل او    ای تصور کنيم که بيشتر کودک نوباوه

سازد که بشر نوپا به سبب غريزۀ ذاتی  فاصلۀ زيادی است، ما را به اين نتيجه رهنمون می
ماند، آن هم بدين سبب کـه   کرنش در برابر فرادست، از تحليل علت هر چيزی که بازمی

اشت، مجبور به تعظيم در برابر آن پند آن را باالتر از ادراک خود و در نتيجه، نيرومندتر می
کـرد. بـا گذشـت زمـان و      شد و آن را تبديل به يک شیء يـا موجـودی مقـدس مـی     می
تـر   ها و مذاهب در تاري  بر تجربيات بشر افزوده شد و انسان ديد گسترده وآمد تمدن رفت

نبـود.  انـديش   تری نسبت به جهان پيدا کرد و ديگر مانند نياکان خود سـاده  و انديشمندانه
امروزه هم به علت اطالعات ناقص خود از آن روزگار، با توجه به قوميت، مذهب، پيشينۀ 
تاريخی و فرهنگی و ديد سياسی اجتماعی، هر يک به موضوع اسطوره بـا ديـدی خـاص    

بردن بـه مراحـل    نگريم. کمترين سود پژوهش در اساطير و شناخت آن، مقايسه و پی  می
وار مختلف و پُر کردن فاصله ميان تـوحش و تمـدن اسـت و    پيشرفت و آگاهی بشر در اد
انگاشت که هر درخت و هر چشـمه روحـی مقـدس دارد و     خواهند گفت انسان روزی می

هر پديدۀ طبيعی، نيرويی قاهر و خدايی نيرومند دارد... چگونه شد که بـه مفهـوم خـدای    
 (.1: 1372ر.ک؛ بهار، ) يکتا دست يافت!

رو هسـتيم کـه در اعمـال، رفتـار و      هـايی روبـه   با شخصيت در مطالعۀ اساطير جهان
ها يا بـه سـبب    ها وجود دارد. اين شباهت زندگی، وجه مشترک و همانندی زيادی بين آن
است. سپس بـه دليـل    ای واحد پديد آمده وجود حقايق واحد و مشهوری است که در نقطه

است و رنگ بـومی و   گذاشته های ديگر در افکار و باورهای آنان تأثير گردش در بين ملت
است و روايـت ديگـر از داسـتان اصـلی اسـت.       نژادی هر يک از آن ملل را به خود گرفته
هـای   هايی بـا اعمـال مشـابهه در بـين ملـت      شايد هم وجود حوادث مشابهه و شخصيت

 مختلف و از سن  تکرار تاري  است.
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پردازد که ابتدا  می اين پژوهش به نقد تطبيقی دو شخصيت حماسی اسفنديار و آشيل
گيری خود در اين نقد، اخالق، زبـان و لحـن پـژوهش علمـی را      برای روشن شدن جهت

 کنيم. ذکر می

 . پيشينۀ پژوهش2

اين مقاله بـه بـازگويی نظـرات    «. از سيستان تا تروآ» (.1399) زاده، مهدی. الف( قاسم
هـومر   اوديسۀو  ايليادچون  از منابع يونانی شاهنامهمهرداد بهار دربارۀ تأثيرپذيری قطعی 

هايی همراه است که  است که با خوانش انتقادی و جديد ما تفاوت دارد و با اشتباه پرداخته
 اشاره خواهد شد.

هـای   ای است تطبيقـی بـرای بررسـی بنيـان     (. مقاله1391) ب( محمدکاشی، صابره.
کـه گرچـه    ايليـاد و هکتور و آخيلوس در  شاهنامهتراژدی در داستان رستم و اسفنديار در 

است نگاهی نقادانه به نظرات مهرداد بهار در باب تأثيرپـذيری مـذکور داشـته     سعی کرده
اسـت. ايـن در    است و گاهی هم بـه حواشـی پرداختـه    باشد، اما همۀ مطالب را ذکر نکرده

بـا رعايـت   حالی است که پژوهشگران اين مقاله قصد دارند با مبنايی علمی پژوهشـی و  
هـای دو   ها وتفـاوت  ای و نيز با ديدی باز و انتقادی بيشتر به بررسی شباهت موازين حرفه

شخصيت اسفنديار و آشيل از بدو تولد تا مرگ بپردازيم که اين خود مـا را از گمراهـی و   
ای سـزاوار را   برد تا نتيجه دارد و در جزئيات فرومی پرداختن به مسائل غير ضروری باز می

 بزند.رقم 

 . روش پژوهش3

ــ  3برداری از منـابع.   ـ مطالعه و يادداشت2آوری منابع و مقاالت.  ـ شناسايی و جمع1
ــ دقـت،   9هـا.   ـ استخراج مطالب از يادداشت4ها بر اساس موضوع.  بندی يادداشت دسته

 گيری. ـ نتيجه7ـ نگارش تحقيق و تحليل. 2تعمق، تفکر و ارزيابی موضوعات. 
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 بی موفقيت پژوهش. معيار ارزيا4
مشـخص و   کـرد يبا رو ها آن ارائۀ ها، داده گردآوریبا توجه به مناسب بودن روش در 

 گاهياز جا یادب ۀبه درک بهتر جامع یپژوهش حيصح اتيادب تيرعا طور نيو هم کپارچهي
را کـه در   یاتيفرض ديد ميخواه ،جهيکرد. در نت ميخواه یانيکمک شا قيشاعر مورد تحق
خواهـد   یسازگار ،آن بحث خواهد شد بارۀدر ندهيدر آ که هايی دادهبا  ،ميابتدا مطرح کرد

 .شود میمنجر  یاثر پژوهش نيا یو کارآمد یداشت که به سودمند

 . اخالق پژوهش9
منـدی، اصـالت و اعتبـار آن اسـت.      ترين مشخصۀ نوشتار اصيل پژوهشی، روش مهم

کمال در نوشتار علنی تجلی يابد، اخـالق پـژوهش بايـد در    برای اينکه اين صفت به حد 
ترين صفات اخالقی که  پژوهشگر به يک ملکۀ راس  و صفت ثابت روحی بدل شود. مهم

 کند، عبارتند از: روح علمی را در پژوهشگر ايجاد می

 . شک علمی1ـ9
آغاز رسيدن به حقيقت، شک است. وسواس مداوم علمـی و شـک پيوسـته، خصـلت     

هن پژوهشگر است و تا زمانی که امری به آزمـون و تجربـه و بحـث و اسـتدالل     ذاتی ذ
 ماند. برايش اثبات نشود، در شک می

 داری . امانت2ـ9
هـا و نيـز اخـذ و     داری عبارت است از رعايت امانـت در نقـل قـول    در پژوهش، امانت

هـا و يـا    ههای ديگران. محقق بايـد از تحريـف، سـرقت ايـد     ها و نوشته اقتباس از انديشه
هـای ديگـر    انتساب نظريات ديگران به خود اجتنـاب ورزد و در ترجمـۀ مطالـب از زبـان    

داری محقق را در شيوۀ ارجـاع و نقـل قـول از آثـار ديگـران       دار باشد. ميزان امانت امانت
 توان ديد. می
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 بينی . واقع3ـ9
ق در کـار خـود   انديشی، و نيز مبالغه و اغـرا  پردازی، تعصب و جزم محقق بايد از خيال

کنـد. همچنـين، از    بپرهيزد؛ چراکه اين صفات او را از رسيدن به حقيقت علمـی دور مـی  
اساس و تأکيد و پافشاری و لجاجت بر امری و نيز اظهـار   های بی ها و خودباوری خودبينی

هـای   هـا و نظريـه   بينـان و عـاقالن، ديـدگاه    نظرهای قاطعانه دوری کند و بداند که واقع
 پذيرند. بدون اصرار و الحاح میمنطقی را 

 . شجاعت4ـ9
های تـازه نهراسـد. صـبر و     پژوهشگر بايد پيوسته پرسش طرح کند و از طرح پرسش

هـای تحقيـق بـه روش     حوصلۀ کافی برای يافتن پاس  داشته باشد و در بيان نتايج يافته
موفق و منطقی، دلير باشد. همچنين، تيزبينی، وسواس و دقت از صفات مهم يک محقق 

 شايستۀ اعتماد است.

 . اصالت9ـ9
های اصيل و معتبر، توجه محقق به منابع اصيل و دست اول اسـت،   مشخصۀ پژوهش

نه شرح، نقل، اخذ و اقتباس. بنابراين، محقق بايد خود را در هر موضوع بـه سرچشـمه و   
نشـان،   نـام و  هـای بـی   خاستگاه اصلی دانش و منابع اوليۀ آن برساند و از اخذ و اقتبـاس 

ارزش دسـت دوم و سـوم    اعتبار و ذوقی و نيز استناد به منـابع کـم   های بی حدس و گمان
 پرهيز کند.

 . انضباط ذهنی2ـ9
انضباط ذهنی و برخورداری از قدرت تفکر منظم و منضبط به محقـق ايـن امکـان را    

ظيم بندی و تن های منطقی و محکم رده ها و فصل آسانی در بخش دهد تا مطالب را به می
های مکرّر در نوشتن طرح تحقيـق، دقـت و نظـم در     کند. پژوهشگر بايد از طريق تمرين

ها، ذهن خود را منضبط سازد و نظـم ذهنـی را در    برداری، بررسی و آزمون روش ياداشت
 (.34ـ33: 1313خود به يک عادت پايدار بدل کند )برای آگاهی بيشتر، ر.ک؛ فتوحی، 
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 . زبان و لحن پژوهش7ـ9
رسانی دارد. از اين رو، بايد جـدّی، برهـانی،    در نوشتار پژوهشی فقط جنبۀ اطالع زبان

های عاطفی، احساسی،  اثباتی و بر منطق استداللی استوار باشد. کاربرد زبان ادبی و جمله
کاهـد. اسـتفاده از طنـز، طعنـه، سـخنان       کنايی و استعاری از رسانگی زبان پژوهش مـی 

تنها پسنديده نيست، بلکه مخـرب نيـز هسـت؛     مقالۀ تحقيقی نهدوپهلو، ايهام و ابهام در 
چراکه زبان مبهم، ايهامی و تفسيرپذير موجـب بـدفهمی نظريـۀ علمـی و دسـتاوردهای      

 شود. پژوهش می
ای. نوشـتۀ علمـی بايـد در گفتمـان      سبک نوشتار علمی، رسمی است و نـه محـاوره  

برای مقالۀ علمـی بايـد متعلـق بـه      های انتخابی تخصصی به تحرير درآيد. بنابراين، واژه
ای و خودمـانی، شـأن    بـازاری و سـخنان محـاوره    گفتمان تخصصی باشد. عبارات کوچـه 

آورد، سـبک و   هـايی کـه نويسـنده بـه قلـم مـی       آورد. نوع واژه نوشتار علمی را پايين می
هـای ناشـناخته کـه اصـالت ندارنـد،       دهد. از کـاربرد واژه  شخصيت علمی او را شکل می

کنيـد، از جوانـب مختلـف کـامالً بشناسـيد:       هايی را که بر قلم جـاری مـی   هيزيد. واژهبپر
است؟(، دوم قلمرو معنايی واژه، سوم طبقـۀ   از چه اجزائی ساخته شده) نخست ساخت واژه

نوع کلمه: اسم، فعل، حرف، ضمير، صفت، قيد، صوت...( و چهارم نقشی که ) دستوری آن
إليـه، صـفت    مفعول، مسند، مسند إليه، متمم، قيـد، مضـاف    فاعل،) در جمله بر عهده دارد
، شناخت ساختار جمله و ارزش معنايی آن برای نويسنده يک ضـرورت   و...(. عالوه بر اين

 است.
ها هم معنای حقيقی دارند و هم معنای استعاری و رمزی؛ چـه در خوانـدن    برخی واژه

دقيق بشناسيم. کهنگی و تـازگی کلمـه،   ها را  متن، چه در نوشتن، بايد حوزۀ معنايی واژه
هـای معنـايی يـک واژه     های آن از ديگـر جنبـه   ها و ترکيب معنای تخصصی آن، اشتقاق

 است.
ها به  ها و جمله الی واژه ای، هرچند بسيار رسمی، صدای نويسنده از البه در هر نوشته

ت کـه آن را  ای اسـ  رسد؛ صدايی که بيانگر رابطۀ نويسنده با موضـوع و نظريـه   گوش می
های تخيلی، مانند شـعر و داسـتان آشـکارتر اسـت.      کند. البته اين صدا در متن عرضه می
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هرچه پژواک اين صدا از متن بيشتر به گوش برسد، مقاله از سبک علمی و تحقيقـی بـه   
شـود.   کند و ارزش علمی آن فروکاسته مـی  جانب سبک عاطفی و احساسی سوق پيدا می

های عاطفی و ايدئولوژيک جلوه  داری ها، تعصبات و جانب گيری صدای نويسنده در موضع
گيرد و محقق را به جرگۀ  کند و همين صداست که اصالت را از تحقيق دانشگاهی می می

نويسـان و شـاعران پيوسـته از     راند. داستان ای، سياسی و ژورناليستی می نويسندگان فرقه
توانـد از   علمـی بايـد تـا آنجـا کـه مـی       زنند، اما نويسندۀ نوشتار منِ فردی خويش دم می

شـخص بنويسـد. اسـتفادۀ زيـاد از ضـمير       فاصله بگيرد و با ضمير سوم« موضوع تحقيق»
خوشايند نيست، مگر وقتی که بخواهيم امری شخصی، مانند روند تحقيق « من»شخصی 

 (.32ـ39ر.ک؛ همان: ) و يا نظريۀ فردی را بيان کنيم

 . الگوی مقالۀ بررسی تطبيقی2
کند که دو مکتب فکری، دو ديدگاه يا مواضع  نوشتن يک پژوهش تطبيقی ايجاب می

های متقابل را مورد تطبيق و مقايسه قرار دهيد. برای  دو شخص را بررسی کنيد و ديدگاه
ای بنويسيد.  های تقابلی و مقايسه ای بايد بيشتر مطالب را در بندنوشت نوشتن چنين مقاله

است که برای بحث در بدنۀ مقالـه، سـه    يک مقالۀ تطبيقی آمدهدر الگوی ذيل، طرحی از 
 کند: روش پيشنهاد می

 مقدمه

 .Bو ديدگاه  A . معرفی ديدگاه1

 . بيان مسئلۀ اصلی در اين بررسی.2

 . پيشينۀ تحقيقی بحث.3

 . بيان تلقی شما دربارۀ دو ديدگاه.4

 . بيان چند جمله در طرح مسئله.9

 های مشابهت. زمينه. اطالعات دربارۀ 2

نظران و بيان ايدۀ شما  . نقل قول صاحب7
 برای چالشی شدن بحث.

. معرفی و بررسی تحقيقات پيشين 9
 احتمالی دربارۀ موضوع.

 بدنه

« + ـBبررسی »ـ  Aروش الف: بررسی 
 Bو  Aمقايسۀ 

 Bو  Aهای  روش ب: بحث از مشابهت

 «.Bو  Aهای  تفاوت»ـ 

 1نکتۀ ) نکتهروش ج: مقايسۀ نکته به 

. بررسی مشابهت و تفاوت موجود از 1
خالل تحليل زمينۀ اجتماعی، تاريخی، 
 سياسی، فرهنگی، مذهبی، قومی و... .

 . ارائۀ استدالل در دفاع از عقيدۀ شخصی.2

های دو طرف احياناً  . تحليل ديدگاه3
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 موافق و مخالف بحث. (.4 و 3، 2نکتۀ  Bو  Aدر 

ل از تحقيقات معتبر . ارائه اسناد و نقل قو4
 مرتبط با موضوع.

 نتيجه

 ها. ها و شباهت بندی تفاوت . جمع1

ای که يک ديدگاه را برتر  . نتيجه2
 داند. می

ای که هر دو ديدگاه را دارای  . يا نتيجه3
 داند. ارزش جداگانه می

. بازگويی ايدۀ شخصی به منظور تأکيد بر 4
موضع واحدی که به طور منطقی در خالل 

ر.ک؛ ) است و تحليل شکل گرفته بحث
 : با تلخيص و اضافات(.179ـ 179همان: 

 . بحث اصلی7
 نويسد: می ايلياد ترجمۀ خود از سعيد نفيسی در مقدمۀ

را سروده، پيداست که از دوران پهلـوانی دور   اديسهو  ايليادای که  سراينده»
زيسته که مردم حسرت آن روزگارانِ پُر از شگفتی  است و خود در زمانی می بوده

اند. بدين گونه پيداست که هومر در همان زمانی که اين  خورده و دالوری را می
گويد: بـه عقيـدۀ    است. هردودت مورخ معروف می زيسته داد، نمی وقايع روی می

 (.9: 1391، هومر) «اند ن، هومر و هزيود تنها چهارصد سال پيش از من زيستهم

 زمان حيات هومر نيز بايد گفت: دربارۀ
( بوده که در قـرن  Sparte) هومر معاصر ليکورگ قانونگذار معروف اسپارت»

است. بدين حساب، سه قرن پس از تصرف شهر تـروآ   نُهم پيش از ميالد زيسته
رسد، عقيـده دارنـد    مورّخانی که نظرشان درست به نظر می است. در جهان بوده

که زندگی او را بايد اندکی باالتر از زمان ليکورگ بُرد و حدود هزار سال پـيش  
 (.9)همان: « از ميالد قرار داد

 اما دربارۀ فردوسی بايد گفت:
داند، دهقانان از ايرانيـان   نظامی عروضی فردوسی را از دهقانان طوس می»
توانگری که پيوستگی خود را با ايـران گذشـته    ودند؛ طبقۀ توانگر يا نيمهاصيل ب

حفظ کرده بودند. اينان بازماندۀ دهقانان دورۀ ساسانی بودند و در عصر طاهريان 
و سامانيان در نزد حکام احترام و نفوذی داشتند. دهقانـان در واقـع، نگاهبانـان    
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رفتند.  و بعد از اسالم به شمار می سُنَن باستانی کشور و واسطۀ پيوند ايران قبل
شود، آنجا که فردوسی هنگـام   خوبی روشن می نيز به شاهنامهاين معنی از خود 
ندوشـن،    اسـالمی ) «کنـد  يـاد مـی   "دهقان چاچ"و  "دهقان پير"نقل روايات از 

1314 :99.) 

 است: ، همواره دو پرسش مطرح بودهاديسهو  ايلياددربارۀ هومر و 
ــ آيـا هـومر سـرايندۀ     2ـ آيا اين هر دو منظومه سـرودۀ هـومر اسـت؟    1»
( )گزنفون کسنوفونها را نخست  است؟ اين پرسش اديسهيا  ايليادهايی از  بخش
مطرح کردنـد و هنـوز هـم     (Hellanikus of Mytileneميتيلنی ) هالنيکوسو 

حـاظ  هـای دو منظومـه از ل   گرايان مبتنی بـر تفـاوت   مطرح است. بحث تفکيک
سبک بيان، پختگی، لحن، تمايالت مـذهبی و کيفيـت هنـری اسـت. از جملـه      

 199ــ 222شناس يونـانی؛   زبان) ساموتراکیآريستارخوس مخالفان اين نظريه، 
های آتنی بـا تحقيقـی انتقـادی شـرحی      م.( بود. ]او که بر آثار هومر با نوشته ق.

هـا توجـه    ی زبان آننوشته بود، مجبور شد با دقت بيشتری به ساختمان دستور
سـروده   ايليـاد هـا بعـد از    تقريباً مدت اديسهکند که  گونه تبيين می  کند[. او اين

تـر از   های ميان دو منظومه به مراتب برجسته است و گذشته از اين، شباهت شده
 (.99: 1 ، ج1393)رضايی، « هاست های آن تفاوت

ای کـه تقريبـاً    عقيـده »نظر پايانی و تأييدشده دربارۀ هومر و آثار او عبـارت اسـت از:   
هـا را   اسـت و آن  است، اينکه هـومر منـابع بسـيار در کـار آورده     مقبول همگان قرار گرفته

است. محتمل است کـه بعـدها    يکدست کرده، سپس به صورت دو منظومه بازسازی کرده
 (.72)همان: « فته باشددخل و تصرفاتی در آن صورت گر

 . بازخوانی تشابهات اسفنديار و آشيل9
ر.ک؛ پورداوود، ) )آفريدۀ پاک( است Spento-deteاسفنديار در زبان اوستايی به شکل 

(. اسفنديار پسر گشتاسپ، پادشاه کيانی، و همسـر وی کتـايون ]ناهيـد دختـر     97: 1347
تـی   قيصر روم[ است. زرتشت پيامبر در کودکی اسفنديار را در آب مقدس رودخانه داهـی 

ای بـه نـام    دهندۀ دين مزديسنا باشد، اما پيرو غريـزه  شويد ]تا پرورش يابد و گسترش می
هايش  بندد و آب به چشم هايش را می و به هنگام غوطه خوردن در آب، چشمترس شد[. ا
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 شـاهنامه تن بودن اسـفنديار در بسـياری از ابيـات     ماند. به رويين پذير می رسد و زخم نمی
 است: اشاره شده

ـــر بگشــاد دســت » ــان تي ــو از کم  چن
ــفنديار   ــردش اس ــر گ ــت ب ــی تاخ  هم
ــر از کــف شــاه رســته شــدی   چــو تي

 نــــامدار ســـتمر آنــــگهی بــــگفت
 

 تــن رســتم و رخــش جنگــی بخســت 
ــد ـــرو نيام ـــر ب ــتم تي ـــه رس ــار ب  ک
 شــدی خســته تيــر از رســتم تــن

 «تن است اين يـل اسـفنديار   که رويين
 (.999: 4 ، ج1399فردوسی، )          

( پهلوان يونـانی و رهبـر   Peleus) ( يا آخيلوس حاصل ازدواج پلئوسAchilles) آشيل
نيـا و   ر.ک؛ ذبـيح ) ( بـود Thetis) يک پری دريايی به نام تتيسجنگجويان ميرميدوس با 

فانی شـدن   ۀتا جنب برد میتتيس فرزندان قبلی خود را در آتش فرو(. 429: 1312اکبری، 
 دقـت  بـه  ئوسپل ،پس از تولد آشيلميرند.  می ها آن ۀهم که را از بين ببرد ها آنزمينی  و

، تانـداخ  آتـش  در را او تتـيس  کـه  یهنگـام  و ندهـد  دسـت  از را آشـيل  که بود مواظب
ز اين اتتيس  .پای راستش سوخته بود و ها لبرا از آتش بيرون کشيد و فقط  او بالفاصله
 ،که در طبابت مهارتی نسبی داشت« کيرون. »به نزد خواهرانش به دريا رفت و کار رنجيد

آشـيل در دويـدن    ،برای همين و تيزپا تعوي  کرد ای دوندهپای او را با پای جسد  ۀپاشن
 يافت. ای العاده قدرت فوق

مادر آشيل )تتيس( که خود از ايزدبانوان بود، آشيل را به جهان زيرين برد. در اسـاطير  
ها  خدای آسمان« زئوس»يونانی، هادس فرمانروای مردگان و جهان زيرزمينی بود و برادر 

ردگـان را بـه غارهـای    آور، ارواح م ، ايـزد پيـام  هـرمس خدای درياهاسـت.  « پوزائيدون»و 
رسـاند.   برد و بـه پـنج رودخانـه مـی     های زيرزمينی می گذرگاه و درپيچ، تاريک، دراز و پيچ
 هادس های دروازه به و بگذراند( نفرت) استيکس سياه رود از را ها آن دنخست شارون باي

 بعدی رود چهار از بايد سپس. بود نگهبانش سر، سه شکاری ، سگ«سربروس» که برساند
آلـود و لتـه )فراموشـی(. ارواح     گذشتند: آخرون سياه، فلگتون )آتش(، کوکوتوس اشک می

 گذرند، بايد از جلوی سه دادور سختگير عبـور کننـد:   مردگان وقتی از پنج رود دوزخی می
هـا بـه    مينوس، رادامانتوس و اياکوس که در جريمه کـردن ارواح و تعيـين سرنوشـت آن   
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ــد. در رود ارواح کمــک مــی ــا دور جهــان را  کنن ــۀ اســتيکس )اســتوکس( کــه دور ت خان
پـذيری او در پاشـنۀ پـا     ضعف و آسيب تن شد. نقطه است، فرو برد و آشيل رويين فراگرفته

بود؛ زيرا مادرش در هنگام غوطه دادن، پاشنۀ پای او را به دسـت گرفتـه بـود و تنهـا آن     
 (.79ـ77: 1314پذير باقی ماند )ر.ک؛ شميسا،  نقطه آسيب

است از ابتدای تولـد تـا مـرگ     ای، شايسته  برای مقايسۀ درست دو شخصيت اسطوره
گام زندگی هر دو را بازگو کنيم تا از آشفتگی ذهنی برحذر باشيم و رونـد تطبيـق را    به گام

به مسير درستی هدايت کنيم. ما اعتقاد داريم تطبيـق درسـت دو اسـطوره و شـناخت آن     
 ف زندگی و شخصيتی آنان غافل نباشيم.شود که از ظراي زمانی عملی می

تن گردنـد و   که ديديم، هر دو نفر در رودی مقدس غسل داده شدند تا رويين ـ چنان1
تـی   زندگی ابدی پيدا کنند. اسفنديار به دست زرتشت پيامبر بنا به سنّت مزديسنا در داهی

در کـودکی بـه    است. آشيل هم تن شده و در هنگام  جوانی برای حمايت از دين او رويين
رود جـاودانگی( فـرو بـرده و شستشـو     ) دست مادرش )تتيس = الهۀ درياها( در استيکس

تنی با دو هدفی متفاوت بود. آشيل به واسطۀ عشق مادری، اما  داده شد. اما اين دو رويين
تن شـد کـه ايـن خـود ارزش      اسفنديار با منشائی معنوی و به دست پيامبری الهی رويين

بخشد و باورپـذيری آن را افـزون و ايـن حالـت روحـانی او را از سـاير        میوااليی به آن 
 کند. قهرمانان متمايز می

پـذير مانـدن از    گويد که آسيب پذيری در اين دو قهرمان به ما می مقايسۀ نقطۀ آسيب
که در دستان مادر قرار دارد،( در آشيل عاملی جبری و بازی سرنوشت است، اما ) پاشنۀ پا

م اسفنديار تنها پيـروی از يـک غريـزه بـه نـام تـرس بـود کـه نابجـا و          بسته شدن چش
 آفرين است. مرگ

مدن دوران نيـاز بـه پهلـوان    آقسمت بدن است کـه نشـان سـر    ترين انتهايیپا  ۀپاشن
محـل   قسمتی کـه بـا تفکـر ارتبـاط دارد و     ؛ يعنیچشم در سر استجايگاه اما باشد،  می
 خاصـی  دورۀ به پهلوانان که سروری دارد آن از و حکايت شود ينش انسانی محسوب میب

 نيـز  اسفنديار رود. میينگی از بين يرو ،زندباگر قصوری سر  ه،را ۀيمن در ندارد، بلکه تعلق
 .ايزدی از او جدا شود ۀبايد فر شود که می خودکامگی گرفتار غرور و
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در ـ شباهت ديگر پرورش يافتن هر دو در دامان فردی حکيم و عاقل است. آشـيل  2
( عاقل تربيت شد. خيرون بـه  Cheiron) ( به وسيله خيرونPelion) های کوه پليون دامنه

 ها و احشـای شـيران تغذيـه کـرد     او شکار کردن را آموخت و او را با مغز استخوان خرس
(. همان گونه کـه اسـفنديار نيـز در کـودکی در     172و  174: 1 ، ج1327ر.ک؛ گريمال، )

 است. پرورش يافتهدامان زرتشت مصلح و حکيم 
ـ در هر دو داستان، پيشگويی وجود دارد. در داستان آشيل، مادر وی )تتيس( قـدرت  3

داند کـه سرنوشـت فرزنـدش مـردن در تـروآ اسـت.        آگاهی به حوادث آينده را دارد و می
کنـد کـه آشـيل     بينـی مـی   ( پيشCalchas) عالوه بر اين، پيشگويی هم به نام کالخاس

 (.299ـ294: 1391ر.ک؛ ژيران، ) رد تروآ خواهد بودتنهايی فاتح نب به
در داستان اسفنديار، مادرش کتايون گرچه مثل تتيس الهه نيسـت، هرچنـد ماننـد او    

گلـی در دسـت    تواند حوادث آينده را احساس کند؛ چراکه وقتی شوهرش را بـا دسـته   می
دسـت رسـتم احسـاس    که يادآور رسم آناهيتاست(، مرگ اسفنديار را در زابل به ) بيند می
 دهد: کند و به اسفنديار نيز هشدار می می
ــی» ـــد همــی زِ گيت ــادر پن ـــوش م  ني

ــده ــی از م ــاج پ ــر ت ـــه را س ـــاد ب  ب
 مبر پيش پيالن زيـان هـوش خـويش   

 

 بــه بــد تيــز مشــتاب و بــد را مکــوش 
ـــه ـــا ک ــاج ب ــاهيت ت ــادر ش ــزاد م  ن

 «نهاده بـدين گونـه بـر دوش خـويش    
 (.199: 4 ، ج1399فردوسی، )          

ــی جاماســپ ــد هوگــوه ) از طرف ــدخش: صــدر اعظــم( فرزن ( و همســر Hvogva) بي
کند که مرگ اسفنديار  بينی می ترين دختر زرتشت، برای گشتاسپ پيش پوروچيستا، جوان

 (.419: 1312نيا و اکبری،  ر.ک؛ ذبيح) در سيستان به دست رستم است
تنها آشيل باقی مانده بود و وجود ـ در داستان آشيل از هفت فرزند تتيس و پليوس، 4

شود؛ زيرا او تنها کسـی   او نيز باعث تيرگی و به هم خوردن زناشويی تتيس و پليوس می
جـويی   گريد و چاره برد و نزد او می آزردگی و خشم به او پناه می است که آشيل هنگام دل

 کند. می
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زند، يعنی اسفنديار وهشت فرزند گشتاسپ و کتايون، تنها دو فر همان گونه که از سی
(. اسـفنديار نيـز مثـل آشـيل     249: 1319ندوشـن،    ر.ک؛ اسالمی) اند مانده و پشوتن باقی

 دانـد  شود و مادر را برای درد و دل قابل اعتمـاد مـی   باعث اختالف بين پدر و مادرش می
 (.292: 4 ، ج1399ر.ک؛ فردوسی، )

هـای دريـا و    ّالنّوع کی از ربـ در داستان آشيل، مادرش تتيس وی عالوه بر اينکه ي9
کـه در   اسـت. چنـان   الهۀ فناناپذير آب است، پری دريايی بوده که در زيبايی نظير نداشـته 

 است:« ناهيد» داستان اسفنديار، نام اصلی مادرش کتايون،
ــرا   » ــر قيصـ ــامور دختـ ــس آن نـ  پـ

 

ــرا   ــام آن دختـ ــد نـ ــد بُـ ــه ناهيـ  «کـ
 

و  آريـايی  و ايرانـی  گـان  نام يکی از الهه اوستايیزبان  در« اَردَويسور آناهيتا» يا آناهيتا
شود و از اين  پنداشته و ستوده می ها ايزدبانوی آب است که هندوايرانی يک پيکر کيهانی

 .نيز همراه است خرد و شفا ،باروری با نمادهايی چون ،رو
ايران است و آناهيتا در  ل آب و باران، جايگاهی ويژه داشتهموکّ ايزداخير  ۀدر سه هزار

اسـت. در بـاور    بوده مزديسنا های آريايی و ترين الهه ترين و محبوب باستان، يکی از بزرگ
ها و باران و نماد باروری، عشق و دوستی  نگهبان چشمه ۀفرشت آب، ۀباستان اله ،ايرانيان
بسـياری  . اند معنا يافته آبادانی و قدرت در کنار هم ،زايش ،زن ،است و در باور ايرانيان بوده

 نزديکی دارد که مورد پرستش اقوام سـامی، از جملـه   ايشتار های اين ايزدبانو با از ويژگی
. بـه احتمـال زيـاد    مربوط هسـتند )زهره(  ناهيدۀ به سيار ايزدان هر دوی اين. بود بابليان

 از سـوی ، زرتشـت  بود که پـيش از پيـدايش   ايزدانی از ميترا نيز چون« اردويسور آناهيتا»
. گرفـت  مـورد سـتايش قـرار مـی     ـهای ديگر به نام هرچند ـ  و نواحی اطراف راناي مردم

است و باور بر اين بود کـه پهلوانـانی را کـه بـه      بودهآناهيتا ظاهراً با جنگاوری نيز مربوط 
. او نيز همچون تتيس زنی بسيار دهد پيشگاه او قربانی کنند، در جنگ با دشمن ياری می

 (.39: 1313ر.ک؛ هينلز، ) ستاندام و سپيد ا زيبا، خوش
ـ در اسطورۀ آشيل، زئوس پادشاه خدايان و پوزائيدون فرمانروای درياها هر دو قصد 2

پسـر  » داشتند با تتيس وصلت کنند، اما با پيشگويی تايتـان پرومتئـوس مبنـی بـر اينکـه     
، او را به پليوس پهلوان ارزانی داشتند. ازدواج يک انسان بـا  «تتيس از پدر نيرومندتر است
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شأن الهه است. پس سرانجام تتيس از جمع خدايان به ميان آدميان رانده  يک الهه، دونِ 
شد. در داستان اسفنديار نيز مادرش کتايون دختر قيصر روم است و گشتاسپ هم برای او 

است. زمانی که کتايون برخالف ميل پدر گشتاسپ فـراری از ايـران و بـدون    يک بيگانه 
 (.191: 4 ج، 1391ر.ک؛ فردوسی، ) جايگاه را برای ازدواج برگزيد. از درگاه پدر رانده شد

تواند تن هر دو را بشکافد، تيری چوبی است. در داسـتان آشـيل،    ای که می ـ وسيله7
ی و جنگ که حامی تروآست، با راهنمايی پاريس، آپولون خدای پيشگويی، موسيقی، شبان

 رساند. کند و به پاشنۀ پای آشيل می شاهزادۀ تروآـ تير را هدايت می
شـود، از پـدرش زال    در داستان اسفنديار هم رستم زمانی که از نبرد با وی عاجز مـی 

آنکـه   کند. سيمر  هم برای جويد و زال آب آتش زدن پَرِ سيمر  او را احضار می ياری می
خوان را تالفی کند. رستم را به ساختن  کشته شدن جفت خود از سوی اسفنديار در هفت 

گويـد کـه    کند و می تيری از شاخۀ درخت گز سفارش و او را در کشتن وی راهنمايی می
 پذير اسفنديار چشم اوست. تنها نقطۀ آسيب

ممنون و نارضـايتی  طلبی آگـا  ـ آغاز هر دو داستان با مخالفت و جدل آشيل با زياده9
ای پـيش   شود. طرح دو داستان بـه گونـه   اسفنديار از بدعهدی پدرش گشتاسپ شروع می

هـايی مثبـت و محبـوب رويـاروی يکـديگر قـرار        رود که سرانجام دو پهلوان با چهره می
، محور تقابل هکتور با آشـيل اسـت کـه هـر دو مـورد توجـه خـدايان        ايليادگيرند. در  می

کيش  نيز اوج نبردآزمايی در رزم رستم و اسفنديار است که اگرچه هم هشاهنامهستند. در 
 (.129: 1371ر.ک؛ نولدکه، ) هستند  پرست و شايستۀ احترام نيستند، اما هر دو يزدان

اش  و برای پس گرفتن معشوقه« پاتروکل» ، آشيل به انتقام مرگ دوستشايليادـ در 1
رود. در نبـرد رسـتم و    تـروآ و هکتـور مـی   پريسئوس که اسير آگاممنون بود، بـه جنـگ   

جويی فردی جايی ندارد، چون اسفنديار به پای خود به جنگ بـا   اسفنديار نيز اگرچه انتقام
مهرنوش و آذرنوش( به دسـت  ) است، باز ماجرای کشته شدن پسران اسفنديار رستم رفته

ـ    های جديدی به اسفنديار می آيد و انگيزه کسان رستم پيش می ه نبـرد رسـتم   دهـد تـا ب
 بشتابد.
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ـ به لحاظ جغرافيايی، اين دو حماسه نيز تا حـدودی در مکـانی شـبيه بـه هـم در      19
اند. تروآ جزء اتحاديه يونان نيست و سرزمين کـوچکی اسـت،    کشور خود به وقوع پيوسته

در همسايگی يونان با دژی مستحکم به پادشاهی پريام. سيستان نيز گرچـه جـزو ايـران    
 رود. سبب وجود رستم زير بار نظرات حکومت مرکزی نمیاست، اما به 

شـواهد   ايليـاد جای  دين نياکان خود، در جای از متابعت و پيروی آخيلوس بارۀدر ـ11
 شود: میفراوانی ديده 

در  کـرد.  مـی زمانی که تيرهای خدايان به لشکر آگاممنون از طرف آپولون پرواز  الـف( 
آپولون از کجاست؟ آيـا  اين خشم فراوان » گويد: مردم می اين هنگام، آخيلوس خطاب به

آنکه از قربانی صـد گـاوی    سبباست يا به  است، به هم برآمده چون از نذری تخلف شده
 عيـب  بیزهای و بُ ها برّهکه آيا وی به بوی بريانی  بينيم میله دارد. آنگاه فروگذار شده، گِ

 (.39: 1391)هومر، « ما بگرداند يا نه؟ که بال را از کند میو تفضل  دهد میما پاس  

و آتنـه از طـرف    شـود  میسر تحويل کريزئيس درگيری  زمانی که با آگاممنون بر ب(
فرمانی که از سوی : »دهد میآخيلوس به او پاس   آيد. میهرا برای فرونشاندن خشم وی 

دل جـای  ۀ خشمی کـه در  با هم .ست که بايد پذيرفتا فرمانی ،شما دو تن الهگان باشد
است. هر که فرمان خدايان را بردارد، خـدايان سـخنش را    تر داده باشم، اين کار پسنديده

کـه   خـورد  مـی متابعت اسفنديار نيـز شـواهدی بـه چشـم      بارۀدر(. 43: همان« )شنوند می
 بود: آن ترويج دين از طرف پدر در سراسر کشور ترين مهم

 درفشــی بــدو داد و گــنج و ســپاه   »
ــ   ــت ب ــت پاي ــد و گف ــدر ب ــن ان  آه زي

 

 هنــوزت نشــد گفــت هنگــام گــاه     
 «انــدرآهمــه کشــورانت بــه ديــن    

 (.779: 4 ، ج1399فردوسی، )          
 

طرفـدار زيـادی    ۀهميشـ م، وی در جمع مـرد  های انديشی آشيل و چارهمديريت ـ 12
 :است جنگ بسيار کارساز بوده های زماندر  شيلاست. تدبير آ داشته

ه روز پياپی تيرهای خدايان بـه لشـکرگاه آگـاممنون، از طـرف     وقتی که نُ»
 ،در اين هنگام، آخيلوس مردم را برای ارشـاد جمـع کـرده    کرد. میآپولون پرواز 

خـود   انديشـۀ گمـان دارم کـه بـه همـين زودی مـا از       !آتـره  زادۀ: ای گويد می
م. جنـگ و  ، بـروي ايم آمدهبازگرديم و اگر بتوانيم از مرگ باز رهيم، از راهی که 
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. بـرويم از  سـازند  مـی ، سرانجام کـار مـردم آخـائی را    اند آمدهبال که با هم فراز 
 .، خواب نيز پيـام زئـوس اسـت   ميا شويجوپيشگويی يا کاهنی يا از خوابگذاری 

: 1391)هـومر،  « اين خشم فراوان آپولون از کجاسـت به ما خواهند گفت  ها آن
39.) 

 است: زياد ثحديو ، حرف شاهنامهاسفنديار در  گری چارهمديريت و  بارۀدر

وقتی که اسفنديار در سراسر کشور و خارج از کشور آيين خـود را تـرويج کـرد و بـه     »
 :نوشت و گفت ۀنام به پدر خود ،مقصود خود رسيد

ــدر  » ــم زی پـ ــتاد هـ ــته فرسـ  فرشـ
ــرّ   ــه ف ــردم ب ــژه ک ــان وي ــدای جه  خ

ــ کســی  ــيم نَ ــز از کســی ب ــه ني  هرا ب
ــ  ــی ب ــده گيت ــت ـفروزن ــان بهش  ه س

 

ــه   ــ ای کــ ـــنــ  رـامورشاه پيروزگــ
ــده   ــور برافکن ــه کش ــايۀب ــای س  هم

ـ   زر بــی ی کسـ ه گيتـی  ـب  هـو سـيم ن
 «ر جـای کشـت  جهان گشته آباد و هـ 

 (.771: 4، ج 1399فردوسی، )          
اسـت تـا حـدی کـه خـدايان بـرای        خيلـوس شـواهد زيـادی آمـده    آبرای خشم ـ 13

بر سر تحويـل کريـزئيس    شيلکه بين آگاممنون و آ زمانیآيند.  میفرونشاندن خشم وی 
مـن از آسـمان فـرود    » :گويـد  مـی  و اسـت  ظاهر شده شيل، آتنه بر آآيد میدرگيری پيش 

هرچنـد   (.43: 1391هومر، ) «فرمان مرا ببری؟ خواهی میتا خشم تو را فرونشانم.  ام آمده
بعـد   ،با اين همه .بکنند خشم آخيلوس را عليه آگاممنون فروکش که آتنه و هرا توانستند،
آتـره خطـاب    زادۀخيلوس با سخنان نـاروا، بـه   آدوباره : »نويسد میاز رفتن الهگان، هومر 

 (.همان« )کرد و خشم خود را سر داد
 :است در ميدان جنگ با ابيات زيادی مطرح شده نيز خشم اسفنديار

 صـــف دو ميـــان از اســـفنديار چـــو»
 ســپهر گشــت بــر ســان گــردان همــی
 همـی دشـت بـاالی اوسـت     تو گفتی
 کـــرّ نـــای نالــــۀ و آمـــد خــــروش
 اسـت   شـده خون دشت دريا  تو گفتی زِ

ــاب يــ    ــد رک ــران ش ــفنديارـگ  ل اس

ــف    ــب آورد ک ــر ل ــان ب ــير ژي ــو ش  چ
ــدرون    ــت ان ــه دس ــرزۀب ــاوچهر گ  گ

 ز آتش همـی در نگنجـد بـه پوسـت    وَ
ــکر زِ  ــردان لشـ ــد گـ ــ برفتنـ  ایـجـ

 اســت خنجــر هــوا چــون ثريــا شــده زِ
 گـاوســــار گــــرزۀا ـد بــــبغريـــ
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ــرد بــ   رز پــوالد مشــت ـر گـــبيفش
 

ــ  زِ ــپه گُ ــب س  «بکشــترد سيصــد قل
 (.719: 4، ج 1399فردوسی، )          

اند، حتّـی آالت جنگـی    هر دو پهلوان، در ميدان جنگ به صورت ويژه بيان شدهـ 14
ی هـومر کـه خـدای خـدايان     در حدی بود که حتّ آشيل یبرتر است. ها نيز خاص بوده آن

وقتی کـه لشـکر   است؛ يعنی  مطرح کرده متمايز کامالًبود، اين فرد را در هنگام توصيف، 
و  دهـد  میلشکريان را شرح  های طبقههومر تمامی گروه و  ،بود تروآحمله به  آمادۀيونان 

 :نويسد می رسد، میوقتی که به آخيلوس 
 ( از مـردم تاِلمـون  Ajacs) برتـر از همـه کـس، آژاکـس     در ميان مـردم، »
(Telamonienبود، اما تا هنگامی که آشيل )  در ميدا نبود؛ چراکه آخيلوس بسيار

، بهترين مـردان بـود و بهتـرين    ئوسهمال پل بی از او برتر بود. آخيلوس، فرزند
خود آرام  خميدۀ پشت های کشتی. اما اکنون آخيلوس در ميان تاخت میاسبان را 

گرفته بود و از آگاممنون دلتنگـی داشـت و روی درکشـيده بـود و مـردمش در      
)هـومر،  « بودند شنزار ساحل به کمان کشيدن و خشت و زوبين انداختن سرگرم

1391 :71.) 

له ئی دشمنان و حسودان او نيز به ايـن مسـ  در حدی است که حتّنيز اسفنديار  یبرتر
 اند: گواهی داده

ــ» ــهـدان ای جـبـ ــفنديارـانـ  دار کاسـ
ــ  ــد ب ــک اویـبســی لشــکر آم  ه نزدي

 را ن اســت اکنــون کــه بنــدد تــوآ بــر
 بســتبتــو را گــر بــه دســت آوريــد و 

ــ  ــی ک ــو دان ــفنديار آ ـهت ــت اس  ن اس
ــرد    ــه ک ــو حلق ــدِآچن ــاب ن کمن  بت

ــ  ــنيدم بگفتمْ ــن آنچــه ش  ت راســتم
 

ــ  ـــاب ـــا ت ــ ـدو بسيچ ـــه  ارزارـمی ک
ــ ــوی اـهمـ ــ وه سـ  د رویـدر نهادنـ

ـ ه شـاهی همـی   ـب ـ  ـب  و راـد پسـندد ت
ــ ــد م ــه زيردســت ـکن ــان را هم  ر جه

 يــار  ه رزم اندرون نيسـت ـه او را بـک
ـــپ ـــره نـذي ــ دارـي ـــدش آفـش  ابـت

 «تراستی و فرمان رأتو به دان کنون 
 (.799: 4، ج 1399فردوسی، )          
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 اسفنديار باشخصيتی آخيلوس  های . تفاوت1
 شيلپاهای آ یچابک. 1ـ1

اسـت و تمـام    مطرح شـده  ايليادجای کتاب  در جای شيلپاهای آ سريع و چابک بودن
زمـانی  شود؛ به عنوان نمونه،  میآغاز « آخيلوس که پاهای چابک داشت»شواهد با عبارت 

و آخيلـوس   کـرد  مـی که تيرهای خدايان بـه لشـکر آگـاممنون از طـرف آپولـون پـرواز       
: گويـد  مـی هومر قبل از بيـان سـخنان آخيلـوس     ،در آن انجمن سخن بگويد خواست می
(. 39 :1391)هـومر،  ...«  آخيلوس با پاهای چابک برخاسـت و بـه ايشـان چنـين گفـت:     »

 ،شـيل بـه آ  خواسـت  میکه کالکاس، پسر تستور، که از بهترين پيشگويان بود و  هنگامی
ان سـخنان  از بيـ هومر قبـل   کند، را بيان (خدايگان کماندار تيرافکن)سبب خشم آپولون 

)همـان:  ...« آنگاه که آخيلوس که پاهای چاالک داشت، به او پاس  داد: » گويد: آشيل می
اسفنديار شواهدی يافته نشد که آيا در يک عضو از اعضـای بـدن چابـک     بارۀاما در (.31
 نه!است يا  بوده

 مهارت داشتن آخيلوس در موسيقی. 2ـ1

آمدند تا کدورت وی و شاه  شيلکردن دل آوقتی که فرستادگان آگاممنون، برای نرم 
 :داد مینواختن چنگ ديدند که درد دل خود را تسکين حال را برطرف کنند، وی را در 

زمانی که فرستادگان آگاممنون، يعنی آژاکس بزرگ، اولـيس فرزانـه و دو   »
برای نـرم کـردن   (، Hodius) هوديوسو  (Eurybat) اوريبات های نامه ب آور پيام
کنار دريای خروشان گذشتند و با شوری بسيار نام خدايی که دريـا   از آشيلدل 

 شـيل آسـانی در دل آ  را در آغوش دارد، به زبان آوردند و از او خواسـتند کـه بـه   
 رسـيدند، ( Phthiotes) فتيئـوس  سـراپردۀ چـون نزديـک    ،شکوهمند رخنه کند

چنـگ خـود    مردانـۀ آخيلوس شاهزاده را ديدند کـه درد خـويش را بـا آهنـگ     
. افسر وی زيبا و دارای آرايش بسيار و از سيم بود و آن را در تـاراج  نشاند میفرو

 ،ويران شده بود، به دست آورده بود. با اين چنگ شهر تب که به زور بازوی وی
 روکل. تنها پاتسرود میپهلوانان را  و کارهای نمايان نشاند میدرد خويش را فرو
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گاور نشسته بود، سراپا خـاموش بـود و در انتظـار    در سراپرده نزديک اين جنکه 
 (.112: مانه) «آواز خود را به پايان برساند( Eacus) اکوسئا نوادۀآن بود که 

 نسبت به مهمان شيلمهربان بودن آ نرم و. 3ـ1

 :نسبت به مهمان بسيار نرم و مهربان بود آشيل
 ویخيلـوس بـه نـزد    آوقتی که نمايندگان آگاممنون برای نرم کـردن دل  »
را  ها آنبلند شد و چنگ را بر زمين گذاشت و دست  زده شگفتخيلوس آرفتند، 
گمـان   بـی  و پـذيرم  شما را دوستانه مـی  ها درود فرستاد و گفت: به آن گرفت و

من بيشـتر   پذيرم و ايد. من بدون هيچ خشمی شما را می برای کاری دشوار آمده
 تر ژرفبه پاتروکل اشاره کرد که دوستگانی  مردم آخائی دوستتان دارم و همۀاز 

 (.113: همان« )ز قربانی کنه و بُها برّ آن بياور و برای

اما اسفنديار در خواندن رستم به ميهمانی که قرار بود قبل از جنگيدن به خوردن مـی  
 :ه و گور بپردازند، خالف وعده عمل نمودو خوردن گوشت برّ

 خـواليگران خواسـت خـوان    سپهبد زِ»
 بخواسـت  ميـرا نان خورده شد جام  چو
ــاد وَ ــرد ي ــی ک ــود هم ــردی خ  ز آن م
 د کســیـنيامــ ،دـمــآرـو ديــری بـچــ
ــو  ــۀچ ــت  هنگام ــدر گذش ــوردن ان  خ

 بخنديــد و گفــت ای بــرادر تــو خــوان
ــ ـــچ ــين اسفنـو اي ـــن اســت آي  ارـدي

ــ ــای ت ــا رَـبفرم ــخْ ــدـش را زي  ن کنن
ــ ـــازگـوم بـش ـــوي ـــه اسفنـم ب  ارـدي
 

 وانـخـــو را بـرمود کـــرا نفــ یسـکــ 
 دژ آنگــه ســخن کــرد راســت رويــين زِ
ــ ـــب  شــاد خــورد مــی اد شهنشــاه ـه ي

 سیـر بـــه ره بـــنگــه کــرد رســتم بــ
ـــز زِ ـــر مغ ـــر آب دلي ـــذشت بـرت  گ
 وانـخــــان را بـزادگـــآارای و ـيـــبـ

 دار يــاد  نـامور  ايــن  تـو ايــن آيـين  
 همــان زيــن بــه آرايــش چــين کننــد 

 «خــوار است   رفتهـا را گـمنيز  واـه ک
 (.949: 4، ج 1399فردوسی، )          
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 های شخصيتی اسفنديار با آخيلوس . تفاوت19

 . هراس نداشتن از مرگ1ـ19
خوانـد.   اسفنديار از مرگ هراسی ندارد و لشکريان خود را به نترسيدن از مرگ فرامـی 

 نيست:حتّی معتقد است که اگر روزگار عوض شود، هيچ چيز از مرگ در کارزار بهتر 
ــز   » ــرگ و چي ــيد از م ــا نترس ــر ت  نگ

 گشـــت خواهـــد همـــی روزگـــاروگر
ــد  ــتگان منگريـ ــس کشـ ــما از پـ  شـ

 بـــــگريختن نبينيــــد تـــــا نـــــگر
 را بـــه رزم افکنيـــد هـــا نيـــزهر ـســـ
 

ــس    ــه ک ــیک ــه ب ــت  زمان ــرده اس  نم
ــارزار  ــرگ در کـ ــوتر از مـ ــه نيکـ  چـ
ــمريد   ــر مشـ ــاد و سـ ــد فريـ  مجوييـ
ــتن  ــيد از آويخــ ــا نترســ ــر تــ  نگــ

 «کنيـــددی زمـــانی بکوشـــيد و مـــر
 (.733همان: )                             

 اسير وعده و وعيد بودن. 2ـ19

اگـر خواهرانـت    مثالًکه  شد میپدرش وعده و وعيد داده  از سوی پيوستهاسفنديار به 
از کشتن رستم پيروز برگردی، اگر تو خواهم داد و يا  دژ آزاد کنی، شاهی را به را از رويين

 :تو خواهد بود تخت شاهی از آنِ

 کــه چــون بــاز گــردم ازيــن رزمگــاه»
ــرا    ــاهی م ــدر داد ش ــون پ ــان چ  چن

ـــه ـــه را سپ ــوتن  هم ــا پش ــم ب  ده
 

 بـــه اســـفنديارم دهـــم تـــاج و گـــاه 
ــاهی ورا  ــاج شـ ــان تـ ــم همچنـ  دهـ
ــم    ــر نه ـــر س ــاج ب ــروی ت  «ورا خس

 (.733همان: )                             

 خوان گذر از هفت. 3ـ19

خـوان اسـت کـه در کمتـر      از هفـت او اسـفنديار، گـذر    های شاخصه ترين از برجسته
بـا   شاهنامهدر  و است دشوار و مهم ۀوی از هفت مرحل عبورو آن  شود میپهلوانی يافت 

 .است توضيح مفصل آمده
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 نسياستمدار بود. 4ـ19

دژ بـاخبر   گفت که از موقعيت دشمن در رويـين  توان میسياستمداری اسفنديار  بارۀدر
 شود: وارد آنجا می و به شکل بازرگانی شود می
ــاش   » ــدار ب ــب و روز بي ــدر ش ــو اي  ت

ــن  ــنآت ــود گ ــیه ش ــان ب ــد گم  ارجمن
 شــوم ن دژـيــا و بازارگــانی درـچــ

ــاره از هــــ   ــراز آورم چــ  ر دریـفــ
ــو ــدهی يت ــان دي ــاش  و ب ــه مب  طالي
 

ــپه را زِ  ــاش  سـ ــدار بـ ــمن نگهـ  دشـ
 ســـزاوار شــــاهی و تخـــت بلنــــد  
ــوم     ــويم کســی را کــه مــن پهل  نگ
ــری   ــی دفتـ ــر دانشـ ــوانيم ز هـ  بخـ

ــ زِ ــر دانش ــتسُ یه ــه  س ــاشماي  «مب
 (.911همان: )                             

 گيری . نتيجه11

توان به ايـن نتيجـه رسـيد     با نقد و ارزيابی دو شخصيت حماسی اسفنديار و آشيل می
بـه چشـم    ايليـاد و  شـاهنامه هايی که در ابعاد دو شخصـيت مـذکور در    که با همۀ تفاوت

های يکسـان   مايه توان انکار کرد. اين درون های مشترک را نمی مايه خورد، وجود درون می
تـن شـدن آشـيل و     کنـد، عبارتنـد از: رويـين    که وجه تأثيرپذيری فرهنگی را تقويت مـی 

اسفنديار در رودی مقدس، تابع و پيرو دين و نياکـان خـود بـودن، مـدير و مـدبّر بـودن،       
بودن، کشته شدن هر دو قهرمان با تيری چوبی و با کمـک نيـروی   عصبانی و خشمگين 

 فوق بشری، وجود پيشگو، پرورش يافتن هر دو در دامان فردی عاقل و حکيم و... .
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