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 -1مقدمه
در بررسي اسطوره هاي جهان ،با انبوهي از سفرهاي اساطيري روبرو هستيم .در واقع بخش قابل توجهي
از منابع و آثار اسطوره اي جهان متشکل از سفرهايي است که روايت شدهاند .اين سفرها با انگيزههاي
مختلفي از جانب خدايان ،پهلوانان پادشاهان و ...انجام شده است .خدايان براي خلقت و آفرينش،
فرمانروايي بر جهان ،رف ع نيازهاي مخلوقات و نگهداري از آفرينش ناچار سفرهايي کرده اند .پهلوانان در
اساطير حافظ جامعه بشري هستند .آن ها دوستدار ملتها هستند و هماره به پاسداري از جامعه همت
ميگمارند .آنان با سفر به اطراف و اکناف ،موجوداتي را که به انسانها آزار ميرسانند از بين ميبرند و
مردم را از آزار و آسيب آنها ميرهانند .در داستان هاي اساطيري ،معموالً مردم نميدانند چگونه
نيازهاي اوليه خود را مرتفع سازند .آنان نياز به آموزش و تمدن دارند .به همين سبب خدايان و
جاودانان ديگري که انسان را دوست دارند به شهرها سفر ميکردند تا به آنان آموزشهاي الزم را ارائه
دهند.
بنابراين در جهان اسطوره اي مانند جوامع کنوني سفر امري ضروري و الزم است و خدايان و ديگر
اشخاص اساطيري براي رفع نيازهاي خود و تداوم و استحکام جامعه ناگزير از سفر هستند ،با اين تفاوت
که در جهان اسطورهاي پرندگان و حيوانات و موج ودات ديگر قادر به شنيدار و گفتار مي باشند و با
خواست افراد اسطوره اي به سفر مي پردازند و گاهي خود مرکب سفر هستند و سفر را ميسر ميکنند.
در واقع بايد گفت دامنه سفرها در اساطير از حيث شخصيتهاي سفر و اماکني که سفر به آنجاها
صورت ميگيرد ،بسيار گستردهتر است.
با توجه به اهميت مقوله سفرهاي اساطيري ،کوشش شده است تا سفرهاي اساطيري کشورهايي که
متون اسطوره اي آنان به زبان فارسي ترجمه شده است استخراج گردد و براي دسترسي جامع و سريع
تر به جاي بررسي اصل متون حماسي و اسطوره اي ،بيشتر به متون پژوهشي و مختصرتر استناد شده
است و همچنين ضمن تحليل و بررسي اجزاي سفرها به مقايسه آن با سفرهاي اساطيري شاهنامه
پرداخته شود .الزم به ذکر است که در لحاظ کردن سفرهاي اساطيري شاهنامه از آغاز شاهنامه تا پايان
پادشاهي اسکندر مدنظر بوده است.
 -2ساختار سفرها
در طول ظهور و بروز يک سفر اساطيري عالوه بر حوزه عمليات شخصيت سفر ،عوامل و اشخاص
مختلفي در تحقق يا عدم تحقق سفر دخيل هستند .برخي از اين اشخاص و عوامل با راهنمايي ،ياري
رساندن و بخشش لوازم و ابزار الزم يا مطلع کردن شخصيت سفر از امور غيبي در تحقق سفر کمک
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ميکنند 1و برخي با مانع تراشي و کشمکش در صدد جلوگيري از محقق شدن آن هستند؛ مثال در
سفرهاي هراکلس هرمس يکي از خدايان يونان قهرمان را در سفرش راهنمايي مي کرد (برن:1386 ،
 ) 10و در سفر جيسون براي آوردن پشم زرين کرکه جادوگر راهنمايي هاي الزم را نمود و در سفر
پرسئوس الهه آتنا و هرمس ابزارهاي جادوگري مانند شب کاله نامرئي کننده ،سپر ،کفش سرعت و
کيسه جادويي را به او بخشيدند (گرن )87-90 :1387 ،و تور خدايي بود که عامل هاي جادوگري
همچون کمربند قدرت ،دستکش و چکش در سفر در اختيار داشت و به او کمک بسزايي مي نمود
)پيچ (51 :1387 ،ولي در سفر انه ائيد از تروا به ايتاليا الهه جونو تمام تالش خود را براي جلوگيري از
سفر او مي نمود )روزنبرگ.(243-90 :1386،
با بررسي سفرهاي شاهنامه معلوم مي گردد که برخي از حوزه هاي عملياتي که در سفرهاي
اساطيري وجود دارد در سفرهاي شاهنامه نيست؛ مثال عامل جادوگر که همان ابزارهاي جادويي و
قدر تي هستند و ياريگر جادوگر که جانداراني مانند اسب بالدار و اژدهاي بالدار و ...مي باشند و به
شخصيت سفر در سفرش کمک مي کند و عامل بخشنده که ابزارهاي جادوگري و لوازم سفر را در
اختيار فرد قرار مي دهد در سفرهاي شاهنامه وجود ندارد.
 -3محدوده سفر
سفرها يا در محدوده حد و مرز زميني است يا آنکه فراتر از حد و مرز زميني است و سفرهاي ماوراي
طبيعي محسوب مي شوند .با اين نگاه بين سفرهاي شاهنامه و سفرهاي اساطيري جهان تمايزات و
شباهت هايي وجود دارد.
 -1-3شباهت سفرهای شاهنامه با اساطير
الف،در شاهنامه به استثناي دو سه مورد از س فرها بقيه سفرها در محدوده حد و مرز زميني تحقق مي
يابند .تعدادي از اين سفرها در محدوده مرزهاي ايران است ،مانند سفرهاي گيو به سيستان براي
رساندن پيغام به رستم و دعوت از او براي حضور در پايتخت ،رفتن اسفنديار به سيستان جهت به بند
کشيدن رستم )فردوسي ،1388،ج.(224 :6سفرهاي شکار رستم به کوههاي اطراف سيستان ،سفرهاي
رستم به پايتخت به منظورهاي گوناگون.
برخي از سفرهاي شاهنامه در خارج از قلمرو مرزهاي ايران است مانند سفر گيو به توران جهت
يافتن و آوردن کيخسرو به ايران )فردوسي ،1388 ،ج.(198-237 :5رفتن رستم به شهر ختن در
سرزمين توران براي نجات بيژن از چاه )فردوسي ،1388 ،ج.(42-85 :5سفر اسفنديار به رويين دژ براي
نجات و آزاد کردن دو خواهرش )فردوسي ،1388،ج.(166-215 :6
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در اساطير جهان هم تعداد زيادي از سفرها در محدوده حد و مرز زميني انجام مي شود .اين سفرها
گاهي در محدوده مرزي کشو ر مربوطه است مانند سفر تزه ،ستيوس ،پهلوان يوناني از تروزين به آتن
)برن (31-6 :1386،سفر دوبرينيانيکي تيچ قهرمان روسي به کوهستان هاي اطراف روس براي جنگ با
اژدها که روس ها را مي بلعيد )وارنر ،)102-3 :1385،سفر راما قهرمان و پادشاه هند به درخواست
حکيمي به نام ويشواميتره به جنگل براي کشتن موجودات ناپاکي که آيين ها را مي آلودند (داالپيکوال،
 .) 43 :1390و گاهي سفرها به سرزمين ها و کشورهاي اطراف است ،مانند سفر جنگي آشيل و اوديسه
از يونان به تروا براي نجات هلن که پاريس آن را ربوده بود (بليسندل .)77-83 :1389،سفر ضحاک در
اساطير ايران از دشت نيزه سواران به ايران براي تصاحب تخت و تاج جمشيد (آموزگار .)56 :1388،سفر
اينه ائيد قهرمان تروايي از تروا به سرزمين ايتاليا (روزنبرگ.)241-92 :1386 ،
ب ،ديگر شباهت بين سفرهاي شاهنامه و اساطير ملت ها مربوط به ماوراي طبيعي بودن سفرها
است .در شاهنامه نوعي از سفرهاي ماوراي طبيعي سفر به آسمان است .مانند سفر کيکاووس با کمک
چهار عقاب به آسمان (فردوسي،1388 ،ج )151-3 :2و سفر جمشيد با کمک و ياري ديوان به آسمان
(فردوسي،1388 ،ج .)41 :1در اساطير جهان هم در بيشتر ملت ها سفر به آسمان وجود دارد مثال در
مصر سفر يکي از خدايان به نام رع به آسمان.در آفريقا سفر راستو ،خداي پيام رسان ،به آسمان به
وسيله طناب (رونبرگ .)782 :1386،در ژاپن سفر آماتيراسو الهه خورشيد با نردبان به آسمان
(روزنبرگ .) 71 :1386 ،در بين النهرين راتانا پادشاه اين کشور براي فرزند دار شدن با عقابي به آسمان
رفت تا گياه تولد را از عالم خدايان به زمين آورد (ژيران .)94-6 :1386 ،در آمريکا قهرماني به نام
گرگي پير براي آوردن آتش به آسمان سفر مي کند (ارداز.)149-50 :1388 ،
ج،سفر جاودانگي سفري است که در شاهنامه و اساطير جهان مصداق هايي دارد .در شاهنامه
ک يخسرو براي همسايگي خداوند و جاودانه ماندن به اين سفر گام گذاشت .کيخسرو پس از گماشتن
لهراسب به جانشيني خود از راه کوهسار به اين سفر همت گماشت و در مکان مشخصي ناپديد شد
(فردوسي،1388 ،ج.)384-412 :5
در اساطير جهان هم نمونه هايي از سفرهاي جاودانگي وجود دارد؛ مثال در هند راما پس از يازده
هزار سال پادشاهي به جاودانگي رسيد و برهما خداي هند با صدهزار ارابه از آسمان به زمين آمد و راما
و کساني که با او بودند سوار بر ارابه ها به عالم خدايان رفتند و جاودانه شدند (روزنبرگ-9 :1385 ،
 .)684گيل گمش هم در اساطير بين النهرين ب راي يافتن راز جاودانگي سفر طوالني داشت اما به راز
آن پي نبرد.

مقايسه سفرهای شاهنامه با سفرهای حماسي -اساطيری جهان 37 /

د ،نوعي ديگر از سفرهاي ماورايي سفر از آسمان به زمين است .اين نوع سفر هم در اساطير جهان
نمونه هايي دارد و هم در شاهنامه .در شاهنامه سروش چند بار از آسمان به زمين مي آيد و کيومرث را
از فکر پليد اه ريمن باخبر مي کند .در اساطير جهان خدايان براي انگيزه هاي گوناگون از آسمان به
زمين سفر مي کنند؛ مثال در اساطير ايران آناهيتا ايزد آب به زمين مي آيد تا با زردشت ديدار داشته
باشد (کرتيس .) 10 -9 :1390 ،در مصر آمون يکي از خدايان براي همبستر شدن با ملکه مصر از
آسمان به زمين سفر مي کند تا پادشاه آينده مصر فرزند او باشد (هارت.)7 :1388 ،
 -2-3تفاوت سفرهای شاهنامه با اساطير
الف ،سفر از جهان زيرين به عالم نور و روشنايي نوعي از سفرهاي ماورايي است که در اساطير ملت ها
وجود دارد .در حالي که اين نوع سفر در شاهنامه روايت نشده است؛ مثال در اساطير آمريکا انسان ها و
موجودات در آغاز در جهان زيرين بودند .آنها با پي بردن به عالم نور تصميم به سفر مي گيرند .آنها
دسته جمعي به روي زمين سفر کردند و خود را از تاريکي نجات دادند (ارداز.)156-9 :1388 ،
ب،نوع ديگري از سفرهاي ماوراي طبيعي سفر به جهان زيرين است .اين نوع سفر در اساطير بيشتر
ملت ها ديده مي شود اما در شاهنامه از اين نوع سفر روايت نشده است؛ مثال در اساطير ژاپن سوزانو
يکي از خدايان فرزند ايزاناگي و ايزانامي براي فرمانروايي بر جهان زيرين به آنجا سفر کرد (روزنبرگ،
 .)716 :1386در بين ا لنهرين شمش خداي خورشيد شب ها به سفر جهان زيرين مي رود (ژيران،
 .) 74-5 :1386ايشتار ديگر خدايان بين النهرين الهه عشق و شهوت راني براي بازگرداندن معشوق خود
تموز به جهان زيرين سفر کرد (همان .) 78 :در آمريکا دو جفت دوقلو که پدر و فرزند هستند براي
مسابقه توپ بازي به جهان زيرين سفر مي کنند (توب .)76-85 :1384 ،در آمريکا خداي باد هم
سفري به جهان زيرين دارد (همان.)52 :
ج،سفر مرگ در اساطير جهان ديگر وجه تفاوت با سفرهاي شاهنامه است؛ مثال در هند سيتا در
محفلي که براي پاکي او تشکيل شده بود ،در حضور خدايان و راما و ديگر حاضران تصميم به سفر مرگ
گرفت و با تختي که از دل زمين بيرون آمد به سفر مرگ رفت (روزنبرگ.)687-8 :1386 ،در اساطير
آمريکا کوکومات براي آموزش مرگ به مخلوقات خود عازم سفر مرگ شد (ارداز.)148-9 :1388 ،
د،نوعي ديگر از سفرها در اساطير جهان که خاص يونان مي باشد ،سفر به باغ مقدس است .اين نوع
سفر در شاهنامه وجود ندارد .در يونان هراکلس براي آوردن سيب طاليي به باغ مقدس سفر کرد
(گرين )143-9 :1387 ،و جيسون براي آوردن پشم زرين (همان.)163-172 :
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 -4وسايل نقليه
در بيشتر سفرها نوع وسايل نقليه و حوزه عمليات آن ها مشخص است .اين وسايل نقليه و حوزه
عمليات آن ها در سفرهاي شاهنامه با اساطير جهان تفاوت هايي دارند .وسايل نقليه در شاهنامه نيروي
جادويي و ماوراء الطبيعه ندارند .اين وسايل که شامل اسب ،کشتي و ارابه ها هستند همان مرکب هايي
هستند که در سفرهاي معمولي امروزي کاربرد دارند و شخصيت هاي سفر براي طي مسير خود از آن
ها بهره مي برند؛ البته در مورد رخش و بهزاد دو مرکب خاص رستم و کيخسرو وضع کمي متفاوت
است .رخش از قدرت بدني بيشتري نسبت به بقيه اسب ها برخوردار است و بهزاد قوه تشخيص و تميز
و سرعت باال دارد ،با اين وجود ،آن ها نه قدرت جادويي دارند و نه قدرت ماوراء الطبيعي؛ اما در
سفرهاي اساطير وضع متفاوت است .وسايل نقليه در سفرهاي اساطيري داراي نيروي ماوراء الطبيعي و
قدرت جادويي هستند .آن ها به شخصيت سفر کمک مي کنند تا سخت ترين مسيرها را طي کنند و بر
مشکالت فايق آيند .برخي از اين وسايل نقليه قدرت پرواز دارند؛ مثال در اساطير هند راونا پادشاه
جزيره النکا ارابه اي داشت که با آن به پرواز در مي آمد و به هر کجا که اراده مي کرد سفر مي کرد
(روزنبرگ .) 670 :1386،در اساطير يونان مدئاي جادوگر ،همسر جيسون ،پس از کشتن فرزندان خود با
ارابه به آسمان پرواز کرد (پرن .) 84 :1386،برخي از وسايل نقليه قادر به سخن گفتن هستند؛ مثال در
اساطير يونان پوزه کشتي آرگو که از چوب يک بلوط مقدس ساخته شده بود ،سخن مي گفت و
پيشگويي مي کرد (گرين .)165 :1387 ،قدرت جادويي را در اغلب وسايل نقليه سفرهاي اساطيري مي
توان ديد؛ مثال در اساطير روس بابا-ياگا از معروف ترين چهره هاي اسطوره شناختي با هاون جادويي به
سفر مي رود (وارنر .)111 :1385،در اساطير يونان اوديسه با کشتي خود به جهان زيرين سفر مي کند
(برن .) 63 :1387 ،بسياري از وسايل نقليه در اساطير جهان در واقع ياريگران جادوگري هستند که در
خدمت ش خصيت سفر قرار مي گيرند و سفرها را ميسر مي کنند؛ مثال در اساطير بين النهرين عقاب
آداپا نخستين انسان را براي پيدا کردن گياه تولد به آسمان مي برد (ژيران .)95-6 :1386 ،در اساطير
هند پرنده اي تندپرواز به نام گارودا مرکب يکي از خدايان به نام ويشنو است.
 -5اهداف
با مقايسه سفرها در شاهنامه و اساطير جهان مشخص مي گردد که تعدادي از اهداف مشترک اند و
برخي از اهداف منحصر به شاهنامه يا اساطير جهان است.
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 -1-5اهداف مشترک
الف ،جنگ :اکثر قريب به اتفاق سفرهاي شاهنامه با انگيزه جنگ و نبرد رخ مي دهد .اين نبردها يا به
خاطر اخت الفات آييني و ديني است ،مانند جنگهايي که از زمان پادشاهي گشتاسب با تورانيان رخ مي
داد يا به سبب کينه ورزي هاي ايرانيان و تورانيان که آغاز آن با کشته شدن ايرج است يا براي گسترش
قلمرو فرمانروايي است؛ مانند سفرهاي جنگي اسکندر و کيکاووس .با بررسي سفرهاي اساطير جهان
معلوم مي شود که بسياري از سفرها در اساطير ملل داراي انگيزه جنگ هستند ،مانند سفرهاي اوديسه
و آشيل و تعدادي ديگر از پهلوانان به تروا براي جنگيدن با تروايي ها (برن .)57-78 :1387 ،سفر
خدايان اسکانديناوي به سرزمين غوالن براي نبرد با آنها.
ب ،نبرد با هيوال  :نبرد با هيوال در شاهنامه و اساطير جهان انگيزه سفرهاي متعددي شده است .در
شاهنامه گشتاسب مدتي که در روم به سر مي برد دو سفر به کوهستان و بيشه هاي روم براي جنگ با
هيوال داشته است .يکي کشتن گرگ بيشه فاسقون و ديگر اژدهاي کوه سقيال.بيژن سفري به آرمان
براي از ب ين بردن گرازهايي که به باغات و مزارع آسيب مي رساند داشته است .اسفنديار در هفت خان
دو گرگ ،دو شير ،سيمرغ و اژدها را که هر کدام هيواليي بودند از بين برد .رستم در هفت خان توانست
اژدها و ديو سپيد و ارژنگ ديو را از بين ببرد .در اساطير جهان هم نبرد براي هيوال نمونه هاي فراواني
دارد .در يونان سفرهاي هراکلس براي نبرد با شير نيميايي ،مار عظيم هودره ،پرندگان استومفالوس و
اسب هاي انسان خوار ،در هند ايندرا يکي از خدايان براي کشتن اژدهايي به نام وريترا به قله کوهي در
روي زمين سفر کرد (روزنبرگ .)635-9 :1386 ،در روس دوبرينا يکي از قهرمانان براي نبرد با اژدها به
کوهستان هاي اطراف سفر داشته است (وارنر .)101 :3 :1385 ،در بين النهرين رفتن گيل گمش به
جنگل سدر براي کشتن هيواليي به نام هومبابا (روزنبرگ.)353 :1386 ،
پ ،نظارت :نظارت يکي از انگيزه هاي برخي از سفرهاي شاهنامه است؛ مثال جمشيد سفري به
مدت پنجاه سال در قلمرو فرمانروايي خود داشت (فردوسي ،1388 ،ج )41 :1و کيقباد سفري ده ساله
(دبيرسياقي ) 36-7 :1380 ،و کيخسرو با همين انگيزه سراسر ايران را سفر کرد (فردوسي ،1388 ،ج:4
 .) 12در سفرهاي اساطيري جهان هم يکي از اهداف برخي از سفرها نظارت است؛ مثال در اساطير ايران
اهوره مزدا با انگيزه نظارت بر داوري سه ايزد سروش و مهر و رشن بر اعمال انسان در پنج روز سه هزار
سال چهارم از آسمان به زمين سفر مي کند (آموزگار.)87-8 :1388 ،
ت،نجات ربوده شده ها يا به بند کشيده ها :نجات افراد ربوده شده يا به اسارت گرفته شده يکي
ديگر از اهداف مشترک تعدادي از سفرهاي شاهنامه واساطير جهان است .در شاهنامه رستم براي نجات
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بيژن که منيژه او را ربوده بود سفري در لباس مبدل به شهر ختن دارد (فردوسي ،1388 ،ج-85 :5
 .) 42همچنين رستم براي نجات کيکاووس از بند اسارت سفري به مازندران (فردوسي ،1388 ،ج:2
 )91و سفري به هاماوران دارد (دبير سياقي .)69-71 :1380 ،در اساطير جهان هم سفرهايي با اين
انگيزه صورت گرفته است؛ مثال در يونان يکي از خدايان به نام هرمس براي بازگرداندن پرسه فونه که
هادس آن را ربوده بود سفري به جهان زيرين دارد (روزنبرگ )59-60 :1386 ،و سفري جنگي يونانيان
به تروا براي نجات هلن ،همسر منالئوس که پاريس آن را ربوده بود ،نمونه ديگري از اين سفرهاست.
ث ،آموزش و ترويج :در شاهنامه و اساطير جهان سفرهايي با انگيزه آموزش و ترويج وجود دارد .در
شاهنامه مي توان از سفر اسفنديار به سراسر ايران و کشورهاي هند ،روم و چين ياد کرد .اسفنديار براي
آموزش آموزه هاي دين بهي و ترويج آن به اين سفر همت گماشت (فردوسي ،1388 ،ج .)122 :6در
اساطير جهان در يونان يکي از جاودانان به نام ديونوسوس براي آموزش کاشت درخت انگور و تهيه
شراب به سراسر جهان سفر کرده است.در مصر اوزيريس خدا و فرمانرواي مصر وقتي مصر را متمدن
کرد براي آموزش تمدن مصر به مردن جهان سفري به سراسر گيتي دارد (ايونس.)77 :1385 ،
ج :جاودانگي :يکي از انگيزه هاي سفر در شاهنامه و اساطير جهان ،جاودانگي بوده است .افراد وقتي
به جاودانگي مي رسيدند به عالم خدايان سفر مي کردند و در کنار خدايان قرار مي گرفتند .در شاهنامه
کيخسرو با الهام سروش به اين مرحله رسيد و براي همسايگي با خداوند سفر خود به عالم خدايان و
آخرت را در پيش گرفت (فردوسي ،1388 ،ج .)384-412 :5در اساطير هند هم راما وقتي به جاودانگي
مي رسد ،يکي از خدايان به نام برهما با هزاران ارابه از آسمان به زمين آمد و راما و همراهان او را به
آسمان برد (روزنبرگ .)684-9 :1386 ،در يونان هراکلس وقتي به جاودانگي رسيد به فراز کوهي رفت
و با فراهم کردن تلي از هيزم خود را سوزاند تا به اين وسيله به عالم خدايان برود .در بين النهرين هم
گيل گمش براي يافتن راز جاودانگي سفري به آن سوي درياي مرگ دارد (روزنبرگ)373-81 :1386 ،
اما راز جاودانگي را به دست نياورد.
چ :پيام رساني :پيام رساني از ديگر اهداف مشترک در سفرهاي شاهنامه و سفرهاي اساطيري جهان
است .در شاهنامه پيام رسان آسمان ها سروش است .او با آمدن به زمين به پادشاهان پيام رساني مي
کند (شاهنامه ،1388 ،ج .)30-75 :1در دربار پادشاهان گيو يکي از شخصيت هايي است که براي
رساندن پيام دربار به دودمان زال سفرهاي متعددي به سيستان دارد .در اساطير يونان هرمس خداي
پيام رساني است که پيام زئوس را به پهلوانان مي رساند (روزنبرگ )36 :1386 ،و الهه ايريس در روم
خداي پيام رساني است که براي ايزد بانوي هرا پيام رساني مي کند (همان.)274-5 :
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 -2-5تفاوت در اهداف
الف ،خلقت و آفرينش :يکي از اهدافي است که منحصر به سفرهايي در اساطير جهان است و در
شاهنامه سفري با اين ا نگيزه وجود ندارد .از آنجا که در شاهنامه خدايان جزء شخصيت هاي سفر
نيستند ،بديهي است که چنين انگيزه و هدفي در هيچکدام از سفرهاي روايت شده در شاهنامه وجود
ندارد؛ اما در اساطير ملت ها يکي از شخصيت هاي سفر خدايان هستند و از اين رو در برخي از ملت ها
خدايان براي آفرينش و خلقت به سفر پرداخته اند؛ مثال در هند ويشنو خدايي است که براي خلقت و
آفرينش چندين بار در تجلي هاي مختلف از آسمان به زمين سفر کرده است .در آفريقا «اوباتاال» يکي
از خدايان است که همه وسايل الزم براي آفرينش را در کيسه اي مي ريزد و از آسمان به زمين مي آيد
تا خلقت و آفرينش موجودات را شروع کند (همان .)776-85 :در اساطير سرخپوستان امريکا ،خداي
باد به جهان زيرين مي رود تا استخوان انسان هاي دوره قبل را جمع کند و براي خلقت دوباره آنها را به
کار گيرد (توب.)52 :1384 ،
ب ،معاشرت و همبستري :همبستر شدن ديگر هدفي است که در اساطير جهان سفرهايي را به خود
اختصاص داده است؛ اما در شاهنامه سفري با اين انگيزه وجود ندارد؛ هرچند که در طول سفر رستم
براي يافتن رخش به منزل شاه سمنگان مي رود و با تهمينه ازدواج ميکند ولي اين همبستري انگيزه
سفر وي نبوده است .اين هدف و انگيزه در اساطير جهان به وسيله خدايان دنبال مي گردد و آنان با اين
هدف در واقع هدف بزرگتري را دنبال مي کنند و براي دست يابي به آن هدف ناچار از چنين سفرهايي
هستند؛ مثال در مصر يکي از خدايان به نام آمون براي اينکه پادشاه آينده مصر فرزند او باشد از آسمان
به سرزمين مصر فرود آمد و با ملکه مصر همبستر شد .در يونان زئوس براي غلبه بر گيگانتها با آلک منا
همبستر شد و هراکلس به دنيا آمد (گرين .)98 :1387 ،در اسکانديناوي هميدال يکي از خدايان براي
ايجاد طبقات اجتماعي به خانه يک کشاورز ،يک يارل ( )Jarlو يک برده مي رود و از زنان هر کدام از
آنها فرزندي به دنيا مي آورد که طبقات اجتماعي اسکانديناوي را تشکيل مي دهند (ديويدسون:1385 ،
 .) 181البته ذکر اين نکته ضروري است که در بسياري از سفرهاي شاهنامه که متعلق به قهرمانان و
پادشاهان است مسائل عاشقانه پيش مي آيد؛ مانند عشق تهمينه به رستم ،رودابه به زال ،عشق
کيکاووس به سودابه و. ...
 -6شخصيت
از ميان شخصيت هاي سفر سه گروه پادشاهان ،قهرمانان و کودکان از شخصيت هاي مشترک در
سفرهاي شاهنامه واساطير جهان هستند و سروش و سيمرغ از شخصيت هاي منحصر به فرد شاهنامه

42

 /زبان و ادب فارسي ،سال  ،69شمارة  ،234پاييز و زمستان 95

هستند و خدايان مهمترين شخصيت هاي سفر در اساطير جهان است که در شاهنامه نمونه اي براي
آن ديده نمي شود .در اينجا به مقايسه شخصيت هايي که در سفر شاهنامه و اساطير مشترک اند
پرداخته مي شود.
 -1-6قهرمانان
قهرمانان از جمله شخصيت هايي است که در شاهنامه و اساطير جهان سفرهاي زيادي را به خود
اختصاص داده اند .اين قهرمانان در برخي موارد با يکديگر شبيه اند و در برخي موارد تفاوت هايي دارند.
الف،شباهت :بارزترين مشخصه قهرمانان قدرت فوق بشري آن ها است .آنها در خالل سفرشان
دست به کارهايي مي زنند که از عهده يک انسان معمولي خارج است .آنچه باعث شده است تا آنان
بتوانند به برخي از سفرها همت گمارند ،همين قدرت فوق بشري آن ها است؛ مثال هراکلس در يکي از
سفرهاي خود مامور شد تا هيواليي به نام شير نيميايي را که از آسمان به زمين آمده بود به هالکت
رساند .اين شير پوستي آسيب ناپذير داشت و تيغ و تير بر آن کارگر نبود .هراکلس براي از بين بردن
هيوال از دست و پنجه خود کمک گرفت و توانست شير را به هالکت برساند (گرين.)133-5 :1387،
در شاهنامه رستم وقتي براي آزاد کردن کيکاووس از بند اسارت ديوان به مازندران مي رود در
آخرين خان در نبرد تن به تن بر ديو سپيد چيره مي گردد .ديو سپيد هيواليي قدرتمند بود که
ک يکاووس و همه سپاهيان ايران را به اسارت گرفته بود؛البته در برخي از سفرهاي هراکلس متوجه
قدرت ماورايي او مي شويم؛ مثال هراکلس در آوردن سيب طاليي از باغ مقدس به جاي اطلس آسمان را
بر دوش گرفت تا اطلس سيب ها را براي او از باغ بياورد (گرين.)143-9 :1387 ،
از ديگر شباهت قهرمانان در شاهنامه و اساطير ملل به خارق العاده بودن آن ها مي توان اشاره کرد.
رشد اين قهرمانان و قد و قامت آنان با انسان معمولي اطراف خود متفاوت است؛ مثال در شاهنامه
سهراب وقتي يکماهه بود ،بسان بچگان يک ساله مي نمود و چون به سن ده سالگي رسيد نظيري براي
او پيدا نمي شد .در اساطير آفريقا هم مويندو قهرماني است که چون به دنيا آمد راه رفت ،سخن گفت و
قد و قامت او شش متر شد (روزنبرگ.)877-82 ،1386،
ب،تفاوت :يکي از تفاوت هاي بين قهرمانان شاهنامه و اساطير ملل آن است که قهرمانان در اساطير
برخي از ملت ها برخالف قه رمانان در شاهنامه ،پدر يا مادري آسماني دارند؛ مثال در اساطير يونان پدر
هراکلس زئوس است و مادر آشيل يکي از جاودانان به نام تتيس است و تزه ديگر فرزند زئوس است يا
در اساطير روم مادر انه ائيد الهه آتنا است .همين امر باعث قدرت ماورايي اين پهلوانان بود و آنان مي
توانستند به سفرهايي بروند که قهرمانان در شاهنامه قادر به آن نبوده اند ،مانند سفر به جهان زيرين.
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از ديگر تفاوت هايي که بين پهلوانان شاهنامه و اساطير ملل جهان مي توان به آن اشاره کرد ،آن
است که قهرمانان اساطيري جهان در برخي از ملت ها خالف پهلوانان شاهنامه از قدرت جادويي
برخوردارند؛ مثال در اساطير آفريقا مويندو قهرماني است که قدرت جادويي و ابزار جادويي دارد .يکي از
ابزارهاي جادويي او عصا است .او در نبردي با اژدهاي مردم خوار آنقدر با عصا بر سر اژدها کوبيد که
اژدها از بين رفت (روزنبرگ .)886-7 :1386 ،در اساطير روس دوبرينيا از قهرمانان اين کشور از قدرت
جادويي برخوردار بود .او ابزارهاي جادويي مانند تازيانه ابريشمي و يک دستمال ابريشمي داشت که در
نبردهايش و سفرهايش از آن استفاده مي کرد (وارنر .)102-3 :1385 ،در اساطير سرخپوستان آمريکا
قهرمانان از قدرت جادويي برخوردارند (ارداز.)265-6 :1388 ،
از ميان قهرمانان شاهنامه تعدادي از آنان قابل مقايسه با قهرماناني در اساطير جهان هستند که به
بررسي آنها پرداخته مي شود.
الف،اسفنديار :اسفنديار پهلوان رويين تن ايراني است .در شاهنامه از چگونه رويين تن شدن اين
پهلوان سخن گفته نشده است اما در اساطير ايران اين قهرمان را پيامبر ايرانيان ،زردشت ،رويين تن
کرده است و بنابه قولي در خان پنجم با فرو رفتن در کام اژدها بر اثر زهر اژدها رويين تن شده است.
اسفنديار را از حيث رويين تن بودن مي توان با آشيل قهرمان يوناني مقايسه کرد .آشيل را مادرش
تتيس در رودخانه مقدس استوکس رويين تن کرده بود (رن.)62 :1386،
چگونگي مرگ اين دو قهرمان بسيار به يکديگر شبيه است .سيمرغ توتم دودمان زال وقتي رستم را
ناگزير از جنگ با اسفنديار مي بيند ،او را از آسيب پذير بودن چشمان اسفنديار مطلع مي کند و سپس
رستم را به درخت گزي که با آن اسفنديار از پا در مي آيد ،رهنمود مي کند .رستم با تيري از چوب
درخت گز اسفنديار را مي کشد .همچنين مرگ آشيل هم با اصابت تيري به پاشنه پاي او حادث شد.
آشيل در سفر جنگي خود به تروا در يکي از روزهاي جنگ خشم آپولو ،خداي نور ،را برانگيخت .اين
خدا که از حاميان تروايي ها بود ،يکي از تيرهاي پاريس را که در حال پرتاب به سمت آشيل بود به
پاشنه پاي او هدايت مي کند و آشيل به اين شيوه به هالکت مي رسد (بليسدل.)77-83 :1389،
اسفنديار را با بالدر فرزند اودين از خدايان اسکانديناوي هم مي توان مقايسه کرد .اين قهرمان
رويين تن اسکانديناوي در برابر تيري که از گياه يا فلزي ساخته مي شد ،رويين تن بود و آسيبي
متوجه او نمي شد .تنها گياهي که مي توانست به او آسيب برساند کشمشک نورسته اي بر تنه بلوطي
کهن بود ،که مادر بالدر ،فريک ،فراموش کرده بود ،او را سوگند دهد ،که به فرزندش آسيب نرساند.
لوکي يکي از خدايان با آگاهي از اين راز تيري از ساقه کشمشک درست مي کند و آن تير را به يکي از
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خدايان ،هودر نابينا ،مي دهد .هودر نابينا با پرتاب آن تير به سوي بالدر او را از بين مي برد .اين مطلب
را در مورد داستان مرگ اسفنديار هم مشاهده مي کنيم .سيمرغ از راز مرگ اسفنديار باخبر بود .او مي
دانست که اسفنديار را چوب درخت گزي از پا در مي آورد .بنابراين رستم را به همان درخت گز
راهنمايي کرد تا با تيري از چوب آن اسفنديار را از پا در آورد.
همچنين اسفنديار را مي توان با هراکلس پهلوان بزرگ يونان مقايسه کرد .هراکلس دوازده سفر
رفته است که در هر سفر با يک خان مواجه شده است .از اين رو او داراي دوازده خان است .اسفنديار
هم در سفر به رويين دژ از هفت خان گذشت تا به رويين دژ رسيد.
ب،ر ستم :رستم برترين پهلوان ايراني است .او براي رهاندن کيکاووس از بند ديو سپيد کوتاه ترين
راه را برگزيد و از هفت خان عبور کردن تا توانست کيکاووس و سپاهيان ايران را از بند نجات دهد .از
اين جهت مي توان رستم را به هراکلس مانند کرد .هراکلس هم دوازده خان دارد .او دوازده سفر رفت و
در هر سفر يک کار بزرگ انجام داد که به دوازده خان هراکلس مشهور است .شباهت ديگر رستم با
هراکلس در زره مخصوص آنهاست .زره مخصوص رستم ببر بيان است و زره مخصوص هراکلس پوست
شير نيميايي است که تيغ و تير بر آن کارگر نمي افتد.
در چند جاي شاهنامه از خ شم رستم ياد شده است .رستم در دربار کيکاووس بر اثر لحن تند
پادشاه چنان خشمگين مي گردد که تمام بي مباالتي کيکاووس را به رخ اومي کشد و با پس زدن
دست گيو دربار را ترک مي کند .خشم رستم در مرگ سياوش هم نمود پيدا مي کند از اين جهت مي
توان او را با آشيل پهلوان يوناني مقايسه کرد .در جنگ تروا ميان آشيل و آگاممنون فرمانده سپاه
يونانيان بر سر تصاحب غنايم خشونت و منازعه به وجود آمد (بليزدل.)77-82 :1389،
پ،سهراب :سهراب پهلوان شاهنامه را مي توان با تزه ،تسيوس ،قهرمان يوناني مقايسه کرد .هر دو
قهرمان در هنگام تولد پدرشان در دياري ديگر بودند و از تولد فرزندشان بي خبر بودند .رستم مهره اي
به تهمينه سپرد تا چنانچه صاحب فرزندي شود به عنوان نشانه بر بازوي کودک ببندد و آيگيوس يک
جفت صندل و يک شمشير را در زير صخره اي پنهان کرد و به همسرش سپرد تا زماني که فرزندشان
نتواند صخره را بلند کند و اين نشانه ها را بردارد در پي پدر نرود (برن .)31 :1386،هر دو قهرمان در
زمان کودکي خطراتي آنان را تهديد مي کرد و مادرانشان براي حفظ فرزندشان از خطرات و آسيب هاي
احتمالي تدابيري انديشيدند .تهمينه از فاش کردن نام پدر سهراب براي ديگران خودداري کرد تا مبادا
افراسياب و تورانيان او را از بين ببرند و مادر تزه از ترس عموزاده هايش که در پي تصاحب تخت و تاج
آيگيوس بودند ،از کودک مراقبت ويژه مي کرد .تزه و سهراب چون از نام و نشان پدر خود با خبر شدند،
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با نشانه هاي خود براي يافتن پدر ،موطن مادري را ترک کردند .با اين تفاوت که تزه به تنهايي از
تروزين رهسپار آتن شد ،ولي سهراب با لشکر انبوهي از سمنگان به سوي ايران حرکت کرد .نشانه هايي
که قهرمانان از پدرانشان داشتند ،براي يکي از آنان نجات بخش بود .تزه چون به آتن رسيد خود را به
پدر معرفي نکرد و به دربار پدر وارد شد .مديا زن جادوگري که به همسري آيگيوس درآمده بود تزه را
شناخت و نقشه اي براي نابودي او طراحي کرد .او جامي از شراب زهرآگين را مي خواست به قهرمان
بخوراند که پدرش آيگيوس با ديدن شمشير در دست تزه او را شناخت و جام شراب را بر زمين ريخت
اما مهره نشانه سهراب را هنگامي رستم ديد که ديگر کار از کار گذشته بود و سهراب در شرف جان
دادن بود.
 -2-6کودکان
يکي از شخصيت هاي سفر در شاهنامه کودکان هستند .در اساطير جهان هم برخي از سفرها به
کودکان اختصاص دارد .وجه مشترک همه سفرها تحميلي و اجباري بودن آنهاست .سپردن کودکان به
طبيعت و رهسپار کردن آنها به سفرهاي ناخواسته در شاهنامه و اساطير ملت ها بنا به داليلي از قبيل
نفرت از جنسيت کودک ،ترس از نکوهش اطرافيان ،در خطر بودن جان کودک و ترس از تصاحب قدرت
از جانب آن کودک مي باشد.
الف،زال :زال از کودکاني است که به دليل سپيدي مو در هنگام تولد به دستور پدرش سام از ترس
نکوهش اطرافيان و خرده گيري ديگران به دامنه هاي البرزکوه افکنده شد .اين کودک پير سر را
سيمرغ براي طعمه فرزندانش بر فراز البرزکوه برد؛ اما مهر اين کودک را خداوند بر دل او و بچه هايش
انداخت و از او مراقبت کرد .سام در پي روياهاي خود و آگاهي بازرگانان براي بازگرداندن زال به
البرزکوه رفت و سيمرغ ،زال را از قله البرزکوه به نزد سام آورد و پس از آن به دودمان زال خدمت ها
کرد (فردوسي،1388،ج.)138-145 :1
سفر زال و ماجراهاي او قابل مقايسه است با آتاالنته زن قهرماني از يونان  .آتاالنته اهل آرکاديا بود.
هنگام تولد ،پدرش ،ياسوس ،حاکم تکتا ،خشمگين از اين که چرا نوزادش پسر نيست ،او را در
کوهستان هاي دور افتاده و غير مسکون رها کرده بود .ماده خرسي آتاالنته را پيدا کرد و در ميان توله
هاي خود بزرگش کرد .آتاالنته پس از آن که پرورش يافت به پهلوان برجسته اي تبديل شد .او کسي
بود که جيسون را در آوردن پشم زرين و مليگر را در کشتن گراز وحشي ياري داد (گرين.)1387:184،
ب،فريدون :ضحاک از پيشگويان شنيد که کودکي به نام فريدون به دنيا خواهد آمد و او را از قدرت
برکنار مي کند و خود بر مسند حکومت تکيه مي زند به همين سبب دستور کشتار کودکان را صادر
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کرد .وقتي فريدون به دنيا آمد مادرش از ترس آنکه فرزندش را نکشند کودک را به مرغزاري برد و او را
به نگهبان آن مرغزار سپرد (فردوسي،1388،ج )58-1:9و پس از سه سال چون ضحاک از جايگاه
فريدون با خبر شد ،مادر کودک را به البرزکوه برد و به پارسايي سپرد .رهسپار شدن فريدون به اين
سفر را از جهتي مي توان به سفر زئوس در کودکي شبيه دانست .در اساطير يونان کرانوس يکي از
خدايان شنيده بود که يکي از فرزندانش قدرت را از او مي گيرد و او را از فرمانروايي آسمان خلع مي
کند .به همين سبب کرانوس به محض آنکه بچه هايش به دنيا مي آمدند آنها را مي خورد .مادر زئوس
چون کودکش به دنيا آمد از ترس آنکه کرانوس ،زئوس را نخورد .او را به جزيره کرت برد و کودک را در
غاري در کوه ديکته گذاشت و مراقبت او را به گايا سپرد .زئوس در آنجا باليد و چون بالغ شد پدرش
کرانوس را مغلوب کرد و خود فرمانرواي جهان شد (روزنبرگ .)40-1 :1386،همانگونه که فريدون در
سن پانزده سالگي به ياري کاوه آهنگر ضحاک را مغلوب کرد و خود پادشاه ايران شد.
پ،داراب :هماي همسر بهمن با وصيت او تا به دنيا آمدن داراب و بزرگ شدنش بر تخت پادشاهي
ايران قرار گرفت .وقتي کودک به دنيا آمد ،هماي که دل به تاج و تخت بسته بود ،فاش ساخت که
کودک مرده است .او به دايه سپرد تا کودک را در صندوقچه اي قرار دهند و به آب رود بسپارند .گازري
داراب را يافت و پرورش داد .داراب چون بزرگ شد سرنوشت دوباره او را به پادشاهي رساند
(دبيرسياقي .)273-6 :1380 ،سرگذشت سف ر داراب در شاهنامه به رمولوس و رموس در اساطير روم و
پرسئوس در اساطير يونان شبيه است .در اساطير يونان آکريسيوس پادشاه تايرونس از معبد آپولون
شنيده بود که صاحب نوهاي خواهد شد که قاتل او مي شود .او از ازدواج دانائه جلوگيري کرد ،اما دانائه
از زئوس صاحب پسري ش د .آکريسيوس دانائه و پسرش پرسئوس را در صندوقچه اي چوبي گذاشت و
به آب دريا سپرد .پرسئوس و مادرش دانائه به ساحل جزيره سريفوس ميرسند .پرسئوس در آنجا
پرورش مييابد و بزرگ مي شود .او به پادشاهي آرگوليس رسيد و در مسابقه پرتاب ديسک ناخواسته
آکريسيوس را به هالکت مي رساند (گرين .)86-7 :1387،همچنين در اساطير روم آموليوس تخت و
تاج پادشاهي برادرش نوميتور را تصاحب کرد .پسران او را کشت و تنها دخترش را از ازدواج منع کرد.
اين دختر آبستن شد و دو پسر دوقلو به نام هاي رومولوس و رموس به دنيا آورد .آموليوس به
خدمتگزاران دستور داد تا دو کودک را در رودخانه غرق کنند .آنان کودکان را در صندوقي گذاشتند و
به آب رودخانه سپردند و به آموليوس گزارش دادند ،کودکان را غرق کرده اند .صندوق حامل رومولوس
و رموس در ساحل رود کناره مي گيرد .ماده گرگي که از کوه پايين آمده بود تا از آب رود بنوشد دو
ک ودک را يافت و مانند مادري به آنان شير داد و از آنان مراقبت کرد .روزي چوپاني صحنه مراقبت
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گرگ از کودکان را مي بيند .او دو کودک را به خانه مي برد و بزرگ مي کند .اين دو کودک چون
بزرگ مي شوند ،گردش روزگار زمينه اي فراهم مي کند که رومولوس و رموس ،آموليوس را از تخت
پادشاهي به زير بکشند و پدربزرگشان نوميتور را به پادشاهي برسانند ،آنان در نزديکي رودي که غرق
شده بودند ،شهري بنا گذاشتند و رمولوس پادشاه آنجا شد و شهر را به نام خويش ،رم ،ناميد (روزنبرگ،
.)226-230 :1386
 -3-6پادشاهان
يکي از شخصيت هاي مشترک در سفرهاي شاهنامه و اساطير جهان پادشاهان مي باشند .در شاهنامه
تعداد زيادي از سفرها به نام پادشاهان است و پادشاهان جزء شخصيت هاي اصلي سفرها در شاهنامه
هستند .در حالي که در اساطير جهان از پادشاهان تعداد کمي سفر روايت شده است و در برخي از ملت
ها مانند يونان ،مصر ،آفريقا ،س رخپوستان آمريکا و روس از آنان سفري روايت نشده است .در شاهنامه
بسياري از سفر پادشاهان سفرهاي جنگي هستند ،مانند سفرهاي اسکندر ،فريدون ،کيکاووس و ...اما در
اساطير جهان به استثناي اساطير هند و ايران و بين النهرين هيچ سفر جنگي از پادشاهان وجود ندارد.
در هند يک سفر جنگي از راما و در اساطير ايران يک سفر جنگي از ضحاک روايت شده است.
پادشاهان در اساطير جهان از قدرت جادويي و ماورايي برخوردارند؛ مثال در اساطير هند راونا پادشاه
جزيره النکا از قدرت جادويي برخوردار بود .او مي توانست خود را به شکل هاي مختلف درآورد و به اين
شيوه به هدفش مي رسيد .در هند ،يو ،از پادشاهان اين کشور قادر به پرواز بود(روزنبرگ:1386 ،
 .) 228در شاهنامه فريدون داراي نيروي ماورايي و جادويي بوده است و تغيير هيئت مي داده است.
فريدون در منابع اسطوره اي ايران داراي قدرت طبابت و جادويي بوده است ،همچنين پادشاه يمن با
قدرت جادويي برف و بوران پديد مي آورد.
پادشاهان در اساطير جهان خدايان يا فرزندان خدايان هستند؛ مثال در مصر پادشاهان ،همان
خدايان هستند و در اساطير ژاپن پادشاهان فرزند خدايان هستند؛ اما در شاهنامه پادشاهان از بندگاني
برگزيده هستند که خدا به آنان فر ه داده است و کساني مي توانند پادشاه باشند که فره ايزدي داشته
باشند .سفر پادشاهان در اساطير جهان گاهي اوقات ماورايي است؛ مانند سفر يو به آسمان يا سفر گيل
گمش در جستجوي جاودانگي در شاهنامه هم کيخسرو سفري ماورايي دارد .او به نزد خداوند سفر مي
کند .جمشيد و کيکاووس هم به آسمان سفر مي کردند.
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 -4-6سيمرغ
سيمرغ يکي ديگر از شخصيت هاي شاهنامه است که مي توان او را با شخصيت لوکي از خدايان
اسکانديناوي مقايسه کرد .اين پرنده افسانه اي از گياهي که مرگ اسفنديار را رقم خواهد زد و مي تواند
به او آسيب برساند ،آگاه بود و جايگ اه آن را مي دانست .جايگاه درخت را به رستم نشان داد و رستم
توانست با تيري که از چوب آن درست کرد ،اسفنديار را از پا درآورد .در اساطير اسکانديناوي هم بالدر
رويين تن بود و مادرش فريگ همه نباتات و فلزها را سوگند داده بود تا اجازه ندهند جنگ ابزاري از
آنان ساخته شود که بتواند بالدر را مجروح سازد؛ اما او فراموش کرده بود که کشمشک نورسته اي را که
بر تنه بلوطي کهن رسته بود سوگند دهد .لوکي از اين راز باخبر بود او از ساقه کشمشک نيزه کوچکي
ساخت و ان را به هودر نابينا يکي از خدايان داد .هودر نيزه را به سوي بالدر پرتاب کرد و بالدر با اين
تير کشته شد (ديويدسون.)78-9 :1385،
 -5-6سروش
سفرهاي سروش در شاهنامه به منظور پيام رساني صورت گرفته است .از اين حيث مي توان او را با
خدايان يوناني و رومي مقايسه کرد .در اساطير يونان يکي از خدايان به نام هرمس الهه پيام رسان است.
(روزنبرگ .) 36 :130 ،او پيام زئوس را به پهلوانان يوناني مي رساند .همچنين در روم مرکوري خداي
پيام رسان است (همان .) 245 :او پيام ژوپيتر ،خداي فرمانرواي آسمان ،را به انه ائيد و پادشاه کارتاژ،
ديدو ،مي رساند و همچنين الهه ايريس در اساطير روم پيام رسان الهه جونو ايزدبانوي آسمان بود
(همان.)74 :
 -7تغيير هيئت
تغيير هيئت از ترفندهايي است که اشخاص به هنگام سفر جهت شناخته نشدن از آن کمک مي گيرند.
معموال سفرهايي که افراد آن البسه يا شمايل و صورت خود را تغيير مي دهند ،با موفقيت به پايان مي
رسد و اهداف مورد نظرشان محقق مي گردد .مقوله تغيير هيئت در سفرهاي اساطيري جهان و
سفرهاي شاهنامه مطرح است؛ اما با دو شيوه متفاوت .در شاهنامه شخصيت ها براي تغيير هيئت خود
فرم لباس خود را تغيير مي دهند و با لباس مبدل به سفر مي پردازند؛ مثال رستم براي نجات بيژن از
چاه با لباس مبدل و در هيئت بازرگانان به شهر ختن رفت (فردوسي ،1388 ،ج .)42-85 :5همچنين
در گرفتن انتقام خون نياي خود به همين شيوه به قلعه اي واقع در کوه سپندرفت (دبير سياقي،
 .) 53 :1380اسفنديار براي آزاد کردن خواهران خود از بند اسارت ارجاسب به هيئت و البسه بازرگانان
توانست به رويين دژ راه يابد (فردوسي ،1388 ،ج .)166-215 :6در اساطير جهان اين تغيير هيئت با
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لباس ايجاد نمي گردد بلکه اشخاص با کمک نيروي ماروايي خود را از يک صورت به صورت ديگر
دگرگون مي کنند؛ مثال در اساطير ايران وقتي اهريمن مي خواهد از جهان ظلمت به دنياي نور و
روشنايي حمله ور شود خود را به شکل يک مار درمي آورد و آسمان را که حايل دنياي تاريک و نور
است حفر مي کند و از آن روزنه خود را وارد دنياي نور و روشنايي مي کند (آموزگار .)1388:47 ،در
اساطير يونان زئوس وقتي مي خواهد به خانه الک منا وارد شود خود را به قيافه و صورت شوهر او در
مي آورد .او حتي صداي خود را هم تغيير داد (گرين .)98 :1387،در اساطير سرخپوستان آمريکا
قهرمانان با استفاده از نيروي ماورايي خود به هر شکل و شمايلي که مي خواستند در مي آمدند
(ارداز.)265-6 :1388،
البته در اساطير اسکانديناوي تور يکي از خدايان براي گرفتن چکش قدرت خود با لباس زنانه خود
را به شکل فرييا ،ايزد بانو ،در آورد و راهي ديار غوالن شد (ديويدسون .)104 :1385 ،اين تنها موردي
است که در اساطير جهان تغيير هيئت با البسه صورت گرفته است.
 -8خدعه در سفرها
در برخي از سفرهاي شاهنامه شخصيت هاي سفر براي محقق ساختن اهداف مورد نظر به ترفند و
خدعه متوسل مي شوند؛ مثال اسفنديار در راه هفت خان براي جنگ با سيمرغ و اژدها دستور داد ،ارابه
و صندوقي ساختند و در بدنه هاي آن نيزه و تيغ و حربه تعبيه کردند و آنگاه خود در صندوق پنهان
شد و به نبرد با اين دو هيوال رفت و بر آنان فايق آمد .او همچنين براي ورود به رويين دژ ،لباس مبدل
بازرگانان را پوشيد و توانست با اين ترفند بر ارجاسب پيروز گردد و خواهرانش را آزاد کند
(فردوسي،1388،ج .) 166-215 :6رستم در نخستين سفر جنگي خود براي گرفتن انتقام نياي خود،
نريمان ،در قالب کارواني با بار نمک به دژ راه يافت و انتقام نياي خود را گرفت .او براي آزاد کردن بيژن
از چاهي در شهر ختن با لباس مبدل بازرگانان توانست ،دشمن را اغفال کند و موفق شد بيژن را برهاند
(فردوسي،1388،ج.) 42-85 :5گيو در سفري هفت ساله به توران با لباس مبدل به جستجوي کيخسرو
پرداخت و سرانجام با اين تدبير توانست کيخسرو را بيابد و به ايران بازگرداند .ديو در سفرهايش به دربار
ضحاک با تغيير هيئت توانست ضحاک را بفريبد و خواسته خودش را عملي سازد.
در اساطير ملت هاي جهان هم براي دست يابي به اهداف خود در سفرهايشان به ترفند و خدعه
دست مي زنند؛ مثال راونا پادشاه جزيره النکا در اساطير هند وقتي از آن جزيره به جنگل هاي هند سفر
مي کند تا سيتا را بربايد خود را در هيئت يک عابد به سيتا مي نمايد (روزنبرگ .)667-74 :1386،در
اساطير اسکانديناوي تور از خدايان هند براي پس گرفتن چکش خود از غوالن لباس زنانه پوشيدو به
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عنوان فرييا ايزدبانو که غ والن خواستار او بودند در آنجا ظاهر مي گردد (ديويدسون )104 :1385،و به
اين شيوه غوالن را اغفال کرد و چکش خود را به دست آورد.
در اساطير يونان الهه آتنا در جنگ يونانيان با تروايي ها نقشه اسب چوبي را طرح مي کند او دستور
به ساخت اسب چوبي مي دهد و بيست پهلوان و جنگجوي يوناني در آن پنهان مي شوند و به اين
شيوه تروا را به آتش مي کشند (روزنبرگ.)157 :1386،
 -9سفرهای عاشقانه
برخي از سفرهاي قهرمانان در شاهنامه و اساطير ملت هاي جهان با انگيزه خاصي آغاز مي گردند .اما
در خالل سفر شاهزاده اي با ديدن قهرمان يا شنيدن توصيفات او شيفته او مي گردد و اين عشق به
ازدواج منجر مي گردد؛ مثال در شاهنامه رستم روزي به قصد شکار روزانه به نخچيرگاه مي گردد؛ اما با
گم شدن رخش گذرش به شهر سمنگان مي افتد و تهمينه دختر پادشاه که از حضور رستم در دربار
پدرش مطلع مي گردد ،در فرصتي مناسب عشق خود ر ا به رستم ابراز مي دارد و با سر گرفتن ازدواج
آنها تهمينه از او صاحب پسري مي گردد (فردوسي،1388،ج.)170-7 :2
عشق رودابه به زال هم با شنيدن توصيفات زال از زبان پدرش مهراب آغاز شد .زال در سفري
تفريحي به اطراف کابل مورد استقبال و محبت مهراب پادشاه کابل قرار مي گيرد .مهراب پس از ديدار
زال در حضور رودابه از پهلواني هاي زال سخن مي گويد و رودابه با شنيدن اين توصيفات شيفته او مي
گردد و زمينه ورود زال را به کاخ اختصاصي خود فراهم مي کند .اين عشق به ازدواج زال و رودابه مي
انجامد (فردوسي،1388،ج.)160 :1
در اساطير يونان جيس ون سفري را براي آوردن پشم زرين از باغ مقدس شروع کرد .وقتي او با
آرگونات ها به شهر کولخيس در نزديکي باغ مقدس رسيد ،مدئا دختر پادشاه با ديدن جيسون دلباخته
او شد و با گرفتن قول ازدواج از جيسون در ربودن پشم زرين از باغ مقدس به جيسون و آرگونات ها
کمک کرد (گرين ) 163-172 :1387،همچنين تسئوس قهرمان يوناني براي نبرد با هيواليي به نام
مانوتور به شهر کرت رهسپار شد .او وقتي به دربار پادشاه کرت وارد شد ،مورد نظر آريادنه ،دختر
پادشاه ،واقع شد .آريادنه در کشتن هيوال به تسئوس کمک کرد و سپس با تسئوس به سوي آتن
بازگشتند (برن .) 38 :1386 ،مليگر از ديگر پهلوانان يوناني است که در سفر آرگونات ها حضور داشت او
در همين سفر عاشق آتاالنته که يکي از دختران پهلوان همراه آنان بود شد ،همان) .همچنين هراکلس
به درخواست مليگر براي نبرد با يک گراز وحشي ،سفري به شهر کالودون داشت .او در اين سفر عاشق
خواهر مليگر شد (گرن.)183-7 :1387،
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در اساطير روم وقتي انه ائيد از تروا عازم سرزمين ايتاليا بود ،در ميانه هاي سفر به شهر کارتاژ در
ساحل شمال آفريقا پا به خشکي نهاد .با ورود به آنجا با ديدو ملکه بزرگ آن سرزمين ديدار کردند.
ديدو ملکه کارتاژ با ديدن انه ائيد عاشقانه دوستدار او شد (روزنبرگ.)267 :1386،
نتايج
با بررسي سفرهاي اساطيري شاهنامه و مقايسه آن با سفرهاي اساطيري جهان روشن ميشود که
ساختار تعدادي از سفرها و ويژگي هاي اجزاي آن ها با سفرهاي اساطيري جهان منطبق است؛ ولي
بسياري از سفرهاي شاهنامه ساختاري متفاوت با ساختار سفرهاي اساطيري جهان دارند و نمي توان
آن ها را سفرهاي اسطوره اي به حساب آورد.
در ساختار سفرهاي اساطيري جهان حوزه هاي عمليات متعددي همچون حوزه عمليات شخصيت
سفر ،گسيل کننده ،ياريگر جادوگر ،عامل جادوگر ،راهنماي سفر ،ياريگر غيب گو و حوزه عمليات شرير
وجود دارد .شخصيت هاي سفر در سفرهاي اساطيري غالباً داراي نيروي ماورايي و جادويي و نيروي
فوق بشري هستند و اين ويژگي ها آنان را قادر به سفرهاي ماورايي و غيرقابل تصور مي کند که در
شاهنامه نمونه اي ندارد.
ساختار برخي از سفرهاي شاهنامه مانند سفر ديو ،هفت خان رستم و اسفنديار ،سفر فرزندان
فريدون به يمن ،سفر اسکندر در طلب آب حيوان و ...همان ساختاري است که سفرهاي اساطيري
جهان از آن برخوردارند .در ساختار اين سفرها حوزه هاي عملياتي که در سفرهاي اساطيري ملل جهان
ديده مي شد وجود دارند و داراي همان ويژگي ها هستند؛ اما ساختار بسياري از سفرهاي شاهنامه با
سفرهاي اساطيري جهان تفاوت هايي دارد و داراي ساختار يک سفر اسطوره اي نيستند .در اين سفرها
شخصيت هاي سفر ،نيروي ماورايي ندارند و حوزه عمليات عامل جادوگر ،ياريگر جادوگر ،ياريگر غيب
گو ،راهنماي سفر و کمک خدايان در آن ها ديده نمي شود.
در بسياري از سفرهاي شاهنامه تنها شخصيت ها چهره هاي اساطيري ايران هستند و اين سفرها
ساختار و ويژگي هاي يک سفر اسطوره اي را ندارند و نمي توان آن ها را يک سفر اسطوره اي محسوب
کرد و از ميان سفرها ،سفرهايي مانند سفر ديو ،سيمرغ ،سروش و بخش سفرهاي کودکان ،زال،
فريدون ،داراب ،و سفر سيامک ،هوشنگ ،فريدون ،سفر جمشيد به آسمان ،سفر اسکندر در طلب آب
حيوان ،سفر کيخسرو براي رسيدن به جاودانگي ،سفر هفت خان رستم و اسفنديار و ...را مي توان
سفرهاي اسطوره اي محسوب کرد.
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وسايل نقليه در سفرهاي شاهنامه با اساطير جهان تفاوت هايي دارد .در شاهنامه وسايل نقليه که
شامل اسب ،کشتي و گردونه است فاقد هرگونه نيروي ماورايي و جادويي هستند اما در سفرهاي
اساطيري جهان اين وسايل نقليه در واقع ياريگران جادوگري هستند که در خدمت شخصيت سفر قرار
مي گيرند و آن ها را در سفرشان کمک مي کنند .اين وسايل نقليه و مرکب ها از قدرت جادويي و
ماورايي برخوردارند و محدوديت ها و موانع را از سر راه سفر بر مي دارند .آن ها قادر به پرواز در آسمان
يا سير به درون زمين هستند .همين تفاوت سبب شده است تا بسياري از سفرهاي اساطيري جهان از
نوع سفرهاي ماوراي طبيعي باشد .در حا لي که در شاهنامه اين سفرها انگشت شمار مي باشند و تنها
در سفر جمشيد به آسمان است که ديوها به عنوان ياريگران جادوگر سفر او به آسمان را ميسر کردند.
همه سفرها با انگيزه و هدف مشخص و روشني انجام گرفته است .مهم ترين اهداف سفرهاي
اساطيري جهان شامل بازگرداندن مردگان از جهان زيرين ،آوردن آتش ،خلقت و آفرينش ،ياري
رساندن به قهرمانان ،نبرد با هيوال ،آموزش ،فرمانروايي کردن ،کسب شهرت و نجات افراد ربوده شده
است .بسياري از اين اهداف نيازهاي نخستين اجتماع بشري است .در سفرهاي شاهنامه هم اهدافي
همچون جنگ با دشمن ،نجات افراد ربوده شده ،شکار ،سياحت و پيام رساني ديده مي شود.
شخصيت هاي سفر در اساطير جهان خدايان ،پادشاهان ،قهرمانان ،کودکان و پرندگان اسطوره اي و
در شاهنامه نيز شباهت فراواني با آن دارد از جمله شخصيت سروش ،ايزد ،پادشاهان ،قهرمانان،
کودکان ،ديو ،و سيمرغ ،پرندگان اسطوره اي ،مي باشند .پادشاهان ،قهرمانان و کودکان در اساطير
جهان معموالً از فرزندان خدايان هستند و داراي قدرت ماورايي و جادويي هستند .در شاهنامه
شخصيت هايي مانند ديو ،سروش ،سيمرغ و فريدون از اين ويژگي برخوردارند و رستم داراي قدرت
فوق بشري و اسفنديار رويين تن است.
مقصد سفرها اگر آسمان يا جهان زيرين باشد ،شخصيت هاي سفر به صورت هاي مختلفي به آن
مکان راه مي يابند .يکي از صورت هاي رايج براي سفر به آسمان پرواز است .پرواز مي تواند با يک اسب
بالدار ،بر دوش يک پرنده ،به شکل پرنده ،سوار بر ارابه جادويي ،بر دوش ديو ،غول و حيواناتي مانند ببر
و اژدها باشند .براي سفر به جهان زيرين از ارابه ها ،کشتي و اسب استفاده مي کردند.
آسمان نقطه آغاز بسياري از سفرها است .اين سفرها مخصوص خدايان است زيرا که جايگاه خدايان
آسمان است .مقصد اين سفرها زمين و جهان زيرين است .خدايان با کمک نيروي ماورايي و ابزارهاي
قدرت ،عامل جادوگر ،و وسايل نقليه ،ياريگران جادوگر ،به اين سفرها اقدام مي کردند.
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در سفرهايي که انگيزه جستجوي شي اي مانند پشم زرين يا هيواليي مانند گاو کرتي يا چيزي؛
مثالً آب باشد ،يک ياريگر راهنما شخص را به آنچه در جستجوي آن است راهنمايي مي کند؛ مثالً در
خان دوم يک ميش رستم را به چشمه آب راهنمايي مي کند و در سفر اسکندر به چشمه حيوان خضر
پيامبر راهنماي او بود .در اساطير جهان هم وقتي جيسون مامور شد تا پشم زرين را از باغ مقدس
بياورد خدايان يوناني ،هرا و الهه آتنا او را راهنمايي و کمک کردند.
در س فرهايي که به قهرمانان تعلق دارد ،آنان بايد از يک خان عبور کنند و کار بزرگ و دشواري را
انجام دهند .اين کار دشوار مي تواند کشتن يک هيوال ،آوردن معشوقه از جهان زيرين ،نبرد با اژدها و
ديو ،نجات ربوده شده ها ،آوردن يک شي و ...باشد.
پينوشت
1

اين ابزارها که در طول سفر در اختيار قهرمانان قرار ميگيرد در کتاب ريختشناسي قصههاي پريان عامل

جادوگر ناميده شده است(پراپ .)167 :1386 ،عامل جادوگر در همه سفرها در اختيار شخصيتهاي سفر قرار
دارد و در اين رساله تحت عنوان ابزارهاي سفر نام برده شده است.
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