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چكيده :
حماسة ايلياد يكى از كهن ترين حماسه هاى جهان است؛ اما از ديد موضوع 

و گستردگى داستان  مى توان آن را در برابر يكى از داستان هاى شاهنامه قرار داد. 

نبرد تروآ سنجيده مى شود  با داستان  از يك سو  اين سنجش، داستان سياوش  در 

و از سوى ديگر با چهره و موقعيت هلن. سياوش از ديد بسيارى از ويژگى هاى 

واند با هلن سنجيده ى تواند با هلن سنجيده ى تواند با هلن سنجيده  ى تشخصيتى، روحى و موقعيتى كه در شاهنامه دارد به خوبى مى تشخصيتى، روحى و موقعيتى كه در شاهنامه دارد به خوبى م

شود؛ سياوش هم زيباترين شاهزاده و هم پهلوانى بسيار درستكار، راستگو، پرمهر، 

حق شناس، بى كينه، دوست داشتنى، بى گناه و در عين حال جنگاور، تنومند و دلير 

است؛ اما آنچه بيش از هر چيز او را به شخصيت و موقعيت هلن نزديك مى كند، 

يكى زيبايى اوست و ديگرى ناگزيرى او در رفتن به سرزمين بيگانه.

سياوش پس از آنكه سرزمين توران را به ناگزير براى زندگى خود برمى گزيند، 

در آنجا به دست افراسياب كشته مى شود و كشته شدن پهلوان و شاهزادة ايرانى 

انتقام خون  باعث برپايى جنگهاى بزرگ و دامنه دار در ميان مردم دو سرزمين به 

سياوش مى شود. سرانجام پس از كشته شدن شمارى از نام آورترين پهلوانان تورانى 

به ويژه «پيران ويسه» و «شيده» فرزند افراسياب، با لشكركشى بزرگ سپاهيان ايران 

به دست  افراسياب  و كشته شدن  توران  كامل سرزمين  ويرانى  با  و هم پيمانانشان، 

سنجش شخصيت سياوش و هلن در دوحماسة 
شاهنامه و ايلياد

* دكتر اسفنديار نريمانى

*  دانش آموختة دكترى زبان و ادبيات فارسى، دانشگاه عالمه طباطبايى



 سنجش شخصيت سياوش و هلن در...

13
86

يز 
پاي

 ،3
3 

ارة
شم

ب، 
 اد

ن و
زبا

مة 
لنا

ص
* ف

امة
صلن

* ف
ة

130

بسيارى  حيث  از  كه  ـ  هم  كيخسرو  ميان  اين  مى پذيرد.در  پايان  جنگ  كيخسرو 

ويژگى ها، او را مى توان ادامة شخصيت پدر دانست ـ به ايران باز آورده مى شود.

در ايلياد هم پس از آنكه ملكه به ناگزير (يا به دلخواه) سرزمين بيگانه را براى 

ادامة زندگى برمى گزيند، لشكركشى بزرگ سپاهيان يونان و هم پيمانانشان براى باز 

آوردن او به سرزمين تروآ آغاز مى شود. در اين نبرد ده ساله بسيارى از نام آورترين 

دست  به  تروآ،  پادشاه  «پريام»،  و  «پاريس»  و  «هكتور»  جمله  از  تروآيى  پهلوانان 

آخائيان كشته مى شوند و شهر و سرزمين آنان ويران مى شود و در پايان، هلن به 

سرزمين يونان باز پس آورده مى شود.

 كليد واژه ها: حماسه، ويژگى هاى شخصيتى، سرزمين بيگانه، پهلوان، نبردهاى دامنه دار، انتقام، 
لشكركشى، جنگ تروآ.

مقدمه:
بى گمان دو نمونه از كهن ترين آثار حماسى جهان عبارتند از حماسه هاى ايلياد 
و اديسه كه بسيارى از پژوهندگان اساطير و حماسه هاى يونانى بر اين باورند كه هر دو 
آنها سرودة شاعرى يگانه است؛ يعنى هومر. اين دو حماسه و به ويژه ايلياد از بسيارى 
جهات به كهن ترين و نام آورترين حماسة ايرانى، يعنى شاهنامة فردوسى، ماننده است 
و همان گونه كه ايلياد و اديسه به همراه كتاب مقدس از پايه هاى سه گانة ادبيات مغرب 
ادبيات سرزمين هاى  به زبان و  زمبن به شمار مى آيند، شاهنامة فردوسى هم نسبت 
فارسى زبان ـ به ويژه سرزمين اران ـ داراى چنين جايگاهى است و از آن رو كه 
اين سه حماسه از ديدگاه جوهر و درون مايه بر بشكوه ترين و شگفت انگيزترين كار 
ايران و يونان گواهى مى دهند، به  و كردارهاى بزرگ ترين پهلوانان هر دو سرزمين 
يكديگر نزديك و همانند هستند؛ اما فاصلة زمانى چشمگير در  تاريخ سروده شدن 
شكاف هاى و شكاف هاى و شكاف هاى بزرگى را در ميان اين سه  فاوت هاا مى تواند به همان سان تفاوت هاا مى تواند به همان سان تفاوت ها ا مى تواند به همان سان تآن ها مى تواند به همان سان تآن ه آن ههر يك از آن ههر يك از 
اثر حماسى پديد آورد. شاهنامة فردوسى در زمانى پديد آمده است كه كاروان تمدن 

و فرهنگ بشر راه درازى را در مسير پيشرفت و تحول پيموده است.
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اديسه  ايلياد و  ايرانى در همان زماِن سروده شدن  البته فرهنگ و تمدن قوم 
سال هاىبازخواندة هومر (كه تاريخ سروده شدن آن را همزمان با سال هاىبازخواندة هومر (كه تاريخ سروده شدن آن را همزمان با سال هاى 725 و يا دست باال 
تا 900 پيش از ميالد مسيح دانسته اند)، به يكى از بزرگ ترين و درخشان ترين نقاط 
تحول و پويايى خود مى رسد. (يعنى زمانى كه زرتشت، پيامبر باستانى ايرانى، كيش 
خود را كه بر پاية يگانه پرستى قرار دارد، در جهان باستان گسترش مى دهد) در حالى 
قرار  پرستش خدايان چندگانه  پاية  بر  كه  بسيار كهن  اسطوره هاى  پردازش  كه سير 
داشت و با سروده هاى هزيود يا هومر در حدود 900 پيش از ميالد آغاز شده بود، 
تا چندين سده پس از ميالد هم ادامه يافت و همين نكته يكى از اختالف هاى بسيار 
مهم ميان شاهنامه، ايلياد و اديسه است؛ يعنى انديشة يكتاپرستى كه با ظهور زرتشت 
در ايران آغاز شده بود، پس از فراز و نشيب هايى كه اين كيش باستانى در سير حيات 
خود با آن رو به رو مى شود، سرانجام به دورة اسالمى  و دوره اى كه ايرانيان به كيش 
اسالم مى گروند، مى رسد و بار ديگر انديشة يكتاپرستى جان و توانى تازه مى گيرد تا 
جايى كه فردوسى در ابيات آغازين شاهنامه با ژرف ترين و عميق ترين انديشه هاى 
فلسفى و باورهاى دينى دربارة خداوند و چگونگى آفرينش زمين و آسمان و دريا 
آفرينش رستنى ها  نيز چگونگى  فلكى،  اجرام  از  ماه و خورشيد و هريك  و  و كوه 
برابر  آفريدگان در  از  انسان و جايگاه و موقعيت هريك  و جنبندگان و دست آخر 
خداونِد يكتايى كه توان و نيروى او بر هر كارى چيره و قادر است و حتى گمان و 
انديشة انسان از درك بزرگى و عظمت او ناتوان است، سخن مى گويد؛ حال آنكه در 
اديسه و به ويژه در ايلياد خدايان تا حد زيادى به آدميان ماننده مى شوند و ويژگى هاى 
شايسته و يا نارواى آنان را به گونه اى بسيار بزرگ تر و شگفت انگيزتر در خود باز 

مى تابانند. 
در اين دو حماسه، خدايان هيچ گاه از آن جايگاه سپند و مينوى خداى يكتاى 
شاهنامه برخوردار نيستند و اگر چه رابطه و پيوند ميان پهلوانان و خدايان يا به سخن 
ديگر پيوند ميان زمين و آسمان در سنجش با شاهنامه بسيار گسترده تر و پردامنه تر 
است و پهلوانان و خاكيان ميرا پيوسته به درگاه خدايان باژ مى گويند يا برخيانى را 
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به درگاه آنان پيشكش مى كنند و با آنان پيمان مى بندند و به طور كلى بسيارى از كار 
پهلوانان  ميان  پيوند  مانند  به  هيچ گاه  پيوند  اين  دارد،  آيينى  رنِگ  آنان  كردارهاى  و 
و  پهلوانان  ميان  پيوند  نيست.  استوار  و  يكتا، ژرف  با خداوند  پادشاهان شاهنامه  و 
گاه  حتى  يا  مى گردد  استوار  خدايان  يا  پهلوانان  زيان  و  سود  پاية  بر  فقط  خدايان 
خدايان، كامًال پهلوانان را مى فريبند و همة آرزوها و اميدهاى آنان را نابود مى كنند 
و در چنين موقعيتى پهلوان فريب خورده و نااميد ، خداى فريبكار را به دروغگويى 
و پيمان شكنى و بسيارى از ويژگى هاى ناشايست ديگر متهم مى كند. در هر حال در 
اينجا مجال سخن گفتن دربارة بسيارى از نقاط اختالف يا مشابهت اين آثار حماسى 
بزرگ با يكديگر نيست. در جايى ديگر خواهيم كوشيد تا بسيارى از اين نكات و 
از جمله، سنجش سرايندگان  به فراخى نشان بدهيم.  ناهمسانى را  نقاط همسانى و 
اين آثار با يكديگر، نيز سنجش آثار از ديد گستردگى دامنة داستان ها و جايگاه آثار 
در زمينة فرهنگ و تمدن هر يك از ملل ايرانى و يونانى، همچنين ارزش هنر و زبان 

سرايندگان آنها.
با شكوه ترين و  باز نمودن  بر گزارش و  اثر حماسى  پاية هر  آنجا كه  از  اما 
اثر  هر  برجستة  و شخصيت هاى  پهلوانان  نام آورترين  كردارهاى  و  كار  پرشورترين 
حماسى شكل مى گيرد، در اينجا مى كوشيم تا كار و كردار دو تن از نام آورترين و 
پرآوازه ترين شخصيت هاى اين دو اثر حماسى و موقعيت هايى را كه پهلوانان در آن 
قرار گرفته اند و نيز چگونگى واكنش هر يك را در چنين شرايطى با خرده بينى در برابر 
يكديگر نهاده، به دقت با هم بسنجيم تا ميزان و ارزش شكوه و بزرگى هر كدام از 
آنان به درستى روشن شود. سياوش و هلن نام آورترين و بزرگ ترين شخصيت هاى 
ايلياد هستند. چگونگى كار و كردار اين شخصيت ها در  اثر حماسى شاهنامه و  دو 
بسيارى از جاى ها، ناگاه روند رخدادهاى هر دو اثر را به يكبارگى دگرگون مى سازد 
و در بسيارى از جاى ها به يكديگر همانند و نزديك مى كند.  در اين مقاله شمارى از 

آنها را باز مى نماييم. 
سنجش داستان سياوش و داستان ايلياد و هلن
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 اگر بخواهيم فقط يكي از داستان هاي شاهنامه را در برابر داستان ايلياد قرار 
دهيم و محتواي آن را با محتواي اين داستان و ماجراهاي پيش از آن بسنجيم، بايد 
قرار زير  از  ايلياد  با  داستان  اين  از شباهت هاي  برخي  برگزينيم.  را  داستان سياوش 

است:
1- پناهنده شدن شاهزاده اي از ايران به سرزمين توران.

از صميم دل مهر  او  به  او دارند و  به  2- مهر و نواختي كه تورانيان نسبت 
مى ورزند.

3- ماجرايي عشقي و هوس آلود كه انگيزة اين كار است. 
4- فريب و نيرنگي كه شاهزاده از آن غافل مى ماند و سپس در پايان كار در 

بند آن گرفتار مى شود. 
از  يكي  كه  چنان  است؛  برخوردار  كننده اي  خيره  زيبايي  از  شاهزاده   -5

ويژگي هاي برجستة او به شمار مي آيد.
6- شاهزاده اندك زماني را در سرزمين دشمن بدون هيچ گونه رنج و سختي 

و در آسايش به سر مي برد.
و  توران)  (پادشاه  افراسياب  دختر  توران،  سرزمين  در  سياوش  همسران   -7

دختر پيران وزير هستند. 
8- شاهزاده پيوسته در دل آرزوي بازگشت به سرزمين خويش را دارد و رفتن 
به سرزمين توران را به خواست دل برنگزيده، بلكه در انتخاب آن ناگزير بوده است.

9- ميان سرزمين ايران و توران راهي آبي وجود دارد.
و  بيم دهنده  به سرزمين خود، خوابي  آمدن سياوش  از  پيش  افراسياب   -10
وحشت انگيز مي بيند و سرنگوني تاج و تخت و ويراني كشور را در آن خواب رؤيت 

مي كند.
11- افراسياب در فريفتن سياوش و كشيدن او به سرزمين خود و نيز در كشتن 

او، به پيمان شكني و نيرنگ دست مى زند. 
12- شاه و پهلوانان ايراني به انتقام خون سياوش و ظلم و ستمى  كه در حق 
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او شده است به توران لشكركشي مى كنند.
را                     خود  پيمانان  هم  كيخسرو،  ايران،  پادشاه  بزرگ  پيكار  اين  در   -13

فرا مى خواند و به ياري آنان جنگ را آغاز مى كند.
14- افراسياب نيز لشكر و سپاه بزرگي از هم پيمانان خود فراهم مى آورد.

15- اين نبرد ساليان درازي ادامه پيدا مى كند.
يكسره  او  و شهر  افراسياب  و سراي  كاخ  نبرد،  اين  پايان  در  16- سرانجام 

ويران مى شود.
17- افراسياب نيز در پايان اين نبرد و به هنگام گريز، در چنگ پادشاه ايران، 

كيخسرو، گرفتار و كشته مى شود.
18- سپاهيان توران پس از پهلوانان بزرگ خود در نبرد دوازده رخ و به ويژه 
دست  به  (شيده)  افراسياب  فرزند  دليرترين  كه  نبردي  در  نيز  و  پيران  شدن  كشته 
كيخسرو كشته مى شود، يكسره توش و توان خود را از دست مى دهند و شكست خود 

را بيش از پيش نزديك مى بينند.
19- سپاهيان ايران نيز مانند سپاهيان يوناني در برابر اردوگاه خود، كنده بزرگي 

حفر مى كنند و از همة شيوه ها و نيرنگ هاي جنگي سود مى جويند.
20- در اين نبردها گاه سپاهيان ايران چنان دچار شكست مى شوند كه بيم آن 
مى رود سرزمين آن ها به تاراج رود و بسياري از پهلوانان سپاه ايران به دست دشمن 
كشته شوند؛ به ويژه در شبيخوني كه سپاهيان ايران بر سپاه توران به سپهساالري توس 

مى زنند و نيز نبرد آنان در كوه هماون.
21- پهلوان سپاه ايران كه در سراسر اين جنگ بزرگ، رستم است، در نبرد 
نبرد دور است و فقط آن هنگام به ميدان كارزار  از  ايرانيان و تورانيان تا ديرگاهي 

مى رسد كه كار، بر سپاه ايران بسيار تنگ شده است.
22- در اين نبرد طوالني نقش گودرز، پهلوان كهنسال ايراني كه بيشتِر فرزندان 
او در همين نبردها از دست رفته اند، بسيار كارآمد است. او با راي و انديشة خردورزانة 
خود هميشه پشت و پناه سپاهيان است و در نبرد دوازده رخ نيز با درنگ و روشن بيني اى 
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كه در كار نبرد دارد، پهلوانان ايراني را از دست زدن به كارهاي سبكسرانه باز مى دارد 
و سرانجام سپاه ايران با راي و انديشة او بر سپاه توران پيروز مى شود.

در  شخصًا  نيز  گاهي  او  است.  كيخسرو  دست  به  جنگ  اين  رهبري   -23
با «شيده» كه سرانجام او را از پاي در  نبرد شركت مى كند؛ مثًال در نبرد تن به تن 

مى آورد.
24- سپاه و پهلوانان ايراني پس از گشودن كشور افراسياب و ويران كردن كاخ 
و سراي او و به هنگام تعقيب و جستجوي دشمن به سفر آبي يعني گذشتن از درياي 

زره نيز دست مى زنند.
25- همة پهلوانان ايراني آن هنگام كه قرار بر آن مى شود كه كيخسرو با خال 
خود نبردي تن به تن را بيازمايد، در برابر خواست و پيشنهاد افراسياب بر آن مى شوند 

كه تن به آشتي و سازش در دهند، مگر رستم و كيخسرو.
26- بزرگان و پهلوانان ايراني اراده اي استوار دارند كه تا انتقام خون سياوش 
راي  هم  يكديگر  با  سخن  اين  سر  بر  و  ننشينند  پاي  از  نگيرند  دشمن  سپاه  از  را 

مى شوند.
27- در شاهنامه نام سپاهياِن هم پيمان ايران را مى بينيم كه از جاهاي گوناگون 
به ياري كيخسرو و سپاه ايران مى شتابند كه به همراه نام سرداران و رهبران آنان ياد 

مى شود.
28- اين نبرد با همة ويژگي هاي خود نشان دهندة جنگ خير و شر است.

29- بن ماية خير و شر در نبرد افراسياب و كيخسرو، از ويژگي هاي اصلى 
اسطوره هاي ايراني در شاهنامه است. 

ويژگي هاي داستان ايلياد در نبرد يونانيان با ترواييان 
1-  همسر پادشاه به اجبار سرزمين خود را ترك مى كند و به كشوري بيگانه 

مى رود.
2- پاريس و آفروديت هر دو نيرنگ مى زنند تا بتوانند دل اين ملكه را به دست 

آورند و او را با خود هم راي سازند.
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3- پيمان شكني و گناهِ ترواييان و به ويژه پاريس در ربودن همسر پادشاهي كه 
آنان را چون ميزباني پذيرا شده است. 

4- ظلم و ستم و خوار داشتي كه در حق يونانيان روا شده بود و آنان هرگز 
نمى توانستند آن را فراموش كنند.

5- ماجراي عشقي كه انگيزة اصلي پاريس در ربودن هلن و در اختيار گرفتن 
زيباتريِن زنان بوده است.

6- زيبايي خيره كنندة هلن كه او را بر همة زنان ديگر برتري مى بخشد.
و  كاخ  به  بازگشت  پيوسته  كه  شده  ربوده  زن  قلبي  آرزوي  و  خواست   -7

سرزمين خود را خواهان است.
8- هلن نيز مانند سياوش در سرزمين بيگانه به گرمى  پذيرفته مى شود و همگان 
-به ويژه پاريس و هكتور- مى كوشند تا با مهر و نواختي كه در حق او روا مى دارند ياد 
سرزمين پيشين را از ذهن و ضمير او بزدايند. در آغاز داستاِن ايلياد، آن گاه كه هلن 
به سوي باروهاي شهر پيش مى رود و به نزديكي جمع پيران و سالخوردگان تروايي 
مى رسد تا نبرد منالس و پاريس را تماشا كند، آفروديت پس از آنكه پاريس را از 
چنگال مرگ مى رهاند و به كاخ خويش باز مي گرداند با اصرار از هلن مى خواهد كه 
به پيش پاريس برود و در كنار او بياسايد؛ اما در اينجا ناسازگاري هلن را مى بينيم كه 

نمى خواهد به راحتي بر طبق خواستة آفروديت عمل كند.
9- همان گونه كه در داستان ايلياد، پاريس مظهر نيرنگ و فريبكاري و نيز منشأ 
پيمان شكني است و كردارهاي او جادوانه، درشت و پليد است (مانند تيرانداختن او 
به سوي آشيل و نيز گريز او از برابر منالس)، كار و كردار افراسياب نيز جادوانه و 
زشت است و پيش از اين نيز در يكي از اين نبردها در برابر رستم و از ميان دستان او 
مى گريزد. در اينجا با پيشكش ها و ارمغان هاي فراواني كه به سوى سياوش مى فرستد 
دل او را بر خود گرم مى كند؛ اما بعد پيمان شكني مى كند و با بهانه اي سست و بي پايه 
سياوش را از پاي در مى آورد و پس از آن نيز با كارهاي جادوانه و شگفت بر آن است 
تا گزند ايرانيان را از خود دور كند؛ به ويژه شگردهاي افراسياب به هنگام گريختن 



دكتر اسفنديار نريمانى
13

86
يز 

پاي
 ،3

3 
ارة

شم
ب، 

 اد
ن و

زبا
مة 

لنا
ص

 ف
امة

صلن
 ف

ة
*

137

شايان ذكر است. (او ناگهان از ميدان كارزار و به دور از چشم همگان ناپديد مى شود 
يا به آساني از آب درياي زره مى گذرد و در بن درياي چيچست پنهان مى شود.)

10- همان گونه كه هلن در سرزمين بيگانه به دو ازدواج تن مى دهد، سياوش 
نيز دو ازدواج مى كند.

11- سياوش مانند هلن اندك روزگاري در سرزمين بيگانه به آرامش و آسايش 
دست مى يابد و شايد به ظاهر، آرزوي بازگشت به سرزمين خود را از ياد مى برد.

12- يونانيان براي جبران ستم و خوارداشتي كه در حق آنان روا داشته شده 
است، نبرد و پيكاري بزرگ را تدارك مى بينند. 

بارها  آن  طي  در  و  مى كشد  درازا  به  سال   10  ، ترواييان  با  آنان  نبرد   -13
آن هاسپاهيان تروا، سپاهيان يونان را شكست مى دهند و بسياري از پهلوانان نامدار آن هاسپاهيان تروا، سپاهيان يونان را شكست مى دهند و بسياري از پهلوانان نامدار آن ها از 
بين مى روند و حتي يك بار ترواييان به كشتى هاي آنان دست يافته و يكي از آن ها را 

به آتش مى كشند.
و  مى گيرد  كناره  جنگ  از  ديرگاهي  تا  يونان  سپاه  پهلوان  بزرگ ترين   -14
سختي  شكست  ترواييان  و  مى يابد  ديگري  شكل  طوركلي  به  نبرد  او  بازگشت  با 
مى خورند و بزرگ ترين پهلوان تروايي ـ يعني هكتور ـ به دست او از پاي در مى آيد؛ 
خاتمه  ايرانيان  سود  به  يكسره  نبرد  هماون،  كوه  به  رستم  رسيدن  با  كه  همان گونه 
-از  افراسياب  هم پيمانان  و  جنگ  در  كننده  شركت  پهلوانان  بزرگ ترين  و  مى يابد 
جمله اشكبوس و كاموس كشاني- به دست رستم كشته مى شوند و رستم پس از آنكه 
بسياري از پهلوانان توراني را از پاي در مى آورد تا مدتي نيز از پس آنان مى شتابد و 
در نبرد سخت ديگري يكي از هم پيمانان بسيار نيرومند افراسياب را در نبرد تن به تن 

وادار به گريز و شكست مى كند.
آنان كشتي ها  پيمانان  15- در لشكركشي يونانيان به سرزمين تروا همة هم 
و جنگجويان بسياري را به كمكشان مى فرستند كه نام بزرگان و پهلواناِن هر كدام 
اهيانشان در ايلياد به تفصيل ياد مى شود؛ نيز نام متحدان به همراه شمار سپاهيانشان در ايلياد به تفصيل ياد مى شود؛ نيز نام متحدان به همراه شمار سپاهيانشان در ايلياد به تفصيل ياد مى شود؛ نيز نام متحدان  به همراه شمار سپ  به همراه شمار سپ   از آن ها

و هم پيمانان ترواييان.
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و  رهبري  نيز  و  است  سالخورده  جنگجويي  كه  نستور  نبردها  اين  در   -16
سرپرستي لشكرياني را كه از سرزمين پليوس آمده بودند به عهده دارد، با خردمندي 
و دورانديشي و آزمودگي اش كمك هاي فراواني به سپاهيان يونانيان در شكست دادن 
ترواييان مى كند. از اين حيث مى توان نقش او را با نقش گودرز سنجيد. او سرانجام 

فرزند دلير خود آنتيلوك را نيز در همين نبردها از دست مى دهد. 
17- سپاهيان يونان براي رفتن به سرزمين تروا بايد از آب دريايي خروشان 

بگذرند؛ ايرانيان نيز بايد از رود جيحون كه بسيار خروشان است، عبور كنند.
18- در پايان نبرد يونانيان با ترواييان، سرانجام شهر ايليون فرو مى ريزد و زنان 

و فرزندان آنان نيز به دست يونانيان گرفتار و به سرزمين آنان رهسپار مى شوند. 
19- پريام به دست سپاهيان يوناني كشته مى شود؛ مانند افراسياب كه به دست 

ايرانيان كشته شد.
20- بسياري از پهلوانان بزرگ تروايي پس از رفتن آشيل به ميدان، از پاي 
درمى آيند. از جمله بزرگ ترين آنان هكتور است. مي توان اين نبردها و پهلواناني را كه 
به دست آشيل از پاي در مي آيند با پهلواناني كه در نبرد دوازده رخ به دست پهلوانان 

ايراني كشته مي شوند، سنجيد.
21- آگاممنون، پادشاه يونانيان نيز، خود مانند كيخسرو در ميدان نبرد مى رزمد 
و بسياري از پهلوانان سپاه دشمن را از پاي در مى آورد؛ اما شخصيت او بسيار كم  
فروغ تر از كيخسرو است كه در نبردي چشمگير، خال  بزرگ خود، شيده را از پاي 

در مى آورد.
22- در آغاز داستان هاي ايلياد، پهلوانان و پادشاهان هر دو سپاه با يكديگر 
پيمان مى بندند كه پاريس و منالس كه دو سوي اين پيكار هستند به نبرد با هم بروند 
و در صورتي كه يكي از آن دو به دست ديگري كشته شد، جنگ و ستيز به پايان برسد 
و هلن و خواسته هايي كه از سرزمين خود آورده است از آِن جنگجوي پيروزمند باشد. 
در نبرد كيخسرو با شيده نيز هر دو سپاه و پادشاهان آن دو با يكديگر چنين پيمان 
مى بندند كه اگر يكي از دو پهلوان از پا در آمد جنگ و ستيز به پايان برسد و ديگر 
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خون بي گناهان به زمين نريزد.
23- در جايي از نبرد، در آغاز داستان هاي ايلياد، آگاممنون چوگان در دست 
آن هابراي آزمودن يونانيان، آن هابراي آزمودن يونانيان، آن ها را برمى انگيزد كه به سرزمين و كشور خود باز گردند و 
آمادة  و  نيز همگي مى پذيرند  آنان  كنند.  فراموش  را  ترواييان  دادن  انديشة شكست 
باز  اراده  و  خواست  آن  از  كه  است  اوليس  سخنان  با  فقط  و  مى شوند  رهسپاري 
به دور هم جمع  آوردگاه   زمين   در  و  مى كنند  ترك  را  مى گردند، كشتي هاي خود 
شده، بار ديگر آمادة پيكار مى گردند. اين كار آنان مانند كار سپاهيان ايران پيش از 
نبرد كيخسرو با شيده است كه همة پهلوانان از كيخسرو مى خواهند كه به سرزمين 
و كشور خود باز گردند و بيش از آن جنگ را به درازا نكشانند ـ كه البته رستم و 
كيخسرو هردو ايستادگي مى كنندـ  و سرانجام همة پهلوانان در جنگ با تورانيان يكدله 

مى شوند.
ايلياد، پس از آنكه آگاممنون از پس دادن شريسه به  نبردهاي  24- در آغاز 
پدرش ـ كه كاهن معبد آپولون نيز بود ـ سر باز مى زند، سپاهيان يونان دچار بيماري 
طاعون مى شوند و آن را ناشي از خشم آپولون برخود مى دانند. سپاهيان ايران نيز وقتي 
به سپهساالري توس به سرزمين توران مى تازند، در نبرد كاسه رود، بسياري از آنان 
بر اثر بارش برف شديد و سرماي سخت جان مى سپارند كه برخي از سپاهيان، آن را 

تاوان كشتن بي گناهي چون فرود مي دانند. 
سنجش هلن و سياوش

اصل رفتن پاريس به سرزمين اسپارت و ربودن هلن در ايلياد آورده نشده است؛ 
زيرا ايلياد دربارة سال هاي پاياني جنگ ترواست و از وقوع بيماري طاعون در ميان 
يونانيان شروع مى گردد. برخالف اين داستان،  رفتن سياوش به توران و ماجراهاي پس 
از آن به تفصيل در شاهنامه آمده است. يكي از شباهت هاي اساسي، نقشي است كه هر 
دو ماجرا در نبردهاي دراز دامني كه در ايلياد و شاهنامه رخ مى دهد، دارند. چهره و 
شخصيت سياوش حتي دشمنانش را نيز به دوستي با او وا مى دارد. هر دو شخصيت به 
هنگام نبرد در سپاه مى كوشند كه به سرزمين خود بازگردند. هلن با اشاراتي كه از دور 
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به آنان مى نماياند آنها را در كشتار هر چه بيشتر ترواييان ياري مى دهد؛ اما سياوش در 
برابر سپاهيان افراسياب از كمترين مقاومت خودداري مي كند و هرگز پيمان خود را با 
افراسياب و سپاهيان توران نمى شكند؛ در حالى كه هلن پس از آنكه به شوي نخستين 
خود بي وفايي مى كند، بار ديگر پيمان خود را با پاريس و ترواييان مى شكند و پنهاني 

سپاهيان يونان را ياري مى دهد.
در  دامنه داري  جنگ هاي  شاهزاده  كشتن  و  ملكه  شدن  ربوده  تالفي  براي   
مى گيرد و سپاهيان بي شماري در طول ساليان به سرزميني كه ملكه به آنجا برده شده 
و شاهزاده در آنجا كشته شده است مى تازند؛  با اين تفاوت كه اين نبردها در شاهنامه 
پيوسته با پيروزي همراه است و سپاهيان ايران بارها سرزمين توران را مورد هدف 
درازا  به  نبردها حدود 10 سال  اين  ايلياد -كه  در  اما  قرار مى دهند؛  تاخت خود  و 
مى كشد- سپاهيان يونان هرگز نمى توانند به باروهاي شهر تروا دست يابند؛ اگر چه 
پهلوانان نامداري چون پاريس و هكتور در اين نبردها كشته مى شوند. تفاوت ديگر 
در اين است كه اين نبردها در شاهنامه پس از كشته شدن شاهزاده آغاز مى شود؛ اما 
تا زماني كه او زنده است و به دلخواه در سرزمين دشمن مانده است هيچ نبردي رخ 
نمى دهد و هيچ تالشي براي باز آوردن او صورت نمى پذيرد. آنچه در شاهنامه گناهي 
نابخشودني تلقي مى شود، فريفتن و پناه دادن شاهزاده نيست؛ بلكه كشتن اوست؛ اما 
در ايلياد همانا ربودن و فريفتن ملكه است؛ با اين تفاوت كه در ايلياد نبردها از همان 
وقتي كه ملكه ربوده مى شود آغاز مى گردد و در پايان هم ملكه را به سرزمين خود 

باز مى گردانند. 
اگر كيخسرو را بخشي يا دنباله اى از شخصيت سياوش در نظر بگيريم،  مى توان 
شخصيت سياوش را به زال يا پاريس مانند كرد و رفتن او به توران را با گذاشتن و 
رها كردن زال در پاي كوه سنجيد؛ زيرا سياوش نيز مانند آن دو با بي مهري و كينه 
روبه رو مى شود؛ با اين تفاوت كه او ديگر كودك نيست و به خواست خود اين راه 
او نمى كند.  باز آوردن  نيز مانند سام و پريام تالشي براي  را بر مى گزيند و پدر 
جبران  به  كه  نبردهايي  هم  و  شاهزاده  شدن  كشته  تالفي  به  جبران كه  به  كه  نبردهايي  هم  و  شاهزاده  شدن  كشته  تالفي  به  ران كه  اگ هاگ هايي گ هجنگ هجن هم 
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كه صورت مي گيرد، در پايان به ويراني كامل سرزمين هايي مى انجامد ربوده شدن ملكه صورت مي گيرد، در پايان به ويراني كامل سرزمين هايي مى انجامد ربوده شدن ملكه صورت مي گيرد، در پايان به ويراني كامل سرزمين هايي مى انجامد 
كه شاهزاده و ملكه در آنجا كشته يا گرفتار شده اند و پادشاه هردو سرزمين به همراه 
دليرترين پهلوانان آن به دست پهلوانان ايراني و يوناني كشته مى شوند؛ اما شيوة جنگ 
از  بسياري  نبرد،  دو  هر  در  است.  متفاوت  پريام  با  سنجش  در  افراسياب  گريز  و 
دليرترين پهلوانان ايراني و يوناني كشته مى شوند. نبرد ايرانيان و تورانيان و يونانيان و 

ترواييان بخاطر خوارداشتي است كه در حق آن ها روا شده است. 
در داستان هلن و سياوش، دو شخصيت افراسياب و پاريس به يكديگر شبيه 
آن هاهستند: آن هاهستند: آن ها عالوه بر اينكه در فريفتن شاهزاده و ملكه و كشيدن آن ها به سرزمين هاي 
خود نقش بسزايي دارند، در نابود ساختن سرزمين خود و ويژگي جادوانة گريختن 
از ميدان جنگ نيز به شكلي شگفت انگيز به يكديگر مانند هستند. گريختن پاريس 
با  پاريس  است.  شبيه  رستم  برابر  از  افراسياب  گريختن  به  بسيار  منالس  برابر  از 
گشوده شدن بند كاله خود مى تواند از دست منالس بگريزد و افراسياب با پاره شدن 

كمربندش. 

نتيجه گيرى:
از مجموعة سخنانى كه دربارة سنجش سياوش و هلن و داستان سياوش در 
توان به طور كلى به اين نتايج رسيد: نخست ى توان به طور كلى به اين نتايج رسيد: نخست ى توان به طور كلى به اين نتايج رسيد: نخست  ى شاهنامه و داستان ايلياد به ميان آمد، مى شاهنامه و داستان ايلياد به ميان آمد، م
آنكه ساختارى تقريبًا مشابه و نزديك به يكديگر بر هر دو داستان حكم فرماست كه 
مى تواند نتيجة ارتباط فرهنگى و تأثير گيرى يكى از دو تمدن از ديگرى باشد؛ هر چند 
اين داستان به  الگوى  الهام بخشى  از تمدن ها و فرهنگ ها در  اينكه كدام يك  تعيين 
ديگرى جايگاه نخست را داشته است، كارى است كه نياز به پژوهش بيشتر دارد و 
محتاج به شواهد زبان شناختى، تاريخى و باستان شناختى است. از سوى ديگر برخى 
از اين همانندگى ها ممكن است ريشه در سرشت و نهاد بشر و روان ناخودآگاه او 
داشته باشد و بازتاب مسائل و ويژگى هاى روان ناخودآگاه او باشد كه در همة افراد 
بشر يكسان است يا حاصل تجربه ها و آزمون هايى باشد كه آنان در موقعيت هاى مشابه 
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و نزديك به يكديگر آن را فراچنگ آورده اند؛ مانند موقعيت هاى سياسى، اجتماعى، 
معيشتى و جغرافيايى. در هر حال در پايان اين سنجش مى توان به اين نتيجه رسيد 
كه برخى از ارزش ها و معيار ها ميان هر دو فرهنگ و تمدن از جايگاهى ويژه و واال 
برخوردار بوده است؛ از جمله تأكيد بر زيبايى كه هم در فرهنگ و تمدن ايرانى جايگاه 
ويژه اى داشته است (آن را عالوه بر سياوش، در وجود و چهرة ايرج، كيخسرو، كيقباد، 
فريدون و سهراب هم مى بينيم). تأكيد بر اين ويژگى در داستان ايلياد حتى در وجود 
و چهرة نام آورترين پهلوان آن ـ يعنى آشيل ـ هم آشكار است. گذشته از آنكه بسيارى 
از ديگر پهلوانان هم از اين ويژگى برخوردار هستند و هومر در نشان دادن آن اصرار 
دارد؛ اما چهره اى كه بيش از هر كس ديگر اين ويژگى در وجود او نمايان مى شود، 
چهرة هلن است و در مرتبه اى باالتر از او آفروديت كه مظهر زيبايى است؛ با اين 
تفاوت كه در ايران اين ويژگى منشأ تباه كارى و آلودگى نمى شود؛ اما در فرهنگ و 
تمدن يونانى چنين است. ديگر آنكه هر دو ملت در قبال توهين و خوارداشتى كه 
به آنان مى شود واكنشى يكسان دارند؛ انديشه و جهان بينى يكسان آنان اقتضا مى كند 
كه  با برتافتن رنج بسيار و از ميان برداشتن يكبارة فرهنگ و تمدن ديگر و نابودى 
كامل آن، انتقام و كين خود را از دشمن گستاخ و قدرناشناس بگيرند. قدرناشناسى، 
سبكسرى و بى خردى از آن دسته ويژگى هايى است كه در ميان هر دو ملت به سختى 
از آن انتقاد مى شود و دارندگان اين ويژگى ها حتى اگر در شمار پادشاهان نيرومند 
و بزرگ چون كاووس و آگاممنون هم باشند، در نظر پهلوانان بزرگى چون رستم و 
آشيل بسيار حقير و زشت جلوه مى كنند؛ همچنين ويژگى هايى چون هوس بازى و 
زياده خواهى كه اتفاقًا در اين دو پادشاه نمودى آشكار پيدا مى كنند. يكى ديگر از 
ويژگى هاى هر دو ملت تأكيدى است كه هر دوى آنان بر به سر بردن  پيمان دارند؛ 
سوگند و پيمان در ميان هردو آنان از جايگاه ويژه اى برخوردار است و شكنندة پيمان 
باور و  پيمان و سوگند ريشه در  اين  سزاوار هرگونه خوار داشت شمرده مى شود. 
اعتقاد آنان به نيرويى فراسويى و خدايى يكتا يا خدايانى است كه  مى توانند پاداش 
يا پادافره هر كس را به شايستگى بدهند. در هر حال دخالت و وجود نيروهايى برتر 
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از آِن آدميان ميرا در زندگى و نحوة انديشه و كردارهاى روزانه و نبرد و ستيز  و 
آويز مردماِن هر دو سرزمين و پادشاهان و پهلوانان آنان نقشى بسزا و جايگاهى ويژه 

دارد. 
اين همانندگى ها به ويژه در خلق و  از  اين گمان بود كه بسيارى  مى توان بر 
خوى اقوام ايرانى و يونانى، چگونگى جهان بينى آنان و وجوه مشترك شيوة نگريستن 
ايشان به پديده هاى اجتماعى گوناگون، به ويژه ستيزه با دشمنان و جنگ و پيكار مداوم 
با ايشان و نابودى كامل شهر و سرزمين آنان، به رخ كشيدن و نشان دادن برترى نظامى 
 و توان جنگ آورى، خود ريشه در گذشتة مشترك اين اقوام و زندگى آنان در كنار 
يكديگر داشته است. پيش از كوچ و مهاجرت آنان از سرزمين هاى شمالِى درياچة 
آرال ـ  كه با برترى يافتن نظامى  اين اقوام بر اقوام ديگر همراه بوده است ـ توان و 
نيرويى كه در ميانة هزارة دوم پيش از ميالد با دست يافتن آنان به توان رام كردن اسب 
از سويى و جدا كردن چرخ از محور گردونه، از سوى ديگر به دست آمد و پيشرفتى 
بسيار شگرف در زندگى مردم آن روزگار به شمار مى آمد و به اقوام آريايى، قدرت 
و انگيزة كوچ نشينى هاى گسترده و تاخت و تاز به سرزمين هاى ديگرى چون نواحى 
شمال و شمال شرق درياچة خزر، سرزمين ماوراءالنهر وهند و ايران از يك طرف 
اين همه  با  و  ديگر مى داد  از طرف  را  يونان  به ويژه  و  اروپاى شرقى  وسرزمين هاى 
اميد  ويژگى جنگ و خشونت و غارتگرى و تصاحب سرزمين هاى جديد، فقط به 
يافتن غنايم و به تاراج بردن شهرها و به اسيرى بردن زنان و كودكان كه در شمار 
مهم ترين دلبستگى هاى پهلوانان يونانى است، در ايلياد و اوديسه نسبت به شاهنامه 
ظهور و بروز بسيار دارد؛ به گونه اى كه مى توان پنداشت در اين آثار موضوِع به تاراج 
بردن شهر ها بدل به تم اصلى داستان شده است؛ اگرچه همان گونه كه در آغاز ايلياد 

مى خوانيم، موضوع اين حماسه سرودن خشم آشيل و پرداختن به آن است. 
يكى ديگر از تفاوت هاى بسيار آشكار شاهنامه و حماسة ايلياد كه جنبه هايى 
ايلياد آشكار است، همانا توجه به  از آن، هم در داستان سياوش و هم در داستان  
ارزش هاى واالى انسانى است كه به شكلى بسيار پاك و دور از اغراض و خواهش هاى 
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فسانى نسبت بهنفسانى نسبت بهنفسانى نسبت به آنچه در ايلياد است، در شاهنامه آشكار مى شود. در شاهنامه، رفتن 
سياوش به سرزمين توران به دليل پيروى او از خواهش دل و هواهاى نفسانى خود 
از  دارد،  آلود  از عشقى هوس  پيشينه اى كه در دورى جستن  آن  با  او  بلكه  نيست؛ 
نظر ويژگى ها و صفات ظاهرى و هم از ديد ويژگى ها و صفات درونى، مظهر كمال 
از اين ديد در شمار كم مانندترين و برجسته ترين پهلوانان و شاهزادگان  است- و 
ايرانى است- تا جايى كه بزرگ ترين دشمن ايرانيان يعنى افراسياب كه  نماد خشم و 
كينة تورانيان در برابر ايرانيان است، با ديدن سياوش همة ويژگى هاى اهريمنانة خود 
را گويى يكسره ترك مى كند و مهر و افسون سياوش در دل او جاى مى گيرد و از 
هيچ گونه مهر و دوستى در حق سياوش خوددارى نمى كند و با مهر سياوش، مس 
وجود او به زر تبديل مى شود؛ حال آنكه در برابر سياوش، در وجود هلن در حماسة 
برده شده  تروآ  به سرزمين  اگر  ندارد. هلن  ايلياد، چيزى جز زيبايى ظاهرى وجود 
است، فقط  از آن روست كه خود او هم به گونه اى  شيفته و فريفتة زيبايى پاريس 
شده و به او عشق ورزيده و پيمان خود را با شوى پيشينش از ياد برده است. هلن حتى 
هنگامى كه پهلوانان يونانى درون اسب چوبى، به درون شهر تروآ راه پيدا مى كنند، 
با حركت دادن مشعلى كه در دست دارد هنگام رقصيدن زنان تروآيى، نشانه هايى را 
به پهلوانان يونانى مى دهد تا آنان را از هنگام و جاى تاخت و تاز خود آگاه كند و به 
اين ترتيب بار ديگر در حق شوى ديگر خود كه برادر پاريس است، خيانت مى ورزد؛ 
شويى كه هلن، هم او و هم برادرش پاريس را با پيمان شكنى و خيانت در حق شوى 
نخستين خود ، منالس، برگزيده بود. در هر حال در بسيارى از رخدادهاى نبرد ايلياد، 
نام آورترين و  بلكه حتى گاهى  نيست،  انسانى خبرى  از ويژگى هاى واالى  فقط  نه 
بزرگ ترين شخصيت هاى اين داستان ويژگى ها و صفاتى زشت و بسيار غير انسانى 
دارند و بلكه اين ويژگى ها ريشه و اساس پيدايى بسيارى از رخدادها هستند. يكى 
از داليِل اينكه آن همه در شاهنامه بر ارزش هاى واالى انسانى در وجود پهلوانان و 
شاهزادگان و پادشاهان (به گونه اى سنجش ناپذير با ايلياد) تأكيد مى شود،  فاصلة 
تاريخى سروده شدن آنهاست؛ زيرا براى ايرانيان اين فرصت فراهم بوده است كه در 
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فاصله اى نزديك به 2000 سال از تاريخ سروده شدن نخستين حماسة موجود يونانى 
تا زمان سروده شدن شاهنامة فردوسى بارها انديشه، باورها و ارزش هاى گوناگون را 
آن هابه سنگ محك زده، از ميان آن هابه سنگ محك زده، از ميان آن ها استوارترين وسنجيده ترينشان را برگزينند و عالوه 
بر تأثيرات مثبت كه در اين فاصلة زمانى از فرهنگ ها و تمدن هاى گوناگون پذيرفته 
گام هاى  اند، توانسته اند گام هاى  اند، توانسته اند گام هاى  بلندى در مسير تحول و پيشرفت بردارند و البته همان گونه 
كه در آغاز مقاله به آن اشاره شد، تحوالت دينى شگرفى كه اقوام آريايِى كوچ كننده 
به فالت ايران با آن روبه رو شده اند، به ويژه دين آورى زرتشت، بسيار متفاوت با روند 
تحوالت دينى و باور شناختى در يونان باستان بوده است كه مى تواند يكى ديگر از 
عوامل جدايى و فاصله ميان محتواى سروده هاى شاهنامه و حماسه هاى يونانى ايلياد 

و اديسه باشد. 
جغرافيايى  محيط  در  مى توان  را  فاصله  و  جدايى  اين  عوامل  از  ديگر  جغرافيايى يكى  محيط  در  مى توان  را  فاصله  و  جدايى  اين  عوامل  از  ديگر  جغرافيايى يكى  محيط  در  مى توان  را  فاصله  و  جدايى  اين  عوامل  از  ديگر  كى 
زندگانى  اقوام ساكن در اين سرزمين (ايران) دانست كه سرزمينى است نسبتًا خشك 
و مسئلة آب هميشه در آن نقشى حياتى داشته و يكى از دغدغه هاى هميشگى ساكنان 
آن بوده است. گاه بارش هاى پى در پى در چندين سال و فراخى و نعمت كه در پى 
آن در زندگى ايرانيان حاصل مى شده است و گاه خشكسالى هاى پى در پى و رنج 
و گرسنگى و بيمارى كه دامنگير مردم ايران مى شده است، باعث شده تا مردم اين 
سرزمين پيوسته ميان خوف و رجا چشم به آسمان و بخشش كردگار يكتا داشته باشند 
و بيش از آنكه بر عمل و توان مادى خود تكيه كنند، بر نيروهاى معنوى، خواست 
آسمانى و قدرت سرنوشت تكيه كنند و روند تفكر آنان به سوى حاكم كردن بينش 
آنكه  بر  از همين رو عالوه  برود و  پيش  مادى  بينش  به جاى  انتزاعى  و تجريدى 
و  برتر  به روز جايگاه  ايرانيان، روز  تفكر  و  انديشه  در  آسمانى و مقدس  نيروهاى 
نيرومندترى يافته، به همان اندازه هم از دسترس اوخارج شده است؛ حال آنكه در 
تفكر اساطير و حماسه هاى يونانى، بيش از هر چيز ديدى مادى حاكم است؛ خدايان 
ريخت و پيكر آدميان را به خود مى گيرند و به راحتى در ميان آنان رفت و آمد مى كنند 

و حتى با آنان در مى آميزند و از آنان صاحب فرزندانى مى شوند. 



 سنجش شخصيت سياوش و هلن در...

13
86

يز 
پاي

 ،3
3 

ارة
شم

ب، 
 اد

ن و
زبا

مة 
لنا

ص
* ف

امة
صلن

* ف
ة

146

اساطير به هر حال مى توان جنبه هاى بيشترى از وجوه همانندى يا ناسازى ميان اساطير به هر حال مى توان جنبه هاى بيشترى از وجوه همانندى يا ناسازى ميان اساطير 
و حماسه هاى ايرانى و يونانى را بر شمرد و به دقت در صدد يافتن ريشه ها و ماهيت 

پيدايى چنين ناسازى ها و يا همانندگى ها بر آمد.
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