بررسي تطبيقي سوگند و نيايش در شاهنامة فردوسي و ايلياد و اديسة هومر

بررسي تطبيقي سوگند و نيايش در شاهنامة فردوسي و ايلياد و اديسة هومر
حجتاهلل اسماعيلنيا گنجي
دانشجوي دكتري ،گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد قائمشهر دانشگاه آزاد اسالمي،قائم شهر ،ایران.

رضا فرصتي جويباري

2

استادیار ،گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد قائم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ایران.

حسينعلي پاشا پاسندي
استادیار ،گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد قائم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قائم شهر ،ایران.

(تاریخ دریافت6331/7/3 :

تاریخ پذیرش)6337/61/64 :

چکيده
بي تردید مقولة سوگند و نيایش ،امري است كه پيشينة آن ،همزاد آفرینش آدمي است و در ژرفاي
جان و فطرت بشر ریشه دارد .كاربرد سوگند و نيایش در شاهنامه و ایلياد و ادیسه ،بيانگر این
موضوع است كه انسانها در طول تاریخ سرشت و فطرت واحدي داشتند و همواره در مواجه با
مشکالت و سختيها دست به دامان نيروهایي ماوراي طبيعي شدهاند .بهترین راه شناخت
اشتراكات و افتراقات فرهنگهاي مختلف ،مقایسه دیدگاههاي افراد و آثار ادبي آنان در یک
موضوع واحد ادبي است تا چگونگي انعکاس و تجلّي آن وجوه نمایانده شود و این ،همان چيزي
است كه امروزه از آن به عنوان ادبيّات تطبيقي نام برده ميشود .این رشته ميتواند به شناخت
وحدت ادبيّات ملل مختلف ،كمک كند و در واقع این اقدام ،بزرگترین خدمتش به ادبيّات جهاني
خواهد بود ،و زمينهساز گفتگو تمدّنها و بشردوستي نوین است .این جستار با رهيافتي ،توصيفي-
تحليلي به بررسي سوگند و نيایش در حماسة معروف ایراني و یوناني ميپردازد .یافتههاي پژوهش
نشان ميدهد كه حماسة هومراز لحاظ معتقدات دیني و باورهاي مذهبي در مراحل اوليّة تکامل
اندیشگي بشري قرار دارد ،در حاليكه شاهنامه از بينش كاملتر و پختهتري در این زمينه برخوردار
است.

واژگان کليدي :ادبيات تطبيقي ،نيایش ،سوگند ،ایلياد ،ادیسه.
2
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 -2مقدّمه
اسطورهشناسيِ تطبيقي به تعبيري به دانشي اطالق ميشود كه در آن به بررسي و مقایسة
نظاممند اسطورهها و مضامين اسطورهاي فرهنگهاي مختلف ،به ویژه فرهنگهایي با
خاستگاه مشترک ميپردازد تا از این رهگذر ،ساختارهاي مشترک و هماننديهاي دیني،
نمادین یا اجتماعي آنها را روشن سازد .به طوركلي ،هدف از ادبيّات تطبيقي ،یافتن وجوه
مشترک اندیشة بشراست .از دیگر سو ،یافتن چنين وجوهي موجب گسترش تعامالت بين
فرهنگي ،و شناخت بهتر و همچنين تفاهم و دوستي وصلح پایدار ميشود.
آنچه در ادبيّات كهن ایران و جهان ،بخصوص در آثار ماندگار و جاوداني چون «ایلياد»
و «ادیسة» هومر و «شاهنامة» فردوسي به نحو بارزي به چشم ميخورد ،روح حماسي،
سلحشوري و فداكاري ،نوعِ نگاه و دیدگاه انسانها به جهان و ماوراست .وجه تمایز چنين
آثاري است كه مطالعات و تعمّق در آنها را ضروري ميسازد .بيشک با یافتن وجوه
مشترکِ تفکر ،بينش و اندیشة انسانها در شرایط و دوراني خاص ،كه در این مقاله دو
خاستگاه اندیشهايِ شرق وغرب است ،ميتوان در الیههاي نهاني به روح ملّتها دست
یافت .تفاوت ميان دو اندیشة یوناني و ایراني ،از نوع معتقدات دیني آنان ،جاي بسي تأمّل
دارد .در یونان همه چيز گرد محسوسات و ملموسات ميگردد.خدایان المپ ) (Olympبه
معيار انساني تصور ميشدهاند« .در اساطير یونان خدایان همان شهوات و نيازهاي نفساني
دارند ،منتها نيرومندتر و جاوداني و نمودها و مثالهاي آنان بر روي خاک به صورت
مجسّمهها و اشيا و حيوانات كنایهاي پرستيده ميشدند» (زرین كوب.)56 :6333،

در ایران از این افسانهها و تصوّرهاي تجسّدي خبري نيست .خداي بزرگ ،اهورامزدا،
تواناي یگانه و نيروي اهریمن در برابرش است .انسان ميباید براي رستگاري خود در
جهت خوبي ،همواره با این نيروي اهریمني در نبرد بماند؛ یعني ،پرهيز مداوم از بديها و
زندگي همراه با اخالق و تقوي« .تجسّمي كه ازناهيد (ایزد آب و آباداني وپيمان) ومهر
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(ایزدروشنایي)ميشد،جنبة پرستش وخداگونگي نداشت،بدانگونه كه ميتوان گفت درآیين
مزدایي تجسّم وتجسّد ازهرمذهب كهن دیگري كمتراست»(اسالمي ندوشن.)625 :6373،

 -2-2بيان مسأله
شاید زیباترین چشماندازي كه بتوان در آنها روحية ایراني و یوناني را مقایسه كرد،
یکي حماسه ایلياد و ادیسة هومر و دیگري شاهنامه است كه هر دو را ميتوان نخستين
كتابهاي حماسي این دو قوم دانست« .اگر رویدادهاي ایلياد در حدود سال هزار و
دویست پيش از ميالد وقوع ميیابد ،كهنترین حوادث در نيمة داستاني شاهنامه نيز به
تحقيق آرتور كریستن سن (كتاب كيانيان) در حول و حوش هزارهي اول پيش از ميالد
جاي ميگيرد؛ یعني ،كم و بيش مقارن هم .هر چند سرایندة شاهنامه دو هزار سال بعد از
هومر كار خود را شروع كرده باشد ،به قدمت اصل موضوع ،خلل چنداني وارد نميشود.
البتّه شاهنامه تاثير دورانهاي بعد را نيز در خود پذیرفته است»(همان.)54:

در این پژوهش ،سعي شده است به روش تحليلي -تطبيقي،آیين سوگند ونيایش در
شاهنامة فردوسي با ایلياد و ادیسة هومر بررسي شود تاهماننديها وتفاوتهاي فرهنگي دو
قوم ایراني و یوناني و به تعبير دیگر،دو جهان شرق و غرب روزگار باستان نشان داده شود.
 -2-2پيشينة تحقيق
دربارة سوگند و نيایش در شاهنامه ،در برخي كتابها و مقالهها ،مطالب جسته و
گریختهاي را ميتوان یافت كه از مهمترین آنها ميتوان به آثاري چون« :نيایش در
شاهنامه» از محمدرضا راشد محصل« ،از رنگ گل تا رنج خار» از قدمعلي سرامي« ،قلمرو
ادبيّات حماسي ایران» از حسين رزمجو« ،فردوسي و هومر» از كامران كمالي« ،نامور نامه»
از عبدالحسين زرینكوب و «آواها وایماها» از محمّدعلي اسالمي ندوشن ،و نيز پایاننامه-
هایي چون« :مقایسة نيایش و گفتگو انسان و خدا در شاهنامه و مثنوي» از معصومه
خدادادي« ،پرتو نيایش در شاهنامة فردوسي» از ناهيد یوسفزاده و «مایههاي دیني و
عرفاني در شاهنامه» از مرتضي گودرزي و ...اشاره كرد .همچنين ميتوان به مقالهاي با
عنوان «بررسي تحليلي گونههاي پيمان و سوگند در شاهنامة فردوسي» از حسامپور و
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دهقاني( ) 6337اشاره كرد ،كه در آن نویسندگان به جایگاه عهد و پيمان در متون ایران
باستان و بازتاب آن بر جنبههاي اجتماعي تأكيد كردهاند ،امّا دربارة تطبيق سوگند و نيایش
در شاهنامه با دیگر حماسه هاي جهان ،از جمله ایلياد و ادیسه تحقيقي تا به حال نشده
است.
 -2چارچوب نظري
 -2-2اسطوره و حماسه

تعریف اسطوره یکي از مناقشهانگيزترین مفاهيم است .به بيان روتون()Ruthven
همه ميدانند اسطوره چيست امّا اگر از آنها پرسيده شود ،از پاسخ دادند
عاجزند(روتون« .)1 :6337،اسطوره اصطالحي كلي است و دربرگيرندة باورهاي مقدّس
انساني درمر حله خاصي از تطوّرات اجتماعي در عصر به اصطالح ابتدایي»(بهار.)376 :6313 ،

از آنجایي كه حماسه در درون اسطوره پرورش ميیابد ،حماسههاي راستين زایيدة اساطير
هستند .چنانكه كزّازي مينویسد« :اسطوره به مامي پرورنده ميماند كه حماسه را ميزاید و
آن را در دامان ميپرورد» (كزّازي.)43 :6371،

بنابراین بسياري از تاریخنویسان قدیم از همين داستانهاي اساطيري شایع استفاده
كردند و با توجّه به روایات مذهبي ،تاریخ جهان را به صورت قصص تاریخي نوشتند .در
اساطير و به عبارت بهتر در حماسه ،به روایتهایي اشاره ميشود كه دربرگيرندة تعدادي از
آیينها و باورهاي ملّت در طول تاریخ است .روایتهایي كه آميزهاي است از خيال و
واقعيّت یا اسطوره و تاریخ كه آیينها و باورها از آنها نشأت ميگيرد.
در این راستا ملتهاي كهنسالي چون ایران و یونان كه از جمله تمدنهاي فرهنگ-
ساز جهان محسوب مي شوند ،در بدو پيدایش جامعة خویش با فراز و فرودهاي بسياري
مقابله كردند .در این ميان قهرماناني به منصة ظهور رسيدند كه نقشآفرین رخدادهاي
شکوهمد براي مام وطن شدند .همچنين رفتارهایي كه به صورت باورهاي اعتقادي نسل-
هاي بعد شد .رویدادهاي حماسي ملّي اقوامي چون ایران و یونان كه وقایعي تلخ و شيرین
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شکستها و پيروزيها دارند ،از درون اساطيرشان زاده ميشود و در مسير بالندگي خود با
عناصري از تاریخ آميخته مي گردد .در رهگذر زمان ،آیين و باورهایي در بطن اساطير و
حماسهها شکل گرفت كه مبين شيوة افکار و جهانبيني آنان در مورد جهان پيرامونشان
است.
 -2-2ادبيّات تطبيقي
ادبيّات تطبيقي با توجّه به ماهيتش ،رشتهاي فرا ملّيتي و بين فرهنگي است ،به همين
دليل ،زمينة مناسبي براي ایجاد و توسعه وگسترش روابط و تعامالت بين فرهنگي به وجود
ميآورد .با كمک ادبيّات تطبيقي ميتوان انواع ادبي را كه ویژة برخي از فرهنگهاست ،امّا
در زبان ادبيّات فرهنگهاي دیگرمنعکس نشده ،بازیافت.
فرانسه مهد ادبيّات تطبيقي در معناي علمي آن است .در این كشور بود كه نخستين بار
ویلمن( )Vilmanدر سخنرانيهاي خود به سال 6323م .اصطالح ادبيّات تطبيقي را به
كاربرد« .البتّه محققان برآنند كه ادبيّات تطبيقي كه ویلمن و معاصرانش از آن سخن
مي گفتند شيوه و روش علمي مشخص و معيني نداشت و در واقع ،فقط نوعي مقایسة بين
شاعران ممالک مختلف بود» (زرّینكوب.)636 :6375 ،

در دهههاي آغازین سدهي بيست ،نخستين كتاب علمي و جامع در باب ادبيّات تطبيقي

در غرب نگاشته شد .نویسندة این كتاب «ادبيّات تطبيقي» پل وان تيگم()pol van tigem
یکي از بزرگ ترین استادان ادب تطبيقي در فرانسه و جهان بود .از معاصران وي كه در
ارائهي تعریفي علمي از ادبيّات تطبيقي نقش چشمگيري داشتهاند ،ميتوان از فرنان بالد
نسپرژه( ،)Fernan Baled Nsperjhپل هازار(،)Pol Hazژان ماري كاره( Ghan
)Mari Kaوماریوس فرانسوا گویارد( )Marus Fransoa Ghoiardنام برد .به همّت
این تطبيق گران برجسته و همکاران ایشان بود ،كه نخستين مکتب ادبي تطبيقي در جهان؛
یعني ،مکتب تطبيقي فرانسه پدید آمد .مکتبي كه بعدها در بسياري از كشورهاي اروپایي
گسترش یافت و تا اواسط سدة بيستم تنها مکتب تطبيقي رایج در جهان بود.
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ذكر این نکته ضروري است ،كه روشنترین تعریف در مکتب تطبيقي فرانسه از آن
گویارد است .وي مينویسد« :ادبيّات تطبيقي تاریخ روابط ادبي بينالمللي است .پژوهشگر
ادبيّات تطبيقي ،مانند كسي است كه درسرحد قلمرو زبان ملّي به كمين مينشيند تا تمام داد
وستدهاي فکري و فرهنگي ميان دو یا چند ملّت را ثبت وبررسي كند»(نظري منظم.)5 :6333 ،

در این راستا در ميان پژوهشگران ایراني افرادي چون مجتبي مينوي ،عبدالحسين زرّین
كوب ،خسرو فرشيد ورد ،حسن هنرمندي ،محمّدعلي اسالمي ندوشن و ...آثاري در زمينه
ادبيّات تطبيقي خلق كردهاند ،لکن تاكنون یک نهاد رسمي یا انجمن علمي كه بتواند
پژوهشگران این رشته را در ایران گرد هم آورد و بستر تعامالت علمي و رشد و توسعه
این رشته را فراهم سازد ،به وجود نيامده است .با توجّه با این نياز ،اسطورهشناسي تطبيقي،
كه از زمينههاي پژوهشي جدید است ،بهطور گسترده كاربرد یافته است .ارتباط این
رویکرد ،از یکسو در زمين Iادبيّات تطبيقي و از سوي دیگر ،در حوزة نقد اسطورهاي
پيوستگي و انسجام یافته و به دليل ضرورت شناخت اساطير ملل و اقوام جهان ،به صورت
تطبيقي ،پژوهشهاي گستردهاي انجام پذیرفته است .ما در اینجا چنين رویکردي را در
اشعار دو شاعر نامي حماسهسراي ایران و یونان بررسي خواهيم كرد.
 -3نيايش و خداشناسي در حماسة فردوسي و هومر

«به پيروزي اندر نيایش كنيد

جهانآفرین را ستایش كنيد»
(اسديتوسي.)623 :6371 ،

در انسان این گرایش وجود دارد كه در سختى و فشار به قدرت و تکيهگاهى روي آورد
و با كانوني نيرومند پيوند برقرار سازد؛ تا شاید بتواند قدري ازاین رنج بکاهد و با بازیافت
توان و آرامش دروني ،از مسير پر پيچ و تاب زندگي گذر كند .بدون تردید ،زندگي براي
هر بشري آكنده از دردهاي جانکاهي است كه جز با مدد گرفتن از نيرویي وصف ناشدني،
گریز از آن شدني نيست و چه قدرت و تکيهگاهى قويتر و مطمئنتر از قدرت الیزال الهى
كه پناهگاه انسان شود .انسان با نيایش و یاد خدا ،خودِ واقعى خویش را كه از عالم ربوبى
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است ،باز مىیابد و هرچه توجّه او به خدا بيشتر مىشود ،به همان نسبت با خود آشناتر
مىگردد و به خویشتن جانى تازه و آرامشى ویژه مىبخشد.
ارزش شاهنامه به عنوان یک اثر جهاني ،تنها به خاطر محتواي حماسي و اسطورهاي آن
نيست؛ بلکه در كنار آن ،اخالق ،خداشناسي ،ایمان ،اعتقاد دیني ... ،جزء شاخصههاي
ارزشمند دیني و ادبي اي هستند كه به اعتبار این اثر افزوده است .فردوسي در مقدّمه
شاهنامه كه به صورت مفصّل و با زیباترین و موجزترین ابيات به خداشناسي پرداخته تا
آخر این اثر ،همين موارد خداشناسي را از زبان پهلوانان و قهرمانان داستان به زیبایي بيان
كرده است .گویي خداشناسي و جهان بيني دیني رودي است كه از ابتدا تا انتهاي شاهنامه
جریان دارد .به طور كلي ،شاهنامه در بردارندة بسياري از اندیشههایي است كه در طول
زمان در این سرزمين اهورایي ساري و جاري بوده است كه از جمله آن ،نيایش و
خداباوري است .در واقع ،خداباوري در تمام بخشهاي شاهنامه نمایان است .در شاهنامه
قهرمانان و شاهان دوران باستان به توحيد و یگانگي خداوند مقر بودند و بينش عالي دیني
دارند « .در ميان اقوام تاریخي و بزرگ صدر تمدن بشري ،ایرانيان بيش از دیگران به
معنویت یگانه گرایش داشتهاند .آنچنان كه از آثار پژوهشگران ایرانشناس مستفاد ميشود،
اقوام ایران از نخستين مردمي بودهاند كه به اندیشه معنویت یگانه راه یافتهاند .اهورامزدا
نخستين و باستاني ترین تجسّم فکري یک معنویت یگانه است ،كه ایرانيان از آغاز هزاره
یکم پيش از ميالد به او نيایش ميبردهاند» (عبادیان .)634 :6337،در ادامه به چند نمونه از
خداشناسي در شاهنامه اشاره ميشود.
بزرگ ترین سوگند شاهان و پهلوانان ،سوگند خداوند است كه او را آفریننده ماه و هور
و ...مي دانند .سوگند مذهبي در این اثر ،باالترین بسامد را به خود اختصاص داده است.
رستم هنگامي كه سودابه را به انتقام سياوش كشت ،به خداوند سوگند یاد ميكند ،تا
زمانيكه زنده است ،سوگوار سياوش خواهد بود:

به یزدان كه تا در جهان زندهام

به كين سياوش دل آگندهام
(شاهنامه.)2133/3 :6333 ،
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همچنين شخصيّت هاي شاهنامه ،در هنگام تعجّب از امري ،نام خدا را برزبان ميآورند؛
چنانکه وقتي مهراب ،دختر خود ،رودابه را آراسته و زیبا ميبيند ،به سبب شگفتي از این
امر ،یاد خدا ميكند:

بياراسته همچوباغ بهار

سراپاي پر بوي و رنگ و نگار

شگفتي به رودابه اندر بماند

همي نام یزدان برو بر بخواند
(همان.)344-341 /6 :

هم چنين پهلوانان براي رهایي از اهریمن به نام كردگار تمسّک ميجستند .براي فتح دژ
بهمن كه در آن به تعبير فردوسي«همه ساله پرخاش آهرمنست» ،كيخسرو بعد از توصيف
حضرت حق ،به ستایش و نيایش خداوند ميپردازد و به گيو تاكيد ميكند كه با نام و یاد
خداوند به دژ یورش برد .كه در نتيجه ،شکافي در دیوار دژ پيدا گشت و با دستور حمله
كيخسرو آن دژ به تصّرف درآمد:

چو نامه به دیوار دژ برنهاد

به نام جهانجوي خسرو نژاد

ز دادار نيکي دهش یاد كرد

پس آن چرمة تيزرو باد كرد

همان گه به فرمان یزدان پاک

از آن بارة دژ برآمد تراک
(همان.)3764-3767 /3 :

پهلوانان و قهرمانان نيز قدرت خویش را از خداوند ميدانند:

تهمتن چنين گفت كين زور و فر

یکي خلعتي باشد از دادگر
(همان.)6123 /5 :

سرآغاز اكثر نامه هاي شاهنامه (بالغ بر هزار بيت) به صورت مفصّل به ستایش خداوند
اختصاص دارد .كيخسرو بعد اطّالع از مرگِ فرود ،براي فریبرز نامهاي مينویسد ،و چنين
آغاز ميكند:

سر نامه بود از نخست آفرین

چنان چون بود رسم آیين و دین

به نام خداوند خورشيد و ماه

كجا داد بر نيکویي دستگاه

جهان و مکان و زمان آفرید

پي مور و پيل گران آفرید
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(همان.)6221-6223 /5 :

در باب جلوههاي نيایش و خداپرستي در حماسة هومري نيز ميتوان گفت گرچه به
ظاهر بسامد نيایش در حماسههاي هومر چشمگير نيست ،امّا ميتوان قدرت بيشائبه
خدایان را در تمامي قسمتها مشاهده كرد .با كمي اغماض ميتوان حماسههاي یوناني و
بهخصوص ایلياد را حماسهاي مذهبي ناميد .در حماسههاي ایلياد و ادیسه ميتوان دخالت
خدایان را در تمامي امور دید و حس كرد ،آنها در تمامي صحنهها حضور دارند و در
كوچکترین امور دخالت ميكنند و مسبب اعمال خوشایند و ناخوشایند هستند.
توصيف خدايان
در حماسة ایلياد ،راهب آپولون چنين به نيایش ميپردازد« :اي خدایي كه كمان سيمين
داري ،اي خدایي كه پشتيبان كریزه ) )Chryseوسيالي ( (Cillaآسمان هستي و شاهانه
بر تندوس ( )Tenedosحکمروایي ،از من بشنو! اي سمينته ( ،)Smintheeاگر گاهي
براي تو عبادتگاهي برافراشته ام و(» ...هومر.)54 :6372 ،

گواهي خدايان براي سوگند و استواري آن:
« آگاممنون دست بر آسمان برافراشت و درميان ایشان به بانگ بلند دعا خواند :اي
زئوس ،اي پدر واالجاه ،كه برقله كوهِ ایدا ،فرمانروایي،اي خداي بزرگ و كينهكش ،اي
آفتابي كه همه چيز مي شنوي و هيچ چيز از دیدگانت پوشيده نيست ،اي رودها ،اي زمين و
شما كه در جایگاههاي زیرزميني دوزخ ،آدميزادگان گنهکار و پيمانشکن را كيفر ميدهيد،
گواه ما باشيد و استواري سوگندهاي مارا پاس دارید» (همان.)633 :

 -2-3نيايش در حماسه فردوسي
یکي از گستردهترین زمينهها در شاهنامه كه نامه فرهنگ و منش ایراني است ،نيایش است.
پادشاهان و پهلوانان هنگامي كه در نبردي پيروز ميشدند یا در كاري كام ميیافتند ،به نيایش
ميپرداختند ،پيشاني بر خاک مينهادند و خداوند را سپاس ميگفتند.
 -2-2-3آداب نيايش در حماسه فردوسي
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بر اساس ابيات شاهنامه ،ميتوان اشکال مختلف نيایش را به گونههاي زیر دستهبندي
كرد:
 -2-2-2-3سر بر آسمان آوردن ،رخ سوي خورشيد کردن
در شاهنامه ،شاهان و پهلوانان بارها در هنگام نيایش رو به سوي آسمان ميكنند:

تهمتن سوي آسمان كرد روي

چنين گفت كاي داور راستگوي

هر آن كس كه از دادگر یک خداي

بپيچد نيارد خرد را بجاي
(شاهنامه.)324-321/2 :6333 ،

 -2-2-2-3رخ بر زمين ماليدن (سجده کردن)
گاهي پهلوانان و حتي شاهان هنگام نيایش در مقابل درگاه حق ،كمر را ميگشایند و
كاله را از سر ميگيرند ،سر را فرو ميبرند و رخ برخاک ميمالند:

بدو گفت كيخسرو اینست و بس

پناهم به یزدان فریادرس

فرود آمد از بارة راهجوي

بماليد و بنهاد بر خاک روي

همي گفت پشت و پناهم تویي

نماینده راي و راهم توي
(همان.)3574-3577/3 :

 -3-2-2-3پاکي و طهارت (نمازي کردن)
در شاهنامه فردوسي نيز آیين نمازي كردن قبل از نيایش به جا آورده ميشود؛ نيایشگر
با اعتقاد كامل و با خضوع ،ابتدا به غسل(شستن سر و تن) ميپردازد و لباس نو و تميز
برتن ميكند و این را به عنوان یکي از مقدّمات حضور در پيشگاه خدا رعایت مينماید و با
باطن پاک و ظاهري آراسته به درگاه خداوند پيشاني بر خاک مينهد.
زماني كه فرانک دانست كه فریدون به شاهي رسيده است ،نيایشكنان سر و تن بشست
و روي به پروردگار كرد و سر بر روي خاک نهاد و خدا را آفرین نمود:

پس آگاهي آمد ز فرّخ پسر

به مادر كه فرزند شد تاجو

نيایشكنان شد سروتن بشست

به پيش جهاندار آمد نخست

نهاد آن سرش پست برخاک بر

همي خواند نفرین به ضحّاک بر
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همه آفرین خواند بركردگار

برآن شادمان گردش روزگار
(شاهنامه.)67-63/6 :6333 ،

كيخسرو براي اداي نيایش به درگاه خداوند ،بعد از غسل و شستشوي خویش با زند و
اوستا به آتشکده ميرود و سر را بر زمين مينهد و راز و نياز ميكند:

جهاندار یکشب سروتن بشست

بشد دور با دفتر زند و اوست

همه شب بهپيش جهانآفرین

هميبود گریان و سر بر زمين
(همان.6(2617-2613/4 :

 -5-6-2-3بَرسَم به دست گرفتن
در شاهنامه فردوسي پهلوانان و پادشاهان به هنگام نيایش ،برسم به دست ميگيرند.
منظور از برسم گرفتن و دعا خواندن ،همان سپاس بهجاي آوردن نسبت به تنعّم از نباتات
است كه مایة تغذیه انسان و چهار پا است.
در داستان پادشاهي خسرو پرویز زماني خرادبرزین با خسرو به گفتگو ميپردازد ،برسم
به دست گرفتن را اینگونه بيان ميكند:

جهاندار دهقان یزدان پرست

چو بر واژه بَرسَم بگيرد به دست

نشاید چشيد یکي قطره آب

گر از تشنگي آب بيند به خواب
(همان.)6535-6533/ 3 :

 -5-2-2-3تمسّک به آتش در نيايش
در شاهنامه آمده كه آتش را هوشنگ كشف كرد و به دليل اینکه آتش فروغ ایزدي
است ،وي دستور داد كه هنگام نماز و ستایش خدا آن را سوي (قبله) قرار دهند و به طرف
آتش نمازگزارند.

جهاندار پيش جهان آفرین

نيایش همي كرد و خواند آفرین

كه او را فروغي چنين هدیه داد

همين آتش آنگاه قبله نهاد

بگفتا فروغيست این ایزدي

پرستيد باید اگر بخردي
(همان.)67-63 /6 :
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وقتي كيخسرو از دستگيري افراسياب نااميد ميگردد ،به همراهي نيا با «جامههاي
سپيد»به آتشکده ميآید ،با دیدن آتش گریان مي شود و با یاد خداوند بر موبدان گوهر
ميافشانند:

نشستند با باژ هر دو بر اسب

دوان تا سوي خان آذرگشسب

پر از بيم دل یک به یک پراميد

برفتند با جامههاي سپيد

چو آتش بدیدند گریان شدند

چو بر آتش تيز بریان شدند

بدان جایگه زار و گریان دو شاه

ببودند با درد و فریادخواه

جهان آفرین را همي خواندند

بدان موبدان گوهر افشاندند

چو خسرو بهآب مژه رخ بشست

برافشاند دینار بر زند و اوست
(شاهنامه.)2212-2215/1 :6333 ،

 -2-2-3زمان و مدّت نيايش در حماسه فردوسي
فردوسي وقتي صميمانهترین نيایشها و گفتگوها را از زبان پهلوانان و شاهان نقل
ميكند زمان آن را در شب ،معنويترین اوقات ذكر ،بيان ميكند .از دیدگاه فردوسي
دعاهاي شبانه به حقيقت نزدیک تر است؛ زیرا ،بنياد یک دعا بر پایه اعتماد و طمانينه است
و این امر در آشوبهاي روزانه ميسر نيست:

من امشب به پيش جهان آفرین

بمالم فراوان دو رخ بر زمين

كز اوي است پيروزي و دستگاه

به فرمان او تابد از چرخ ماه
(همان.)521-526/2 :

نيایشها در شاهنامه گاه تمام شب طول ميكشد:

بهپيش خداوند گردان سپهر

برفت آفرین را بگسترد چهر

شب تيره تا بركشيد آفتاب

خروشان هميبود دیده پرآب
(همان.)662-666/5 :

 -3-2-3مکان نيايش در حماسه فردوسي
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خداپرستان شاهنامه هنگامي كه قصد نيایش ميكنند ،به جایگاه ویژه نماز و نيایش
ميروند .آن پاک را در موضعي پاک ميجویند .درگاه شاهان ،محلّ التجاي مردمان است،
امّا در خور سخن گفتن با خدا نيست .زیرا شاهان خود از دربار به جایگاههاي ویژه نيایش
ميروند .یکي از این افراد كيخسرو است:

زبهر پرستش سر و تن بشست

به شمع خرد راه یزدان بجست

بيامد خرامان به جاي نماز

همي گفت با داور پاک راز
(همان.)6331-6336/4 :

 -4-2-3نياز و نيايش در حماسه فردوسي
رابطه نياز و اضطرار با نيایش در شاهنامه فردوسي بيشتر غيرمستقيم است .خواهش
امري از خدا ،در واقع توصيف الطاف و نعمتهاي اوست و اصوال دعاها و نيایشها بيشتر
به منظور تقویت روحيّه و آرامش بخشي انجام ميگيرد .حتي دعاهایي كه بيشتر جنبه
شخصي دارد ،هم از شایبه جزیيّات و مادّیّات سطحي به دور است .در این دعاها ،طلب
بخشایش الهي ،به بهشت رفتن ،ترفيع مقام مادّي و معنوي ،كينخواهي مطرح است.
بسياري از مناجاتها و نيایشها مصداقي براي نياز ندارد ،حال آنکه آن نيایشها در
آغاز رزمها و بزمها و تصميم گيريهاي بزرگ گفته شده است:

سر نامه بود از نخست آفرین

چنان چون بود رسم آیين و دین

بهنام خداوند خورشيد و ماه

كجا داد بر نيکوي دستگاه

جهان و مکان و زمان آفرید

پي مور و پيل گران آفرید
(شاهنامه.)6226-6223 /5 :6333 ،

نيایش براي بخشایش گناه :سام به خاطر گناهي كه در حق فرزند كرد ،استغفار ميكند.
گرین كودک از پاک پشت منست

نه از تخم بدگوهر آهرمنست

ازین برشدن بنده را دست گير

مرین پرگنه را تو اندر پذیر
(همان.)621-627 /6 :
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نيایش براي پيروزي در جنگ :این موضوع اغلب در رزمها و خوانهاي سخت و
تنگناها مطرح ميشود.

بخورد آب و روي وسر و تن بشست

به پيش جهان آفرین شد نخست

هميخواست پيروزي و دستگاه

نبود آگه از بخشش هور و ماه
(همان.)372-375/5 :

نيایش براي فریاد خواهي :زمانيكه سام ،نوزاد سپيدموي خویش را ميبيند ،با نااميدي
رو به آسمان ميكند و خداوند را به فریادرسي ميطلبد:

سوي آسمان سر برآورد راست

ز دادآور آنگاه فریاد خواست

كه اي برتر از كژي و كاستي

بهي زآن فزاید كه تو خواستي
(همان.)12-13/6 :

نيایش براي هدایتگري :هدایت هم یکي از آرزوهایي است كه شخصيّتهاي شاهنامه
به اصرار از خدا ميخواهند:

همي گفت كز داور یک خداي

بخواهم كه باشد مرا رهنماي
(همان.)473/3 :

دعاي بد یا نفرین (نه آفرین) :در شاهنامه جنبه منفي دعا یا نفرین وجود ندارد ،فقط
ممکن است فرد نفریني مشروط در حق خود بکند كه در صورت گمراه شدن ،خدا او را
نابود كند و یا تاج و تخت را از او بگيرد .براي نمونه ،دعاي بهرام گور در خانه روستایي،
هنگاهي كه متوجّه شد كه به خاطر ستمهاي او گوسفندان روستایي شير ندارند:
به یزدان چنين گفت كاي كردگار

توانا و دارندة روزگار

اگر تاب گيرد دل من ز داد

از این پس مرا تخت شاهي مباد
(همان.)6546-6541/7 :

 -5-2-3گونههاي برگزاري نيايش در حماسه فردوسي
 -2-5-2-3نيايش فردي:
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در شاهنامه نيایشهاي فردي اهمّيّت بيشتري دارد و باوجود اینكه رزمها و جنگها
اغلب حاصل كار جمع است ،نيایشهاي ناب و خالصانه بيشتر در خلوتهاي فردي برگزار
ميشود .در نيایش هاي فردي ،فرد نيایشگر خواه شاه باشد ،خواه پهلوان بزرگ ،در برابر
خداوند در حکم قطرهاي است در برابر دریا ،از این رو ،نيایشهاي فردي در شاهنامه
نسبت به نيایش هاي جمعي بيشتر است .اسفندیار پيش از رزم با ارجاسپ به تنهایي خدا را
ميخواند:

همي گفت كاي پاک برتر خداي

بهنيکي تو باشي مرا رهنماي
(شاهنامه.)317/1 :6333 ،

 -2-5-2-3نيايش جمعي:
نيایشهایي كه به صورت گروهي در موقعيّتهاي مختلف بروز و ظهور ميكند كه از
جمله آن ،در لشکر كشيها و رزمها برگزار ميگردد:

سپهدار و گردنکشان آن زمان

گرفتند زاري سوي آسمان

كه اي برتر از دانش و هوش و راي

نه در جاي و بر جاي و نه زیر جاي
(همان.)311-316/5 :

«اصوالً در شاهنامه كاميابيهاي ملّي ،حاصل معنویّت جمعي است .اگر عنایت خداوند
شامل همگان گردد ،پيروزي حاصل ميشود و اگر كسي از خدا رویگردان شود ،این نعمت
از جمع دریغ ميگردد» (خدادادي.)613 :6333 ،

 -2-3نيايش در حماسههاي هومري
در ایلياد و ادیسه هومر نيز شاهان و پهلوانان و دیگر شخصيّتها ،قبل و بعد از نبرد رو
به درگاه خدایانشان ميآورند و بعد از نيایش ازآنها یاري ميجویند و براي جلب نظر و
عنایت آنها ،آیينهایي را به جا ميآورند كه حاكي از تفکّر و فرهنگ یونان باستان است كه
از جمله این آیينها :قرباني كردن ،باده افشاندن و نمازي كردن است.
در حماسه ایلياد و ادیسه هومر ،در اهمّيّت و ارجمندي نيایش و دعا از سوي پهلوانان و
قهرمانان به كرّات نمونههاي آمده است« .دعا پسندیده زئوس است( ».هومر)361 :؛ «هركه
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فرمان خدایان بردارد ،خدایان سخنش را ميشنوند( ».همان)45:؛ «همه مردم نيازمند
خدایانند ( ».همان)53 :6334 ،؛ «خدایان ميخواهند كه كسان هميشه در برابر فرمانهاي ایشان
فرمانبردار باشند» (همان.)35 :

 -2-2-3آداب نيايش در حماسههاي هومري
بر اساس متون ایلياد و ادیسه ،ميتوان اشکال مختلف نيایش را به گونههاي زیر دسته-
بندي كرد:
 -2-2-2-3دست برافراشتن و چشم بر آسمان دوختن:
ازجمله آداب اوّليّه نيایش درحماسههاي یوناني كه از سوي نيایشگران ادا ميشد،
دست برافراشتن و چشم بر آسمان دوختن بود زیرا ،كه آنان باور داشتند كه جایگاه زئوس،
خداي خدایان ،در آسمانها است.
«آنگاه اوليس نامآور كه آن همه رنج برده بود ،چنان شاد شد! دلخوش بود كه سرزمين
خود را باز ميبيند ،زميني را كه گندم بار ميآورد ،بوسيد .و همان دم دست برافراشت و
فرشتگان دریا را نماز گزارد» (همان.)316 :

 -2-2-2-3پاکي و طهارت (نمازي کردن)
نمازي كردن در حماسه هاي هومر شامل شتشو و غسل بدن یا شستن دست و روي
قبل از نيایش و قرباني یا حتي ميگساري براي خدایان است كه بارها در این حماسه ها
مشاهده ميشود .در یونان باستان چنين رسم بوده كه داوطلباني كه ميخواستند در مراسم
نمایش اسرار الوزیس شركت كنند ،باید دستهایشان را ميشستند .منادي مقدّس به آنها
چنين اطالع ميدادند كه مراسم براي كساني كه دستهایشان آلوده و صدایشان غير مفهوم
است ،ممنوع است.
در ایلياد و ادیسه نيز مانند شاهنامه فردوسي ،پهلوانان و شاهان قبل از اینکه دست به
نيایش و قرباني ببرند ،دستها یا سر وتن خود را ميشویند.در ادیسه آنگاه كه پنلوپ از
رفتن تلماک به دنبال اوليس آگاه ميشود ،به گرمابه ميرود و تن خود را ميشوید و
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لباسهاي پاكيزه ميپوشد :پنلوپ سر و تن شست ،براي پيکر خود جامههاي پاكيزه
برداشت،سپس باهمنشينان خود به آشکوب باال رفت؛ چون جو در سبدي ریخت چنين
براي آتنه نماز خواند :اي دختر زئوس كه سپر با خود داري( ...هومر.)616 :6334،

آگاممنون در مراسم قرباني براي آپولون به مردان جنگي دستور ميدهد كه پيکرهاي
خود را پاک كنند .ناچار خود را پاک كردند ،آلودگيهاي خود را به دریا ریختند ،سپس صد
گاو تندرست را با بزهایي چند در كنار دریاي بي كران براي آپولون قرباني كردند و چربي
آنها به دودهاي مار پيچ به آسمان رفت (همان.)43 :6372 ،

 -3-2-2-3برخي کردن و سوزاندن گوشت براي خدايان:
قرباني یا برخي كردن از جمله دیگر راهکارهاي تقرّب به خدایان در حماسه ایلياد و
ادیسه است كه به كرّات از سوي شاهان و پهلوانان صورت ميگرفت« :از تشریفات مهمّ
مذهبي ،در دوره آكئيها( ،)Achaieقرباني و تقدیم پارهاي هدایا (شراب و عسل و روغن)
كه معموال آنها را روي ریشة درختها یا در حفرة تخته سنگها یا در چشمهسارها و
رودخانههاي مي پاشيدند .این عمل مخصوص خدایان زميني شد و براي خدایان المپي
قرباني با آتش معمول گشت و عقيده داشتند كه دود آتش ،بخار و عصاره و چربي حيوان
قرباني را به آسمان ميرساند .به تدریج از قربانيها فقط قسمتي از بدن حيوان؛ یعني،
قطعهاي از ران او را ميسوزاندند و بقيّه را براي غذاي اشخاص مصرف ميكردند و در راه
خدایان بود»(بهمنش.)13 :6345 ،

یونانيان باستان بر آن بودند كه با سوزاندن گوشت برخي ،خدایان نيز از آن بهرهمند
ميگردند.آخيلوس در مورد علّت خشم آپولون ميگوید« :آیا چون از نذري تخلّف شده
است به هم برآمده است ،یا به جهت آنکه از قرباني صد گاوي فرو گذار شده گِلِه دارد،
آنگاه ميبينيم كه آیا وي به بوي بریاني برهها و بزهاي بيعيب ما پاسخ ميدهد و تفضل
ميكند كه بال را از ما بگرداند یا نه»(هومر.)57 :6372،

در ایلياد و ادیسه هومر ،شاهان و پهلوانان وقتيكه ميخواهند به درگاه خدایان نيایش
كنند و آنها را به یاري بخوانند ،براي آنها حيواناتي مثل گاو و بره و خوک را قرباني

16

فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،شماره  22زمستان 69

ميكنند .قبل از ذبح آنها ،پشم رسته برپيشاني قرباني را با دشنه ميتراشند و آن پشم را در
ميان نژادهترین مردانشان پخش ميكنند« .دراین ميان ،منادیّان سرافراز از دو سوي
گروگان هاي مقدّس آشتي را آوردند ،باده را درخم آميختند و آبي صافي بر دست شاهان
ریختند .آگاممنون دشنهءرا كه بر شمشير هراسانگيزش آویزان بود برگرفت و از سر
قرباني ها مویي چند جدا كرد كه منادیان در ميان سركردگان مردم تروا و یونانيان پخش
كردند .آگاممنون دست بر آسمان برافراشت و در ميان ایشان به بانگ بلند دعا خواند :اي
زئوس ،اي پدر واال جاه ،كه بر قلّه ایدا ) ،(Idaفرمانروایي( »...،همان.)632 :

 -2-2-3نياز و نيايش در حماسههاي هومري
همان گونه كه پيشتر گفته شد ،در اساطير یونان ،خدایان خوي و خصلت انساني دارند،
به معيار انساني تصوّر ميشدهاند و داراي همان شهوات و نيازهاي نفساني ،منتها نيرومندتر
و جاودانيترهستند؛ بنابراین ،روشن است كه دین در یونان باستان نمي تواند تاثير زیادي
در اخالقيّات داشته باشد« .در دین یوناني ،اجراي صحيح تشریفات سنّتي ،بيش از درستي و
پاكي انسان اهميت داشت ،و خدایان آسماني و زميني یونانيان از لحاظ عفّت و شرافت و
نجابت سرمشقهایي عالي به انسان ندادند» (دورانت .)222 :6372،در حماسة ایلياد با توجّه به
موضوع آن ،نيایش هاي مربوط به قهرمانان و پهلوانان در حيطة جنگ از جمله پيروزي و
صلح است .آنان در نيایش هاي خویش از خدایان ،خواهان پيروزي بر دشمن و برقراري
صلح هستند .در حماسههاي هومري بندرت به نيایش و ستایش خدایان (فقط 2مورد)
اشاره شده است:
« بعد از بازگشت پيروزمندانه آژاكس از جنگ با هکتور ،آگاممنون قرباني ترتيب
داد«.چون به زیرِ پردة سراي رسيدند شاه گاو نر پنج سالهاي را براي زئوس قرباني كرد»...،
(دورانت.)242 :6372 ،
اوليس بعد اطمينان از رسيدن به جزیره ایتاک فرشتگان دریا را«نمازگزارد» همان.)233 :6334 ،
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در حماسه ادیسه ،بيشترین دعا و نيایش به اوليس اختصاص دارد .آنچه كه حماسه ادیسه را
از ایلياد متمایز ميكند ،نيایشهاي كه به شيوه دعاگونه آمده است .گرچه غالب نيایشهاي
قهرمانان و شخصيّتهاي ادیسه به خواهش امري اشاره دارد ،اما گاهي با الفاظي مانند «اميد
است» به صورت مستقيم به دعا اقدام ميكنند .چنانکه پنج نيایش اوليس به صورت دعا است:
«اميد است كه خدایان مهر ورزند و به همه در زندگي نيکبختي ببخشند»(هومر.)653 :6334 ،

« اینک آنچه دل من خواستار آن بود ،این گروه و این پيشکشها فراهم شده است :اميد
است كه خدایان آسمان با آنها مرا نيک بخت كنند» (همان.)273 :

امّا نيایش خواهش كه سبب آن نياز و احتياج است ،موارد زیر را در بر ميگيرد:
نيایش براي پيروزي در جنگ« :اي زئوس ،اي آتنه ،اي فوبوس ،كاش همه جنگاوران
ما در سينه خود دلي چنين بيمناک ميداشتن د تا شهر پریام به دست ما گشاده و ویران
ميشد و دیوارهاي آن بر روي هم فرو ميریخت» (همان.)644 :

نيایش براي صلح :بعد از آنکه براي برقراري صلح پيشکش قرباني براي خدایان
صورت گرفت ،دو سوي لشکر تروایيان و یونانيان براي استمرار صلح چنين دعا كردند«.اي
پدرخدایان ،اي خداوندگار ایدا ،اي خداي هراسانگيز ،آنکه اینهمه تيرهبختي را فراهم
كرده نابود باد و به سرزمين هادس فرو روادو یگانگي ودوستي دو گروه همواره استوار
باد!»(همان)635 :

نيایش براي رهایي از تنگنا :در سرود بيست ویکم ،هنگامي كه آخيلوس به تروایيان
حمله ميبرد ،وقتي در امواج خروشان رودگرفتار ميشود ،براي خالصي خود چنين به
نيایش ميپردازد«:اي زئوس ،اي پدر برین ،آیا دیگر خدایي نيست كه بر تيرهبختي من دل
به درد آورد ،مرا از این گرداب بيرون بکش! سپس سر به سرنوشت خود فرو ميآورم ،هر
چند هم كه ناگوار باشد»(همان.)133 :

نيایش براي راه یابي :پریام براي برگرداندن پيکر هکتور ،عازم اردوگاه آركادي ميشود و
از زئوس مي خواهد كه با اعالن نشان خویش راه را به او بنمایاند«.اي پدر برین كه در ایدا
فرمانروایي ،اي خداي بزرگ و هراسانگيز ،پس از آنه مرا به سرا پردهءآخيلوس بردي ،مهر
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بورز ،وي را در برابر اشک هاي من نرم كن :مرا سزاوار آن بدان و به شتاب نشاني از
خواست خود بفرست ،اميد است كه پرندهء گرامي تو ،شاه گروه بالداران ،بسوي راست من
حركت كند ،تا آنکه چون نگاه خود را بر آن بگمارم ،با دلگرمي تا لشگرگاه مردم آخایي راه
بپيمایم»(همان.)727 :

دعاي بد یا نفرین :این مضمون نيایش به كرّات در حماسههاي ایلياد و ادیسه از سوي
قهرمانان و پهلوانان و حتي كاهنان آمده است و در مواردي از عبارت «اميد است» مفهوم
نفرین یا جنبه منفي دعا مشاهده ميشود:
«اميد است زئوس سرپرست درخواست كنندگان كه پشتيبان همه مردم است به ایشان
كيفر دهد و گناه هركس را سزا بخشد» (همان.)235 :

آخيلوس سرآمد پهلوان حماسه ایلياد ،مردم خویش را چنين نفرین ميكند«:اي زئوس،
آتنه ،اي فوبوس ،اميد است كه هيچیک از مردم تروا از مرگ نرهد! مردم آخائي هم نابود
شوند (»...هومر.)535 :6372 ،

در سرود اول ایل ياد ،آگاممنون كه از پذیرش فدیه كاهن آپولون براي باز خرید دخترش
امتناع كرد ،كاهن این نفرین را راند «:اي خدایي كه كمان سيمين داري ...،اگر گاهي براي تو
عبادتگاهي برافراشتهام كه تو پسندیدهاي ،اگر گاهي براي تو رانهاي چرب گاوها و بزها را
بریان كردهام ،خواهش م را بجاي آور .اميد است كه تيرهاي تو تقاص اشکهایي را كه من
در پيش بازماندگان دانائه ریختهام ،بازستاند»(همان.)51 :

 -3-2-3گونههاي برگزاري نيايش در حماسه هاي هومري
 -6-3-2-3نيایش فردي :از آنجا كه در حماسه ایلياد و ادیسه یکي از خدایان همواره
حامي پهلوانان و قهرمانان است ،نيایشهاي آنان جنبه فردي داشته و تنها براي برآوردن
نيازهاي شخصي است« .هركس براي خدایي كه ميپرستيد ،قرباني ميكرد و از او
مي خواست تا آن روز ،وي را از آسيب جنگ در امان بدارد ،اما آگاممنون براي زئوس زاده
كرونوس گاو فربه پنج سالهاي را قرباني كرد (همان.)31:
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با توجّه به تعدّد خدایان در اساطير یونان ،در حماسههاي هومري ،با توجّه به نياز و
موضوع نياز ،به یکي از خدایان متوسّل ميشدند ،چنانكه هرگاه از خشم «خداي دریا»
هراسان بودند ،براي او قربانيهاي باشکوه ترتيب ميدادند«.ميگفت پوزئيدون بر ما خشم
ميآورد ،زیرا كه ،ما هرگونه مردم را ميزباني ميكنيم بيآنکه زیاني به ایشان برسانيم.
مي گفت روزي كشتي بسيار زیبایي از مردم فئاسي ،در بازگشت از راهنمایي ،در دریاي مه
آلود غرقه خواهد شد و شهر ما در پس كوهي بزرگ پنهان خواهد گشت ...دیگر
آدميزادگان را راهنما مشوید ،هنگامي كه یک تن از ایشان به سوي شهر ما خواهد آمد.
براي پوزیيدون دوازده گاو نر برگزیده قرباني كنيم ،تا آرام بگيرد و شهر ما را در پس
كوهي دراز پنهان نکند» (همان.)232 :

 -2-3-2-3نيایش جمعي :نيایشهایي كه در حماسه ایلياد و ادیسه به شيوه قرباني
انجام مي گيرد ،به صورت گروهي و جمعي است .شاید یکي از دالیل این امر ،جلوگيري از
فاسد شدن گوشت قرباني باشد تا به مصرف همگان برسد.
در نيایش هاي جمعي كه خواهش و نيازهاي كالن در خواست ميشد ،آنان از زئوس و
خدایان دیگر یاد ميكردند .از جمله آن ،درعقد قرارداد صلح ،لشکریان دو سوي آخایيان و
تروایيان بدینگونه دست نياز برافراشتهاند«:اي پدر خدایان ،اي خداوندگار ایدا ،اي خداي
هراس انگيز،آنکه اینهمه تيره بختي را فراهم كرده ،نابود باد و به سرزمين هادس فرو رواد
و یگانگي و دوستي دو گروه همواره استوار باد!»(همان.)635 :

 -4سوگند
در اوستا از سوگند به عنوان «سئوكنته» یاد شده است كه سوده گوگرد یا چيز دیگر بوده
كه آن را در آب حل كرده و به مدعيان پيمانشکن مينوشاندهاند ،اسناد سوگند به نام
«رشنو» براساس تأثير بر مدّعيان حکم صادر مي كرده است و اصطالح سوگند خوردن از
همين جا متداول شده است( .رضي .)5 :6336 ،سوگند از دیگر مفاهيمي است كه در
اسطورهها و حماسه ها به ویژه براي برقراي وعده و پيمان مورد استفاده شاهان و پهلوانان
واقع شده است .در شاهنامه فردوسي و ایلياد و ادیسه نيز با چنين موضوعي مواجه هستيم.
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 -2-4سوگند مذهبي در شاهنامه
پهلوانان و قهرمانان در شاهنامه از انواع سوگند ،براي قسم یاد كردن استفاده ميكردند
« در شاهنامه سوگندان مذهبي بر خالف دیگر گویندگان كه بيچارگي و ضعف روحي
سوگند خورنده حکایت ميكند ،عاري از ذلّت و فرومایگي و عجز و ناتواني است و این از
آن است كه فردوسي ميخواهد هيمنه و ابهت قهرمانان و سلحشوران كاستي نپذیرد و
غرور ملّي و ميهن پرستي آنان نقصان نيابد» (كياني.)52 :6376 ،

در شاهنامه خداوند را به نام هاي پاک چون یزدان ،دادار گيتي ،دادار كيهان ،دادار بهرام
و كيوان و هورو ....سوگند یاد ميكردند.

بدان برترین نام یزدان پاک

به رخشنده خورشيد و تاریک خاک
(شاهنامه.)33 :6333 ،

یکي سخت سوگند خواهم به ماه

بآذر گشسب وبه تخت وكال

كه گر خسرو آید بدین مرزوبوم

سپاه آرد پيش قيصر ز روم
(همان.)6235 :

به دادارگيتي كه او داد زور

فروزنده اخترو ماه و هور
(همان.)764:

یکي سخت سوگند خوردم به ماه

به داداركيهان و دیهيم شاه
(همان.)324:

بگویش كه گفت او بخورشيد و ماه

بزنارو زردشت و فرّخ كاله

كه هر چيز كز من بخواهي همي

گراز پادشاهي بکاهي همي

زمن هيچ بد نشنود گوش تو

نجویم جدایي ز آغوش تو
(همان.)314 :

بررسيها نشان ميدهد كه سوگند به عناصر مذهبي در شاهنامه مورد توجّه سراینده
بوده و این امر دین زرتشت را نيز شامل بوده به طوري كه اسامي چون :دادار ،یزدان

11

بررسي تطبيقي سوگند و نيايش در شاهنامة فردوسي و ايلياد و اديسة هومر

(23بار) آتش و آتشکده (1بار) كشف مقدس (5بار) دین بهي و زرتشت (4بار) در جاي
جاي اثر به كار رفته است.
همچنين با كمي تأمّل در ادبيّات شاهنامه متوجّه ميشویم كه فردوسي سوگند به اجرام
سماوي را نيز مدنظر داشته و ما در این پژوهش به لحاظ پيشينه بشر در باورهاي اعتقادي
خود و پرستش این اجرام در گذشته بشریّت ،این مقوالت را نيز در شمار سوگندان مذهبي
قلمداد نمودیم .در شاهنامه به خورشيد(61بار) به ماه (3بار) به روز و شب (3بار) سوگند
یاد شده است.
 -2-2-4جايگاه سوگند به مقدّسات در شاهنامه
شاه:
در شاهنامه بعد از یزدان ،بيش ترین بسامد سوگند مربوط به شاه و لوازم شاهي است.
این امر نشات یافته از جایگاه ویژة یزدان در بين مردم ایران باستان و تبع آن شاهان دارد.
براساس همين تفکّرات است كه شاه در كانون نظام شاهنشاهي قرار ميگيرد و از
مشروعيّت روحاني برخوردار ميشود.
«خداي بزرگ اهورا مزدا ،اورا براي سلطنت بر سرزمينها و اقوام گوناگون در روي
زمين برگماشته و به ایران برتري بخشيده بود .هيچ شاهي در ایران بدون این حمایت الهي
فرمان نمي راند .شاه آفریده اهورا مزدا و بخشي از آفرینش پربركت او بود كه شادي و
نيکبختي را براي تمام نوع بشر تضمين ميكرد .بنابراین ،همگان شاه را گرامي ميداشتند ،از
او اطاعت ميكردند»(كوارت.)73:6313 ،

« شاه خوب تجلي خدا ونماد فرمانروایي او بر زمين بودو وظيفه داشت« دین بهي و
شادي و آسایش رعيت را گسترش دهد»(هينلز)646- 643:6374،

به جان و سرشاه سوگند خورد

به خورشيد و شمشير و دشت نبرد
(شاهنامه.)6665 :6333 ،

خورشيد:
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خورشيد به دليل نقشي كه از دیرباز در زندگي بشر داشته و نزد مردم باستان از
بزرگترین اجرام سماوي محسوب ميشد ،همواره مورد تکریم و ستایش آنان قرار
مي گرفت .در آیين ميترا پرستي به صراحت به جایگاه ویژه خورشيد اشاره ميشود« :در
ميان خدایان اختري ،خورشيد بزرگترین خدایان شمرده ميشد» (رضي.)323:6336 ،

ماه:
در شاهنامه(3بار) به ماه سوگند یاد شده است .در نزد مردم باستان ،در ميان اختران
آسماني ،ماه بعد از خورشيد در جایگاه دوّم قرار داشت .در متون اوستایي چند بار از ماه
ستایش شده است.
«من ميستایم ماه در بردارندة تخمه گاورا (آن ماه) بخشاینده ،شکوهمند ،فرهمند ،آبرومند،
تابنده ،ارجمند ،توانگر ،دولتمند چاالک ،سودمند سبزي رویاننده خوب آباد كننده،
بخشایشگر درمان بخش را» (پورداد ،بيتا.)626-622:

در حماسه یوناني ایلياد و ادیسه ،سوگندي از ایزد ماه نيست .گرچه در اساطير یوناني
ازسلنه به عنوان ایزد نام برده شده است و از ایزدان درجه دوم محسوب ميشود «.در
اساطير دختر تيا و هوپریون و خواهر هليوس است .او تجسم ماه بود و هرشب آسمان را
باموهاي سيگمون خود نقرهاي ميكرد .اژدها قصد دریدن او را ميكرد و در آن زمان
اوخودرا پنهان مي كرد كه یادآور خسوف است و زنان جادوگر كه از او حراست ميكردند،
آن حيوان را فراري ميدادند(».فضایلي)464:6333 ،

آتش:
گرچه در قسمت اساطيري و پهلواني شاهنامه به صراحت از سوگند به آتش و آتشکده
یاد نشده ،امّا همواره آتشکده مکان پاک و مقدّس و جایگاه عبادت شاهان تلقّي ميشد؛
كيکاووس قبل از كناره گيري از سلطنت و واگذاري آن به سياوش به آتشکده آذرگشسب
رفتند:

گهي باده خورد و گهي تاخت اسب

بيامد سوي خان آذرگشسب
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به آتشکده در نيایش گرفت

جهان آفرین را ستایش گرفت

(شاهنامه.)311 :6333 ،

كيکاووس از كيخسرو درميخواهد كه سوگند گران یاد كند كه «هرگز نپيچي به سوي
بدي»؛ در اینجا كيخسرو جوان به كيکاووس ميگوید:

چو بشنيد زو شهریار جوان

سوي آتش آورد روي و روان

به دادار دارنده سوگند خورد

به روز سپيد و شب الژورد
(همان.)317 :

در قسمت دیگر ،بعد از اینکه كيکاووس و كيخسرو از دستگيري افراسياب نااميد
گشتند باز به آتش و آتشکده پناه ميبرند:

نشستند با باژ هر دو بر اسب

دوان تا سوي خان آذر گشب

پر از بيم دل یک بيک پر اميد

برفتند با جامههاي سپيد

چو آتش بدیدند گریان شدند

چون بر آتش تيز بریان شدند...
(شاهنامه.)431 :6333 ،

در قسمت تاریخي به روشني سوگند به آتشکده آمده است:

زپند تو آرایش جان كنم

همه هرچ گویي تو فرمان كنم

یکي سخت سوگند خواهم به ماه

به آذرگشسب و به تخت و كاله
(همان.)6235 :

از وجوه مشترک سوگندان شاهنامه با حماسه ادیسه ،سوگندي است كه به آتش
ميدادند .در شاهنامه (1بار) به آتش و آتشکده و در حماسه ادیسه (2بار) به اجاق آتش
سوگند یاد كرده شد.
این آتش ازمنه بسيار كهن ،در ميان طوایف هند و اروپایي مقدّس شمرده ميشد و به
ویژه هندو و ایرانيان بيشتر بدان توجّه كردهاند در مزدیسنا آنچه آفریدة اهورا مزدا است،
باید ستوده و محترم باشد ،از این رو ،ایرانيان عالقهاي خاص به به آتش پيدا كردندو آن را
موهبت ایزدي دانستند ،شعلهاش را یادآور فروغ خداوندي خواندند و آتش فروزان را در
پرستشگاه به منزله محراب قرار دادند(.فضایلي.)273 :6333 ،
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در بخش اساطيري شاهنامه به كشف آتش به وسيلة هوشنگ و تقدّس داشتن آن حتي
در زمانهاي قبل از ظهور زرتشت اشاره شده است(.شاهنامه.)61:6332،

«گمان ميرود در جشنها و آیينهاي دیني ،آتش هم وسيله روشنایي و هم كانوني بوده
است كه همة مناسک برگرد آن انجام ميگرفته و رفته رفته با تکامل معابد ،جایگاه آتش نيز
مشخص شده و متولّياني تعيين گردیدهاند كه پيوسته این فروغ زندگي بخش را افروخته
نگاه دارند(».كابلي.)67 :6332 ،

خاك:
در باورهاي مردم باستان ،آسمان به عنوان پدر ،زمين ،الهه مادر تلقّي ميشد و باروري و
بركت بخشي را به زمين منسوب مي كردند و براي آن تقدس و پاكي خاصي قابل بودند .در
شاهنامه فردوسي نيز نمونه هایي از سوگند به خاک به وسيلة پهلوانان و قهرمانان اشاره شد.
«اقوام آریایي قوا و تظاهرات سودمند طبيعت را به عنوان خدایان و موجودات مقدّس
ستایش كرده و مورد عبادت خود قرار مي دادند :آسمان پاک ،نور ،آفتاب ،زمين كه در حکم
مادر مهربانست ،بادها ،آبها و رعد و.)34:6335( .»....

 -2-4سوگند مذهبي در ايلياد و اديسه
در حماسههاي یوناني ایلياد و ادیسه سوگند به دو دسته تقسيم ميشود سوگند به
خدایان ،سوگند به پهلوانان.
«خدایان ایلياد ،انسانهاي قويتر ،زیباتروبزرگتر هستندو دست خویش ميشویند
خوردو خواب و خشم و شهوت دارند» (زرینكوب )623 :6333 ،ميتوان گفت كه خدایان
هومري گروهي از اشراف هستند ،منتهي فناناپذیر(لطيفي.)53:6371،

واژگان مقدّسي كه در ایلياد به آن سوگند ميخورند ،شامل موارد ذیل است:
زئوس (4بار) آپولون (6بار) ،عصا یا چوب دست شاهان (6بار) ،پروردگار خشم (6بار)
خدایان (6بار) و لفظ سوگند (3بار) به كاررفته است.
نمونههايي از سوگند مذهبي در ايلياد:
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«اي شوي هرا ،اي زئوس كه در آسمانها ميغري ،گواه سوگند ماباش( ».هومر:6372 ،
.)241

سوگند به آپولون(همان )53:سوگندبدینچوبدست(همان )44:سوگند به زمين ،پروردگاران
خشم (همان )435:خدایان(همان )133:كلمه سوگند(همان)133:

واما واژگان مقدّسي كه«خدایان» در حماسه ایلياد به آن قسم یاد ميكنند؛ شامل موارد
زیر است:
استيکس (1بار) زمين(2بار) آسمان(6بار) جان(6بار) و لفظ سوگند(2بار) سوگند
ميخورند.
نمونهاي از سوگند مذهبي«خدایان» در ایلياد:
« هرا از ترس به خود لرزید گفت :به زمين ،به آسمان پهناور ،به استيکس كه در
جایگاههاي زیر زمين روان است ،سوگند ميخورم»(همان )511:سوگند به زمين ،اوقيانوس
(همان ،)551:سوگند ناشکستني(همان.)433:

واژگاني كه پهلوانان ادیسه به عنوان سوگند مذهبي به كار ميبردند.
زئوس (7بار) تميس (6بار) ،لفظ سوگند (5بار) خدایان (6بار) نمونههایي از سوگندان
مذهبي پهلوانان در ادیسه:
« اینک زئوس را پيش از خدایان دیگر این خوان ميزباني را ،كانون اوليس بي گناه را كه
من بدان فرود آمدهام ،گواهي ميگيرم»(هومر )361:6334،تميس(همان ،)36:كلمه
سوگند(همان.)514:
واژگاني كه «خدایان ادسيه» به عنوان سوگند مذهبي ذكر ميكردند:
زمين(6بار) ،آسمان(6بار)،استيکس(6بار)زئوس(6بار) .لفظ سوگند(6بار).
 -2-2-4جايگاه سوگند به مقدّسات در ايلياد و اديسه
مقدّسات خاص كه باورهاي یوناني در حماسههاي هومري به كار رفته است عبارتند از:
 زئوس :تواناترین خدایان یونان بودووي را ازربّالنوع آسمان و باران وتندرميدانستند و معتقدبودندكه سلطنت از اوست برخي از شاهان یونان خودرا از
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بازماندگان وي مي شمردند و خوشبختي و بدبختي را از او ميدانستند ،چنان كه هومرنيز در
حماسه هاي خود بدین نکته اشاره كرده است(.همان.)33 :

عصا يا چوبدستي شاهي:
این وسيله بارها به وسيلة شاهان به عنوان سوگند یا نشانه آن مورد استفاد قرار گرفت.
این عصاي شاهي یونانيان كه در آثار هومر ازآن یاد شده ،شکل تجسّم یافته فرایرانيان بوده
است ،كه شاهان به مدد آن ،فرمانروایي و حکمراني مينمودند.
«این عصا را هفسئتوس براي زئوس فرمانرواي آسمانها ساخته بود .زئوس آن را به
هرمس پيام آورخدایان كه كشنده ارگوس بود واگذاركرد.پلوپس مهميز زن اسبان ،آن را از
دست هرمس پذیرفته بودو خودبه آتره پادشاه توانا داده بود،آتره نيز در دم مرگ آن را به
فرزندش تيست كه رمه هاي فراوان داشت واگذاركرده بود و تيست نيزآن عصا را به دست
آگاممنون سپرده بود تابدان برسراسر آرگوس ونيز بر جزایربسيار فرمانروایي كند»(همان.)32 :

 -3انواع سوگند -2-3-4سوگند ميهني
« در شاهنامه پهلوانان نامدار ،براي غلبه و چيرگي بر دشمن .ناگزیرند سپاهيان و
لشکریان تحت فرماندهي خود را در نبرد و ستيز تهييج و تشجيع كنند و براي آنکه در
اینباره به نتيجه بيشتري دست یابند ،به جان و سرشاه سوگند ميخورند»(كياني.)13:6376 ،

عناویني كه براي این نوع سوگند ذكر مي شود عبارتند از :سوگند به جان و سرشاه یا به
فرّ و به دیهيم و تخت و كاله ،به جان و سر شاه روشن روان و امثال این:

به جان و سرشاه توران سپاه

به فرّ و به دیهيم كاوس شاه

كه از بهرمن برنخيزي زگاه

نه پيش من آیي پذیره براه
(شاهنامه.)243:6333 ،

در حماسه هاي هومري ،این نوع سوگند كاربردي ندارد ،موقعيّت و شرایط سوقالجيشي
سرزمين یونان كه جزیره گونه است و اینکه هركدام از جزایر نيز به صورت خود مختار
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اداره مي شوند شاید در این امر مؤثّر باشد ،بنابراین ،آن روح ميهنپرستي و ابراز عالقه به
وطن كه در تمامي ابيات شاهنامه مشهود است و مفاهيم ارزشمندي كه نمایانگر اتحاد و
یگانگي ملّت است و محل توجّه و تعلق خاطر فردوسي در شاهنامه به این مفاهيم ،در
حماسههاي یوناني مشاهده نميشود.
«پل فور محقق فرانسوي مي نویسد :كساني كه به تروا حمله كردند ،مردمي بودند كه
تنها با جنگ زندگي مي كردند وبه قصد افزایش احشام و توسعة اراضي خود ،دست
بهحملهميزدند.
تا از راه غارت به ثروت خود بيفزایند… اتّحاد بين آخایيها كه بر مبناي اميال و
مقاصدمختلف و متضاد صورت گرفته بود ،ملهم از هيچ نوعي اندیشه ميهني یا ميهن پرستي
نبود ...جنگ تروا به تمام معني خصوصيّات یک اقدام محض براي غارت را دارد .آخيلوس
و آژاكس و اوليس مثل آرس :پروردگار جنگ خود را «غارتگر شهرها ميدانند»
(اسالميندوشن)637-675 :6373 ،

 -2-3-4سوگند پهلواني
شاهنامه صحنه نبرد ميان نيکي و پليدي است كه در آن جنگاوران براي رسيدن به
اهداف عاليّه خویش به ابزار و آالتي دست مي یازند كه از ارزش مادّي و معنوي واالي
برخوردار است و راهگشاي آنان براي غلبه بر دشمنان است .پهلوانان و دليران در
موقعيّت هاي حساس سوگنداني مناسب با آوردگاه كه بيانگر غرور ملي و روح دالوري و
شجاعت آنان باشد بر زبان جاري ميكنند.
عناویني چون سوگند به شمشير ،گرز ،تيغ ،دشت نبرد ،سپاه ایران و ...در شاهنامه 5بار
از جنگ و ابزار جنگي به سوگند یاد شده است.

به جان و سرشاه سوگند خورد به خورشيد و شمشير ودشت برد
(شاهنامه.)752 :6333 ،

جالب توجّه است كه پهلوانان حماسههاي یوناني ،چنين سوگندهایي نميخورند.
 -3-3-4سوگند عاطفي
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در حماسه هاي یوناني ،پهلوانان براي تحریک احساسات رقيب و براي حفظ جان
خویش و تعهّد و التزام به امري ،به جان ،فرزند ،پدرومادرطرف مقابل سوگند یاد ميكردند.
این قسم از سوگنددر شاهنامه با توجّه به بسامد باالي سوگندان مذهبي ،ميهني و پهلواني
كه اشاره شد .كاربر آن مورد تردیداست؛ در شاهنامه به كرات به جان«زریر» سوگند یاد
ميشود در حالي كه«:زریر ،برادر گشتساب ،عموي اسفندیار.اسم زریر در اوستا نيز آمده
است و از مقدّسان دین زرتشتي است»(شعار)11:6372 ،

چو این جا بيایي و فرمانكني

روان را به پوزش گروگان كني

به خورشيد رخشان و جان زریر

به جان پدرم آن جهاندارشير
(شاهنامه.)763 :6333 ،

برخالف شاهنامه ،در حماسههاي هومري سوگندهاي عاطفي از اهميّت شایاني
برخوردارند .
چنانکه در حماسه ایلياد پهلوانان (5بار) با عناویني چون «بر سر و جان» ،جان كساني
كه تورا به دنيا آوردند»« ،زانوان» و حتّي ،خدایان هم در حماسه ایلياد به عبارتي چون«بستر
زناشویي» و «سریزداني» سوگند یاد ميكردند.
«هکتور» چشمان بيفروغ خود را به سوي وي بلند كرد و گفت :ترا سوگندميدهم ،به
جان خودت ،بزانوهایت ،و به كساني كه تورابه جهان آوردهاند ،این رفتار نامردمي را نزدیک
كشتيهاي مردم آخاي با من نداشته باشند» (هومر.)111 :6372 ،
به سر یزداني و بستر زناشویي (همان.)511 :

از سوگندهاي عاطفي خاص حماسههاي هومري ،سوگندي است كه به «زانوان» طرف
مقابل ميدادند .این نوع سوگندان كه به وسيلة پهلوانان و خدایان به كار ميرفته ،چندین بار
در حماسههاي یوناني تکرار گردیده است.
از نکات قابل توجه در سوگند خدایان آن است كه «اشاره سر» را باالترین تعهّد براي
سخنان خود مي دانستند ،بعد از اینکه تتيس از زئوس خواستار كمک به فرزندش شد،
زئوس با اشاره سر ،این امر را پذیرا گردید( .همان.)13 :
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سوگندان عاطفي در حماسه ادیسه(3بار) با عناویني چون:زن ،پدر ،فرزند« ،جان كساني
كه پشتسر تو ماندهاند»«،به سرخود»«،به سر همراهان»و«رنج پدر» ذكر شد.
اینک ترا به جان كساني كه در پشت سرتو ماندهاند و این جا نيستند سوگند ميدهم،
به جان زنت و پدرت ،كه چون كودک خرد بودي ترا پرورند ،به جان تلماک یگانه پسري
كه در خانه گذشتهاي( ...همان.)233 ،

نتيجه گيري
با مقایسة آیين نيایش در شاهنامه و ایلياد و ادیسه هماننديها و تفاوتهاي آنها را
بدین شکل ميتوان برشمرد:
هماننديها:
 -2از جمله موارد مشترک در انگيزه هاي آیين نيایش در حماسة ایراني و یوناني ،نيایش
براي تقرب ونزدیکي به پروردگار را ميتوان یاد كرد..
 -2پهلوانان و شاهان در شاهنامه فردوسي و ایلياد و ادیسه هومر قبل از نيایش ،نمازي
كردن را به جا ميآورند تا هنگامي كه روي به درگاه آفریدگارشان ميآورند ،از آلودگيها
پاک باشند و آمادگي و نشاط معنوي الزم را براي نيایش داشته باشند.
 -3در شاهنامه به هنگام نيایش برسم به دست ميگيرند ،ولي در ایلياد و ادیسه گياهي
دیگري (جو) به دست ميگيرند ،اما به هر حال ،این امر نشانگر آن است كه نوعي ارتباط
فرهنگي و دیني بين دو قوم ایراني و یوناني وجود دارد كه گياه در آن ارزش دارد.
 -5واسطه قرار دادن آتش :در شاهنامه پهلوانان و شاهان به هنگام نيایش ،چيزهایي
مانند گوهر و پر سيمرغ را بر روي آتش قرار ميدهند تا از این طریق از آفریدگارشان یا
نيروي مافوق یاري بخواهند .در ایلياد و ادیسه نيز پهلوانان و شاهان با قرار دادن گوشت
قرباني بروي آتش،قصد دارند تا عنایت خدایانشان را جلب كنند.
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 -4از هماننديهاي قابل توجّه شاهنامه با حماسههاي هومري ،تمسّک به نام خدا یا
خدایان است .در شاهنامه پهلوانان و دالوران ،از خداوند یکتا به عناویني؛ چون یزدان ،دادار
گيتي ،دادار ماه و خورشيد و ...یاد ميكنند .شخصيّتهاي حماسههاي هومري نيز در مواقع
خاص ،به خدایان گوناگون خویش تمسّک ميجویند؛ گاهي به زئوس یا آپولون یا آتنه
یا...چرا كه هر یک از خدایان ،نمودار یکي از پدیدههاي دیداري یا معنوي در جهان
اندیشگي یونان باستان هستند.
 -1در حماسة ایراني و یوناني ،هر دو شکل نيایشهاي فردي و جمعي را ميتوان دید.
تفاوتها:
 -6در ایلياد و ادیسه ،پهلوانان و شاهان به هنگام نيایش حيواناتي را براي قرب به
خدایانشان قرباني ميكنند ،ولي چنين رسمي درشاهنامه وجود ندارد.
 -2شاهان و پهلوانان در ایلياد و ادیسه به هنگام نيایش ،رسم باده افشاندن را به جاي
ميآورند ،امّا چنين رسمي در شاهنامه فردوسي به هنگام نيایش دیده نميشود.
 -3در شاهنامه رخ بر زمين نهادن به هنگام نيایش شيوة مرسومي در ميان پهلوانان و
شاهان است ،اما در ایلياد و ادیسه چنين چيزي وجود ندارد.
 -5در شاهنامه تنها خداي یکتا نيایش ميشود،اما در ایلياد و ادیسه خدایان گوناگوني
وجود دارند كه هر یک در جاي خود نيایش ميشوند.
 -4در شاهنامه از دورة كيکاووس و كيخسرو مشاهده ميشود كه شاهان براي نيایش به
جایگاه عبادت یا آتشکدهها ميروند و كتاب هاي دیني زند و اوستا را گرامي ميدارند؛ در
حاليكه در حماسههاي هومري ،چيزي شبيه به این دیده نميشود.
 -1از مضامين رایج نيایش شاهان و پهلوانان در شاهنامه ،تضرّع و تواضع و استغفار در
پيشگاه خداوند است ،كه این امر در حماسه ایلياد و ادیسه وجود ندارد.
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در مورد انگيزهها باید گفت :انگيزههاي نيایش در آیين شاهنامه از مایههاي اصيل و
ارزشمندي بهرهور است ،چه ،یک نياز فطري و طبيعي است .آنچه به عنوان تفاوت و وجوه
افتراق این مقوله در شاهنامه با حماسههاي هومري مطرح است ،این است كه دایره تنوّع و
كميّت انگيزههاي نيایش در شاهنامه گسترده و با توجّه به گستردگي بيتهاي حاوي
نيایش ،بسامد آن بيشتر و از نظر كيفي و درونمایهاي نيز وسيعتر ،از نظر ژرفساخت و
بنمایه ،عميق و قويتر و از مراتب در برخي جهات رفيعتر است.

*پينوشت
 -6به گفتة الياده «غسل ،آلودگي گناه را فرو ميشوید و حضور شوم مردگان و آثار جنون را ميزداید و
فرو رفتن در آب برابر با مرگ است؛ زیرا ،آنچه در آب ميرود ،ميميرد و آن چه از آب سر برميآورد چون
كودكي بيگناه و بيسرگذشت است كه ميتواند گيرندة وحي و الهام جدیدي باشد»(الياده.)633 :6372،
 -2بعداز معرفي تاک از سوي دیونيسوس ،ایزد شراب در اساطير یونان ،كاشت آن در سراسر یونان
متداول گشت و آن را گياهي آسماني ميپنداشتند كه به واسطة خاک بارور ميگردد .آنان باده را لطيفترین
عصاره نباتي ميدانستند ،بنابراین ابتدا ،به خاک این پيشکش را ميدادند و براي سپاسگزاري از این عطية
آسماني ،به هنگام نوشيدن جرعه برخاک ميریختند یا نثار ميكردند« .نخستين كسي كه این رسم را جاري
ساخت خود دیونيسوس بود ،در نقّاشيهاي متعددي كه در اعصار مختلف تمدّن یونان از این ربّالنوع بجا
مانده اغلب ساغري در دست او دیده ميشود كه گاهي مقداري از آن شراب را بر روي زمين ميریزد
چنانکه در تصاویري دیونيسوس سوار گاونري است ،خوشههاي انگور در جوانب او دیده ميشود و جامي
در دست دارد كه محتوي آن را بر خاک ميریزد»(معين.)44-47 :6313 ،
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اسدي توسي ،ابومنصور( .)6371لغت فرس ،تصحيح فتح اهلل مجتبائي و علي صادقي ،تهران :خوارزمي.
.6

اسالمي ندوشن ،محمدعلي(  .)6373ايران و يونان بر بستر باستان ،تهران :انتشارات طوس.

.2

الياده ،ميرچاد( .)6372رساله در تاريخ اديان ،ترجمه جالل ستاري،تهران :سروش.

.3

بهار ،مهرداد( ،)6374پژوهشي در اساطير ايران ،تهران :نشر آگه.

.5

بهمنش ،احمد( .)6345تاريخ يونان قديم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

.4

پاشنگ ،مصطفي( .)6377فرهنگ فارسي و ريشه يابي واژگان ،تهران :انتشارات محور.

.1

حسامپور ،سعيد و دهقاني ،ناهيد(« ،)6337بررسي تحليلي گونههاي پيمان و سوگند در

شاهنامهي فردوسي» ،پزوهشنامهي ادب غنایي ،ش  ،66صص.11-37 :
.7

خدادادي ،معصومه( .)6333مقايسه نيايش و گفتگوي انسان و خدا در شاهنامه و مثنوي ،پایان

نامه دكتري ،دانشکده تربيت مدرس.
.3

دورانت ،ویل( .)6372تاريخ تمدّن «يونان باستان»،ترجمه اميرحسين آرین پور و فتح اهلل

مجتبائي ،تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.
.3

روتون ،ک.ک( ،)6337اسطوره ،ترجمهي ابوالقاسم اسماعيلپور ،تهران :مركز.

 .61زرّینكوب ،عبدالحسين( .)6375آشنايي با نقد ادبي ،تهران :انتشارات سخن.
 .66ــــــــــــــــــــــ ( .)6333نامه نامور ،تهران :انتشارات سخن.
 .62ساجدي ،طهمورث( .)6331از ادبيّات تطبيقي تا نقد ادبي(مجموعه مقاالت) .تهران :اميركبير
 .63صدیقي ،غالمحسين؛ معين ،محمد(« .)6325جرعه فشاني بر خاك» ،یادگار ،سال اول ،ش
هشتم.
 .65عبادیّان ،محمود( .)6337فردوسي ،سنت و نوآوري در حماسهسرايي ،تهران :انتشارات مروارید.
 .64غنيمي هالل ،محمّد( )6373ادبيّات تطبيقي ،ترجمه سيّد مرتضي آیتاهللزاده شيرازي ،تهران:
اميركبير.
 .61فردوسي ،ابوالقاسم( .)6333شاهنامه ،سعيد حميدیان3 ،ج در یک جلد ،تهران :نشر قطره.
 .67كزازي ،جاللالدین( ،)6371مازهاي راز ،تهران :نشر مركز.
 .63گودرزي ،مرتضي( .)6377مايههاي ديني و عرفاني در شاهنامه ،پایاننامه كارشناسيارشد،
دانشگاه تهران.
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 .63مصطفوي ،علي اصغر( .)6313اسطوره قرباني ،تهران :نویسنده.
 .21معين ،محمد( .)6376فرهنگ فارسي ،تهران :انتشارات اميركبير

 .26نظري مقدّم ،هادي(« .)6333ادبيّات تطبيقي :تعريف و زمينه هاي پژوهش» ،نشریه ادبيّات
تطبيقي (علمي -پژوهشي) دانشکده ادبيّات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،دورهءجدید ،سال
اول ،ش.2
 .22هومر .)6372( ،ايلياد ،ترجمة سعيد نفيسي ،تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
 .23ـــــ .)6334( ،اديسه ،ترجمة سعيد نفيسي ،تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
 .25یاحقّي ،محمّدجعفر ( .)6374فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيّات فارسي ،تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 .24یوسفزاده قوچاني ،ناهيد ( ،)6337پرتو نيايش در شاهنامهي فردوسي ،مشهد :نشر پگاهان.
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