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  دهكيچ
رد يكن رويشترشان مؤثر باشد، با ايب تواند در شناخت هرچه يجهان م يآثار حماس يرياساط يق مبانيتطب
تـر   جهان آسـان  يحماس يها ن نمونهياز برتر يكيبه عنوان  يفردوس ةه شناخت وجوه عظمت شاهنامكاست 

ر يغ ياز آثار حماس يا ه نمونهكحاضر، شاهنامه  ةدر مقال. شود يارتر مكتاب آشكآن  يتو در تو يها هيشده و ال
ـ انئ يعنـ يمصنوع،  يكالسك ةاسحم ةن نمونيمصنوع است، با برتر ن يـ در ا. ده شـده اسـت  يل سـنج يـ رژيد وي

هـا و اختالفـات    ان شـباهت يساز آن دو اثر و ب و حماسه ياصل يها تيشخص ةسينار هم نهادن و مقاكسنجش 
هـا و عناصـر    تينشـان دادن ابعـاد گونـاگون شخصـ     ين سنجش، بـرا يمد نظر است، اما در ا يشناخت اسطوره

ـ ي، يكبه  يكاس يوه بارز رفتار آنان در داستان، از  قدهنده و وج لكيتش ت از يشخصـ  يـك برابـر نهـادن    يعن
ه در كـ را  يا اسـطوره  يهـا  تيتـوان شخصـ   يه  نمكز شده است، چرا يد پرهيگر از انئيد يتيشاهنامه با شخص

هـا   امل آنكقت گر با دقت برابر نهاد و از مطابيد يملت يا اسطوره يها تيابند با شخصي يظهور م يملت ةحماس
سـاز   تيـ افت عناصر هويق دريمثال در شاهنامه از طر يت، برايشخص يكص يخصا ةسيه مقاكسخن راند، بل

تـر   ق رهگشايتحق ةدارند، در عرص يوند اسطوره شناختيه با هم پكگوناگون  يها تيز آنها در شخصيياو و تم
ن قهرمان در زمان واحـد  يه اكقت ين حقيل و ايرژيد ويابعاد بودن انئاس در انئ ن رو با توجه به ذوياز ا. است

سـاز   تيـ ن در برابـر عناصـر هو  ينمـاد  يهـا  با توجه به جنبـه   يمظهر شاه و پهلوان است، وجوه گوناگون و
  .قرار گرفته است يقهرمانان شاهنامه قرار داده شده و عوامل افتراق و شباهت آنان  مورد بررس
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  مقدمه
الد  يش از مـ يتبر سال هفتاد پكوس مارو در پانزدهم ايليرجيوس ويامل پوبلكل با نام يرژيو

داران بودنـد و رفـاه    نيمتوسـط زمـ   ةخانواده او از طبق. مانتوا زاده شد يكنزد يا هيدر اندس قر
مراحـل   يو. ل بپـردازد ياگون بـه تحصـ  گونـ  يهـا  ه شاعر با فراغ بال در شـهر كآنان سبب شد 
 Toga)يمردانگ ةجام. م.ق 55ه در سال ك ان برد و پس از آنيرمونا به پاكل را در ينخست تحص

virilis)   8ا يوالك. (الن و سپس رم شديالت عازم ميل تحصيمكت يرد، براكبر تن(  
پرداخت و  يش به شاگرديوس از استادان بزرگ زمان خويديشاعر در فنون بالغت نزد اپ

وس كه بعـدها بـا لقـب آگوسـتوس امپراتـور روم شـد و مـار       كـ انوس يـ تاوكتب با اوكدر آن م
  )3 يه لكيبا. (وس به نبرد پرداخت، همراه بوديتاونكه بر سر قدرت با اوكوس يآنتون

ان سـرود و در آن  يوناني ةحماس كان، به سبيروم ةن حماسيد را به منظور تدويل انئيرژيو
ش از يتمام ماند و شاعر پ مهين اثر او نيخت، اما ايسه را با هم آمياد و اوديليگون اگونا يها جنبه
  )3همان .(خواست منقح سازد، در گذشت يه مكتاب را آن طور كه ك آن

ف يـ ه بنا بـه تعر كست، چرا ياس نيد قابل قيبا انئ يچ رويشاهنامه به لحاظ حجم اثر به ه
واحد  يز درباره موضوعيخاص و ن يزمان ةد از برهيبا يم يارسطو در باب حماسه، متن حماس

اد صـرف جنـگ تـروا    يليه هومر تمام تالش خودرا در اكهمانگونه  .)28ارسطو (د يسخن بگو
ه كـ د، بليـ آ يتاب به حساب نمـ ك يك يفردوس ةف ارسطو از حماسه، شاهنامين تعريبنابرا. ردك

 .واحد گرد آورده است ير ناميها را ز ه شاعر آنكاست  يحماس يها تابكاز  يا مجموعه
     ت شـده اسـت، صـدق   يـ د روايـ ه در شـاهنامه و انئ كـ  يزمان ةرامون دوريح پين توضيهم

         غـرب از حماسـه داشـته،     يكالسـ كه ادب كـ  يفـ يل بنـا بـه تعر  يـ رژيه وكـ نـد؛ از آن رو  ك يم
نش تـا  يآغـاز آفـر   اورد و داستان قوم خود را ازيد بيچونان شاهنامه پد يتابكتوانسته است  ينم

  . ندكت يش روايش از زمان خويچند سده پ
ان يـ ه در زمـان او روم كل ين دليده است، به ايد يار نمكن يبه ا يازين نيشاعر الت يوانگه

ن بـر  يـ گشـتند و ا  يحماسه م يش در پيخو ةه اعتال و سلطيتوج يدر اوج عظمت بودند و برا
  .ديد يم يو تاز كوالن ترج ةه فرهنگ خود را عرصكاست  يخالف وضع فردوس

د، از لحاظ حجـم اثـر و طـول    يه سنجش شاهنامه با انئكد در نظر داشت ين مقدمه، بايبا ا
بنـا بـه   . سـت يح نيصح يگرگون حماسيد يردهايكمتفاوت و رو يت، بر اساس مباديزمان روا
شـاهنامه  نش در يآفـر  ةاسطور كمشتر يم از مبانيتوان به طور مستق يد، نميانئ يت زمانيمحدود
ونـان و  ي يهـا  ه فرهنـگ كـ د در نظر داشت ين مطلب بايفهم ا يبرا. ان آورديد سخن به ميو انئ
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  ل يـ مكگر را تيديكـ ستند و در واقع چنـان در هـم ادغـام شـده و     ين نيدو امر متبا ةروم به مثاب
ب تـا كاز جملـه   ينش در آثـار يآفـر  ةافتـ ي نير تـدو يان با توجه به وجود اساطيه رومكاند  ردهك
ن يـ ه آنان اكند، بليخود سخن بگو يتاب حماسكن مباحث در يه از اكدند يد ينم يازيود، نيهز

)  Metamorphoses( خـود  مسـخ تـاب  كه در كـ ردنـد  كد واگـذار  يـ چـون او  يامر را به شاعران
مثال بخـش   يقرار، برا نيبد ) 2 نويگاربار(. امل و منقح سازدكن يان را به التيوناني يها اسطوره
خـالف   عالوه اسطوره بـر  به. است يدنيد سنجينش با آغاز مسخ اويشاهنامه در باب آفرنخست 

ان را در يوه خـدا كشان معابد بـا شـ  يان داشت و ايان جريروم يدر سراسر زندگ يعصر فردوس
  .ردندك يم ميتقد يتر قربانيداشت فرزندان ژوپ وكن يدند و برايد يشهر م يجا يجا

ف ادب يـ ه بـا تعر كـ رد كـ  يبررسـ  يا نـه يد در زميـ را با يرياسـاط  كمشتر ين مبانيبنابرا
د يه از دكز در نظر گرفت يته را نكن نيد ايت داشته باشد، اما بايغرب از حماسه سنخ يكالسك

س يقـد  يه حتـ كـ ن رو است ينش، از همياست از آفر يرم، داستان يريگ لكش يان، ماجرايروم
داسـتان روم را   شـهر خـدا  تاب كل پانزدهم ز دارد، در فصيسر ست يه با فرهنگ رومكن يآگوست

  :رده استكاس يل را با رموس و رمولوس قيل و قابينش نهاده و هابيبرابر داستان آفر
ه كـ شد، بدان هنگـام   ان نهادهين نحو بنيز به هميش بود، رم نك برادر ينيانگذار شهر زميبن«

  .)5نو ياگوست( 1»استن گواه يخ روم بر ايشته شد و تاركرموس به دست برادرش رمولوس 

  يبحث و بررس

  ديانئ و شاهنامه يحماس يها انيبن
ده اسـت ومحققـان تنهـا بـه     يبه طبع نرس ييمجزا نون اثركد تايق شاهنامه و انئيتطب ةدربار

د يانئ شاهنامه« با عنوان يا مثال هاله زرگرزاده مقاله ياند، برا ردهكاشاره  كن مشتريمضام يبرخ
. تـاب پرداختـه اسـت   ك ارائه داده و در آن به موضوع نبرد در دو »جنگن يمضام يو تقابل برخ

 يا سـه يدر مقا يزازكـ ن يالـد  رجالليـ م). 87الن، بهار يگ يات فارسيادب ةش دوساالني، هماكر(
، گذشـته از  يجهـان  ةدر ادب زنـد «: غـرب و شـاهنامه نوشـته اسـت     يهـا  رامون حماسهيپ يلك

و  ينيب اما به دور از هر گونه تنگ. ديسه، انئياد، اوديليا: اند هنام برآورد يپهلوان ةشاهنامه، سه نام

                                                            

1- Primus itaque fuit terrenae ciuitatis conditor fratricida...Sic enim condita est Roma, quando 

occisum Remum a fratre Romulo Romana testatur historia.       (Agostino, XV, 5) 
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م ين هر سه را با شاهنامه بسـنج يشناسانه ا سنجانه و ادب ، اگر سخنيشداوريو پ يشياند كخش
 ةه آن سـه نامـ  كـ م بـرد  يراه خـواه  ين راسـت يه در فرجام سنجش و پژوهش بدكاستوار بر آن 

منـابع   .)5 يزازكـ ( »توانند بـود  يهمتا و همتراز شاهنامه نم يو نه در چند ينه در چون يپهلوان
نـون اثـر   كد تـا  يـ ق شـاهنامه و انئ يـ تطب ةنيداند، اما در زميصرف انئ يز منحصر به بررسين يغرب
  .منتشر نشده است ييمجزا

. دارند يا نقش عمده يرياساط يها تيد و شاهنامه، شخصيانئ يحماس يها انيق بنيدر تطب
ان است با يروم يروم و جد اعل يانگذار پادشاهيه بنكانئاس،  يعنيد، يت انئين شخصيتر يديلك
 يدنيشاهنامه سـنج  يران و رستم قهرمان اصليا يريخسرو پادشاهان اساطكياوش، يومرث، سكي

ر پارسـا را بـر عهـده    يهماورد و دل يانگذار و پهلوان بيتنه نقش پادشاه بن يك يه وكچرا . است
  .افته استي يواحد تجل يه در قالبكاست  يگوناگون يها تياز شخص يا هدارد و در واقع ملغم

مردان، زنـان   يفروهرها« :شده است ين بشر معرفيبند دهم نخست 26 يسنايومرث در كي
» .مييستـــا  يروزگر را ميانس پيومرث تا سوشكيان از يپارسا كپا يتوانا يكن يها و فروهر كپا

ه به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد و اوست كست ا يسكن يومرث نخستكيبرابر اوستا 
 يدرياوشـ . (ران از پشت اوسـت و رسـم پرسـتش از او بمانـد    يو نژاد ا يرانيمؤسس خانواده ا

414(  
تـر،  يونـد ژوپ يحاصـل پ : ن اسـت يچنـ  يانئاس قهرمان رومـ  ةگون يخدا ةنام نسب يوانگه

ا يـ انگـذار داردان يبن )Dardanus( اردانـوس به نـام د  يه پسرك) Electra(ترا كان با اليخدا يخدا
)Dardania1 (ا ياست، با بات)Bateia (ن قـرار خانـدان   ينـد و بـد  ك يج، ازدواج مـ يفـر  ةشاهزاد

نـام  ) Anchises(ز كيـ ه انكـ شان ياز نوادگان ا يكيپنج نسل بعد . رديگ يل مكا شيترو يپادشاه
   ونـد انئـاس زاده   ين پيـ زد و از ايـ آم يدر مـ ) يونـان يت يمعادل آفرود(ييبايز ةدارد با ونوس اله

  ان اتصـال  يق بـه خـدا  يـ ه نسـب انئـاس از دو طر  كقابل مالحظه است ) 640 يل هكيبا (. شود يم
 يـك برتر و  يزدين گونه ايق ونوس، بديگر از طريتر و بار ديبار به واسطه ژوپيك يعنيابد، ي يم
از عظمـت انئـاس در    كين حايازند و اس يم يكش شريخو ياو را در تبار واال) الهه( زد بانويا

  .ان استيان و روميونانيچشم 
د يـ گو يتر سخن ميد از زبان ونوس با ژوپيتاب نخست انئكل در يرژيه وكن رو است ياز ا

ن يتـر چنـ  يفرزنـد خـود را از ژوپ   ييدهد، ونـوس رهـا   يگر قرار ميديكو آن دو را در تقابل با 

                                                            

  ا در هلسپونتيداردان -1
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  :ندك يدرخواست م
adloquitur Venus: 'O qui res hominumque deumque 

aeternis regis imperiis, et fulmine terres,  

quid meus Aeneas in te committere tantum, 

quid Troes potuere, quibus, tot funera passis, 

cunctus ob Italiam terrarum clauditur orbis? 

Certe hinc Romanos olim, volventibus annis, 

hinc fore ductores, revocato a sanguine Teucri,  

qui mare, qui terras omni dicione tenerent, 

pollicitus, quae te, genitor, sententia vertit? (Aeneid, I, 229-237) 

و جهـان را   يان را همـاره در دسـت دار  يان و خدايه امور آدمكتو  يهان ا: ونوس گفت«
بـه تـو    يب و گزنديا چه آسين اهل ترويا ة، انئاس من و همينكاف يبا آذرخش به هراس در م

د يـ چرا با. شان در بسته استين در برابر ايار تمام زميبس يايه پس از بالكتوانستند رسانند؟  يم
ـ يتاليا يدر جستجو روس پـس از  كه از خـون تئـو  كـ  ين داده بـود يا باشند؟ و تو مرا وعده چن
فرمان خواهد راند، پس،  كيا و خشيد خواهد آمد و بر دريدان پيار نژاد روميان بسيگذشت سال

  )237-229 ليرژيو( »؟يگردان يپدر، چه سان از سخن خود رو يهان ا

دانست، آواتارا در Avatara) (آواتارا  يتوان حاصل نوع يت انئاس را مين گونه شخصيبد
ت، نـزول  يـ وها تشخص اليحلول ...نزول، هبوط«: ف شده استين تعريت چنيركفرهنگ سانس

شـنو در ده  ين ويا تعـ يـ ژه ظهـور  يـ ا صور گوناگون به ويال كن با اشياز آسمان به زم يزديهر ا
  .)191 ينينائ يجالل( »مظهر

ونان و روم اسـت  ياز آواتارا در فرهنگ  يلكز پدر انئاس در واقع شكيازدواج ونوس با ان
  .خواهد بود) hemitheoi يونانيبه اصطالح (خدا  مهين ازدواج نيو فرزند حاصل از ا

ن تمدن بشر يمراحل آغاز ةندينما يران و به تبع آن سخن فردوسير ايومرث در اساطكياما 
  :است
  

ــاب     ــل آفت ــرج حم ــه ب ــد ب ــو آم   چ
  

ــين و آب   ــر و آي ــا ف ــت ب ــان گش   جه
  بتابيـــد از آن ســـان ز بـــرج بــــره    

  
  ه گيتـي جـوان گشـت از آن يكسـره    ك
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ــداي   ــان كدخ ــر جه ــد ب ــومرث ش   كي
  

  وه اندرون سـاخت جـاي  خستين به كن
  سر بخت و تخـتش بـر آمـد بـه كـوه      

  
ــا گـــروه  ــيد خـــود بـ ــه پوشـ   پلنگينـ

  ازو انـــدر آمــــد همـــي پــــرورش   
  

ــو بــد و نــو خــورش    كــه پوشــيدني ن
  بــه گيتــي درون، ســال ســي شــاه بــود 

  
  به خوبي چـو خورشـيد بـر گـاه بـود     

ــر شاه    ــت زو فـ ــي تافـ ــهينهمـ   شـ
  

  چــو مــاه دو هفتــه ز ســرو ســهي     
ــر  ــد  دد و دام و هـ ــانوركش بديـ   جـ

  
  .ز گيتـــي بـــه نزديـــك او آرميـــد   

  )24 يفردوس( 
ن گفته شد، يه در سخن آگوستك ه روم را چنانكابد ي يمعنا م يومرث وقتكياس انئاس با يق

دارد و از  )Pius(وسيـ گـر انئـاس لقـب پ   يد ياما از سـو . ميريمجمل در نظر بگ يچونان جهان
  .است يدنيسنج يريخسرو پادشاه اساطكيجهات با  ياريبس

ت سوسـروس  يركو در سانسـ ) kavi hausravah(هئوسـروه   يوك ييخسرو در اوستاكي
)susravas (يـك آوازه و ن خوش ين واژه در اصل به معنايهسرو بوده است، ا كي يو در پهلو 

  )خسروكيل يدهخدا، ذ ةنام لغت. (نام است
 يان اسـت، او پادشـاه  ريـ در ا يآرمـان  ييو نماد فرمانروا يانكين پادشاه يخسرو بزرگتركي

خسـرو در فرهنـگ   كي. رود ين مـ يزنده به جهان بـر  كيه به پاس پاكروش است  كزاد و پاكپا
اد شده است، نخست يدر اوستا با دو صفت  ياز و. امل استكاز انسان  يا ران نمونهيا يباستان

. اسـت  ا سـازنده يـ اسـتوار،   يه به معنـ ك) han kerema(رمه كگر هن ير و ديدل يارشن به معن
  )544 يزازك(

ه كـ سـان   بـدان « :ن آمـده اسـت  يخسرو چنـ كي ة، دربار17، بند )شتياد يزام( 19شت يدر 
ارِ كـ ه دشـمنِ تباه كـ  يهنگـام  -آوردگـاه   يره شـد و در درازنـا  يـ ار چكخسرو بر دشمنِ نابكي
خـواه  روز، پسر خونيخسرو سرورِ پكي. امديبه نهانگاه گرفتار ن -ديجنگ يباز، سواره با او م رنگين
ار و كـ ابِ تباهير، افراسـ يـ رث دليـ خـواه اَغر  نكـي و  -شته شد كه ناجوانمردانه ك-ر ياوشِ دليس

  )499دوستخواه . (»ديشكوز را به بند دريبرادرش گرس
 خسـرو دارد، اتـوره پـاراتوره اسـتاد     كيچونان  يانئاس در فرهنگ روم باستان قدر و منزلت

ـ بن«: ندك يف مين توصيرا چن ين قهرمان روميا، ايتالين در ايات التيل زبان و ادبيبد يب ان نـژاد  ي
امـل  ك يرد و پهلوانيپذ يتحقق م ياست، بنا به خواست اله يس رم و امپراطوريه منشأ تأسكنو 
ه بـه از دسـت دادن همسـر خـود در     كـ بردبار و پارسا  يپهلوان. رديگ يفه را بر عهده مين وظيا

 يهـا  گذرد و گام به گام در برابـر فرمـان   يم Dido)( دويدهد، از عشق د يران رضا ميو يايترو
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  .ن باشديبر ةند تا حامل ارادك يسر خم م ياله
ـ يـي نـو آ  يتيد، انئاس پارسا، شخصيقهرمان انئ ين روياز ا« ه تمـام  كـ ل اسـت  يبـد  ين و ب

 يعنـ ي يل رومـ يفضـا  ينمـاد واال  يتجارب فلسفه عصر پس از سقراط در او جمع آمـده و و 
پـاراتوره  ( »ان استيسرسپردن به خدا يمردانه و آماده برا ي، از خود گذشتگير، استوايبردبار
651(  

ه نبرد او با ك د، نقش رستم را در شاهنامه بر عهده دارد، چنانيگر، انئاس در انئيد يدياز د
شتر گفته شـد قهرمـان   يه پكرد و همان طور يگ يار قرار ميتورنوس در برابر نبرد رستم و اسفند

  .ص هر دو را در خود جمع دارديق شاه و پهلوان است و خصايتلف يوعبه ن يروم
ار رفته است، در ياو سخن بس يها يه در شاهنامه از دالورك ين ناميچن ياز رستم پهلوان

سـت، پهلـوان   ين يبـار از او نشـان   دو يكـي ز جز ين يشود و در متون پهلو يده نميد ياوستا اثر
گرشاسب گرز خـود   يتيرسد و در روا يد رستم به او مونيه پكهن گرشاسب است ك ينيمتون د

  .سپارد يرا به رستم م
ار ياست و با گشتاسـب و اسـفند   يهن زردشتكن ييرو آيه رستم پكاند  دهين عقيبر ا يبرخ

از او  ين رو در آن متون نـام يندارد و از ا ياند، همداستان ن زردشتييآ يحام ينيه در متون دك
  .نرفته است
اسـت و اخبـار    يياكسـ  يهـا  ه رستم در اصل قهرمـان داسـتان  كن باورند ياز بر ين يبعض

  )65آموزگار . (است افتهيگر التقاط يد يمربوط به او در شاهنامه با داستان ها
نـد  ك ين مـ يران را تضميا يشاهنشاه يه بقاكاست  يدر شاهنامه، رستم پهلوان يبه هر رو

ـ انئاس ن. شود يارزار مكارد افتد، پهلوان و ين در خطر ميران زميو هرگاه ا  -د پهلـوان يـ ز در انئي
در  يئـر يگيروم بدو باز بسته اسـت، دانتـه آل   يامپراتور يجه، بقايجاد و در نتيه اكاست  يشاه

  .)6دانته، بهشت، سرود (ن مطلب اشاره دارد يبد ياله يمدكتاب بهشت در كسرود ششم 

  برتر يروهاياز ن ييمددجو
و انئاس، ارتباط آن دو با سپهر است، انئاس هـر گـاه در   رستم  كص مشتريگر خصاياز د

ـ افتـد از ونـوس    يماند و به مخاطره م يدر م يامر ار و يـ مرغ يد و رسـتم را سـ  يـ جو يمـ  ياري
  .غمخوار است

ـ انئاس ن. اوست ةفرزندخواند يمرغ پدر رستم، زال را پرورده است و زال به نوعيس ز بـا  ي
  .رود يه شمار من دارد و فرزند او بيريد يونديونوس پ
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رسـتم و خانـدان او،    ةژه دربـار يـ ب بـه و يوند با عالم غيپ يها از واسطه يكيدر شاهنامه 
رسـان زال و   ياريـ ه كـ ث يـ مرغ را از آن حيه سكن گفته شد يش از اين  پيمرغ است، همچنيس

مرغ ين سـ كـ د، ليتـوان سـنج   ير انئاس و پدر اوست مـ يد دستگيه در انئكرستم است با ونوس 
وس يلپكچونـان آسـ   ياست نقش كيه نماد پزشكدگاه و به طور مطلق از آن رو ين دياز اخارج 

)Asklepios( 1 ينيف ديان و موبدان عالوه بر وظايهن، روحانكدر عهد . ونان داردير يدر اساط 
ن ياند، بد ردهك يار ميبس ةاز پرندگان استفاد ييشگوياند و در مداوا و پ پرداخته يز مين كيبه پزش
م مزبـور نـام   كيا حيه كرود  ين تصور مياند، بنابرا دانا دانسته يمكيمرغ را از آن حينام س سبب

مرغ را بـه نـام   يه سكا شهرت او باعث شده است يستانده باشد و  يا افسانه ةخود را از آن پرند
  .)340 يدرياوش(او بخوانند 

 »ردكخدرياي فرا«ر درختي درمان بخش است كه د بر فرازسيمرغ  ةدر متون پهلوي آشيان
بر آن است و در واقع خاسـتگاه زنـدگي گيـاهي     )harwisptoxmag( رسته، تخم همه گياهان

  .)513انوشه ( است
الجثه كه بـر   اي عظيم پرنده يكي؛ متفاوت سخن رفته است در شاهنامه از دو سيمرغ كامالً

 اري، اسـفند در خوان پنجم. ستا ريپذ ناولي او نيز ف ،فراز كوه آشيانه و نيرو و قدرتي عظيم دارد
مرغي ايزدي است كـه بـر كـوه البـرز      گر،يد سيمرغ. كشد خورد و او را مي يماين سيمرغ بر هب

مرغ از خاندان رستم يس يها تيل حمايبه دل. آشيان دارد و زال پدر رستم را پرورش داده است
 سـت ها تكيهمـان اسـ   ايـ ا كه اين مرغ فرشته نگهبان يا تـوتم قـوم سـك   ن باورند يبر ا يا عده
  .)267 ياحقي(

 يتوان ناشـ  ين را ميه اكد هماره نگهبان و دلسوز انئاس در مخاطرات است يونوس در انئ
ز ونـوس  يـ اد نيـ ليه در اكـ ست، بليد نيمنحصر به انئ ين وجه نگهبانيا. او دانست ياز مهر مادر

زخم بر  يشود و حت يم ارزاركوارد ) (Diomedesومدس يدفاع از فرزند خود در نبرد با د يبرا
  :دارد يم

τὴν δ᾽ ἠµείβετ᾽ ἔπειτα φιλοµµειδὴς Ἀφροδίτη: 

οὖτά µε Τυδέος υἱὸς ὑπέρθυµος ∆ιοµήδης, 

οὕνεκ᾽ ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέµοιο 

Αἰνείαν, ὃς ἐµοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν. 

                                                            

  .از تبار پريان استكه ) Coronis(فرزند آپولو و كرونيس  -1
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οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή, 

ἀλλ᾽ ἤδη ∆αναοί γε καὶ ἀθανάτοισι µάχονται. (Iliad, V, 375-380) 

ومـدس  يد: پاسـخ داد ) ون مادر ونـوس يخطاب به د( شه، بدويپ عاشق) ونوس( تيآفرود«
ش انئـاس را از  يخواستم فرزند محبـوب خـو   يه مكدئوس بر من زخم زد، چرا يمغرور فرزند ت
ـ انگ ن نبرد هوليا. ان استيآدم ن تماميتر ه در چشم من محبوبكشم، هم او كآوردگاه برون  ز ي

 »ز دارنـد يان سـر سـت  يـ راينـون بـا نام  كان ايـ ونانيست، بـل  يان بر پا نيياكان و آييان تروايگر ميد
  .)375-380هومر(

 يريدرگ ياز فرزندش انئاس به ماجرا يد، در طرفداريه ونوس در انئكجالب توجه است 
ـ انئاس طلب  يزئوس برا ند و ازك يومدس و زخم برداشتنش اشاره ميخود با د . نـد ك يمـ  ياري

  :دست برنداشته است ييجو نهكيرده و بازهم از كا مهاجرت يتاليومدس هم چونان انئاس به ايد
Iuppiter haec paucis; at non Venus aurea contra 

pauca refert: 'o pater, o hominum rerumque aeterna potestas 

(namque aliud quid sit quod iam implorare queamus?), 

cernis ut insultent Rutuli, Turnusque feratur  
per medios insignis equis tumidusque secundo 

Marte ruat? non clausa tegunt iam moenia Teucros; 

quin intra portas atque ipsis proelia miscent 

aggeribus murorum et inundant sanguine fossae1. 

Aeneas ignarus abest. numquamne leuari  

obsidione sines? muris iterum imminet hostis 

nascentis Troiae nec non exercitus alter, 

atque iterum in Teucros Aetolis surgit ab Arpis 

Tydides. equidem credo, mea uulnera restant 
et tua progenies mortalia demoror arma. (Aeneid, X, vv. 18-30)  

 يپـدر، ا  يا: ردكـ وتـاه ن كسـخن  ) بايز( نيسخن گفت، اما ونوس زر يوتاهكتر به يژوپ«

                                                            

 L'epica del sentimento)(حماسة احسـاس در كتاب خود  ونتهكاند،  ز نوشتهين fossasه را به صورت اين واژ -1
  )157ونته ك. (رده استك يب صحت لفظ مزبور بحث مبسوطدر با
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 ينـ يب ي، م)مينكه تمنا كن است جز تو از يه چنكحال ( يدار يابد ةاء سلطيان و اشيه بر آدمكآن
 يبانيتازند و با پشـت  يمدان اسب يم ةانيبر در مكو تورنوس به ت يها به گستاخ ه چگونه روتولك

  آشوبند؟ يمارس همه را بر م
جنگند و  يه آنان پشت درها مكچرا . رها را پاس نتوانند داشتكبسته، تئو يوارهايگر ديد

نجا دور است و تو يخبر از ا يانئاس ب. زند يها خون موج م لغزان و در خندق يوارهايبر فراز د
 ةه در آسـتان كـ ا يـ ترو يوارهـا ينار دكار دشمن در گر بيرد؟ ديان گين حصار پايه اك يخواه يم

ـ  . رده استكن يمكدوباره است،  يتولد ، )انييـ تروا( رهـا كا دشـمن تئو يـ س اتوليدگر بـار از آرپ
ه كـ مانـد و مـن    يم بر جـا يها ه زخمكپندارم  يم. به پا خاسته است) ومدسيد( دئوسيفرزند ت

  .)18-30ليرژيو( »در انتظار زخمم ييرايدخت توام از م
ش از همه جا در جنگ بـا تورنـوس   يمرغ در شاهنامه بيد با سينقش ونوس در انئ يكينزد

)(Tornus م نبرد سرنوشت سـاز رسـتم و   كه نبرد او با انئاس در حك يشود، تورنوس يار مكآش
  .ار تواند بودياسفند

ابد، خـود را  ي يجان م خورده و خسته انئاس را پس از جنگ با تورنوس زخم يونوس وقت
انه بـه  يآسا دارد، مخف معجزه يت درمانيه خاصكرا  ياهيرساند و گ يم Aida)(دا يوه اكاد كچ به
ابنـد و  ي يباره بهبود مـ يكآن پهلوان به  ين گونه ناسورهايدهد و بد يس، ميكاپيانئاس،  كپزش

ن است؛ زال پـر  يار چنيز در نبرد رستم و اسفنديمرغ نيس يماجرا .)12ل يرژيو(گردند  يمحو م
ند ك يرستم و رخش را درمان م يها مرغ زخميند، سك يزند و او را احضار م يمرغ را آتش ميس

  .است ار نبودهكدر  يزخم ييه گوكبدان سان 
تورنوس و انئاس ماننـده   يتوان به هماورد يار را ميه گفته شد، نبرد رستم و اسفندك چنان

ـ نئا يها داستان يريگ لكه از عناصر بارز در شكتورنوس . ردك  يا اسـطوره  يتيد اسـت، شخصـ  ي
. اسـت  Venilia)(ا يليبا نام ون يپر يكو  Davnus)( به نام داونوس يفرزند پادشاه يو. دارد
اد يـ ليسـت و دوم ا يتـاب ب كل در يتـور و آشـ  كتورنوس و انئاس را با نبرد ه يهماورد يماجرا

 كبه سـب  يكنزد ليرژيو ةويو ش يكالسكهومر  يسخنور كسه سبين مقاياند، در ا ردهكاس يق
  .)69توروال ( است يكرمانت

ر بـر آنـان و ظهـور    يتقـد  ياليار و تورنوس غلبه و اسـت ياسفند يتيشخص يها از مشابهت
خوابد و  يستان است، در راه ميه عازم سكار در آن هنگام ياشتر اسفند. مون استينام يها نشانه

ش جوتورنا خواهر يتر و شوم در پبداخ يا گر پرندهيد ياست؛ از سو ياختر بد ةن همانا نشانيا
  .)602 يل هكيبا( سازد يند برادر آگاه ميشود و او را از فرجام ناخوشا يتورنوس ظاهر م
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ن يابند، اما اي ياست، خبر م ندهكآنان اف ير برايه تقدك يار و تورنوس هر دو از دامياسفند
دام كچيار هيرنوس و اسفندر شوند، توين دو پهلوان  مقهور تقديشود تا ا ير حاصل ميد يآگاه
ر است، تورنوس در پاسـخ بـه انئـاس از    يستند و گناهشان معارضه با تقدين يمنف يها تيشخص

  :دهد يقت خبر مين حقيا
Ille caput quassans: Non me tua fervida terrent 

dicta, ferox, di me terrent et Iuppiter hostis. (Aeneid, XII, 894-895)  

 يز تـو مـرا نترسـاند، بـل مـن از دشـمن      يانگ سخن دژم و هراس: ن داد و گفتاكاو سر ت«
  .)894-895 ليرژيو( »تر در هراسميژوپ

سـر   ةدارد و آمـاد  يان را سپاس مـ يه خداكدست  رومند و گشادهياست ن يتورنوس جوان«
    و كـ ش را نيپـدر خـو   يمـان دارد، و يان ايه بـه خـدا  كـ شان است، چرا يفرود آوردن در برابر ا

و ) Amata(نوس و همسر او آماتاست يورزد و خالصانه هواخواه شاه الت يدارد و بدو مهر م يم
و انئاس ... ندك يان مير طغياما تورنوس در برابر تقد. ندك يش قلمداد ميشان را پدر و مادر خويا

  .)24 كيالتزك( »رسد يم يروزير است در نبرد به پيتقد ةتنها چون مقهور اراد
زدان يـ ه در راه كـ ن ينخسـت  ةشـ ياند يار رمز اسـت بـرا  ياسفند« ن است،يز چنينار ياسفند

را در همه جا رواج  يزديشگران اياين ةگستراند و زمزم يرا درجهان م يبه نيزند و د ير ميشمش
خـود   يپرسـت را بـر جـا    ن و بـت ييوآيـ ار و مردمان دك ، شاهان تبهيتيدهد و در سرتاسر گ يم
  .)4 ينيجو( »نشاند يم

  ديان در شاهنامه و انئزن
، يشناسـ  و اسـطوره  يقـ يان است، با توجه بـه ادب تطب ينه در شمار پريه تهمكه ين فرضيا

ت يز روايول نكهر ةنه دربارير رستم و تهمينظ يه داستانكتواند مورد قبول واقع شود، آنسان  يم
  .)78 يطاهر( شده است
گـذارد و در آنجـا بـه     يها مـ  وتكن اسيه مشغول چراندن گله است، پا به سرزمكول كهر

رود، چـون از خـواب بـر     يپوشاند و به خواب م ير ميهوا خود را با پوست ش يعلت نامساعد
ـ     يمـ  ينان به غارك ابد و جستجوي ينم يزد از گله اثريخ يم   سـا در  يپر يرسـد و در آنجـا بـا زن
نـه  يخـود را بـه تهم   يبازو ةه رستم مهركگذارد چنان  يمان خود را نزد زن مكزد، سپس يآم يم
تـر از   تر و محدود ار موجزينه بسيت تهميشخص ةدربار يان فردوسي، ب)67مطلق  يخالق(دهد  يم

نـه بـه اختصـار    يان حـال تهم يـ ب يبـرا  يه فردوسك دو است، چنانيد ةل درباريرژيو ييآرا سخن
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  .)303 يفردوس(د يگو يسخن م
صاص داده و بارها از عشق او به دو اختيتاب را به دكاز  يل بخش بزرگيرژيه وك حال آن

دو يـ د يشك دو و خوديد بتوان داستان وداع انئاس با ديان شاين ميانئاس سخن گفته است؛ در ا
 .)304-330 ليرژيو( د قرار داديانئ يها ن صحنهيتر كن و سوزنايزتريرا در شمار تأثرانگ

ه رسـتم در  كـ  آندو وجـود دارد، از جملـه   يـ نه و ديدر داستان تهم ياريبس كات مشتركن
شـود و   ينه گرفتار مـ يگذارد و در آنجا در بند مهر تهم يم ياسب خود به سمنگان پا يجستجو

ز هـر دو قهرمـان بـه    يـ ان نيدر پا. شود يدو آشنا ميه دور از وطن اوست با دكارتاژ كانئاس در 
ه وطن انئاس از جنس وطـن موعـود اسـت نـه وطـن      كن تفاوت يگردند با ا يوطن خود باز م

  .مألوف
     ا بلــوسيــبــه نــام موتــو  يدو فرزنــد پادشــاهيــنــه دختــر شــاه ســمنگان اســت و ديتهم

)(Mutto, sive Bellusدارند، اما تفاوت در آنجاسـت   ين زنان تبار شاهيا ين هر دوي، بنابرا
بر  يدو و انئاس فرزندياز د يرود، ول يان مينه به دست پدر از ميه سهراب فرزند رستم و تهمك
  .زديشان در آميد با نژاد دشمن ايان نبايه نسل رومكماند، چرا  ينم يجا

ـ  اوشيد وجه سيت انئاس در انئيگر شخصياما وجه د ـ يـ اوسـت، ا  ةگون ت يشخصـ  ةن جنب
ـ افـزون بـر ا  . ردكـ او جستجو  ييخو و نرم ييتوان در غربت و پارسا يانئاس را م ن انئـاس بـا   ي

ران يـ ره دخـت پ يـ اوش بـا جر ين به ازدواج سيند و اك ينوس ازدواج ميا دخت پادشاه التينيالو
اب، اگـر  يرد، نه بـا افراسـ  كسه يران مقايتوان با پ يت التنوس را ميه شخصك ماند، چنان يسه ميو

س دختر يجهات فرنگ يتواند از بعض يا هم مينيالو. نوس پادشاهيران سپهساالر است و التيچه پ
  .سازد ياب را در ذهن تداعيافراس

 ييپارسـا .ار و پارسا اسـت كوكن يوس به معنيز گفته شد، لقب انئاس پينشتر يه پكآن طور
شـان اسـت،   يا ةان و سر فرود آوردن در برابر ارادياز اوامر خدا يرويپ يدر مورد انئاس به معنا

ه او را دوسـت دارد، چنـان در برابـر خواسـت     كـ  نيـ دو بـا ا ينمونه انئاس در مواجهه با د يبرا
نـد و  كخطـرات تنهـا رهـا     يايـ شود معشوق خـود را در در  يم ه حاضركم است يان تسليخدا
انئـاس را بارهـا در    يين رقت قلب و نرم خويل همچنيرژيو. شود يگونه موجب قتل او م نيبد
   ن سـرباز مقتـول پـاالس    يه انئـاس بـر بـال   ك يا ده است، از جمله در صحنهيشكر يد به تصويانئ
  .)11 ليرژيو(گذارد  يپدر او م يد و خود را جايگر يم

مـان را دربـردارد،   يو ا ييه مفهوم نرم خـو ك نياوش عالوه بر ايدر س) pietas( يياما پارسا
در داسـتان   يين نوع پارسايا. ا و آرزم استي، حينيآگ شرم يبه معن pudorو  pudicitiaناظر به 
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 ةان نسختو ين داستان را ميه اكاست  يرسد، گفتن يابد و به اوج مي يم ياوش و سودابه تجليس
  .)24 يزازك(پنداشت  يسام يخايوسف و زلي ييايآر

اوش يدر سـ  ييشگوين پيا. نده استيآ ييشگوياوش پيان انئاس و سيم كگر مشتريد ةجنب
 يكـي ن گونه خواب يابد؛ بدي ينده دست ميا بر اسرار آيق رويدهد و او از طر يدر خواب رخ م

هـا   ها به نسبت داستان در شاهنامه شمار خواب« .ب استيوند با عالم غيپ يها ن راهيتر ياز اصل
 يهـا  از داسـتان  يگـرفتن بعضـ   لكو ش يپرداز ست، اما نقش خواب در صحنهيچندان فراوان ن

ب يـ غ يا ست، گونهيانسان ن يدر شاهنامه روانشناس يخواب و خوابگزار. ت داردياهم يپهلوان
ند ك يدا مير نمود پيا در تصويب ام خوايدارند و پ ياميشاهنامه اغلب پ يها است؛ خواب ييگو
ار ين موضوع در انئاس بسي، اما ا)74 اكي( »دهد يدر خواب خفته را مورد خطاب قرار م يسكا ي
ش بـه عـالم خاموشـان و درگذشـتگان     يه او با جسم خوكتر است؛ چرا  زيال انگيتر و خ دهيچيپ
  .)679ل يرژيو( 1ندك يمش مالقات يار با روح پدر خويمراحل بس يگذارد و پس از ط يم يپا

   يـك نزد يا نـده ياوش ناظر به وضع خـود اوسـت و خبـر از آ   يس ييشگويگر پيد ياز سو
و عظمـت و   يدرخشـان نـژاد رومـ    ةنديز از آكيق پدر خود آنيه انئاس از طرك دهد، حال آن يم

   ه او ظهـور آگوسـتوس را   كـ ن جاسـت  يرانـد و در همـ   يآنان در قرن ها بعد سـخن مـ   ياعتال
  :ندك يم ينيب شيپ

hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, 

Augustus Caesar, diui genus, aurea condet 

saecula qui rursus Latio regnata per arua 

Saturno quondam, super et Garamantas et Indos 

proferet imperium; iacet extra sidera tellus... 

  )791-795ل يرژيو(
او . گاني، سزار آگوستوس، فرزند خدايديار شنياش را بس ه وعدهك ن است آنين مرد، ايا«

. ن خواهد بـرد يراند به عصر زر يساتورنوس بر آن فرمان م يه روزكو را يالتز يها نيه سرزمك
 ين ورايه زمـ كـ  ييد، به هـر جـا  يشكندوس خواهد يرا فراتر از قلمرو گرامانت و ا يشاهنشاه
  .»ن بخسبدستارگا

                                                            

1- uenisti tandem, tuaque exspectata parenti uicit iter durum pietas? datur ora tueri, 

nate, tua et notas audire et reddere uoces? (Aeneid, VI, vv. 687-689) 
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گـر از جملـه بـه    يدن، از طـرق د يب عالوه بر خواب ديارتباط قهرمانان شاهنامه با عالم غ
 يزدانيسناست، او از اين مزدييزدان آين اياز مهمتر يكيشود، سروش  ين مكسروش مم ةواسط
 يو به معنـ  1سروش در اوستا سرئوش. شود يزان گماشته ميامت بهر حساب و ميه در قكاست 

انـد   افتـه يشه اشتقاق ين ريز از ايش نيامثال سرود و سرا ياست و واژگان يفرمانبردار اطاعت و
  .)327 يدرياوش(

ابد؛ ي يان ظهور ميد در قالب سخن گفتن انئاس با خدايب در انئين نوع ارتباط با عالم غيا
تاب ششم كه در ك د، چنانيجو يبهره م يا ب از واسطهياخبار از غ يقهرمان داستان برا ياما گاه

    نـزول بـه عـالم ارواح رهنمـون      يشگوسـت، انئـاس را بـرا   يپ يا اهنـه كه كـ  Sibilla 2)(اليبيس
  .سازد يم

  ان نهادن شهرهايبن
ـ  يـ اوش و انئـاس، بن يان سـ يم كگر اشترايد ةجنب در . هاسـت  نـدن شـهر  كاف يان نهـادن و پ
نسـخ شـاهنامه   از  يند، در بعضـ كاف يم ياوش پيه سكشگرف است  ياوشگرد شهريشاهنامه س

د يـ اوش نسـبت داده شـده اسـت، امـا از د    يز به نام گنـگ دژ بـه سـ   يگر نيد يندن شهركاف يپ
از  يكـي را يهمانند ساخته باشد، ز يوه و بكشااوش دو شهر بيه سكست ين يرفتنيپذ ينمادشناس

ـ ين و در گونه خويبرتر ةه نمونكن است ينماد ا يها يژگيو  يـك همتاسـت و هرگـز در    يش ب
گـر  يدژ نـام د  ه گنـگ كـ توان پنداشت  يه مين پايباشد، بر ا يز روا نميچ يك ينماد برا زمان دو

  )417، يزازك. (اوشگرد استيس

                                                            

شـود بـه    يم  ه در بامداد پس از برخواستن از خواب خوانده كسروش باژ است  يكيمختص سروش  يةاز ادع -1
ـ ينامنـد   يرنگ دست شـو هـم مـ   ين مناسبت آن را نيهم ه در صـبح در وقـت دسـت و رو شسـتن     كـ  ينمـاز  يعن
شـب بـه سـروش     يرگـ يشـدن ت  يه بامدادن پس از سـپر كاست  يدر واقع سروش باژ سپاس و درود. وانندخ يم

 .)83پور داوود (شود  يم ميشب است، تقد يرگيب تيه رقك يا فرشته
2- Sibilla  ال سخن رانده استيبيو سه از س يتاب بهشت، سرود سك، يمدكدانته در:  

Cosi la neve al sol si disigilla 

cosi al vento nelle foglie levi 

si perdea la sentenza di Sibilla.   

)33دانته، بهشت، (   

دسـتخوش بـاد    كال بـر اوراق سـب  يبيس يها ييگو بيه غكن بود يشود و چن يه برف در آفتاب آب مكن است يچن
 )1626شفا، بهشت، ( .شدند يم



  121  شاهنامه و انئيد هاي اساطيري تطبيق شخصيت

 

ه نام خـود را از  ك ياست، شهر Lavinium)(وم ينيانگذار شهر الويگر انئاس بنيد ياز سو
ـ يالتز ين شهرهايتر هنكوم از ينيالو. ادگار دارديا همسر انئاس به ينيالو ) Ostia(ا ين اوسـت يوم ب

خوانده  )Pratica di Mare(ماره  يا ديكامروز پرات يايتاليه در اك يياست، جا Areda)(و آردئا 
ان يـ داشـت و پـس از آن دوره تـا پا    يت در روم رونقيجمهور ةان دورين شهر تا پايا. شود يم

ـ نياو بـا الو انئـاس ازدواج   ياوشـ يگر سيد ةجنب. س بوديمعابد آن مورد تقد يعصر امپراطور ا ي
ره دختـر  يـ اوش بـا جر يوند سـ يتوان با پ ين ازدواج را ميا. نوس استيوم، التيدختر پادشاه التز

ا از نظـر  يـ نيگاه اگـر چـه الو  ين جايدر ا. اس آوردياب در قيس دختر افراسيسه و فرنگيران ويپ
نـوس هرگـز   يفراوان دارد، اما پدر او الت يها ياب همسانيس دختر افراسيبا فرنگ يبافت حماس
ـ يهـن ا كاب در متون ينش افراسك ت بديبا شخص    ثر كسـت و حـدا  ين يدنيو شـاهنامه سـنج   يران

  .ديم و بردبار است سنجكيح يه مردكسه يران ويتوان او را با پ يم
ـ تاليا ينان بومكنوس پادشاه سايالت ـ  eponymos(1(بخـش   ا و قهرمـان نـام  ي . هاسـت  نيالت

. داننـد  ي، مـ يرياساط ة، ساحر )Circe(رس يو س) سهياد( سياولگرا او را فرزند  يونانيات يروا
نـام   )Marica(ا يكـ و مـادرش مار  )Faunus(نوس، فـائنوس  يمĤب پدر الت ينيات التياما در روا

ان ياز پر يكيا نام يكو مار يونانيه به پان يو شب يكتاليهن اك ييان روستايفائنوس از خدا. دارند
د يـ ت انئيبرابر روا )66 وكسا يد(وم است يه التزيدر ناح ي، شهر)Miturno(نتورنو يا الهه ميو 
ه دختـر  كـ شـود   يان بر آن مـ يگو شيه پيند و مطابق توصك يان ميشا ينوس از انئاس استقباليالت
ن سـبب موجـب   يآورد و بـه همـ   ه نامزد تورنوس است به ازدواج انئاس دركا را ينيش الويخو
  .گردد يو انئاس پادشاه تازه وارد م  )Rutuli(ها  لان تورنوس پادشاه روتويم ييجو نهكي

ه كـ ن تفاوت يعهده دارد، با ا سه را در شاهنامه بريران وينقش پ يد به نوعينوس در انئيالت
  .باشد يم ريم وزكه در حكمقام  يران سپهساالر عاليم خود شاه است و پياو در اقل
ع و وطن دوست بـود  ينبردار و مطن حال فرمايم و در عيدالور و عاقل و رح يران مرديپ
ه كـ  يسـت، هنگـام  ينگر ياب را به نظر خـوب نمـ  يافراس يها ياركها و بد يزيه خونرك و با آن

خسـرو فـراوان مهـر    كياوش و يه به سـ ك مثالً با آن. ديوشك يافت مردانه مي يتوران را در خطر م
ان خـود از پـس او   يختـه اسـت بـا سـپاه    يو گريگ ياريخسرو به كيه دانست ك نيد، هميورز يم

رد، كـ اس يا قينيتوان با الو ياوش ميسه را در داستان سيران ويره دختر پيجر .)604صفا (تاخت 
س را يره و فـرنگ يـ ت جرياز شخصـ  ييهـا  ا جنبـه يـ نيم الوييه بگوكآن است  تر حيهر چند صح

                                                            

  .رديگ ينام از او م ييا جاي يا ملتي يه قومكند يگو يسكبه  -1
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  .همزمان در خود جمع آورده است
اوش يدر داستان ازدواج او با سـ  اورده است ويان نيبه م يره سخن چندانياز جر يفردوس

ان يـ وند بـه م يره بدان پياز نظر جر يا چ اشارهيسته و هياوش نگريس ةد مردانيتنها ماجرا را از د
  :اورده استين

  ســـياوش چـــو روي جريـــره بديـــد
  

ــد  ــد و شــادي گزي   وش آمــدش خندي
ــاد      ــب و روز ش ــا او ش ــود ب ــي ب   هم

  
ــاد  ــتانش يـ   يامـــد ز كـــاووس و دسـ

ــدي    ــز چن ــن ني ــر اي ــد چــرخ ب   بگردي
  

ــرخ   ــيش بـ ــد ز نيكـ ــاووش را بـ   .يـ
  )414 يفردوس(  

افتـه اسـت،   يره اختصـاص  يـ ه در شاهنامه به جرك يوتاهك يها از بخش يكين حال يبا ا
دن دو يـ ه در شاهنامه تنها از خواب دكره است، چرا يدن جريت فراوان دارد و آن خواب دياهم

  .)91خجسته (ادر فرود ره ميگشتاسب و جر يون بانويتاك: زن سخن رفته است
بـه   يدر اوستا نـام  يدر شاهنامه دارد، از و يگاه واالتريس جاياوش فرنگيگر سيهمسر د

آمـده  ) Wispan-friya(ا يـ سپان فرينام او به صورت و يپهلو يها در نوشته يد، وليآ يچشم نم
  .)195بهار (است 

اسـت   ردهكاوان نقل ره با آب و تاب فريس را بر خالف جريمراسم ازدواج فرنگ يفردوس
سـو   يـك س از يه فـرنگ كنشانگر ارج و قدر او نزد سخنسرا است، چرا  يپرداز تياكن حيه اك

ن يبـد . ان استكي ةن شاهان سلسلياز گرانقدرتر يكيخسرو كيگر مادر يد يدخت و از سو شاه
 )Ascaius(وس يانكا و فرزند او آسينيخسرو است با الوكيه مادر كث يس از آن حيوصف فرنگ

اسـت   )Alba longa(انگذار شهر آلبا لونگـا  يهن بنكات يوس مطابق روايانكاست، آس يدنيسنج
 يا باشـد در بعضـ  يـ نيوس فرزنـد الو يانكه آسكن مطلب يتوان آن را پدر رم خواند، اما ا يه مك

ولـوس  يه از او بـا نـام   كـ وس، يانكد، آسـ يـ ه در انئكـ ن روسـت  يامده است و از همـ يات نيروا
)Iulus(1 ـ تاليا كاد شده است، همراه با پدر خود انئاس به خاي زين گـذارد و در زمـان    يا پـا مـ  ي

ه در كـ  ياز مسـائل  يكـي اما  ( Antichità classica,768). بالغ است يا، مردينيبا الو يازدواج و
و  يا مطـرح اسـت؛ چنـد همسـر    ينيس و ازدواج انئاس با الويره و فرنگياوش با جريازدواج س

ا ازدواج با محـارم  يدوده ياوش، از خويدر داستان س يوه بر چند همسرعال است، يهمسر كت
اووس را بـه  كـ از دختـران   يكـي ه سودابه قصـد دارد،  كافت، از جمله آنجا يتوان نشان  يز مين

                                                            

  .اند ن فرزند انئاس ستاندهيا نام خود را از ايوليبا نام جنس ) زارياك( وس سزاريولي يخاندان اشراف -1
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ـ يهـن ا كدوده در متون يخو. اوش درآورديس يهمسر فـراوان دارد؛ از جملـه در    يا سـابقه  يران
  :ميخوان يزاداسپرم م

فرزنـدان   ييزايكزندگان و عامل ن يارهاكن يبهتر كنسل پا ةادام يه براكد ينكدوده يخو«
 يه مـرد كـ راز يـ و ةنامه فصل دوم دربار رافين در ارداويهمچن) 37 زادسپرم يها دهيگز( »است

راز همچون يو يراز هفت خواهر داشت و هر هفت خواهران برايو و«: وارسته است آمده است
تـاب  كاز قهرمانـان آن   يـك چ يست و هين يد اثريدوده در انئياز خو اما). 43و ينيژ( »زن بودند

     ده يـ ان ديان خـدا يـ ونـان در م يهـن  كر ين روال در اسـاط يـ ازند، اگر چه اي يار دست نمكن يبد
  .)71 يفاطم(اند  ه هرا را خواهر و همسر زئوس خواندهك شود، چنان يم

  جهينت
توانـد از   يل اسـت، مـ  يـ رژيد ويـ مان انئن قهريتر ين و اصليتر يزكه مركت انئاس يشخص

ه شاهنامه به لحـاظ حجـم   كباشد، چرا  يدنيسنج يفردوس ةجهات گوناگون با قهرمانان شاهنام
غـرب   يكالسـ ك ةحماسـ  يها تر از نمونه ار  مفصليرد بسيگ يه در بر مك يا يخيتار ةاثر و دور
د بـر  يـ ر انئيـ نظ يتابكه در ك يزكرن رو تميد است و از ايها انئ سه و به تبع آنياد و اديليچون ا

م يگونـاگون تقسـ   يها تيان شخصيانئاس قرار دارد، در شاهنامه در م يعنيحماسه  يقطب اصل
  .شده است
ه در آن شـاعر بـه دنبـال    كـ مصنوع و برسـاخته اسـت    يا ل حماسهيرژيو ةه حماسكچرا 

 يو ابـد  يازل ةم را به ارادندن روكان افيگردد و بن ير ملل ميان بر سايروم ياليل استيه داليتوج
واحـد بـا نـام     يوجوه گوناگون را در فرد يه وكن علت است يدهد و به هم يان نسبت ميخدا

  .ش قرار دهديل روم بداند و مورد ستايفضا يرده است تا او را نماد و مثل اعلكانئاس جمع 
 يتبـ كا در يـ نه نقل شده ينه به سيقرون و اعصار س يه طك يات شفاهيبر روا ياما فردوس

  .پردازد ينه ميريد يها ا دارد و به نظم آن سخنكاند، ات شده ينامه گردآور ير خداينظ
د و شاهنامه متفاوت اسـت و  يت شاعر در انئيخالق ةه گستركرسد  يب به نظر مين ترتيبد

ه بتـوان  كـ سـت  يتاب تا بدان حد نكدر دو  يريقهرمانان اساط يها يها و همسان يزان همخوانيم
 و يرات صـور ييـ ه تغكـ واحـد   يتيا از وجـود شخصـ  يدانست،  يگريل ديت را بديصشخ يك
  .افته، است سخن راندي يظاهر

در  يافته، و جملگـ يد راه يه در انئكان المپ يخدا ةن مطلب در باريه اكاست  يهيالبته بد
 ياختشـن  اسطوره ةنيشيپ يدارا ياند و همگ ييش اقوام هند و اروپايان مورد ستايشمار تبار خدا
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ن يـ ان را در ايد مسأله خداين بايند و بنابراك ياند، صدق نم يرانيهن هند و اكان يهمسان با خدا
  .ردكاس استثنا يق

و  يانگـذار تمـدن روم و وارث نسـب پادشـاه    يد بنيه در انئكانئاس  يا ت اسطورهيشخص
 وان او را بـه تـ  يه مك يگوناگون دارد؛ به طور يها ليبد يفردوس ةگونه است، در شاهنام يخدا
انگـذار و  يبن يه او هـم شـاه  كـ خسرو و رستم نهاد، چـرا  كياوش، يومرث، سكيدر برابر  ييتنها

به  ييماند و در پارسا يومرث مكيبه  يساز ر، در تمدنيپارسا و دل يساز است و هم پهلوان تمدن
نـان  ا چويـ ترو يپادشـاه  ةسلسـل  ياش بـه بقـا   يرسـان  ياريد قدر و منزلت و به ياوش، از ديس
  .ديآ يبا رستم در سنجش م ياست و از نظر پهلوان يانكيخسرو، پادشاه كي

ـ انئ يهـا  تير شخصـ يه ساكاست  يت انئاس به حديت شخصياهم بـه سـبب    يد همگـ ي
ابند و در روند داسـتان  ي ينند، بروز مك يجاد ميا يه در برابر وك يه با او دارند و تقابلك يارتباط

  .رنديپذ يامل مكت
ـ بـا او در انئ  ينشـ ك نوس به جهـت هـم  يه همسر انئاس است و التكث يآن حا از ينيالو د ي
تـاب  ك يگران اصـل يازبـاز  يكيز با انئاس به يو ست يل دشمنيشوند و تورنوس به دل يبرجسته م
د بـر  يـ د و شـاهنامه با يانئ يرياساط يها تياس و سنجش شخصيب قين ترتيبد. گردد يمبدل م

ه در كـ  يها بـا توجـه بـه نقشـ     آن يوندهايرد و پيت گت انئاس صوريزكت و مرياساس محور
  .شود يدارند، بررس يحماس يةامل، درون ماكت

، يغربـ  يكالسـ ك ةحماسـ  يها و نمونه يرانيا ةگر در سنجش اثر ممتاز حماسيد ياز سو
ن دو فرهنگ را مد نظر داشـت؛ در  يدر ا يپرداز رد شاعر به حماسهيكف حماسه و رويد تعريبا
 يقـا يل چونـان بوط يق تعمق در منابع اصـ يغرب از طر يپرداز ر حماسهيافت تعابين راستا دريا

  .ن استكارسطو مم
   متفـاوت و در   يفرهنگـ  يد و شـاهنامه در دو فضـا  يـ ه  اگرچـه انئ كـ د افزود يان بايدر پا

ـ انـد، امـا در م   د آمـده يـ مختلـف پد  يزمـان  يها دوره      تـاب،  كن دو يـ ا يحماسـ  يهـا  انيـ ان بني
ان دو ملـت تمـدن   يهن مك يفرهنگ يها وندياز پ كيه حاكد يآ يفراوان به چشم م يها مشابهت
  .ران و روم دارديساز ا
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