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  شنـاختي ادبيات عــرفانـي و اسطـوره هفصـلنام
  )281تا  251از صفحه ( 94 زمستانـ  41ـ ش11س

  

  بزرگ جهان يها پيشگويي در حماسه يبررسي تطبيقي كاركردها

  )اديسه، ايلياد، شاهنامه(

 
   **دار محمد پشتيعل ـ *يغالمپور دهك نهيسك

  يفارس اتيگروه زبان و ادب اريدانشـ نور اميدانشگاه پ يفارس اتيزبان و ادب يدكتر دانشجوي
نور اميدانشگاه پ  

 

  چكيده
 زين ييشگويپ نهيدر زم. است يهيبد يامر شه،ير آثار مكتوب اقوام هم انيوجوه مشترك م افتني

مختلف وجود دارد و  يمردم كشورها ياعتقادات و باورها انيم ييها و تفاوتها شباهت
 ؛اشاره كرد يدان شيپ اي ييشگويبه پ توان يبزرگ جهان، م يها از مشتركات حماسه نيهمچن

پژوهش كه با  نيهدف از ا. شود يم دهيبه كرّات د زين اديسهو  ايليادو  ،امهشاهنامر در  نيا
 چهياست از در ينگاه ميصورت گرفته است، ن يقيتطب ليمطالعه و تحل ،ينظر قيروش تحق

جينتا. اديسهو  ايلياد، شاهنامه يدر سه اثر حماس ييشگويبه مقوله كاركرد پ يقيتطب اتيادب 
 يها و باور ،ييخانواده هند و اروپا مشترك اقوام هم يها و تجربه يشاونديامر، خو نيا يبررس

كه  ميريگ يم جهينت ن،يو همچن. دهد ينشان م ،است افتهي يآنها تجل يها آنان را كه در حماسه
  . ستا و عملكرد خود او ريتدب جهينت دهد، يهر چه انسان انجام م

  
  .اديسه ،ايلياد، شاهنامه ،ييشگوي، پيقيتطب اتيادب :ها كليدواژه
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  مقدمه

كه بر ترس خود از نيا يو برا ه استبود زانيگر ينادان از همات آغازاز  انسان
د، دست به اعمال گوناگون ، بكاهداشته است هاله ابهام قرار كه در ندهياتّفاقات آ
ارتباط با ارواح، قرار گرفتن در خلسه  ،يشناس ستاره ،يجادوگر ،يرمال از جمله

 يليدل ييشگويهمواره پ كه ه استامر سبب شد نيا تياهم. ه استزد يم... و
  . باشد ادانيدر دست ش بندهيفر يا و حربه امبرانيكننده در دست پ قناعا

اعتقاد  نيا...«هايي مورد اقبال بوده است؛  همواره در ميان گروه ييشگويپ
 ريدر مس ،يو دانش بشر شهياند ن،يآورهمواره دوشادوش د نادرست و شگفت

هستند كه به  يهم كسان يامروز شرفتهيدرجوامع پ يآمده است؛ حت شيپ خيتار
: 1382 انيهمت(» .دارند باور ييشگويو پ ينيب طالع ييگشا بندند و به گره يم ديآنها ام

12(  
 يها جهان ازگذشته يها كه اغلب ملّت ستيچ ييشگويپ در ادامه بايد ديد كه

  د؟ان شتههمواره به آن توجه دا تا به امروز دور
سخن گفتن  نيو همچن هيو اول ميقد ارياز علوم بس يكي توان يرا م ييشگويپ«

نشدن آن  ايبدون در نظر گرفتن واقع شدن  ك،ينزد ايدور ندهيدرآ ،يا از واقعه
  )161: 1381 و صرفي كنامينميرزا ( ».دينام

نوشته شده  »در شاهنامه ييشگويپ« بارهدر و پراكنده به صورت مجمل يمطالب
 يها كردار«در قسمت  اشاره كرد كه) 1368(توان به سرامي  مي است كه از جمله

. زده است يزيگر ييشگويبه مقوله پ ،»شاهنامه يها در داستان يعيمابعدالطب
و  كنامين رزايم نيحس ،»يفردوس ميدر شاهنامه حك ييشگويپ«مقاله  نيهمچن

 به طور خاص به اين مقوله در شاهنامه پرداخته است؛) 1381(محمدرضا صرفي 
پژوهش  يوناني يها در شاهنامه و حماسه ييشگويمقوله پ قيتطب نهياما در زم
    .صورت نگرفته استمستقلي 
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 يوناني يها در شاهنامه و حماسه ييشگويموضوع پ است شده يمقاله سع نيا در
محور و موضوع . گردد ليتحل يقيتطب يشناس از منظر اسطوره اديسهو  ايلياد
از لحاظ مضمون  ييها ها و شباهت است كه چه تفاوت نيپژوهش ا ياصل

دو تمدن  انيدر م ييشگويكاركرد پ نيآثار وجود دارد؟ و همچن نيدر  ا ييشگويپ
  به چه صورت است؟

اقوام هند  يشاوندياساس استوار است كه با علم به خو نيپژوهش بر ا هيفرض
در مقام دو مّلت  ونان،يو  رانيا يها در اسطوره نياديبن يها شباهت ،ييو اروپا
 دهيد ييها تفاوت ييشگويكاركرد پ نهيكامالً مشهود است؛ اما در زم ،ييايكهن آر

دو تمدن وجود دارد،  انيكه م يو مكان يامر به فاصلهءزمان نيا شودكه يم
 ا،يؤخواب و ر قياز طر يهومر يها اهنامه و حماسهدر ش ييشگويپ. گردد يبرم

. رديگ يصورت م... پهلوان و اران،يو موبد و راهب، شهر ميحك ،يعيامور ماوراءطب
در هرسه اثر مشهود است، از لحاظ  ييشگويپ يساختار يها كه شباهت هرچند

رنگ  ييشگويپ در شاهنامه. شود  يم دهيد ييها ساخت تفاوت ژرف اينوع كاركرد 
. است يشخص ييو سودجو يطلب و اغلب به دور از منفعت رديگ يم يريخردپذ

تحقق  باور به شنونده را به است و بوده يحيو تلو يكّل ييشگويپ ،ايلياددر  يول
 تيحكا ياز دوران) ايليادو  شاهنامه( دو كتاب هر«كند  يسرنوشت راغب م

و  ريكه رو به تقط با آن زياست، غرا نيدر حال تكو يكه تمدن بشر كنند يم
. غلبه دارد گرياند و شور بر مالحظات د هنوز خام ايلياداند، در  شدن نهاده فيتلط

 ».مينيبب يهمراه م يشتريب يدر شاهنامه كه كتاب متاّخرتر است، آنها را با پختگ
را موهبت و الهام  ييشگويپ اديسهكتاب  در نيهمچن )112: 1378 ندوشن يالماس(

كه بتوانندكارساز همه مردم باشند،  يبه كسان 1»آپولون«كه  دانستند، يم ييخدا
 اديكه از آپولون به  ينيب شيتوانسته بود با هنر پ يو... « .دارد يم يارزان

  )47: 1372هومر ( »ببرد »3ونيليا«را تا  2»يآخا« مردم يها يداشت،كشت
                                                        
1.  Apollon      2. Achaie     
3. Ilion 
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  كاركرد

 يها به حوزه شودكه يمحسوب م يشناس مكاتب جامعه ميدر اصل ازمفاه كاركرد
 ييها تياست و به مجموعه فعال دهيو متداول گرد افتهيراه  يعلوم انسان گريد

  .رديگ ينظام انجام م يازهاين ايو  ازين كيكه در جهت برآوردن  گردد ياطالق م
گرفته  فهيوظ كيانجام  يبه معنا» Functio« ينيالت شهياز ر» Function« واژه

  .است افتهيشغل  وچون نقش، عمل، خدمت  ييها معادل يشده و در فارس
  . اشاره نمود... اسپنسر و م،يبه كنت، دورك توان يم انيكاركردگرا نيتر مهم از
معتقد است كه تمام معارف و  ييگرا با استفاده از واژه اثبات 1اگوست كنت«

 يعنياند و به نقطه اوج خودشان  رشد كرده و كامل شده جيتدر به يعلوم بشر
استفاده  يعيعلوم طب يها جامعه از روش نييجهت تب يو. اند دهيرس ييگرا اثبات
را بكنند كه  يكار ينيو ع قيبه طور دق ديهم با يعلوم انسان ياز نظر و. نمود

  )108: 1379 ييابوالحسن تنها( ».اند كرده يعيعلوم طب
به سه نوع كاركرد اشاره  ،دوران معاصر در يشناس جامعه يها هينظر كتاب در

  : شده است
از  يناش يانواع ساختارها گران و كنش يازهاين كه بر: انهيكاركرد فردگرا -

  راجع است؛ ازهاين نيبه ا ييپاسخگو
 يبا فشارها قيتطب يها سميمكان و يكه بر روابط اجتماع: ينيمابيكاركرد ف-

  ورزد؛ يم ديكأروابط ت نيموجود در ا
و به  ديآ يشمار م  به هينظر نيغالب در ا افتي كه ره :يكاركرد اجتماع-

آورشان  الزام ريثأآنها و ت يجامعه، روابط داخل يها و نهاد ياجتماع يساختارها
  )131: 1382 رزتير( ».توجه دارد يكنشگران اجتماع يرو

                                                        
1 Auguste Conte 
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  ييشگويپ

از اتّفاقات قبل از وقوع  يعنيگفتن،  شياز پ يعني ،يلغو يدر معنا ييشگويپ
دور علم  يها در گذشته شود، يگرچه باور محسوب م ييشگويپ. داشتن يآگاه

دانست كه  هيو اول ميقد ارياز علوم بس يكي توان يرا م ييشگويپ. شد يم يتلّق
ببرد و به  يپ يخواستار آن بوده است تا بتواند با آن به اسرار زندگ شهيبشر هم
  . ابديخود دست  يآرزوها

 ييشگويپ يكي يعنياست؛  يكاركرد اجتماع يدارا يدان شيپ اي ييشگويپ
به  يتا نفع زند يم يبر اساس اعتماد به قول او دست به كار يگريو د كند يم

شدن آن، كه  يو عمل يدانستن امر يقول  به زد،يبگر يياز بال ايدست آورد 
 يو اگر كار دارد يانسان را از تالش و كوشش بازم رايجز جبر ندارد؛ ز يحاصل
آورده  ييها تيمقاله، روا نيدر ا. درست گردد ريتا تقد شود يسبب م رد،يگ انجام 

كه بر تالش و كوشش  دكنن ينقل مآنها را  ياست، اما كسان يشده كه ظاهراً جبر
سان انجام آن است كه هرچه ان ها تيروا نيا همه يسخن اصل .اند دهيورز ديتاك

 يآگاه ايمطابق خبر  قاًياگر دق يست، حتا خود او لكردعم ريتدب جهينت دهد، يم
. نجوم از آن مطلع شده باشد اي ييشگويپ ايخواب  قيباشد كه شخص از طر يو
را نگه  شيخو يها كه كار خود كنند و حد انسان است به انسان يپند نيهمچن و

  . رنديفال و امثال آن بپزه اي ييشگويدارند و از پ
  

  اديسهو  ايلياد، شاهنامهدر  ييشگويو پ ريمشترك تقد يكاركردها

چون  يدر كتاب ريتقد همسأل. دارد ييشگويبا پ يارتباط تنگاتنگ ،يباور ريتقد
 يبارها به ناتوان يفردوس نكهيبا ا. ستين يجز پژواك كردار آدم يزي، چشاهنامه

شگفت  يرويرا در برابر ن يو آدم كند ياشاره م يزندگ يها يانسان در فهم باز
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از  ر،يكه سرنوشت و تقد كند يم ديكأت زينكته ن نيبر ا ند،يب يگرفتار م سرنوشت
. دارد يآدم يبا رفتارها يناگسستن يو ارتباط كند يم يرويپ ريخردپذ يا قاعده

از  شكنند، يرا م يزندگ يو هنجارها شوند يدور م يكه از منش انسان يپهلوانان
  .ندارند ييرها ريسرپنجه تقد

از آن كه  شيپ اب،يچون افراس يرفتار پهلوانِ زشت ينمونه، شوربخت يبرا
 يها يشيو بداند ها يهنجارشكن جهيو سرنوشت او داشته باشد، نت ريدر تقد شهير

 يهنگام زين اوشيس مانند ييجو يو راست شياند كيپهلوانان ن يحت. او بوده است
 ريناپذو چاره ناتوان ريتقد ابلدر مق برد، يم ابيافراس چون يكه پناه به دشمن

  ن،يبا وجود ا. و همراه است نيقر ريبا تقد يپس خطا و لغزش آدم. ماند يم
 ستين يداديرو چيو ه كند يم ينيسنگ شاهنامه يها بر انسان ريتقد هيهمواره سا

همواره در آستانه  يرو كه آدم از آن. سرنوشت باشد يها يكه به دور از باز
  .ستا او يبا زندگ وستهيو خطا پ اهلغزش است و اشتب

 ديجهان و اغتنام فرصت تاك ياعتبار يبر ب شاهنامهاست كه در  ليدل نيهم به
 يريو ناگز يرباوريكه تقد ستين شاهنامهتوجه داشت كه تنها  دياما با. شود يم

 نيآكنده از چن يبلكه آثار حماس. دهد ينشان م ريسرنوشت را پر رنگ و فراگ
سرنوشت،  و ريتقد گر،يد يحماس ثراز هر ا شي، بشاهنامهاما در  اند، يمفهوم

  .رديگ يم يمند و قاعده يرياز خردپذ يرنگ
، زئوس در محفل ه استشد ديكأامر ت نيبر ا زين اديسهكه در حماسه  چنان

هر  انيآدم كهنيو از ا داند، يآنان م يريپذنارا خرد انيسبب درد و رنج آدم انيخدا
معترض  دهند، يسرنوشت نسبت م انيرا به خدا ينديو ناخوشا يامر نابكار

 او را كشته 2»ونآگاممن«كه پسر  1»ستياژ«نمونه سرنوشت شوم  يبرا. است
                                                        
1.  Egyst  2. Agamemnon 
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كه در سر  شهياند نيبا هم«. بود ستياژ يخرد يكردار زشت و ب جهي، نتاست
 انيزادگان به خدا يكه آدم ييها چه نكوهش يراست! آه: گفت انيداشت به آن خدا

 يخرد ياز ماست؛ اما از ب شانيا يدردها م،يو اگر سخنانشان را بشنو! كنند ينم
 نياز ا شيپ. خواستار آن باشد، آزار بردند ،از آنچه سرنوشت شياست كه ب شانيا

را همسر خود 1"آتره"زن مشروع پسر  ستياژ داشت، يبا آن كه سرنوشت روا نم
 يزيانگ چه مرگ هراس دانست يهمه م نيرا كشت؛ با ا يگشت و كرد و در باز

    ) 11: 1385 هومر( ».ميرا آگاه كرده بود يكه ما و رايز ؛اوست نيدر كم
 ياست كه دارا يياز باورها يكي ييشگويبه مطالب گفته شده، پ توجه با

همواره مورد توجه حاكمان و  خياست و در طول تار يو فرد يكاركرداجتماع
 شبرديپ يبرا يزيو از آن به عنوان دستاو ه استاندركاران قدرت قرار گرفت دست

كه منجر به نظم و  ندا هكرد ياستفاده م... و ياسيو س ياهداف و مقاصد اجتماع
  .شد يثبات و وحدت در جامعه م

 يكاركردها ي، به بررسهايي با ذكر نمونه موضوع نييتب يراستا، برا نيا در
   .پردازيم يم اديسهو  ايلياد، شاهنامه در ييشگويمشترك پ

  

  خواب و اؤير قياز طر ييشگويكاركرد پ - 1

و . است بيعالم شهود و عالم غ انيم يبرزخ ايؤر ،يرياساط يپندارها در
 ،ابنديوقوع  يداريازآنكه درعالم ب شيپ يحماس يها داستان يدادهايازرو ياريبس

 ،كند انيرا ب ندهيكه آ يخواب هرچند، )554: 1368 يسرام( .دهند يدر خواب رخ م
رنگ  را كم يانسان هو مشّخص دارد و نقش اراد نيمع يرينشان از وجود تقد

  .كند يم
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 ياست به سو يبلكه در ست،ين معنا يو ب اديبن يب يفردوس شاهنامه در خواب
 و خواب در ايؤر. كه بر همگان نهفته است زيآم و راز كيتار و چيدر پ چيجهان پ

ها است كه از  انسان يشرويپ در بيجانب عالم غ شاهنامه راه نهاده شده از
 …قهرمانان و هان،پادشا. شوند يرهنمون م شيبه مصلحت خو انيآدم آن قيطر
   ؛كنند ينيب شيرا پ ندهيآن، آ يگشودن رازها باگزاردن خواب و كه دنكوش مي

  ينشمر هودهيرا ب خواب نگـــر
  ندشيكـه شاه جهان ب ــژهيبـو

  ماه چرخ و با ياســـتاره زند ر
  به خواب نديروشن بب يها روان

  

يغمبريپ ز يبـــهره دان يكي    
ندشيروان درخشـــنده بگز   
ها پراكنده گردد به راهسخن   
آب آتش بر چو ها يهمه بودن   

)1206: 1388فردوسي (  
، هفت اختر،  يرانيفوق مذكور است، در حماسه بزرگ ا اتيدر اب كه چنان

عالم نهان  يانسان در خواب به سو لهيوس نيو بد كنند يم يزنيرا انيدرمورد آدم
  . شود يخبردار م ندهيو از آ ابدي يراه م

امور به دست آنان است، پس از  همه ريكه تدب انيخدا زيهومر ن آثار در
را در عالم خواب به انسان  يا الهه اي يشبح ،يزدن سرنوشت انسان و رقم يزنيرا
و به واسطه آن انسان  نديگشا يرا بر او م بيعالم غ قيحقا از يو در گمارند يم

  . دينما يم ينيب شيرا پ ندهيحوادث آ
به  يعني كند؛ يم يمعرف انيخدا يخدا 1»زئوس« اميخواب را پ ايلياددر  هومر

را  انيآگاه شد و عّلت خشم خدا يامر ييناروا اي ييبه روا توان يكمك خواب، م
 زيخواب ن م،يشو ايجو يگزار از خواب اي ياكاهني ييشگوياز پ ميبرو... « .ديفهم

 ».كجاست آپولون از خشم فراوان نيگفت ا آنها به ما خواهند .زئوس است اميپ
  ) 72: 1372 هومر(

                                                        
1. Zeus 
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صادق  دهد، يكه در شاهنامه در عالم خواب رخ م ييها ييشگويتمام پ باًيتقر
 تا او را از دكن يم نيتلق نيبه بهرام چوب كه جادوگر يخواب ياست، به استثنا

  )1182 :1388 فردسي( .شاه هراسان كند ه  جنگ با ساو

. در خواب اشاره شده است فتنيمورد فر كيبه  صرفاً زيهومر ن ايلياد در
آگاممنون  را بر يشوم يايؤر ييمردم آخا يابودن يبرا ان،يخدا يزئوس، خدا

كند،  يم كيتحر1»تروا« آگاممنون را به جنگ بامردم و به مانند جادوگر، گمارد يم
  )78: 1372 هومر( .بكشاند يرا به نابود ييمردم آخا لهيوس نيتا بد

در خواب ذكركرد كه  ييشگويپ يتوان برا يم را ياديز يها نمونه شاهنامه در
  .ضحاك است دنيخواب د هاآن نيتر از معروف يكي

  ازيريد يشـب يشاه ـوانيا در
  شاهنشهانكز كاخ  ديدچنـان 

  انيم كهـتر اندر يكيدو مهتـر 
  به جنگ يضحاك رفت شيدمان پ

  كوهتا دمـاوند  يتاخت  يهم
  

 به خواب اندرون بود با ارنواز  
ناگهان يدآمديپد يسه جنگ  

انيكسرو و به فرّ  يباال به  
پالهنگ به گردن برش ينهاد  

اندر گروه پس  كشان و دوان از  
)19: 1399فردوسي (   

به نام  يكردند كه كس ليتأو نيشناسان، خواب ضحاك را چن و ستاره موبدان
او را  اهد كشت؛ چرا كه ضحاك، پدر و گاوسر خو او را با گرزه گاو دونيفر

كه در  د،يآ ياو بر م يجوو بد به جست ريدفع تقد يضحاك برا .كشتخواهد 
در كوه  ،يپنهان يزندگ يبعد از مدت دونيو فر شود يكشته م هيآن گاو پرما جهينت

و به دنبال  شود، يم ايرا جو اش يو از او سرگذشت زندگ گردد يبه نزد مادر برم
كردار و اراده است،  انيسخن در م رياگرچه از تقد  .گردد يانتقام آماده م يآن برا

                                                        
1. Troie 
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 يخداوند و قضا يكّل ريتقد. سازد يرا كردار فرد م ريتقد نشده است، يانسان نف
   .است كه ظالمان هالك شوند آن ياله

  :نمونه يبرا. آمده است ييشگويو خواب در امر پ ايؤتوجه به ر زين اديسه در
و  فرستد يم 2"سياول" يبه سرا يزن يمايو با س زديانگ يبرم يشبح 1"آتنه"

 نيغمگ يپنلوپ، با دل يا: ديگو يم نيو چن ستديا يم ٣"پنلوپ" سر يشبح باال
كه  دارند يرا دارند، روا نم بختان كين يكه زندگ انيهمه، خدا نيبا ا ،يا خفته
از  يگناه شانيا هدربار ازگردد،ب تواند يفرزند تو م راكهيز ؛يباش شانيو پر ييبگر

  )103: 1385 هومر(» .او سر نزده است
. ستا به ماورا ليبدن و م يحاصل فاصله گرفتن روح از حواس ظاهر ا،يؤر

و  شود ينائل م ندهيآ عيو وقا يهست قيدر عالم خواب به درك حقا يانسان گاه
در  ييشگويپ كاركرد .ابدي يدست م يبه ادراك و معرفت شهود ق،يطر نياز ا

 يو بندها ديشب هنگام كه از ق ياست، روح آدم يخواب از نوع كاركرد فرد
 ها ييشگويپ نيا. نديب يخود م ريضم نهيرا در آ ندهياحوال آ يابد، مي ييرها يماد
د خود را نگه دارد، اعمال ديامر است كه انسان با نيا نيمبكه از او سر  يح
چون  يباشد؛ مثال خواب افراد كين تيو ن منطقعقل و  ياز رو ديبا ،زند يم

چنانكه بارها در  گر،يو از طرف د. است آنان ياحوال درون انگريپنلوپ ب
متواضع باشد و سرِ  انيدر برابر خدا ي، اگر آدماست آمده يهومر يها حماسه

  .كنند ياو روان م يرا در پ يكيو ن ريخ زين انيبا آنان نداشته باشد، خدا يبرابر
  

                                                        
1.  Athenee   2. Ulysse   
3. Penelope 
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  261.../ يها پيشگويي در حماسه يبررسي تطبيقي كاركردهاــ ــــــــ 94زمستان  ـ 41 ش ـ 11 س

  يعيطب ماوراء هاي راهاز  ييشگويپالقاي  - 2

در  يعيطب طور  است كه عامالن آن به يا ييشگويپ يعيطب ماوراء ييشگويپ
صورت   يعيو طب يبه طرق عاد ييشگويعمل پ يعنيقرار ندارند؛  يدسترس آدم

را  ييشگوينوع پ نيا گرينام د توان يم) 161: 1381 و صرفي كنامينميرزا ( .رديگ ينم
  . دينام زيآم مكاشفه ييشگويپ

عالم  قيروح عارف از حقا افتيآشكار كردن و در يلغت به معن در مكاشفه
 ياز اسرار اله يچنانكه بر مكاشف در )مكاشفه ليذ: 1377 نيمع( .مجرد است

از جانب خداوند هستند كه معموالً در  يالهام يها متون مكاشفه« .گردد يگشوده م
 دارد يم انيفرشته، آن را ب رينظ ،يموجود اله كي ،يداريب يو حت ايؤخواب و ر

و  ياليخ وانيح ك،ياعداد، حروف سمبول رينظ ،يزبان رمز با زيكه آن الهام ن
  ) 68: 1384 يگرج( ».گردد يم انيفلزها ب

ها  ها در تمام اقوام و ملل بحران نوع مكاشفه نيا شيدايعمده پ زهيو انگ ليدل
مكاشفه  نيو نقش ا هبر بشر وارد شد خيفراوان است كه در طول تار يو فشارها

 نيبه هم«. است يو ظهور منج ندهينسبت به آ ينيب و خوش ديام هيروح قيتزر
از جور و ستم، قحط و  ل،نخست در بخش او ها ييشگويپ نيجهت در تمام ا

وعده  يو بعد از آن  به ظهور منج ديآ يم انيسخن به م... و يرانيو و يغال، خراب
و  يعيفرا طب يرويتحّقق آن وجود ندارد، به ن يعيو چون اسباب طب شود يداده م

  )71: همان( ».شود يخداوند استناد م يرويچون دخالت ن ياله
سخنگو و  واناتيح ،يبيغ يندا مرغ،يسروش، س چون ييها نمونه شاهنامه در

از عوامل  كيكه هر  دنشو يم دهيد يهنگام در... جان و  مهيشخص ن ييشگويپ
اند و  ضعف در تنگنا بوده ايبا شدت ... اريهوم، زال، اسفند مرتبط با آن از جمله

 يعيطب و ماوراء يبيآنان وجود نداشته است و تنها به امور غ يبرا يديوزنه امر
در  انيو لشكر رانيسروش، شاه ا ييشگويدر نمونه پ. ندا هچشم دوخته بود
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بر آن  خسرويك و كاوسيكه ك يا گونه به بودند، دگشتهيناام ابيبه افراس يابي دست
  :    شدند كه

  با پا و دست   ميتن بشو سر و
  با كـــردگار جــهان ابا بــاژ

  يآتش بپا شيبــر پ ـــميبباش
  كه او دارد آرامــگاه ييبه جا

  

پرستزدانيمرد  چون بود چنان    
نــهان نيآفــر ميبــركنبــدو   

يبود رهنما زدانيمــــگر پاك   
راه داد ندهينما دينما  

)596: 1388فردوسي (  
قرار  ابيبه افراس رانيشاه ا يابي دست يبرا يا واقع سروش، هوم را واسطه در

  .داد
  ناگهان يسـروش خــجسته شــب

  خـروش بن برآمد يغار ب نياز
  

نهان بـكــرد آشكارا به من بر    
گوش نهادم بر آواز دم،يشن  

)599: همان(  
صورت گرفت كه رستم در مقابل  يزال و رستم، زمان يبرا مرغيس ييشگويپ

 مهين ارياسفند يرهاياثر ت رخش و رستم در. ببرد شياز پ ينتوانست كار ارياسفند
  :آنها دنيجان بودند، چنان كه با د

  شدند انيگر زواره فرامـــرز
  يكنــد رودابه مو يسر بر هم ز

  يكند مو يدستان هم هيما گران
  

شدند انيبـر هاش ياز آن خستگ    
يخست رو يهم شانيا بر آواز  

يرو ديبمال ها يخستگبرآن    
)745: همان(  

او را از نبرد با  شان،يزخم ا يو بعد از بهبود گردد يظاهر م مرغيس نجايا در
 كند يآنجاكه به زال گوشزد م. ديگو ياز عواقب آن م دارد و ميحذر  بر ارياسفند

. ستا در انتظار اوآور  سخت و رنج يفرجام زد،يرا بر اريكه هركس خون اسفند
 ياست كه وقت يعيطب نيا. با عملكرد انسان در ارتباط است زين يازل سرنوشت

Arc يكاركرد اجتماع نيا. همان كند يبا و زيباشد، او ن يمرگ كس يانسان در پ
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  به) نظركرده زرتشت(امر است كه كشنده شخص معصوم  نيا نيمب ييشگويپ
  .رديم يم يسخت

  كه از راه مهر مرغيگفت س نيچن
  اريكه هركس كه او خون اسفند

  زرنجتا زنده باشد  زينهمان 
  

كنون با تو راز سپهر ميبگــو    
ورا بشــكرد روزگار زديبـــر  
شگنج نماند ابدينــ ييرهــا  

)747 :1388فردوسي (   
 يجلوه كرد، كه و ارياسفند يبرا يهنگام ،يبيغ يندا قياز طر ييشگويپ

خبر را حس  يخواهد آمد، شوم يا اعالن شد، كه فرستاده يبود، وقت ندهينگران آ
  :فرستاده با پسرانش از آن سخن گفت دنيو قبل از رس كرد

  اريبدان روزگار اندر اسفنــد
  يكردش كس آن دشت آواز از

  

  به دشت اندرون بد ز بهر شكار  
  يكه جاماسب را كرد خسرو گس 

  

  .است اريمشوش اسفند ريضم نيمب ،ييشگويپ يكاركرد فرد نيا
  از ناگهان دميكـــه آواز بشن

  يخسرو آزار دارد هم ز من
  

رهان يبـــ بترسم از گفته    
يهم بار دارد يره دلش از  

)67 :همان(  
جزء  ،يجان در مورد مرگ مادرش بعد از و مهين ارياسفند ييشگويپ

در گذشته باور داشتند، روح در هنگام ترك بدن . است زيآم مكاشفه هاي ييشگويپ
آن، خبر از  كه از جمله ابدي يدست م شيگشا يرها شده، به نوع ياز تعلّقات ماد

امر است كه  نين اياست و مب يكاركرد اجتماع يدارا ييشگويپ نيا. است ندهيآ
  . ندارند يعمر طوالن زان،يمادران داغدار مرگ عز

  مهربان يا ييپسِ من تو زود آ
  

روان تو از من مرنج و مرنجان    
) 753: همان(  

 به رخش توان يكه از جمله آنها م شاهنامه در واناتيح قياز طر ييشگويپ
  :حس و از رفتن امتناع كرد رگاهيدر نخج خاك تازه را يكه بو اشاره كرد

يكرد چون گرد گو را شيتن خو    بو افتي يرخش زآن خاك م يهمـــ  
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  خاك يبو و ترسان شد از جست يهم
  

چاك كرد يرا به نعلش هم نيزم  
)762 :1388فردوسي (  

اين است كه سراينده داستان   انگريموارد ب نيدر ا ييشگويپ ياجتماع كاركرد
صورت به خوانندگان  نيتا بد كند را توجيه مي ريتقد خردورزانه ينوعبه 

 ينبوده است و به هشدارها ريثأت يب شيدر مرگ خو زيرستم ن اراده ند كهبقبوال
  . نداده است تيرخش اهم
درختان  ،يبيغ يندا مرغ،ي، شامل سروش، سشاهنامهدر  يعيطب ماوراء عوامل

هستند كه به  انيخدا يوناني يو در حماسه هاشود  مي، ...سخنگو و واناتيو ح
  . اند يعيفراطب يقادر به انجام اعمال ،يفوق بشر يها از قدرت يبرخوردار ليدل

از  كه كردند يمجسم م يزن اي يبه شكل مرد را انيازخدا كيهر  معموالً«
 يبرا تر و كامرواتر باشند، اما بخت كيو ن باتريتر و ز بزرگ يمردان و زنان معمول

را  انيخدا نيا. بودند ليقا نيسالح مع و نيمع يها و جامه نيآنها شكل مع
و  ليم زادگان يهم مانند آدم شانيا داشتندكه در دهيو عق دانستند  يم »ديجاو«

 ».و رشك و حسد هست يو هوس و خشم و مهر و غم و شاد يشهوت و هو
  )31: 1372هومر (

ا ظاهر درموارد حساس ب يتناسخ و حت ايالهام ا ب اديسهو  ايلياددر  انيخدا
 يها ييشگويپ اغلب .كنند ميگاه يا از امري آ ييراهنما آنان راپهلوانان  شدن بر

 اي ييبه صورت واگو ييشگوياعم از پ ،يهومر يها در حماسه يعيطب ماوراء
داستان است؛ كه  ييگشا گره يو الهگان، برا انيخدا ييشگويپ نيو همچن يدرون

و  ايلياددر  انيخدا ييشگويپ. ديافزا يحماسه م ييرايو گ تيامر بر جذاب نيا
Arc    :رديگ يصورت م ريبه طرق ز اديسه
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مورد خطاب  را يبدون آن كه كس انيخدا :ييواگو اي يدرون ييشگويپ- 1
پهلوان  1»هكتور« دنيبا د» زئوس«. كنند يم ييشگويرا پ قهرمان ندهيدهند، آ قرار
نبرد  دانيبه م تن پوشاند و بر را 3»لوسيآخ«با 2»پاتروكل« كه جوشن ييتروا

كه  يمرگ شهيدر اند چيبدبخت، تو ه شاهزاده يا! آه: گفت خود شيپ«، برگشت
كه همه جنگاوران در  يپوش يرا م يجوشن پهلوان تو. يستيست نو ات نيكم در

را بهره  يروزيپ يدست كم من اكنون همه درخشندگ...  لرزند يبرابرش برخود م
بازگردند،  كارزارچون از ! غايدر رايز ؛را بدهمو ت يكنم، تا پاداش بدبخت يم تو
 هومر( ».گرفت به دست نخواهد را لوسيآخ يها سالح نيا گريد 4»آندروماك«

1368 :535(  
 يدر ماجرا. به پهلوانان است انيبه صورت خطاب خدا :يرونيب ييشگويپ - 2

 يدر پ را لوسيكه خشم آخ زكيتصاحب كن ازآگاممنون درباره لوسيرنجش آخ
به جبران  كه ديخواهد رس يروز...« :گفت ظاهرگشت و لوسيداشت، آتنه برآخ

: 1372هومر ( »داد خواهند ه توباشكوه ب يايهدا رفته است، تو كه بر يگستاخ نيا
54(  

 كند، يبه او الهام م لوسيآخ يدر آن است كه حس درون ييشگويپ نيا كاركرد
چرا كه مقّدر شده بود كه  ؛خواهند شد مانيپش شيآنان از عمل خو ندهيدر آ

  . بركنده خواهد شد لوسيتروا تنها به كمك آخ يها واريد
زئوس در مورد  :گريو الهگان با همد انيخطاب خدا ييشگويپ - 3

 كينزد يكه مرگ و« :ديگو يخطاب به همسرش م 5»سارپدون« سرنوشت مرگ

                                                        
1. Hector   2. Patrocel 
3.  Achille  4. Andromaque 
5. Sarpedon 
 
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  دار محمد پشت پور دهكي ـ علي سكينه غالمــــــــ  شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/  266

 انيزئوس كه پا )507 :1372هومر ( ».دست پاتروكل كشته شودبه  يستياست و با
  :گفت شيبه همسرخو. كرد، دلش بسوخت و به دردآمد ينيب شيپرا نبرد  نيا

 شياست كه به فرمان پروردگاران سرنوشت، سارپدون كه ب دهيآن دم رس پس«
» .من است، به دست پاتروكل جان بسپارد يانباز مهرورز گريد زاده يآدم هر از
  )508: همان(

دادن با  انيقسمت خدا نيا در :نهبا دادن نشا انيخدا ييشگويپ - 4
 انيپهلونان و سپاه اكثراًبه طرف مقابل كه  را يمنيبد اي يمني خوش ،يا نشانه

 يتندر و آذرخش كه آن را از زئوس خدا يصدا جمله از. دهند يهستند، نشان م
 »مروا«تندر را  يصدا ،يگاه .دارد ييها فرمانروا آسمان كه بر دانستند يم انيخدا

 اي» قطره«تندر با  يصدا اگر. دانستند يم) نيفال بد و نفر( »مرغوا« اي )كيفال ن(
و  ديغر يتندر منهيدر م« .شد يم تعبيربود، به مرگ و كشتار » خون آلود يشبنم«
 يزئوس تندر خود را به غرش درآورد و شبنم« )94: همان( »بود كيفال ن نيا

 يبه زود پهلوانان ر ا از يا دادكه دسته يآگاه د،يآسمان چكان يباال آلود از خون
  )347: همان( ».كرد وزخ پرتاب خواهدبه د

 انگريست كه باحماسه  تيو باال بردن جذاب ييگشا  گره ييشگويپ نيا كاركرد
كشته  نيسهمگ يا در حمله انياز لشكر يا دسته كينزد ندهيآن است كه در آ

 گرانيرا به د يدركار يروزيپ ايكه خبر خوش  برآنند انياگرخدا. خواهند شد
 ياز زئوس، خدا 1»اميپر«. برند يبهره م كلنگ و چون هما يپرندگان از ،اننديبنما
رفتن به لشكرگاه  بر يمبن را قصدش ييناروا اي ييدرخواست كرد كه روا ان،يخدا
سمت راست  را از يهما زئوس« :انديآوردن جسد هكتور به او بنما يبرا ييآخا

 :همان( ».روگرفتيهمه دلها ن در يشاد و ديآن ام دنيد او به پرواز درآورد و از
727(  

                                                        
1. Priam 
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، ه استمهم بود ييشگويدرخور توجه آن است كه سمت راست در پ نكات از
را مروا   آن ، شد يسمت راست نشان داده م تندر از ايپرنده  چنانكه اگر

آن است كه باور داشتند كه زئوس  ييشگويپ نيا ياجتماع كاركرد .دانستند يم
و به تالش و  گرفتند يم كيغرش آسمان را به فال ن. آنان است بانيهمواره پشت

 يو در صورت ناكام. دنديرس يمطلوب م جهيو به نت. افزودند يخود م تيجد
  .دانستند   يرا موّثر م انيخدا ريدخالت سا

زئوس با « ،خود انيلشكر يبرا 1»نستور«بعداز سخنان  ،ايليادقسمت  كي در
 يعني، نكته جالب آن است كه دو طرف سپاه »به او پاسخ داد شيتندر خو

خود تصور كردند و هر دو طرف به  يآن را فال خوش برا انييو آخا انييتروا
  )473: 1372هومر ( ».دنديازيتازه دست  يا حمله

توان به موارد ذيل  مي اديسهو  ايلياددر  يعيطب ماوراء ييشگويموارد پ گريد از
  :اشاره كرد

رستم و  نيكه در شاهنامه ما ب چنان كار اسب و سوار رابطه :اسبحركات  -
اما . خورد يبه چشم نم ايلياددر  ،شود يم دهيان دشپهلوانان با اسب ريسا ايرخش 

به نام  لوسياسبان آخ از يكياست كه  آن ايلياد اسب در ييشگويپ يماجرا
را قدرت  نيا. ديگو يم شيو از مرگ صاحب خو ديآ يبه سخن در م 2»گزانت«
 لوسيآخ يا: ديسخنان را بگو نيكه اهرا روا داشت ...« .داده بود به او 3»هرا«

. برد ميبه لشگرگاه خواه گرينگران مباش، ما امروز تو را بار د آن دل سركش، از
: همان( ». ...بود ميآن بزهكار نخواه اما ما در :ستيهمه روزمرگ تو دور ن نيبا ا

600(  

                                                        
1.  Nestor  2. Xante 
3. Hera 
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به  ييشگويبا پ اديسهو  ايليادقسمت از حماسه  نيچند كه در :ارواح مردگان -
 اند، نكرده ندف جسدش راپاتروكل كه هنوز روح  ايلياد در .نديآ يكمك قهرمان م

 يآسمان پسر يتو ا و...« :دهد يرا م يو خبرمرگ و ديآ يم لوسيبه خواب آخ
 يتروا يوارهايد ي، همان سرنوشت تو را گرفتارخواهدكرد و در پا١"پله" نژاد

   )680: 1372هومر (».يشو ينامبردار نابود م
 2»فميپول« .همراه است نيبا نفر ييشگويپ نيا :غوالن قيطر از ييشگويپ -

 اگر« :گويد ، ميچشمان او را كور كرده است سيكه اول 3»دونيپوزئ« خطاب به
و به خانه خود كه بام بلند دارد،  ندياست كه كسان خود را باز ب نياو ا سرنوشت

باشد، پس از رنج فراوان و  دراز يپدرانش، پس ازسفر نيسرزم گردد، و در  باز
 »نديبب را در خانه خود يبدبخت ،يا گانهيب يكشت يبر رو ارانش،ينابودشدن همه 

  )208: 1385 هومر(
 ييايشدن سفر در ياقناع خوانندگان در مورد عّلت طوالن يبرا ييشگويپ نيا

 سيبود كه اول) ايدر يخدا( دونييفرزند پوز فميچرا كه پول ؛آمده است سياول
  .   چشمان او را كور كرد

آن است  ييشگويپ نيا يكاركرد فرد :جان دادن نيح پهلوانان در ييشگويپ -
او را از  نيك گرانيد ش،يبه نوبه خو ،ديبرآ يگريدرصدد قتل د ياگر فرد كه

 لوسيآخ يميدر مورد پاتروكل كه دوست صم بخصوص رند،يگ ياش م كشنده
پرتو روز را  يرزمانيتوخود د .ده يهمه سخنان مرا در ته دل جا نيبا ا... «. بود

 كيبه تو نزد ريو سرنوشت ناگز هم اكنون پروردگار مرگ از د؛يد ينخواه
  )523: 1372 هومر( ».اند شده

                                                        
1. Pelee   2. Polypheme 
3. Posedion 
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  موبد و راهب م،يحك قياز طر ييشگويكاركرد پ - 3

و دانشمندان روزگار  انيامور كشور از دانا شبرديپ يو صاحبان قدرت برا شاهان
كه  همچنان ،ه استاطالق شد ميها حك بدان شاهنامهبردند، كه در  يبهره م شيخو
 اديگروه  دو .كردند استفاده مي) موبدان( نيحكومت از عالمان د تيمشروع يبرا

 :نديگو يكه م يا اند، به گونه پادشاهان بوده يشگيشده از مالزمان هم
 انيروز رابه گوش سپردن به سخنان موبدان و دانا چهارم شبانه  كي زيخسروپرو«

نقش  شاهنامه آنان عالوه بر اما در )550: 1388ي سرام( ».است داده ياختصاص م
مهم حكومت  يها شاخصو جز استيحوزه س كه دارا بودند،  در اي يمذهب

  .امور نقش داشتند انيو دوشادوش پادشاه در جر شدند يمحسوب م
  با موبدانبفرمود پس شاه 

  ستيتا اختر زال چ نديكه جو
  

هم بخردان شناسان و ستاره    
ستيك آن اختر از بخت ساالر بر  

)61: 1388 فردوسي(  
آن است  در يفردوس شاهنامهبا  يهومر يها مشترك موبدان در حماسه وجه

هم مبادرت  ييشگويبه امر پ يمذهب امور در يشكاريكه موبدان عالوه بر خو
  :بار اشاره شده است نيموبدان چند ييشگويبه پ شاهنامه كه در چنان. كردند يم

  گـشاد ديببـا راز بـا من ـنيا گر
  تر لب موبدان خشك و رخساره

  راست مييبازگـو يگــر بـودن و
  

نهاد ديببا يســر به خوار گــر و    
گريكدي گــفتار با ز زبان پــــر  

بهاست يجان ب و كاريبه جان است پ  
)195 :همان(  

صورت  ييشگويپ ار،يدرباره مرگ اسفند ميجاماسب حك ييشگويمورد پ در
درخواست گشتاسب از جاماسب . انجام كار ياست برا ريتدب يگرفته خود نوع

 يبرا يو. ستا او يپنهان اتيانجام ن يبرا يزيدستاو اريعاقبت كار اسفند يبرا
 يحكومت، قصد كشتن و يبر واگذار ياز درخواست او مبن ييدفع فرزند و رها

دار شدن  موجب خدشه يو يعموم تيو محبوب اريرا كرد؛ اما قدرت اسفند
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طالع  يجوو جست يدرخواست او برا نيا بنابر گشت؛ يگشتاسب م تيمشروع
  . بحران بود نياز ا ييرها يبرا يريطلب تدب قتيدر حق ارياسفند

پند دادن به  يبرا يا وهيموبدان در داستان ضحاك، ش ييشگويپ كاركرد
بد و  يبر ضحاك را كارها دونيفر نهيموبدان علت ك. است حاكمان ستمگر

از ستم او مطلع گشت،  يوقت زين دونيفر. بودند دانستهستمكارانه ضحاك 
كردار و   ،است انيسخن در م رياگرچه از تقد نجايدر ا. ديگرد ور نهيو ك يعصبان

  .سازد يرا م ريتقداست كه نشده است، و كردار فرد  يه انسان نفاراد
نقش كاهن و  ايلياد در. بودند ينيامور د ياثر هومر راهب و كاهن مجر در

 دراغلب و  شود يم اديآنها  عنوان سوم شخص از به شتريباست و رنگ  راهب كم
 ادي يستگيو شا آنها با احترام از ن،يبا وجود ا. كنند يم فايحماسه نقش ا يحواش

 زيخشم و رنجش آنها گردد، پره هيگردند كه ما يمرتكب امر نكهيو از ا شود، يم
. كند يم ييرا متوجه سپاه آخا آپولون خشم خود ،ايليادحماسه  يابتدا در. ندنك يم

 اي ييشگويازپ ميبرو«گرفتند كه  ميآنكه علت خشم آپولون را بدانند، تصم يبرا
خشم فراوان  نيآنها به ما خواهندگفت ا م،يشو ايجو يخوابگزار از اي يكاهن

  )47: 1372 مرهو( ».ستكجا آپولون از
كه آگاممنون  رديگ يرا م شيبلكه انتقام كاهن خو ...« :دارد ياعالن م ييشگويپ

راكه آورده بود،   هيو براند و دخترش را باز نداد و فد ازردياو را ب نياز ا شيپ
 ريپند و اندرز و تحذ يبرا ييشگوينوع پ نيكاركرد ا) 48: همان( ».رفتينپذ

  .استو حفظ شأن آنان  اهناناز اسائه ادب به طبقه ك ناريحاكمان و سا
  

  ارانيشهر قياز طر ييشگويكاركرد پ- 4

 شاهنامهدر  نيهمچن. داشتند  باستان، پادشاهان از خداوند فرّه انيرانياعتقاد ا بنابر
 يدييو تأ كنند، يم يرويحق پ از يكه به راست يبندگان است بر ياله ضيفرّه، ف

و  يآسمان ياديعزّت و سعادت پادشاهان است و بن يكه رمز بقا ياست اله
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 ييشگويقدرت پو به آنان  ندك مي ژهيو مردمان ريسا پادشاهان را از. دارد يزديا
  .بخشد يم

ه است است كه به كاهن فرمانروا تعّلق داشت يو آسمان ييجادو يرويآن ن فرّه«
 شود، يم ظاهر رانيا ريموبد در اساط -به صورت شاهاً و كاهنِ فرمانروا چون بعد

آن بر جسم و جان  ياريو به  آورد يبا خود به همراه م زيرا ن ييجادو يروين نيا
  )42: 1386بهار ( ».راند يفرمان م شيمردم خو

 كه يشاهان وجود دارد، از جمله در زمان ييشگويپ از ياديموارد ز درشاهنامه
و درِ بار دادن را بست،  ديجو يم يزاريب ياز حكومت و قدرت شاه خسرويك

  :نگران بود كه
  زمان نا سپاس كيشوم  زدانيبه 

  يزدياز مــن بگسلد فـــرّه 
  

  هراس ميبه روشن روان انــدر آ  
  يو راه بد يبه كژ ميگـــــر آ

  

  :كه رديگ يم ميتصم و
  يكه من راه جو ديكنون آن به آ

  

  يپر از آب رو زداني شيشوم پ  
  

  :شود يكند كه خواسته تو برآورده ميسروش به او ندا م تيموقع نيا در
  در خواب كو را بگوش ديچنان د

  بخت كياختر و ن كيشاه ن يكه ا
  يبشتافت ــزيتجهان  ـــنيزاگر 
  يجا داور پاك يگيهمسابه 

  

ســروش خجسته يبگفت نهفته    
و تاج و تخت ارهي يبس يبسود  

يافتيهــمه  يكنـون آنـــچ جست  
يمپا در يرگيت نيبـد يابيب  

)606: 1388فردوسي (   
 جهيدهد، نت يآن است كه هرچه انسان انجام م زيمقوله ن نيدرا ييشگويپ كاركرد

  .ستا و عملكرد او ريتدب
آمده است،  شاهنامهكه در  يايشاه به مفهوم و معن هومر، اديسهو  ايلياد در

كه  شود يمطلق به سران سپاه اطالق م آثار شاه به طور نيدر ا. شود ينم دهيد
تا در  دنديشاهان كه پرورده زئوس بودند كوش« .كنند يم يرا فرمانده يجمع
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 يعصا نيبنابرا )98: 1372هومر ( ».نديارايرا ب شانيها گرداگرد آگاممنون صف
 هافتياست، شكل تجسم  شده يكه از جانب زئوس عطا م آثار هومر سلطنت در

خود  يو حكمران ييفرمانروا آن به كه شاهان به مدد بوده است انيرانيفرّ ا
 ،زئوس يصنعتگر، برا ١"هفستئوس"عصا را  نيا«. اند داده يم تيمشروع

كه  انيآورخدا اميپ ٢"هرمس"به  ها ساخته بود، زئوس آن را آسمان ييفرمانروا
زنِ اسبان از دست زيمهم ٤"،پلوپس"كرده بود،  بود، واگذار 3»آرگوس«ه كشند

در دم مرگ  زيپادشاه توانا داده بود و آتره ن، "آتره" بود و خود به رفتهيهرمس پذ
و . فراوان داشت، واگذاركرده بود يها كه رمه 5"ستيت"آن را به فرزند خود 

 زيآرگوس و ن سراسر سپرده بود، تا بدان بر نونبه آگامم را عصا آن زين ستيت
  )82: همان( ».كند ييفرمانروا اريبس ريجزا

به  انيجانب خدا كه از عصا نيسبب هم به زين يآخا پادشاه مقتدر ،آگاممنون
 روين نياست و به مدد ا افتهي يعيو قدرت فوق طب روياست، ن شده ياو ارزان

  .كند يم رانيرا و آنها يو شهرها دهد يرا شكست م انييتروا
و  ختيفروخواهد ر ونيليا يوارهايد يدارم كه روز نيقيمن : ... آگاممنون«

  )149: همان(» .آمد درخواهند يپادشاه از پا نيو دست نشاندگان ا اميپر
 كيبه تحر زيدستاو نيبا ا يآگاممنون آن است كه و ييشگويپ يفرد كاركرد

در غارت  يپنهان يرهايكردن تدب يعملقصد او . پردازد يم مردم به جنگ جيو ته
  .  و چپاول شهر تروا بوده است

                                                        
1. Hephestus   2. Hermes  
3.  Argos   4. Pelops 
5. Thyeste 
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در آنجا به سر برد،  يمدت سيكه اول 2»يفئاس« نيحاكم سرزم 1»نوئوسيآلس«
 رهيبه جز سيرساندن اول از كرد، آنان بعد هيتعب ييها يكشت سيبازگشت اول يبرا

چه  نيا...« :دانند يم ايدر يعلت آن را خشم خدا گردند؛ يدچار طوفان م 3»تاكيا«
 دونييپوز گفت يم: رسد يم اپدرم فر نيريد يها ييشگويپ نكيا! ستا يبدبخت

به  يانيآنكه ز يب ،ميكن يم يزبانيما هرگونه مردم را م راكهيز ؛آورد يبرما خشم م
  )295: 1385 هومر( ».ميبرسان شانيا

  
  پهلوانان  قياز طر ييشگويكاركرد پ- 5

ارج و قرب  يدر آن دارا پهلوانان مطلق پهلوانان است و دانيدر واقع م حماسه
در خواب به الهام  ،از جمله گودرز ،شاهنامهاز پهلوانان  يبعض. فراوان هستند

 گودرز .شوند يآگاه م ندهياز آ اوشيروح س ياريوس در خواب به طو  ،سروش
  :كه ديگو يم

  سروش خجسته زداني به فرمان
  همه غم چراست نيو گفت ا ديد مرا

  نيزم ز توران ــديآ خسرويچو ك 
  وينــ او را ز گردانكس  ندينب
  

بنمود در خواب دوش يمرا رو    
و نم چراست نهيكپر از  يجهان  
نيدشمنان  افكند  رنج و ك يسو  

ويگ مگر نامور پور گودرز  
)284: 1388 فردوسي(   

از هر سو در  رانيكه سپاه ا يردگ ميصورت  يگودرز در زمان ييشگويپ نيا
از آن همگان  دارانيعالم ب ... تيبه گفته هراكل«آنجا كه  و از برد يبه سر م »يتنگ«

را كشف  شيتا جهان خو ديگو يرا ترك م يعالم همگان نيخواب ا ندهنياست، ب
كه راه نجات  برد يم يالهام گونه در خواب پ وهيگودرز به ش )74: 1384 ايك(» .كند

                                                        
1. Alicinoos  2. Pheacie 
3. Ithaque 
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  دار محمد پشت پور دهكي ـ علي سكينه غالمــــــــ  شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/  274

خواب را  نيكاركرد ا توان يدر واقع م د؛يايب رانيبه ا خسرويآن است كه ك رانيا
  .برشمرد رانيبه ا خسرويورود ك يداستان برا ييگشا گره ينوع

  :دهد يم يروزيوعده پ طوس به اوشيدر خواب س يشب
  طوس ماريت پر زداغ دل  يشبــ

  روشن روانش به خواب ديچنان د
  عاج تخت يكيبر شمع رخشان 

  يزبان چرب گــوخنده  لبان پر ز
  بدار  دريا را هم انيرانيا كه
  

 به خواب اندر آمد گه زخم كوس  
آببرآمد ز  يرخشنده شمعكه   

تاج و فرّآن  تخت با  بر اوشيس   
يرو ديخورش چو يطوس كرد يسو  

كارزار از يباش روزگريكه پ  
) 368: 1388 فردوسي(   

او دانست كه در خواب  شهيو اند ريتدب جهيرا نت ييشگويپ نيكاركرد ا توان يم
  . است شدهمنعكس 
 ييشگويقدرت پ از شاهنامهپهلوانان  از شتريب اديسهو  ايلياد انپهلوان

 دانستند يالهه م ايرب النوع  را پسر پهلوانان خود از ياريبس«چراكه  ؛برخوردارند
 انيازخدا يگرفته بودند و ناچار برخ در نظر او يبرا يخاص يبرتر گونه نيبد و

  )31: 1372هومر ( ».ندداشت گريو الهگان د انيخدا انيم در يخواهران و يبرادران
 اي ميبه صورت مستق يكه گاه انيخدا قيطر را از ييشگويپ ،ايلياد پهلوانان

 لوسيآخ آتنه كه بر كه چنان؛ اند كرده يم انيب شدند، يم گونه به آنها وارد الهام
كردند،  تو يكه به جا يكار آنها از كه كند يم ييشگويپ يو يظاهرشد، برا

سخن آتنه خطاب به آگاممنون  دنيشن بعد از لوسيآخ .شد خواهند مانيپش
 غيدر لوسيآخ در دل بر ييكه همه مردم آخا ديخواهدرس يوزر«: ديگو يم

 يكار چيه در يتوان ينم گريد تو تيها يناكام آن دم با همه از. خواهند داشت
ستان  جان هكتور يها ضربت كه آنها صدصد از ينگامه. يبرسان شانيبه ا يسود

  )56 :همان(» .نديآ پا در از
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  ل أتف قياز طر ييشگويكاركرد پ - 6

در وضع  نانه،يخوشب ينيب شيآوردن،  پ كيبه دل، ن ايشگون؛ به زبان  ،يعني فال«
به  شتريدر عرف، ب يچه بد است، ول و كياز آن مطلق فال زدن چه ن مراد هياول

پرواز  ايآواز  يعنياست؛ در اصل  ريتط اي رهيو ضد ط شود، ياطالق م كيفال ن
  )332: 1372ي خرمشاه( ».انستند يجغد را عالمت شوم ايكالغ  رينظ يا پرنده

حوادث اطراف خود، با توجه به  دنيبا د زين يپهلوانان و مردم عاد شاهان،
واقعه  نيكه ا داشتند نيو اعتقاد بر ا كردند يل اقدام مأموجود واقعه به تف وجود

عواقب  بيترت نيشده است و بد انيآنان نما ييراهنما يبرا انيجانب خدا از
  .است شده يآنها روشن م يبد مسائل برا اي كين

 توجه است، و جالب شاهنامه در ييشگويپ يها از راه گريد يكيگرفتن  فال
است، كه در همه موارد درست بوده  ها ييشگويپ آن دسته از مقوله از نيآنكه ا
 در يتفأل به ندرت وجود دارد، ول شاهنامه يو پهلوان ريدر قسمت اساط. است

  .شود يم دهيمورد بارها د نيا يخيقسمت تار
علم  زهيخود را به ن يكه كاوه چرم آهنگر يهنگام: شاهنامهاز فال در  يا نمونه

 كيآن را به فال ن نهيچرم دنيبا د دونيگشت، فر يراه دونيكرد و به طلب فر
  :گرفت

  يك ديبر د زهيچو آن پوست بر ن
  روم يـــبايآن را به د اراستيب

  چون گرد ماه شيبزد بر سر خو
  

ياختر افكند پ يكي يكــين به    
از زر و بوم كريگـــوهر بر او پ ز  
شاه فكنديفال فرخ ب يكي  

)24: 1388 فردوسي(  
 نهيچرم دنيبا د دونيكنند، فر ريجلب امور خ كيبا فال ن شد يم يآنجا كه سع از

آن  دونيفر ييشگويكاركرد پ. ديخود رس هبه خواست جهيكرد، در نت ريخ تيكاوه ن
باشد، سرانجام آن ثمربخش  كيهمسو با عملكرد ن كين رياست، كه هرگاه تدب
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دختر هفتواد با . ابدي يم مصداق زين رينوع كاركرد در نمونه ز نيهم. خواهد بود
از  شتريتالش توانست، ب جهيكرد، در نت شتريرشتن نخ ب تين بيكرم س دنيد

  .  عمل خود را منتسب به كرم كرد نيكار كند و ا رگيد يروزها
كه از  افتد يم يبياست كه چشمش به س يسيهفتواد سرگرم نخ ر دختر

آن  انيم در يو كرم زند يگاز م و دارد يافتاده است، آن را برم نيدرخت بر زم
بر دوكدان  يرد وگ ميو آن را با انگشت بر رديگ يم كيبه فال ن كرم را .نديب يم

 فردوسي( .كرم خواهم رشت نيمن امروز به اختر ا ديگو يو م نهد يم شيخو
1388 :867(  

 انيخدا قياز طر شتريتوجه آن است كه فال ب انينكته شا اديسهو  ايلياد در
 ش،يزئوس با تندر و خروش خو :ذكر شد و چنان كه قبالً رديگ يصورت م

و مرگ و كشتار را با   داد يم تذكر گرانيبه د را يامر يشوم اي يمني خوش
  .كرد يم ييشگويپ »يقطره خون« اي »يشبنم«

 ،)331: 1372 هومر( كلنگ ةآتنه پرند: مختص خود، مثالً يا پرنده انيخدا يگاه
را،  )351: 1385هومر (جغد  ه، آپولون پرند)727: همان(عقاب  اي يهما ةزئوس، پرند

 .فرستادند يسمت راست م خود از بانياز قهرمان پشت تيبه عنوان نشانه حما
 ايكه از سمت راست  كردند يم شاهدهمورد نظر را م هپرند يانجام عمل هرگاه در

  .گذاشتند يآن صحه م يمنيبد اي يمني چپ آنان در پرواز بود، بر خوش
و دفع  ريعمل آنان در صدد جلب كار خ نيآن است كه با ا ييشگويپ كاركرد

ندادن آن اقدام  ايبر انجام دادن  ييها صحنه نيچن دنيبا د جهيدر نت. ضرر بودند
 دند؛يچ يرا م 1مرگ و كشتن تلماك نهيخواستگاران زم انيم نيدرا...« .كردند يم

كه پرواز خودخواهانه داشت و  ييشد، هما داريپد شانيچپ ا ياز سو يا پرنده
  )461: همان(» .ناتوان را گرفته بود يكبوتر

                                                        
1. Telmaque 
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  يشمار ستاره و قياز طر ييشگويكاركرد پ - 7

 يجووتبه دنبال جس يشناس خود به مدد علم ستاره يزندگ دوره از هر در بشر
 آشكار وي يو به مرور روزگاران برا يعيحالت طب است، كه در ييها نهفته

آن محسوب  از ينوع زين يكه اخترشناس ينيب شيو در واقع انسان با پ گردد يم
  .ابدي يدرم ار ندهيحوادث آ و عيوقا شتريو ب افتد يزمان جلو م از ،شود يم

كهن معمول بوده  رانيدر ا ربازياز د ،يبه مدد علم اخترشناس ،يرازپژوه نيا
 ر،يتقد از افتني يبه آگاه يمند و به جهت عالقه يبه سبب كنجكاو انياست، آدم

 يافراد زين يرانيشاهان ا هو در دربار هم اند دهيازي يآن دست م يهمواره به سو
  .كارگمارده شده بودند نيبه ا

از آن به سرعت  و بعد آوردند رانيا به انييايآررا برآنند كه علم نجوم  نامحقق
شدند،  رانيشمال وارد ا آن هنگام كه از ها ييايآر«. گرفت شيراه تكامل را در پ

و از آن  پراكنده كردند نيسرزم نيا هدانش را به همراه خود در سرتاسر پهن نيا
 يغزن( ».رفت يشمار م موبدان به هماز اطالعات م يقسمت يشناس پس علم ستاره

1374 :545   (  
 ييگشا گره يتنها برا يشناس ستاره قياز طر ييشگويكاركرد پ ،يآثار حماس در

 يرويباز ن ،يشناس از علم ستاره يچرا كه با وجود آگاه ؛داستان بوده است
در مقابل آن عاجز و ناتوان است،  ي، كه آدماست ريجهان در حال س در يميعظ

  .است ريو آن تقد
 هكه دربار شود يم دهياخترشناسان د از ييشگويپ 41 شاهنامه حدود در«
بر  ايزادگان  چون آغاز جنگ، تولد كودكان، تولد شاهزادگان و پهلوان يامور

Arc  )158: 1381 و صرفي كنامينميراز (» .است رفتهيتخت نشستن پادشاهان صورت پذ
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و علت  است وستهيها به تحقق پ ييشگوينوع پ نيا بيشتركه آن توجه جالب
و  ياسيس وضعسو با  هم ،شناسان موبدان و ستاره ييشگويامر آن است كه پ نيا

  :در شاهنامه يشناس از ستاره يا نمونه. بوده است ياجتماع
  چو برخاست از خواب با موبدان

  شمر گشاد آن سخن بر ستاره
  

انجمن كرد با بخردان يكي    
بر چه باشد گذر نيكه فرجام ا   

)75: 1388 فردوسي(  
است،  ياخترشناس يها ينيب شيمملو ازپ ران،يا يمل هحماس يطوركل به
. موضوع نشده است نيبه ا زين يا اشاره يحت ،يوناني يها درحماسه كه يدرحال

 يتولوژيبه علت تحجر م« داند يم وناني يا امر را در تفكر اسطوره نيبهار علت ا
. گردد يمستقل م حدوا كيو  شود يجدا م نيد از ونانياست كه علم در  وناني

 نيوارد د د،يآ يكه به وجود م يعلم ديجد دهيپد هر ،يباستان يغرب يايآس در
و  اتيكشف ن،ينو ينجوم، طب و تمام عناصر علم يغرب يايآس در نيد شود، يم

  )170: 1386 بهار(» ....رديپذ يانسان را م ديجد يها شناخت
  

   جهينت

و  يرانيا يو مل يفرهنگ و يروح اتيآثار خود خصوص و هومر در يفردوس
 از يبه موارد توان يموشكافانه م يكه با بررس نداهگذاشت شيرا به نما يوناني

  .داكرديها دست پ شباهت
و  يدو نوع كاركرد فرد يدارا يهومر يها و حماسه شاهنامهدر  ييشگويپ

حاالت  انگرياست، مانند خواب پنلوپ و خواب ضحاك، كه هر دو  ب ياجتماع
  .بعد اجتماعي دارد موبدان و راهبان ييشگويپ. آنان است يدرون

و  شاهنامه يها ييشگويپ بيشتركه  گفت توان يم يكّل يبند جمع كيدر  اما
كه به طرق گوناگون صورت  است يكاركرد فرد يدارا يوناني يها حماسه
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به دور  شاهنامهدر  ها ييشگوينوع پ نيتفاوت كه كاركرد ا نيبا ا. است گرفته يم
 يوناني يها كه در حماسه يحال ، دراست يشخص ييو سودجو يطلب از منفعت

خود صحه  يقهرمان و پهلوان حام يبر منفعت شخص زين انيخدا يحت
با وجود  خسرويعارف مسلك چون ك ي، پادشاهشاهنامهدر . گذاشتند يم

شاهان شاهنامه . رديگ ياز حكومت كناره م ياز اهرم قدرت، به سادگ يبرخوردار
مفهوم  نيهم گر يتداع زيآنان ن ييشگويهستند و پ يوجه مقدس و اله يدارا

كاركرد  يدارا ،يوناني يها شاهان در حماسه ييشگويپ ياما در مقابل، بعض. است
بهره  يكسب سود و منفعت شخص يترفند برا نياست، و آنان از ا يفرد

دو اثر نسبت  يو مكان يبه بعد زمان توان يها را هم م تفاوت نگرش. گرفتند يم
  .داد

كاربرد آن  شود، يباور محسوب م كيتنها  ييشگويآنجا كه پاز  ،يكل طوره ب
امركه هرآنچه انسان انجام  نيا انيب ايداستان است،  از ييگره گشا يبرا اي
 بر يگريد و كند يم ييشگويپ يكس مثالً ؛و عملكرد او است ريتدب جهينت دهد، يم

از  ايحاصل كند  يزند تا نفع يم ياعتماد به قول او دست به كار نياساس هم
درست  ريتقد شود ياست كه سبب م يكار دهد يانجام م آنچه؛ زديبگر يي بال

  .  گفته است ندهيگردد و همان شود كه گو
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