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 و اشتراکات بسیاری است.   دارای وجوه افتراق  و ادیسه  شاهنامه  یعنی  بزرگ ادبیات جهان  ۀدو حماس

برآمیزی  رنگ نیرنگ و  .  « استبرآمیزیرنگ نیرنگ و  »ۀ  مقول  این آثار  دره  یکی از مباحث قابل توجّ

این  های  استاندر د  . های مختلف جهان وجود داشته و داردهایی است که در فرهنگ یکی از مقوله

 ها شده است. یکی از های گوناگون تجلّی پیدا کرده و دستمایۀ نوشتن داستانبارها به شکلنیز  آثار  

پژوهش   در این آثار مشهود است.پوشی و دگرچهری است که  ت، هوّیبرآمیزیرنگ موارد نیرنگ و  

های  ای انجام شده است. یافتههای منابع کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر دادهحاضر به روش تطبیقی و  

شاهنامه از طریق تغییر لباس  از این منظر در  برآمیزی  رنگ فریب و    پژوهش حاکی از این است که  

پوشی صورت گرفته  تهوّیو    کردن نامکردن، پنهانت، نقش بازی هوّی  شناس شدن، انکار و چهره، نا

پوشی  دهپرت  یشدن، نقش بازی کردن و هوّطریق تغییر لباس و چهره، ناشناس  و در ادیسه این امر، از 

دیده  خیلی کم در هر دو اثر وع های ساختاری این نشباهتچند هر  گیرد.صورت میتوسط خدایان 

این دو    درنیرنگ و فریب    از منظر   .وجود دارد های زیادی  بری تفاوتهرهامّا از لحاظ نوع ب  ؛شودمی

 . هایی داردها و تفاوتمنظومه شباهت

 اهداف پژوهش 

بدون توجّه به تفاوت    شیپوتبرآمیزی از منظر دگرچهری و هوّیفریب و رنگ  بررسی و تحلیل   -1

 .دورۀ تاریخی، محیط جغرافیایی، ساختار فرهنگی و تاریخی ایران و یونان

 . پوشیفریب و رنگ برآمیزی از منظر دگرچهری و هوّیّت تطبیق و قیاس، تشابهات و افتراق -2

   االت پژوهشؤس

انواع فریب و رنگ 1 از منظر دگرچهری و هوّیّتبرآمیزیـ  نامه و ادیسه کدامند؟   شاه پوشی در ها 
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 تدینی منصوره   پاکدل، مسعود  منصوری، سیما ،  هرمزانی لیال

 مقدمه  

 های آیین و  دین ادبیات،  اساطیر،  از  برخاسته و است  تأثیر پذیرفته  این دو کشور  فرهنگ از  و حماسه ایرانی و یونانی هنر

 را  فردوسی  شاهنامه همچون ادیسه هومر و    حماسی  و ادبی  متون از  شده گرفته  ماهیت نمادین  بنابراین، ؛است باستانی 

 آسایش تأمین و  اجتماع  صحیح  اداره  در  ایرانیان و یونانیان  تاریخی  تجارب مجموعه شاهنامه و ادیسه،  .دکن می حفظ 

ق  قهرمانانی است که در راه تحّق  یپهلوانی و اعمال دالور  یبیانگر رخدادها  ،آثار کهن  .است مردم و توجه به اخالق آنان

بروز و ظهورشان متفاوت به نظر    عرصـۀ  هرچند کهکنند.  می ی و حمایت از کیان خود با دشمنان مبارزه  اهداف ملّ

در  برآمیزی  رنگ فریب و  است.  تضادهایی در آن آثار شده  پیدایش  گاه موجب  بالندگی  آید و این تفاوت در رشد و  می

سیرت و  های مختلف،  با فرهنگ   و  های گذشتهزمانسراسر    ها دراست که انسان  طلبشاهنامه و ادیسه، بیانگر این م

و برای رسیدن به مرادها و آرزوهای محالشان از  ها  یت و سختالبا مشک  هو همواره در مواجهاند  یکسانی داشته  ذات

سر اهایی است که در سر. نیرنگ از پدیدهاندخواسته، دست یافتهمی  به آنچهو    کمک گرفته   ی طبیع  ی نیروهای ماورا

همیشگی  گونه رفتارهای ناصادقانه و نیز به رغم ستایش  با وجود نکوهش همیشگی همه و    خوردشاهنامه به چشم می

قهرمانان شاهنامه    رمانان و ضدافزارهای آشنای قهجنگ جمله  صداقت، راستی و درستی در این کتاب، دروغ و فریب از

 .است

دادن فرهنگ تاریخی و  بر نشانعالوهو  است  ای برخوردار  دبیات حماسی جهان از جایگاه ویژهشاهنامه و ادیسه در ا 

دو شاعر نیز  فرهنگ عصر این  دربارۀ  آمیزی،  بررنگ ر رابطه با فریب و  د  ها شناسی مفاهیم و واژهو همچنین ریختقومی  

واسطۀ حماسی بودن بسیار مورد توجّه پژوهندگان قرار گرفته است. اما  تطابق آنها به  .دهددست می   اطالعاتی را به

پوشی و دگرچهری  تیرفته از منظر هوّکار های بهبرآمیزیرنگ نیرنگ و    بارۀنون دراین است که تاک  تحائز اهمّینکتۀ  

فراوانی با موضوعمقاله  انجام نگرفته است.ی  پژوهش های مختلف نوشته شده  تطابق شاهنامه و ادیسه در زمینه  های 

نگاهی تطبیقی به شاهنامه  فردوسی و ایلیاد و  »مقالۀ  ( در  1388)ممتحن    :استهای آن به شرح زیر  ت که نمونهاس

( در  1391و همکاران )ابراهیمیان    (، ها فی دیوان فیض کاشانیتجلیات  و  القرآنية)عنوان عربی: األمثال  ادیسه هومر«  

با عنوانمقاله ایلیاد«زنان در    ۀچهر »مقام و   ای  بررسی تطبیقی  »  (1393)امیری  و  محمودی الریجانی    ،شاهنامه و 

مقالۀ  »  ( در1395)غالمپور دهکی    ودار علی  شتپ   ،«و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی  در ایلیاد  یهنر  یهاکاربرد صفت

موضوع    های جزو پیشینه  («، جهان )شاهنامه، ایلیاد، ادیسه های بزرگ  بیقی کارکردهای پیشگویی در حماسهبررسی تط

برآمیزی از منظر  یب و رنگ کنون در زمینۀ نیرنگ و فرتوان دریافت که تا شده میارائه  با بررسی مقاالت  هستند که

وهش  با این تفاسیر پژ  و به این موضوع پرداخته نشده است.   ای نوشته نشدهتاکنون مقالهپوشی و دگرچهری  هویت

 ای به بررسی این موضوع بپردازد. های منابع کتابخانهبه روش تحلیلی و تطبیقی و  با تکیه بر داده  استحاضر بر آن 

  شاهنامه  در ی و دگرچهر  ی پوشتیهو منظر از ی زیبرآمو رنگ بی فر رنگ،ین شرحو  ی بررس .1

است که یکی از این تعابیر را    در شاهنامه از تعابیر مختلفی برای بیان گفتار و کردار فریبکارانه استفاده کرده   فردوسی

نه    ها در شاهنامه بسیار زیاد است، با بررسی برآمیزیگونه نیرنگ و رنگ ایندانست.    گرچهرید   وپوشی  هویتتوان  می

جلد دیگر شاهنامه    ها در هفتهای چهارم و هشتم مشاهده نشد و یافتهبرآمیزی در جلدرنگ جلد شاهنامه این نیرنگ و  

شابه و یکسان و گاه تکراری  ها در روایت شناسایی ساختارهای مبرآمیزیاهمیت بررسی نیرنگ و رنگ   است:شرح زیر  به

این موضوع  هاروایت و  ناپیدا هستندست  را که گاه  اساسی در متن  ق   ، عوامل  برابر مخاطب  دهد. شناخت  رار میدر 
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. روایت در ترسیم اندیشه فرهنگی و  (279: 1398)بهار و شکری،  شوند روایت که در آثار مختلف تکرار میعناصری از 

تجربه آدمی از جهان واقع سخن   زند و از گرش ما را به جهان رقم میچگونگی ن ،اجتماعی دارای اهمیت بسیاری است

 .(458: 1400)رفاهی،  گوید می

با او    : در داستان ضحاک، ضحاک پس از تصرّف کاخ خویش از سوی فریدون به مقابلهها و ابیات جلد اولداستان

وار بر بام کاخ می رود  اند، ناشناسرکه شدهشود که ایرانیان به طرفداری از فریدون وارد معآید اما چون متوجّه میمی

کند و به دست او  با او پیکار می ، خزداز بام به درون کاخ می ،بیند گرم گفتگوی دوستانه با ارنواز میو چون فریدون را  

خویش و   هویتدر داستان کین نریمان، رستم دژ سپند را با پنهان داشتن  .(75-74: 1382)فردوسی،   آیدگرفتار می

انان با سالح بسیار به دژ  رستم در لباس بازرگ  .(272-264)همان،    کندبدان در هیأت بازرگانان تسخیر می راه یافتن  

یم بسیار به  با غنا   ،آوردهزند و سران دژ را از پای در ن مییابد و در موقعیتی مناسب شبانه بر دژنشینان شبیخوراه می

 .(269)همان،   آیدزابلستان بار می
ر و جام می به جایگاه زن  خان رستم، رستم در خوان چهارم با طنبودر داستان هفت:  جلد دوم  ها و ابیاتداستان

اندازد و زن  کمند می  شود و رستم زن جادو را دریرد. سرانجام زنی زیبا پدیدار میگرود و سرود خواندن میجادو می 

پهلوان اسارت  در  تغییر صورت می گندهبه    جادو  و  دهپیری زشت  را مید  با خنجر وی  عنوان  بهرستم    کشد.رستم 

آیا تو    :پرسدشود و میمیجویا    را  او  هویتآورد و چون شاه  وی را برای شاه مازندران می  ۀنام  ،شاهکاووسۀ  فرستاد

سهراب، رستم  در داستان رستم و   .(115  - 113همان،  )   کند ا چاکری از چاکران رستم معرفی میخود ر  ؟ رستم نیستی

ف سهراب  آمده است. چون رستم و سپاه ایران به نزدیکی دژ سپید که به تصرّدرترکان  ۀبرای وارد شدن به دژ در جام

سهراب را بر تخت و هومان و   .رودترکان در بر به اندرون دژ می ۀرسند، رستم شبانگاه جامست میآمده ارد و تورانیان 

وبد و  کگردن وی می   مشتی بر  شود،او می  ۀ بیند. چون ژنده رزم در تاریکی متوجّمان را در کنار وی میرژنده رزم و با

پرسد: آیا تو رستم نیستی؟ رستم  در نخستین نبرد سهراب از رستم میو  (  209-208همان،  )گریزد  کشد و می او را می

داستان جنگ سهراب    در  .(223-222همان،  )  خواندا یکی از کهتران رستم میدارد و خود رخود را پنهان می  هویت

به مقابله  کند و  میتر گژدهم چون مردان زره به تن  دخ  ،دژبان دژ سپید، گردآفرید  ،آفرید، پس از اسارت هجیرو گرد

همان،  )شود  میوی آشکار    هویتو    گیرد و گیسوان او افشاناز سر او برمی   خود کالهام سهراب  ا سرانجامّ   ،آیدسهراب می

186).  
داستان گیو در جستجوی  : در این جلد یک داستان با این نیرنگ و برآمیزی مشاهده شد.  و ابیات جلد سوم  داستان

شود،  جستجوی کیخسرو راهی توران میگیو چون به    .آیدمییخسرو به جامۀ ترکان درکیخسرو، گیو جهت پیدا کردن ک

  ۀخویش هم  هویتی برای پنهان ماندن  حتّ   و   گویدجا به زبان ترکی سخن می همهرد و  آومیت ترکان درأخود را به هی

کیخسرو را  چون  و    (204-203همان،  )  سپاردکشد و به خاک میمی   ، گیردرا می  کسانی را که از آنان سراغ کیخسرو

تا شناخته نشوند    آینددر و فرزندوار به سراغ فرنگیس میکند و پ  ارش او نقش پدر شاهزاده را بازیبه سف   ،یابدمی

به  او را    ۀ سپس جام  ،آوردبه اسارت درمی  ، و فرنگیس آمده استپیران را که به تعقیب او و کیخسرو    و   ( 208همان،  )

ورد تا بقیه  آو بسیاری از آنان را از پای درمیآید  سراغ سپاهیان تورانی می  ، یردگدرفش وی را به دست می   ، تن کرده

 . (220: 1382فردوسی،  )  آورندرو در گزیر می
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ان  بازرگانت  أبیژن به هی  ، در داستان بیژن و منیژه، رستم برای نجات جان پهلوان ایرانی:  و ابیات جلد ینجم هاناداست

رود و  ران میآید و به نزد پیت بازرگانان به ختن میأشدن بیژن در چاه گرگساران در هیآید. رستم پس از گرفتارمیدر

وقتی رستم در ختن سرگرم بازرگانی    .(63-61همان،  )ژن را فراهم کند  شود امکانات رهانیدن بیبدین نیرنگ موفق می

اقدام کنند.  گری وی برای پهلوانان ایران پیام بفرستد که برای رهایی بیژن  به میانجی آید تا  منیژه به نزد او می،  است

همان،  )  راند را از خود می  وی   ، خویش و ارتباط خود با پهلوانان ایران  هویت کند و ضمن انکار  رستم به او پرخاش می

نا .(64 بر هومان چون خود را  از غلبه  از میان سپادر داستان دوازده رخ، بیژن پس  به گذرا کردن  هیان توران  چار 

را می  ،بیندمی اززره وی  و  به سالمت عبور می میا  پوشد  ایران مین سپاهیان دشمن  به سپاه  را    رساند کند و خود 

اواخر به غاری در  در داستان جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب، افراسیاب از ترس جان  .(134-132: 1382فردوسی، )

 . (366-365همان، )  داردخود را از دیگران پنهان نگاه می هویتو  گیردمی پناه  نزدیکی بردع )هنگ افراسیاب(

به روم مین  طوربهگشتاسب  : در داستان گشتاسب در سرزمین روم،  ها و ابیات جلد ششمداستان   رود و اشناس 

ادن هدایایی به یاری او از آب  کند و سر انجام با دمیدبیری ایرانی معرفی    ،از دریا خود را به نگهبان آب  هنگام عبور 

کند و  مردی دبیر معرفی می  ،خود را به اسقف ،در شهری که آن را تور بنیاد کرده استو او   (17-16 همان:)  گذردمی

سرشبان قیصر مردی شبان    خود را بهاو  (.  17)همان،    آیدا اسقف پذیرفتار نمیامّ  ،کار گمارد   ا وی را بهخواهد تاز او می

به ساربان مردی شتربان    خود رااو    افتد.اما تقاضای او مقبول نمی  ؛وادارد  اشخواهد تا به کار شبانیکند و میمعرفی می

  ،کندمردی آهنگر معرفی می  ،خود را به پورآب آهنگراو  .  (18  همان:)  گیردکار نمی  کند و ساربان نیز او را بهمعرفی می

  .(19همان،  )  خواهدعذر او را می  ،شکندپتک را در هم می  ،ا چون با نخستین ضربتامّ   ، گماردمی به کار  پوراب او را  

کتایون دختر    ،خود را از همسر خویش  هویتی  گشتاسب چون از دربار پدرش لهراسب جدا شده و به روم آمده حتّ

نسبت به او  بان امپراطور را  قیصر مهر  ی وقتی هنرنمایی وی در بازی چوگان در حضوردارد. حتّمی   قیصر پنهان نگه

  کند میاز تباری ناشناس معرفی    زاد نامفرخکند و خود را پهلوانی  داری میودخویش خ  هویتافشای  ز  از  با  ،انگیزدبرمی

 .(49-45 :همان)

س از سوی لهراسب به دربار روم  زریر برادر گشتاسب هم چون سفیری ناشنا  ب،های پادشاهی لهراسجنگ   در داستان 

های  در داستان جنگ   .( 59-  57  همان:کند )ای فراری معرفی میند او را بردهبیو چون برادر را در کنار قیصر می  رودمی

اند  کهرم تورانی  ۀگشتاسب و ارجاسب، جاماسب با موافقت گشتاسب به هنگامی که ایرانیان در پس کوهی در محاصر

  ۀجام  ،گذردمیان سپاه توران می   ا چون راه او از شود امّپدر و آوردن او به میدان جنگ می  عازم رهانیدن اسفندیار از بند

  گذرد و خود را به دژ ز میان جنگیان توران میآورد و ترکی گویان اآنان در می  تأو خود را به هی  پوشد ترکان می

در داستان   .(147  همان،  انگارد )ز ترکان میهم او را یکی ا   پسر اسفندیار   رساند حتیّ اسارتگاه اسفندیار می  ،گنبدان

ت بازرگانان شده و به آنجا  أهیبه  دژ مجبور به تغییر لباس و    هفت خوان اسفندیار، اسفندیار برای وارد شدن و تسخیر

یابد و با پیشکش کردن  بازرگانان به دژ راه می ۀ  رویین در جام  شود. او برای تصرف دژ وارد شده و بر دشمن پیروز می 

دانیم  شناساند و چنانکه میبازرگان می  اد کند. اسفندیار خود را به ارجاسب خرّی به ارجاسب اعتماد او را جلب میهدایای

ای که  به خاطر کینه  اسفندیار(  196-192  برد )همان:کار تسخیر دژ را به پایان میانگیز  پس ار وقوع ماجراهای هیجان

دارد و در  خواهران خود پنهان نگه می   ،همای و به آفرید  خویش را از  هویتی  رویین حتّدژ    از پدرش افراسیاب دارد در
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کند و همای از حالت صدای  گیرند به اسفندیار نفرین میغ اسفندیار )یعنی شخص او را ( میپاسخ آنان که از وی سرا

 .(197 همان:) برد وی پی می هویتاو به 

  کند. اسکندر انش خود را سفیر اسکندر معرفی می و حفظ ج  هویتبرای پنهان کردن    اسکندر، اسکندردر داستان دارا و   

به آهنگ جهانگردی نه جهانگیری به ایران آمده و    دارد که اسکندر آید و اعالم می ش به نزد دارا میخوی  ۀچون فرستاد

کندر را  اند و اسمور گرفتن باژ روم بودهأن میان کسانی که ما در ایامّ  ،وی شتافته است  رۀشاه ایران بیهوده با سپاه پذی

شود و با استفاده کردن  ه قضیه می آگاهانند اسکندر متوجّوی می هویتاند شاه اسیران را از در دربار آن سرزمین دیده

 . (388- 386: 1382فردوسی، از سیاهی شب به همراهی یاران خویش از مهلکه می گریزد )

گذارند که چون  آید با بیطقون وزیر خویش قرار می اسکندر چون به شهر فریان می:  ابیات جلد هفتم  ها وداستان

یک    آورند هر ست شهرگیر اسیرند به نزد آنان میدو در د  که هر  پسر قیدافه، قید روش و همسرش دختر حاکم شهر 

بیطقون خود  بازی کند،  را  را صاد  نقش دیگری  قتل هر دو  بنمایاند و حکم  اسکندر  بیطقون ررا  نقش    ، سپس  )در 

وزیر خویش )در حقیقت اسکندر( را همراه عروس و داماد به نزد قیدافه بفرستد تا قیدافه مجبور شود برای   اسکندر( و

شاهنامه منحصر به   این توطئه که در  .تالفی نجات دادن پسر و عروسش هم که شده باجگذاری رومیان را پذیرفتار آید

باأل با توفیق نسبی قرین میفرد است  از شنفتن خبر  ردر داستان اسکند .(49  -47  همان:شود )خره  ، اسکندر پس 

ای از سوی خویش به فرستادگی  شتابد و با نامهسوی چین میو بهنزدیک شدن مرگ خویش از زبان درختان سخنگ

 . (96-91 همان:) کند باژ میۀ قول اسکندر مطالبرود و از وی از غفور میبه دربار ف  خویش

سرایی به    د از هفتواد در حال فرار بر درِدر داستان اردشیر و کرم هفتواد، اردشیر بابکان پس از شکست خوردن مجدّ

چون درمی یابد   گیرد اماّا می شان گرفتار شود از آنان سراغ خویش رخورد و از ترس آنکه مبادا به دستدو جوان بر می

شود و  اردشیر با تغییر لباس وارد دژ می  .(148-147همان،  )  کندخویش را بر آنان آشکار می   هویتاند  که هوادار وی

رود  دژ هفتواد می   ۀ ت بازرگانان به کنارأالتجاره در هیار قلع و قمع نوش زادیان با مال  کشد. اردشیر پس دشمن را می 

ب را  خود  خرو  می ازرگانی  معرفی  می   . کنداسانی  راهش  دژ  به  کرم  راه  .دهندپرستندگان  از  پس  دژ  یاب اردشیر  به  ی 

 .(152-150همان، )  آوردقلع مذاب به کرم او راز پای درمیسپس با خورانیدن   ؛کندپرستندگان کرم را مست می

آید. او برای پی  ت بازرگانان در میأبه هیقیمت    یالعات مهم و ذطّدر داستان شاپور، شاپور ذواالکتاف برای یافتن ا 

ا قیصر از  امّ   ،کندخود را بازرگانی ایرانی معرفی میرود و  ت بازرگانان به روم میأبردن به چند و چون کار قیصر در هی

  . ( 228-227همان،  )  کشدشود و او را به بند میخبردار میاو    هویتایرانی از    ۀ سوی یکی از پناهندگان سختی کشید

آید. باغبان  باغبانی ایرانی فرود می  ۀ گریزد و شبانه چون ناشناسی به خانف با کنیز ایرانی قیصر از روم می شاپور ذواالکتا

داند که شاه  گوید: کسی نمیآگاهاند و می مسیحی شدن بسیاری از ایرانیان میاو را از تاخت و تاز قیصر به ایران و  

فردوسی،  ) دارد  می  وقت مقتضی پنهان نگاه  خویش را تا  هویتذواالکتاف همچنان    ست وایران زنده است یا مرده ا

1382 :232-234) . 

  و  گیردرود و مورد پذیرایی وی قرار میلنبک می   ۀدر داستان بهرام و لنبک و براهام، بهرام گورچون ناشناسی به خان 

سرانجام این مرد    رود،ناشناسی به سرای براهام جهود می  بهرام گور چوناو را از فرود ناداری به فراز توانگری می برد و  

امّاکراه فراوان به خان خویش راه می یس او را با  سخ حرمتی را به عمل  اعتنایی و بیا نسبت به او نهایت بی  دهد، 



هومر  ادیسۀ و  فردوسی شاهنامۀ در دگرچهری و  پوشی منظرهوّیّت از  برآمیزی رنگ  و فریب 622   

 
 تدینی منصوره   پاکدل، مسعود  منصوری، سیما ،  هرمزانی لیال

 

خویش را    هویت نمایاند و  و حضور داردند خود را به آنان میآورد. سرانجام بهرام در مجلسی که براهام و لنبک هر دمی

هرام  ب  ،در داستان بهرام گور و مهربنداد.  (319-  311  همان: دهد )تمام اموال براهام را به لنبک می و    سازدآشکار می

مانی سکوت  گوید: به بهرام میکشد و مهربنداد می وقتی شیران مزاحم را می  حتیّ   کند.گور هم چون ناشناسان عمل می

مه نیز چون ناشناسی به    بهرام گور در داستان که و .  (321-319  )همان: ورزدودداری مییید حدس او خأتکند و از  می

: 1382فردوسی،  )   گذرند اعتنا از او می بیکنند و  ان نمی به همین روی است که مردم روستا او را مهم  ؛رودروستا می

325-330) . 

و هر چهار دختر او را به زنی    رودرعیت خویش می ۀ  چون ناشناسی به خاندر داستان بهرام و دختران آسیابان نیز شاه   

. (334-  331  همان:)  کندو داماد خویش آگاهی حاصل می   میهمان  هویتگیرد. آسیابان روز بعد از سوی مهتر ده از  می

کند.  سوار معرفی میگشسبرود و خود را  فروش میگوهر  ۀدر داستان بهرام و آرزو نیز بهرام چون ناشناسی به خان

 . (356-348همان،  )  شودخبردار میداماد خویش    هویتفروش از  و فردا گوهرگیرد  م همان شب آرزو را به زنی میبهرا

ام  ا این مرد خسیس با تم امّ  ؛ رودناشناسان به در سرای فرشیدورد می فرشیدورد نیز بهرام چون    در داستان بهرام و  

در داستان    (.  366-360  همان:)  ورزد رفتن وی به مهمانی خودداری میاز پذی  ،گیرد سوی شاه صورت میاصراری که از  

خواند  ی سرانجام آنان را به کاخ فرامیول   ،کندناشناسان با این دو تن برخورد میبهرام و بازرگان و شاگرد نیز بهرام چون  

ر داستان بهرام و زن شیردوش نیز بهرام چون ناشناس به  د.  (379-376  همان:)  یابند نان از کیستی وی آگاهی میو آ

بهرامشاه معرفی میرود و خود را سربااین زن میۀ  خان از سربازان  به.  (385-379  همان:)  کندزی  رام و  در داستان 

ها  نیرنگ مدترود و همین  گی خویش به دربار شنگل به هند میای از سوی خویش به فرستادسپینود، بهرام گور با نامه

- 414:  1382فردوسی،  )   شودموّفق به بازگشت به ایران میدهد تا سرانجام با یاریگری سپینود  ت او میدر هند کار دس

415) . 

آید و  بام دیر می  آراید و برت پرویز میأدر داستان خسرو پرویز، بندوی خود را به هی:  جلد نهمیات  ها و ابداستان

رود و به سپاه  بار چونان خویشتن بر بام دیر می  بندوی دیگر  فریبد.می   ، اندتعقیب وی آمده  ام چوبین را که درسپاه بهر

در داستان خسرو پرویز، پرویز   . (53  -51  همان: )« ت و فردا خود را تسلیم خواهد کردشاه در کار نیایش اس »   گوید:می

ب پناهیدن  تازیان برمیدر راه  از  به کاروانی  از  ه روم  آنان درآیدخورد و  به اسارت  آنکه  بازرگا  ، بیم  نی مهران  خود را 

را به راهب کهتری از کهتران شاه ایران که حامل پیامی    ریغ خود پرویز در شهر او  .(70 همان: ) کند ستادنام معرفی می 

خطاب به سران سپاه  ای  نامه  دانا پناه به دستور بهرام چوبین  .(73  همان:)کند  معرفی می  ،وی برای قیصر است  از سوی

ا چون شوکت شاه ساسانی  امّ   ؛ شتابدسوی سپاه پرویز می  آورد و به رمیت بازرگانان دأنویسد و خود را به هی پرویز می

سفیر   ، ادخرّ( 107 همان:)دارد ها را به شخص وی تسلیم می هکند و نامخویش را نزد وی آشکار می هویت ،بیندرا می

شتابد و دختر بیمار او  میآراید و به حضور خاتون  میخود را چون پزشکی    ،خاقان برای جلب اعتماد خاتوننزد  پرویز  

گیرد و به مدد آن قلون  هر خاقان می فرستادن بستگان خویش به ایران نقش گلینی از مُ  ۀکند. سپس به بهانمیرا مداوا  

.  (164-160  همان:)  آوردیو قلون سردار نافرمان را ناجوانمردانه از پای درم   فرستدچوبین میسراغ بهرام  دوز را  نپوستی

باربد،   لباس سبدر داستان  به تن میباربد  اندر سبز  و  ز  بربط میای  پارچهکند  بر روی  و در درون سبز  سرو    اندازد 

پرویز می راه  به  نواختن    ماند.سرسبزی چشم  به  آمدن شاه  از  و سرانجام چون  می   های شورانگیزهنگ آپس  پردازد 

از حضور    آید و داستان ممانعت بارساالراز سرو به زیر می  ،ن خواهد شدیابد که شاه از شناختن او شادمااطمینان می
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د و آسیابان، یزدگرد  در داستان یزدگر  (.  229-227:  1382فردوسی،  )  گذاردوی در میان می  نزد شاه را باه  بخویش  

خود را   ، شودرا جویا میرسد و کیستی او ا چون آسیابان سر میامّ ،بردمیخوردن از برسام به آسیا پناه پس از شکست

- 352  همان:)کند  از او پذیرایی می کین و تره  شناساند و آسیابان با نان کشازی گریخته از چنگ سپاه توران میبه سرب

353) . 

 

 

 در شاهنامه یو دگرچهر یپوش تیهوو  رنگیو کاربرد ن انواع .2

ها  هرمانان و ضد قهرمانان در داستانپوشی و دگرچهری در شاهنامه به انواع مختلف و دالیل متنوعی توسط ق هویت

آنها  انواع و کاربرد .استها برای هر ذهنی قابل قبول برآمیزیرنگ و ق این نیرنگ تحّقشود که انجام و اجرا و انجام می

ت  شخصیّ  هر بار است که    نیرنگ  و  یکی از موارد اجرای مکر  : هنر تلبیسو کاربرد آن  تغییر لباس(  1  :  استبه شرح زیر  

که به  د  دهن میآنها را نشناسد و به این وسیله مقصود خود را انجام    ی آیند تا کس یمر د  ی به شکلی و لباس  ها داستان

 : شودزیر تقسیم میهای  هدست

بیژن و  ( 272/ 1 )همان:  کین نریمانهای  :  قهرمانان شاهنامه در داستانآمدنت بازرگان درأ ( تغییر لباس و به هیالف

(،  152-150 /7 ر و کرم هفتواد )همان:اردشی(، 196-192 /6)همان،  خوان اسفندیارهفت (،61-63 /5)همان:   منیژه

ند تا با اجرای این  آمدبه شکل و لباس بازرگانان درمی  ( 107  /9)همان،    خسروپرویز( و  228-227  /7  :)همان،  شاپور

شدن بر دشمن،  جان پهلوان ایرانی، پیروز  وارد شدن و تسخیر دژ و بردن غنایم، نجات    نیرنگ به مقاصد خود مانند 

و تجسس دست برای دست  خبرگیری  پهلوان،  یابند. همچنین  دژ، جستجوی  به  وارد شدن  مقاصدی چون  به  یابی 

،  1382های رستم و سهراب )فردوسی،  آوردند. در داستانمیۀ ترکان دررهانیدن پهلوان از دست دشمن، خود را به جام

/  6های گشتاسب و ارجاسب )همان،  ( جنگ 204و    203/  3وجوی کیخسرو )همان:  جست  ( گیو در209و    208  /2

 توان این موارد را پیدا کرد.  (  می147

زرتشتی، برای پاسداشت و گرامی بودن پایگاه خود، دارای    یشزنان ایران باستان با نگرش به ارج و آبروی زن در ک 

که سراسر    ی پوشتنده شده و با  یپوش  ی و سربند  یسر آنان با روسر  ی وگونه که مبودند، به این  یازنانه ویژه  شپوش

،  آفرینندیم که در شاهنامه حماسه    یزنان  (652:  1387، یکرائ  ی دیمج)  آراستندیپوشاند، خود را میر و تن او را م یکپ

چون مردان    یو وفادار  ته و شجاعیامّا از لحاظ روح  ؛واقع از لحاظ جنس با مرد فرق دارند ستند. دری کمتر از مردان ن

پابرج و  اعتباریهم  یبرا  .هستتند  ااستوار  تبع مردان  به  زنان  زنان، مردانه  ین  برترین  و  اسدارند  آنان  و    تترین   ....

  ؛ ندا، بزرگمندندبهرهی  ن که از مردانگ ااز زن و مرد، آن  ایدارند    یاکه زنان بزرگوار از آن بهره  تاس  یت لیفض  یمردانگ

زنان    شدر شاهنامه حضور و نق   .(50:  1387،  )یزدانی  را دوست دارد  یدر زنان، مردانگ  ید که فردوسنارو گفتهایناز

. زنان نامدار شاهنامه،  توفادار مانده اس   ت کهن سخ  یها تبه سنّ  ینماید که فردوس یو این م  تار درخور نگرش اسیبس

اند و در  پهلوانانیاران و همراهان شایسته  ستند. این زنان،  ینه نیبه س  تو پرستتندگان گوش به فرمان و دس  یزکانکن

  یازند می  تبندد و به بدترین کارها هم دسهم هوس، چشم خرد آنها را می  یکوشند و گاه دن به هدف مییراه رس
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پوشد و به  هویتش لباس مردانه می  کردنقهرمان زن برای جنگیدن و پنهان   شاهنامه  در  .(34:  1385،  )دبیر سیاقی

 . (186/ 2:  1382)فردوسی،   نیرنگ استفاده شده استاز این  ردآفرید پردازد. در داستان جنگ سهراب و گرزم می

پوشیدند و به میدان  زره و لباس سرداران دشمن را می  ، دبعضی از قهرمانان برای اینکه بتوانند به قلب دشمن نفوذ کنن

رفتند.   و  جنگ می  نیرنگ  این  داستان  برآمیزیرنگ از  /  3)همان:  شود میدیده    های گیو در جستجوی کیخسرو در 

ت درخت سرو درآورده و اینگونه أخود را به هی  ،قهرمان با پوشیدن لباس سبزچنین  هم  .(134-132/  5؛ همان:    2209

برای شاه شرح دهدمی  خود را استتار تا داستان ممانعت ساالر را  برآمیزی.  نماید  توان در  را می  این نیرنگ و رنگ 

 .(229 -9/227)همان:  مشاهده کرد  باربد داستان 

(  180  -177/  6خوان اسفندیار )همان،  ای هفتهدر داستانو ظاهر    تغییر قیافه:  و کاربرد آن  ( تغییر چهره و ظاهر2 

قهرمانان   :و کاربرد آنت ناشناس  أ( به هی3(.  99-98/  2)همان:  افتدت زن جادوگر اتفاق میبه دسخوان رستم  و هفت

   نجات پهلوان ایرانی،  هایی برای اینکه شناخته نشوند و به مقاصدی مانند پس گرفتن کاخ خود،داستانشاهنامه در  

آن توانگر کردن  و  نادار  و  افراد  آزمودن  از دست دشمن،  به هیفرار  را  تقدیر خود  به  ازدواج و سرنهادن  افراد  أها،  ت 

های  جنگ   (، 75-74  /1)همان:    های ضحاکتوان در داستانمی  برآمیزی را رنگ نیرنگ و    آورند. این موارد میناشناس در

بهرام و لنبک و براهام  (،  234-22  /7)همان:    جنگ در پادشاهی شاپور اردشیر  (،59-57  / 6)همان:    پادشاهی لهراسب

بهرام و  (،  330  –   325  /7)همان:    که و مه   (، 321  –  319  / 7)همان:     بهرام گور و مهربنداد(،  319-7/311)همان:  

  –   360  / 7فرشیدورد )همان:    (، بهرام و 356  –  348  /7و )همان:  هرام و آرزب(،  334–  7/331  همان:)  دختران آسیابان

بازرگان و شاگرد  (،366  –  379  /7  )همان:  مشاهده کرد  بهرام و زن شیردوش  ( و379  –  376  /7)همان:    بهرام و 

  مانند   ها مجبورند برای رسیدن به مقصود خود ه بعضی از شخصیتدر شاهنام  :هاو دالیل آن  کردن ( نقش بازی4(.  385

  بازیگران تئاتر و سینما نقش بازی مانند  پذیرفتن باجگذاری رومیان، ناشناس بودن تا رسیدن به همسر، فریب دشمن  

در    ( و 208  / 3)همان:    گیو در جستجوی کیخسرو  (،49  –   47  / 7:  1382)فردوسی،    های اسکندر در داستانکنند.  

قهرمان شاهنامه  و کاربرد آن     ( انکار هویت  5  .(53  –  51/  9)همان:    توان این موارد را یافتمیخسرو پرویز    داستان 

خود را انکار    هویت   ،، برسداستلوان ایرانی  در داستانی برای اینکه شناخته نشود و به مقصود خود که نجات دادن په

  پنهان کردن نام و کاربرد آن:(  6    .(64/  5)همان:    توان در داستان بیژن و منیژه مشاهده کرد را میموضوع  این    .کندمی

ز اسارت،  تسخیر دژ، نجات پادشاه ا   شناخته نشوند و به مقاصدی مانندهایی  قهرمانان شاهنامه در داستانبرای اینکه  

خود را  ،  اسیر نشدن به دست دشمن   و حفظ جان،  هویتغل، پنهان کردن  آوردن مشادستبهپیروز شدن بر دشمن،  

های ایرج،  داستانتوان در  را میبرآمیزی  رنگ این موارد از فریب و    کنند.کنند و نام خود را پنهان می فی می دیگری معر

-   222  / 2)همان:    سهراب  رستم و(،  115  –  113  /2)همان:    خوان رستم هفت  (،128  –  127  / 1)همان:    سلم و تور

خود را به    ، گشتاسب در شهری که آن را تور بنیاد کرده است(  17  –   16  /6)همان:    گشتاسب در سرزمین روم(،  223

(،  17  /6  همان:)  آیدا اسقف پذیرفتار نمیخواهد تا وی را به کار گمارد امّکند و از او میمردی دبیر معرفی می   ،اسقف

  ؛ رداش وادانیخواهد تا به کار شباکند و مییصر مردی شبان معرفی میگشتاسب خود را به سرشبان ق  سرزمین روم،در  

کند پوراب  فی می مردی آهنگر معر  ،آهنگرگشتاسب خود را به پورآب  ،  (18  /6  همان:)   افتداما تقاضای او مقبول نمی

گشتاسب  ،  (19  / 6  همان:)  خواهد عذر او را می  ، شکندمیهم  درک را  پت   ،ا چون با نخستین ضربتگمارد امّاو را به کار می 

دارا و  (، در داستان  18/  6  همان:)  برای اینکه شغل ساربانی را بگیردکند  ان معرفی می ربان مردی شتربخود را به سا
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  (388-386 /  6 همان:)   کندخود را سفیر اسکندر معرفی می و حفظ جانش  هویتبرای پنهان کردن  اسکندر ،اسکندر 

خورد و از بیم آنکه به اسارت آنان  برمیبه کاروانی از تازیان    ، پرویز در راه پناهیدن به رومز،  خسرو پرویدر داستان  

ریغ  پرویز، پرویز در شهر اوداستان خسرو، در  (70  /9  همان:)کند  میازرگانی مهران ستاد نام معرفی  خود را ب  ،درآید

  /9همان،  )کند معرفی می   ، ی وی برای قیصر استکهتری از کهتران شاه ایران که حامل پیامی از سو ،را به راهب  خود

سر  ا چون آسیابان  امّ   ؛بردخوردن از برسام به آسیا پناه مییزدگرد پس از شکست  ،گرد و آسیابانیزد ، در داستان  (73

ان  شناساند و آسیابان با نازی گریخته از چنگ سپاه توران میخود را به سرب  ،شودرسد و کیستی او را جویا میمی

 . (353-352 /9 همان: )  توان این موارد را کشف کردمی ، کندکشکین و تره از او پذیرایی می 

در شاهنامه، دشمنان برای تضعیف روحیه و دروغگویی به قهرمان و قهرمان به دلیل ماندن  :  پوشی و کاربرد آنهویت  (7

کردند. این  میا پنهان  خود ر  هویت  ،در مکانی، حفاظت از جان، پنهان شدن، نفرت داشتن، فرار، جلب اعتماد و ترس

بهرام   (، 223 –  222 -182 –  180 / 2)همان:  های رستم و سهراب توان در داستانرا میبرآمیزی رنگ و   موارد نیرنگ

گشتاسب در سرزمین   (،366 – 365 /5)همان:  جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب(، 415 – 414 /7)همان:  و سپینود

  (،  388  –   386:  6)همان، ج  ندردارا و اسک  (،197:  6)همان، ج    هفت خوان اسفندیار (،  651  –  599:  6)همان، ج    روم

  / 9)همان:    خسرو پرویز  (،234  –   7/232  )همان:  جنگ در پادشاهی شاپوراردشیر(،  96  –  91:  7)همان، ج    اسکندر 

 مشاهده کرد. (148 – 147 /7)همان:   اردشیر و کرم هفتواد و (164 – 160

 پوشی و دگرچهری در ادیسۀ هومر هویت زی از منظر  برآمیررسی و شرح و کاربرد نیرنگ و رنگب  .3

توان چنین نوشت که  پوشی و دگرچهری میبرآمیزی از منظر هویتپیرامون نیرنگ و رنگ   هومر  ۀکتاب ادیسبا بررسی  

یکم هیچ موردی از این منظر یافت نشد و در    در سرودهای یازدهم، دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم، هجدهم و بیست و

و ظاهر اندام، ناشناس  ها، تغییر لباس، تغییر چهره  در آنآمیزی  بررنگ و    نیرنگ   عمده بار معنایی ها نیز  ی سرودهمابق 

نجات    ،رهایی  ، جهت یاری رساندن  ،. این تغییرات توسط خدایاناستکردن )بازیگری(  بازی   ، نقش پوشیهویت  کردن، 

  در زیر به شرح  کامل نیرنگرساند.  نها را به اهداف و آرزوهایشان می آگیرد و  جویی قهرمانان داستان انجام میهو چار

 پردازیم.ادیسه می کتاب  در  برآمیزیرنگ و 

ها که اولیس  آید. در غیاب پوزیئدون خدای دریانه به شکل منتس دوست اولیس در می: آتابیات سرود نخستین 

کنند  میخدایان انجمنی بر پا  ،تروا را در بازگشت به موطن خود آواره ساخته است ،اندیش جنگ قهرمان دالور و چاره

سپس آتنه خداوند    شوند.به بازگشت وی مصمم می   ،اولیس است  زئوس که هوادار و پشتیبان   ردخت  ، و به درخواست آتنه

آتنه در    (7:  1385هومر،  )  شودتلماک ظاهر می   ، بر فرزند وی  صورت منتس یکی از دوستان اولیسخرد و تدبیر به

ش به دست بود. سیمای میهمانی  نزوبین مفرغی  اولیس بر آستانه سرای فرود آمد،  سرزمین ایتاک در برابر طاق سرای

گفت و چون    را   این سخنان   ،آتنه که دیدگان فروزان دارد    (11-10  همان: )  س فرمانروای تافوس را به خود داد منت

 .(17)همان،  شود پر بگشاداپدید میای نپرنده

ۀ  در میدان شهر گرد آمدند. خواستگاران از رفتن از خانن روز مردم ایتاک به دستور تلماک  فردای آ:  سرود دومابیات  

دریا رفت و    ۀداری کردند و خواهش تلماک را که خواستار کشتی و دریانورد بود نپذیرفتند. تلماک به کراناولیس خود

به سیمای مانتور آتنه مدد خواست. وی  بدین گونه درخواست    (23  همان:)  پدیدار شد و یاری خود را وعده داد  از 
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(  31 همان:) را به خود گرفته بود.  رکرد، آتنه که در چند گام دورتر از او پدیدار شد، نزدش آمد: سیما و بانگ مانتومی

ت و به هر رف ه سیمای تلماک به همه جای شهر میای دیگر پخت. بان دارد، اندیشهای که چشمان فروزآنگاه آتنه، الهه

از سوی دیگر    (35  )همان:.  داشت شب نزد آن کشتی تندرو گرد آیندهمه را وامی  .انگیخترسید، وی را برمیمردی می 

  ما و بانگ مانتور درآمده بودخواند. به سیرا از تاالر بزرگ بیرون    رو به تلماک کرد، او  ، آتنه که دیدگان فروزان دارد

 .()همان 

سانی  راند به سیمای همای از آنجا رفت. همۀ ک   چون چنین سخن   ، آتنه که چشمان فروزان دارد:  سرود سومابیات  

 . (48 هراسان شدند )همان: ،که او را دیدند

خاطر شد. آتنه شبحی به سیمای ایفتیمه نزد او  پریشانایشان پی برد،  اندیشۀ  : پنلوب که بر  سرود چهارمابیات  

  . (53)همان،    که تلماک را در آن گرفتار کندآنسوی کمینگاه رفتند به امید  او را دلگرمی دهد. خواستگاران بهفرستاد تا  

های آخایی  که در نزدیکی کشتی  گری ساخته بود یوزهربرای اینکه خود را پنهان کند خود را مانند مردی تهیدست د 

توانستند چیزی ببینند تنها من با این  شهر مردم تروا درآمد، ایشان نمی  بدانسان تازگی داشت. پس با این سیما به

نژاد به سیمای جانوران  تلماک در السدمون پیرمرد آسمانی  در سر راه   . (61-60  ون او را شناختم )همان: دگرگ  ۀجام

اک که قبل از  اما تلم  ،آیدبرگ بلند درمیو  ژدها، پلنگ و خوک بزرگ و به شکل درختی با شاخ  محتلفی مانند شیر، ا

که اولیس زنده    دهدشود و پیرمرد به تلماک خبر میمیاو پیروز    راه دستگیر کردن او را گفته، بر  آوردیدار او، الهه نام

آنگاه آتنه که چشمان فروزان    (70-65  همان:)  خود زندانی کرده است   ۀدریا وی را در جزیر  ۀ است و کالیپسو فرشت

ی او،  افتیمه دختر ایکاریوس جوانمرد که شو  ای پخت. شبحی را برانگیخت و سیمای زنی به آن داد.تازه  ۀاندیش  ،دارد

 . (77 اوملوس جایگزین در فرس بود )همان:

به درخواست آتنه بازگشت اولیس را روا داشتند. هرمس   ،انجمن دیگری که خدایان فراهم کردند: سرود پنجمابیات 

  در آنجا بود، ببرند دستی که اولیس دور ۀشمار او را به جزیربیهای ی الیکایی درآورد و گذاشت خیزابهخود را به سیما

  سیمای یک الیکایی که ثیر خود را به دریا انداخت، پس به  تأاز    ، )هرمس( چون از پیری گذشت  .(81:  1385)هومر،  

اولیس در    رد.بمی  فرو  را در آب شورهای زورمند خود  گیرد و بال هی میناپذیر مادر کشاکش جان او باز دریای آرام

ها  ابهاز خیز  ،کند یمای یک مرغ الیکایی که پرواز می ها گرفتار شد و اینو دختر کادموس دلش بسوخت. به سخیزابه

روپوش خود را به او داد، سپس به سیمای یک مرغ الیکایی    ،الهه )اینو( چون چنین سخن گفت  .(89  بیرون آمد )همان:

در    ( آتنه: )سرود ششمابیات  .  (90  )همان:  را پوشانید   های سیاه اوخیزابهدوباره در دریای پر کشاکش فرو رفت و  

در دلش گرامی بود دختر دیماس که از داشتن  نشینی همسال او که  ش ایستاد و آغاز کرد به سیمای همباالی سر

تر کرد و  گوشتخوشاو )اولیس( را زیباتر و  آتنه دختر زئوس    .(96  :1385هومر،  )  ها نامور بود با او سخن بگویدتیکش

ای که  آتنه الهه  سرود هفتم:ابیات  .  (102  نند گل سنبل از سرش آویزان کرد )همان:پیچیده مادرهمموهای وی را  

    .(108 )همان: به پیشباز وی )اولیس( آمد  ،ای با خود داشتبه سیمای دختر کوچکی که کوزه ،اردچشمان فروزان د

شهر رهسپار    آوران آلسینوئوس دوراندیش درپاالس آتنه به سیمای یکی از پیامدر این میان    :هشتم  ابیات سرود 

ای راهنمایان و  »گفت:  به او می   ، شدران قوم که نزدیک میبازگشت اولیس جوانمرد بود. به هریک از پی  ۀ بود، در اندیش

جا بیایید به میدان شهر بروید، خواهید دید از میهمانی سخن خواهند گفت که دیروز به  ی زنان مردم فئاسی، از اینرأ
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)هومر،  نند دیدار خدایان است  آلسینوئوس دوراندیش رسیده است. پس از آنکه در دریا سرگردان بوده دیدارش هما  ۀخان

  .(125  همان: )  نه را گذاشت سپس بانگ برافراشتنشا  ، آتنه که سیمای مردی به خود داده بود  .(120  -119:  1385

خوشدل بود که در آن انجمن همراهی    . شاد شد  ،ودنژاد که آن همه رنج برده بوی چنین سخن گفت و اولیس آسمانی

 .(126 همان:)  میان مردن فئاسی سخن گفت تر در از آن پس با دلی گرم .سازگار داردچنین 

ایشان خوراندسرود دهمابیات   به  به جز    ،: مهر دارویی که آن زن جادوگر  بچه خوک درآورد.  به سیمای  را  همه 

هر    )سیرسه( داروهای شوم در جام ریخت تا  .(157  همان:)  همه چیز را برای اولیس حکایت کرد اوریلوکوس که آمد  

چوبی بر ایشان   ، گونه یادی از سرزمین پدری را فراموش کنند. چون آن نوشابه را به ایشان داد و همه آن را آشامیدند

ها را به هم زده  آنها، پیکر  ها، پشم آنرا برد در آغل خوکان خود زندانی کرد. ایشان سر خوکان بانک آن  زد و ایشان 

دیگری    و به هر یک داروی میان ایشان گذشت    از  .(165  )همان:  ایشان مانند پیش به جای مانده بود  بودند، اما خرد

دوباره آدمیزادگان    .ریخت، فرواندامشان را پوشانیده بود  ،توانا داده بود  ۀهایی که آن داروی شوم که سیرسزد. پشم

 .(169 و با  قامتی بلندتر )همان: تر از آنچه پیش از آن بودند. بسیار زیباترشدند. جوان

سوی  گرفته است. به سیمای چوپان جوانی بر او آشکار شد و اولیس از  : آتنه گرد وی را از مه فراسرود سیزدهمابیات  

آن الهه چون    .کوشید او را از مردم اقریطس بپندارند که بدانجا پناه آورده است  ،خود از ترس آن که مبادا فریب بخورد

شبانی نوخاسته، بسیار دلربای   آتنه به سیمای جوانی نزدیک او آمدقیقی خود بازگشت، خود را شناساند. به سیمای ح 

و چوبدستی در دست  دو تا نازک بر دوش داشت. پا افزارهایی در زیر پا    پستکی  چنان که پسران شاهزادگان هستند.هم

اوالهه  ،آتنه با دست  نواخت  ای که دیدگان فروزان دارد، لبخند زد و  زیبا و    .)اولیس( را  اندام زنی  به  باال و  بلندوی 

آدمیزادگان تو را نشناسند.    ۀکنم که همکاری می   (.213-222  )همان:  آمده بوددرندانه  دست در کارهای هنرمهچیر

خیز تو چین خواهم داد، موهای زرین را از سر تو فرود خواهم ریخت تا هر که تو  سبک روی اندام  پوست زیبای تو را  

ن  اخواستگار  ۀتار خواهم کرد تا در برابر هم  ،از تو بیزار شود، دیدگاه تو را که پیش از این آن همه زیبا بود  ،بیندمیرا  

آتنه چوبدست خود را بر او زد.    .(226-225  همان:)  زشت بنمایی  ،ای جای گذاشتهود بهزن و پسرت که در سرای خ

د. موهای زرینش را از سرش فرو ریخت. پوست مرد بسیار  دار کرهای سبک خیزش چین او را بر روی اندامپوست زیبای  

ای  ن پوشش ژندهجای ت  تار کرد. به  ،همه زیبا بودآنپیش  های او گذاشت و دیدگانش را که از آن  اندام  ۀ هم  پیری را بر 

تن او انداخت. پوست فراخ    بر  ، آلوده شده بودود  بانگسیخته و چرکین که از دودهای  همازای ستبر  تنهفرسوده و نیم

  بند به او دادجای جامه  هو پر از سوراخ با ریسمانی بی ناهنجار  ابر او پوشانید. سپس چوبی و چنته  گوزن تندری را 

های انبود  گسیخته و چرکین از دودههمازای ستبر  تنهای فرسوده و نیمپوشش، ژندهتنجای    . به(226:  1385)هومر،  

ای ناهنجار و پر از  با او پوشانید. سپس چوبی و چنته  تن او انداخت و پوست فراخ گوزن تندروی را  بر  ،آلوده شده بود

 . (227 همان:)بند به او داد  جای جامه سمانی بهسوراخ با ری 

سیمای نخستین  تنه آخوشی رسیدن پسرش را به پنلوپ بگوید. اولیس که به شهر رفت تا به :شانزدهم سرود اتیاب

سنگین    ۀاز آستان  آنگاه تلماک به کلبه اندرون شد و  .(265همان:  )  خود را به پسرش شناساند  ،را به او باز گردانده بود

اما تلماک از سوی خود وی را بازداشت    ؛ دنشیمن خود را به او بده  پدرش اولیس برخاست  ، رفتچون پیش می   گذشت.

جاست یکی برای من آماده  این مردی که این   . ای بیگانه، ما نشیمن دیگری در روستای خود خواهیم یافت»  و گفت:
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پیرمردی  ( اولیس به صورت  267-266:  1385هومر،  )  فت و پدرش رفت جای خود را بگیردخواهد کرد. چنین سخن گ

  کند جو میوپرسکاخ و خواستگاران زنش    بارۀکند و از او درخود را برای تلماک آشکار نمی  هویتبان  کومهۀ  در کلب

در کارهای    باال و سیمای زنی را به خود داده بود که زیبا و بلند  .آتنه خود بر در کلبه پدیدار شد  ( 269-268  همان: )

آتنه این سخنان را گفت    (270  خود را به اولیس نشان داد )همان:تنها    بر در کلبه ایستاد و  .دست بودچابک استادانه  

اش پوشانید، اندام او  ای را بر سینهتنهسته بود و نیمو چوبدست زرین خود را بر او زد. نخست باالپوشی را که خوب ش

ه  گوشت شد. ریشی که بهایش پرگون خود را دوباره یافت، گونهگندمتر و جوانیش را بیشتر کرد. وی پوست را کشیده

  دیگر او را به چوبدست را به او زده و بار  . (271 -270: 1385)هومر،  ا فرا گرفت اش رزیبایی بود، گرد چانه رنگ سیاه 

پس از آن  :  ابیات سرود هفدهم(.  279همان:  بر پیکر او پوشانده بود )ی ناچیزی  هاجامه  .آورده بودپیرمردی در  ۀگون

های  ندهجست و جز ژیاری می   آمد، از چوبی  اندرون تاالر  گری پیر و تهیدست بهزودی اولیس به سیمای دریوزهبه

بر بود  (291  همان:)نداشت    ناچیز چیزی در  نرم شده  او  ،خواستگاران که دلشان  از  ؛چیزی دادند  به  این    اما  دیدن 

 .(292 همان:) پرسیدند می دیگرناشناس در شگفت بودند و از یک

 ادیسه  در  دگرچهریپوشی و و کاربرد هویت انواع  .4

در چهار سرود    ، : قهرمان داستان اولیس برای اینکه ناشناس باشد و به هدف خود برسدو کاربرد آن  تغییر لباس   (1

را    برآمیزیتوان این فریب و رنگ هم می، شانزدهم، هفدودهای چهارم، سیزدهمشود. در سرل به لباس گدایان میمبدّ

گری  یوزهردخود را مانند مردی تهیدست    ، برای اینکه خود را پنهان کندسرود چهارم: )اولیس(  ابیات:    مشاهده کرد. 

ردم تروا درآمد، ایشان  سان تازگی داشت. پس با این سیما به شهر م  های آخایی بدانساخته بود که در نزدیکی کشتی

ببینندنمی با    .توانستند چیزی  را  تنها من  او  به جای  سرود سیزدهم:    .(61-60  :همان)  شناختماین جامۀ دگرگون 

تن او انداخت   بر  ،های انبود آلوده شده بودگسیخته و چرکین از دودهازهمتبر  ای ستنهای فرسوده و نیمپوشش، ژندهتن

بند  ای جامهسمانی به جای ناهنجار و پر از سوراخ با ری با او پوشانید. سپس چوبی و چنته  و پوست فراخ گوزن تندروی را

ی  هاجامه .آورده بودپیرمردی در ۀدیگر او را به گون  چوبدست را به او زده و بارسرود شانزدهم:  (227 همان:) به او داد 

گری پیر و  زودی اولیس به سیمای دریوزهبهن  پس از آسرود سیزدهم:  (  279  همان:)  ناچیزی بر پیکر او پوشانده بود

   .(291 همان:) بر نداشتدرهای ناچیز چیزی ژندهجست و جز تاالر آمد، از چوبی یاری میندرون تهیدست به ا

و دیگر خدایان یونانی  خرد و تدبیر    ۀ هومر آتنه دختر زئوس الهۀ  : در ادیسو کاربرد آن  ظاهر و اندام   ۀچهرتغییر  (  2

آورند و بدون توجه  میهای مختلفی درقهرمانان داستان خود را به شکل  ، کبرای کمک و یاری رساندن به اولیس و تلما

دهد  مان اصلی داستان را تغییر شکل میقهر ، آتنه اولیس  پذیرد. گاهی الهۀ کان این تغییر شکل صورت میم   به زمان و

سرودهای نخستین، دوم، سوم،  توان در  د. این نوع تغییرات را میهای خود دست یابراحتی بتواند به خواستهبهکه او  

  آید میدرشکل منتس دوست اولیس    ( آتنه بهالف ، مشاهده کرد.  چهارم، پنجم، ششم، هشتم، دهم، سیزدهم، شانزدهم

 ولیس برود.گوید که به دنبال پدرش او به تلماک می

آید. در غیاب پوزیئدون خدای دریاها که اولیس  میدر، آتنه به شکل منتس دوست اولیس  سرود: در نخستین  ابیات

کنند و  میپا برخدایان انجمنی  .اندیش جنگ تروا را در بازگشت به موطن خود آواره ساخته استچارهقهرمان دالور و 
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. سپس آتنه خداوند  شوندبه بازگشت وی مصمم می ،ستس ابه درخواست آتنه دختر زئوس که هوادار و پشتیبان اولی

آتنه در سرزمین    (7  :همان)  شودبر فرزند وی تلماک ظاهر می  خرد و تدبیر به صورت منتس یکی از دوستان اولیس 

س  : زوبین مفرغیش به دست بود. سیمای میهمانی منتی اولیس بر آستانه سرای فرود آمدایتاک در برابر طاق سرا

   .(11-10 :همان) تافوس را به خود داد فرمانروای 

 گشاید.  نخستین آتنه به شکل پرنده پر می سرود  ب( در

کند که در جستجوی پدر برآید و برای آگاه شدن از حال پدر سفر کند و  میاولیس را دلیر    ، تلماک پسر آتنهابیات :  

وفای وی در کاخ  بابا و غنیمت شمرده و به خواستگاری زن زی هم در برابر گروه امیران و توانگرانی که دوری اولیس را  

ای  پرندهاین سخنان گفت و چون    ، آتنه که دیدگان فروزان داردپایداری کند.    ، کنندوی را تباه می  اند و ثروتگرد آمده

 (. 7و  17 همان،)پر بگشاد   ، شودناپدید می

کرد، آتنه که در چند گام دورتر از او پدیدار شد، نزدش آمد: سیما و بانگ  درخواست میبدین گونه  سرود دوم:    ابیات

را از تاالر بزرگ    از سوی دیگر آتنه که دیدگان فروزان دارد رو به تلماک کرد، او   (31  :همان)  ر را به خود گرفته بودمانتو

ورد  آمیآتنه خود را به شکل تلماک در د( در سرود دوم(.  35 :همان)سیما و بانگ مانتور درآمده بود.  بیرون خواند. به

خود را    ، کند. آتنه برای اینکه بتواند برای سفر تلماک کشتی و دریانورد آماده کندو به تلماک برای سفرش کمک می

 .(23 همان:)  کندو برگ سفر او را آماده میو ساز  خواهدآورد و از آنها کمک میمیدرماک به شکل تل

  . رفته سیمای تلماک به همه جای شهر می ب .ای دیگر پختاندیشه ، ای که چشمان فروزان داردابیات: آنگاه آتنه، الهه

:  1385هومر،  )  رو گرد آیندتندشب نزد آن کشتی    داشتمه را وامیانگیخت. هرسید، وی را برمیبه هر مردی که می

ت با نستور به شکل همای شده و  آورد. آتنه بعد از صحبمیدرآتنه به سیمای همای خود را  ه( در سرود سوم  .  (35

و( در  .  (  48   :همان)از آنجا رفت  چون چنین سخن راند به سیمای همای    ،ابیات: آتنه که چشمان فروزان دارد  رود.می

خواهد که از پدرش استر و گردونه  آورد و از او میائا خود را درمیسال نوزیکهمسرود ششم، آتنه به سیمای دختری  

هشتم، آتنه خود را به سیمای مردی   در سرود (.96)همان:   رودو به پیشباز اولیس می به رختشوی خانه برود   بگیرد و

دل باشد که در آن انجمن همراهی چنین سازگار  خوشگذارد تا اولیس دلخوش شود و  میآورد و نشانه برای بازی  میدر

وی چنین    (125  ،همان) نه را گذاشت سپس بانگ برافراشت.  نشا  ،ابیات: آتنه که سیمای مردی به خود داده بود  دارد.

خوشدل بود که در آن انجمن همراهی چنین    .شاد شد  ،بودنژاد که آن همه رنج برده  سخن گفت و اولیس آسمانی

 ( 126 همان:) میان مردم فئاسی سخن گفت تر دررماز آن پس با دلی گ  .سازگار دارد

باال و در  به خود داده بود که زیبا و بلند  سیمای زنی را   . آتنه خود بر در کلبه پدیدار شددر سرود شانزدهم  ابیات:  

بیستم  سرودۀ  در    (270  :همان)  تنها خود را به اولیس نشان داد  بر در کلبه ایستاد و  .دست بودچابک کارهای استادانه  

این همه مردان کامیاب    چگونه تنها در برابر اندیشید:با خود می .غلتید، دو دل بوداولیس از این سوی به آن سوی می 

سیمای زنی را به    . در کنار وی پدیدار شد  .ا آتنه از آسمان فرود آمدامّ  ؟ یابدمیشرم دست  بر خواستگاران بیو  شود  می

این  رین آدمیزادگان چرا هنوز بیداری؟ تای بدبخت: »و این سخنان را به او گفت باالی سرش ایستاد در .خود داده بود
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هومر،  )  «تواند آرزوی آن را داشته باشدمیپسری بدانگونه که پدری    .زنت با پسرت در این خانه است  .خانه از آن توست

1385 :338) . 

سر  هم  ای جلوگیری از گریه و زاری پنلوپ آتنه بر.  رودمی   به سیمای زنی برای دلداری پنلوپ   در سرود چهارم شبحی  

شبحی را به سیمای زنی به    ، زدپسرش تلماک به سرش می  ود بای که در نکنندههای ناراحتاولیس برای فکر و خیال

تلماک در    چهارم در سر راه  ۀدر سرود.  (77  همان:)  تلماک به او دلداری دهد  بارۀدرسرای او فرستاد تا در خواب و رویا  

تلفی مانند شیر، اژدها، پلنگ و خوک بزرگ و به شکل درختی با  خنژاد به سیمای جانوران م السدمون پیرمرد آسمانی

شود  میاو پیروز    راه دستگیر کردن او را گفته، بر  آورناما تلماک که قبل از دیدار او، الهه  آید امّمیبرگ بلند درو  شاخ  

  زندانی کرده است    خود  ۀ دریا وی را در جزیر  ۀ که اولیس زنده است و کالیپسو فرشت  دهدخبر می لماک  و پیرمرد به ت

   .(70-65 همان:)

آتنه برای اینکه قهرمان داستان به هدف و آرزویش    ۀادیسه اله در منظومۀ    :و کاربرد آن  ت ناشناس شدن أ ( به هی3

و شکست خواستگاران( جام راندن  بپوشاند  ۀ)بیرون  زمانمکان  در   ، عمل  و  اها  پیرمردی  های مختلف  به شکل  را  و 

شود. در سرود  در ادیسه دیده می سیزدهم  . در سروده رساند شدن به هدف خود میبا ناشناس آورد و او تهیدست درمی

او را    برای اینکه او را ناشناس کند و آدمیزادگان  ،اولیس شهر او )ایتاک( را نشان داد  آتنه بعد از اینکه بهسیزدهم  

 آورد.  او را به صورت پیرمرد درمی ،رگردداش ببه خانه و کاشانه نشناسند و

خیز تو  سبک آدمیزادگان تو را نشناسند. پوست زیبای تو را روی اندام    ۀ کنم که همکاری میسرود سیزدهم:    ابیات

از تو بیزار شود، دیدگاه تو را که    ، بیندچین خواهم داد، موهای زرین را از سر تو فرو خواهم ریخت تا هر که تو را می  

بود این آن همه زیبا  از  برابر هم  ،پیش  تا در  به جای  خواستگارن زن و پسرت که در سرای خ  ۀتار خواهم کرد  ود 

او زد  .(226-225  :همان)  زشت بنمایی   ، ایگذاشته بر  اندامآتنه چوبدست خود را  بر روی  او را  های  . پوست زیبای 

های او گذاشت  اندامۀ  هم  دار کرد. موهای زرینش را از سرش فرو ریخت. پوست مرد بسیار پیری را برچینخیزش  سبک 

بود زیبا  همه  آن  پیش  آن  از  که  را  دیدگانش  جای    ، و  به  کرد.  نیمژندهپوشش  نتتار  و  فرسوده  ستبر  تنهای  ای 

بر او پوشانید.    تن او انداخت. پوست فراخ گوزن تندری را   بر  ، آلوده شده بودود  بانگسیخته و چرکین که از دودهای  هماز

زودی  بهپس از آن  .(226 :)همان بند به او دادجامهجای  جار و پر از سوراخ با ریسمانی بهای ناهن سپس چوبی و چنته

های ناچیز چیزی  ندهژجست و جز  درون تاالر آمد، از چوبی یاری میتهیدست به انو    گری پیرهاولیس به سیمای دریوز

دیدن این ناشناس در شگفت   ا از چیزی دادند امّ به او ،خواستگاران که دلشان نرم شده بود .(291،همان) بر نداشت در

 (. 291و  292 همان:)  پرسیدند می دیگربودند و از یک

.  شودمیس توسط قهرمان انجام  خبرگیری و تجسّ ۀ  به انگیزوشی  پهویتادیسه،    ۀدر منظوم:  پوشی و کاربرد آنهویت(  4

مشاهده کرد. ابیات: در سرود شانزدهم اولیس به  ،  توان در سرودهای شانزدهمبرآمیزی را میرنگ ن مورد فریب و  ای

اخ و خواستگاران زنش  ک   بارۀکند و از او درخود را برای تلماک آشکار نمی   هویتبان  کومهۀ  صورت پیرمردی در کلب

چون پیش می رفت    سنگین گذشت.  ۀاز آستان  آنگاه تلماک به کلبه اندرون شد و  .(269- 268همان،  )  کندوجو میپرس

ای بیگانه، ما  »بازداشت و گفت: وی را  ، ا تلماک از سوی خودامّ برخاست که نشیمن خود را به او بدهد،  پدرش اولیس 
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یکی برای من آماده خواهد کرد. چنین سخن   ،جاستاین مردی که این .نشیمن دیگری در روستای خود خواهیم یافت

   (. 267 -266همان، ) «فت و پدرش رفت جای خود را بگیردگ

  .کردن دانستتوان به عنوان نقش بازیهومر بعضی از تغییر اشکال را میۀ در منظوم: و کاربرد آن  کردن زی نقش با (4

آیند و نقش  به شکل افرادی درمی  ، دفی که دارندهای داستانی به فرمان خدایان بنا به اقتضای هتخدایان و شخصیّ

 پوشانند. عمل میۀ کند و به مرادها و اهداف قهرمان جامها را بازی میآن

گوید که به  و با نقش بازی کردن به تلماک می   آیدتنه به شکل منتس دوست اولیس درمیآ  ،الف( در سرود نخستین

  35-  31  همان، )کند نقش او را بازی میرسانی به تلماک  آتنه برای یاری  ،ب( در سرود دوم  دنبال پدرش  اولیس برود.

– 373 -413). 

 برآمیزی در شاهنامه و ادیسهرنگ. تشابه و افتراق نیرنگ و 5

 ادیسه و شاهنامه در دگرچهری   و  پوشی هویت منظر از برآمیزیرنگ و نیرنگ تشابه.5.1

  های شباهت  که  دهدمی  نشـان  مختلـف  هـایفرهنـگ   ایاسـطوره  هـایروایت  در  قهرمانان   مقایسۀ  و   مطالعه

  دو   این  .(71:  1395  داری،تمیم  و   لک )  ددار   وجود  هـاآن  گیـریشـکل  فرآینـد   و  هـااسطوره  این  میان   انگیزیشگفت

  غربی   آسیای   های آیین  و   اساطیر  از   برگرفته  ایـران  اسـاطیر  چـراکـه  ؛ دارنـد  هـم   با  زیادی   تطابق  یونانی   و  ایرانی   حماسۀ

. انـدپذیرفتـه  اثـر  و  گذاشته  اثر  هاآن  بر  و   اندکرده  برقرار  ارتباط  دیگر،  ملل  اقـوام  با  دیگر،  های سرزمین  مردم   که  است

 خود  نیز  یونانیـان  و  رودمی  شماربه  واروپایی  هند  اساطیر  از  خود  این  و  است  آریایی  اساطیر  خانوادۀ  از  ایرانـی  اسـاطیر

  نور،  و  ظلمت  نبرد  هایاندیشه   کـه  است  بدیهی .  کردندمی   مسافرت  باختر  به  که  بودند  اروپاییان  و  هند  از  شاخه  یک 

  بستر  در   بودند،   معتقد   بدان   آنها   اجداد   که   ایرانیان   و  یونانیان   آیین   در   خدایان   تعدّد   به   اعتقاد  و   تاریکی   و   روشنی 

  آن   و  سـو  ایـن  در  اجدادمان  های سنت  میان  هایشباهت  به  دو   این   میان  شـباهت  در.  اسـت  بـوده  موجود  اذهانشان 

  ادیسه   و  ایلیـاد  هایافسـانه  قهرمانان.  است  شده  منتقل  فردوسی  به  هومر  آثار  روح  اینکه  و  آوریممی  ایمـان  دنیـا  سـوی

  وجود  راستی به  بلکه   ؛سرنوشت  سـاختۀ  نـه  و  انـدبـوده  موهـوم  نه   آتن  مردم   چشم   در   اند، پهلوانی  دوران   به  متعلق   که

. آتـن  دموکراسی  عصر  از  دورافتاده  و  یافته پایان  کلی   به  روزگـاری  در   اند، زیسته  دیگر  روزگاری   در   منتهی   اند،داشته

  بـدون  را  هـااین  از  یـک   هر  نیز  فردوسی.  است  قهرمانان  خردمندی  حکومت  ادیسه  و  قهرمانـان  دالوری  حکومـت  ایلیـاد

  در   هاییشباهت منظومه دو این  بررسی با است  بدیهی(. 126: 1384 نیساری،)  داندمی  وبال حکم در و ناقص دیگـری

  که   شودمی  دیده  بودن  ناشناس  پوشی،هویت  و  چهره  تغییر   و  لباس  شدنمبدّل  از  برآمیزیرنگ   و  نیرنگ   کارگیریبه

  و   بررسی  به  اینک .  رسندمی  خود  متفاوت  مقاصد  به  برآمیزیرنگ   و  نیرنگ   این  به  توسّل  با  دو  هر  ها داستان  هایآدم

 : پردازیممی  آثار  این های شباهت شرح
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  ها شخصیّت  و  هاآدم  اثر  دو   این  در .  است  آثار  این  انکارناپذیر  هایشباهت  از  یکی  موضوع  این لباس:  تغییر  در  شباهت (1

  موضوع   این.  شودمی  انجام  مکانی   و  زمانی   مختلف   هایموقعیت   در   تغییر   این   و  رسندمی  خود   مقاصد  به  شدن  مبدّل   با

 .شودمی دیده  ادیسه و  شاهنامه هایداستان در

  این   قهرمانان  لباس   تغییر  شباهت   به  ادیسه  و   شاهنامه  مقایسۀ  با:  اماکن  به  شدن   وارد   برای  لباس  تغییر   در   شباهت(  الف

.  برندمی  بهره  تلبیس  هنر  از  هدفشان  مورد  های مکان  به  شدن  وارد  برای  قهرمانان  اثر  دو   هر  در  که  بریممی  پی  اثر  دو

(  272-264  /1  همان، )  نریمان  کین (  196-192  /6  :1382  فردوسی،)  اسفندیار  خوان  هفت  هایداستان  شاهنامه  در

  های داستان  قهرمانان   همۀ(  209-2/208:  همان)  سهراب  و   رستم(  152-7/150:  1382  فردوسی،)   هفتواد   کرم  و   اردشیر

  داستان   قهرمان  چهار  سرود  در  ادیسه  در  و  شوندمی  وارد  ،است  دژ  که  نظرشانمورد  مکان  به  لباس  تغییر  با  ذکرشده

  لباس   تغییر(    291-  279  همان،)  کاخش  تاالر   و(    61-60:  1385  هومر،)  کشور   و  شهر   به  شدن   وارد   برای  اولیس

 است.  مختلف اماکن  به ورود انگیزۀ به لباس تغییر تشابه، این  دالیل  ۀعمد از . دهدمی

  به  لباس   تغییر  برآمیزیرنگ   و  نیرنگ   ادیسه   و   شاهنامه  مقایسۀ  با :ماندن  ناشناس  خاطر  به  لباس  تغییر  شباهت(  ب

-264  /1  :1382  فردوسی،) نریمان  کین هایداستان  در تشابه  این.  کرد مشاهده  توانمی  را  قهرمان  پوشیهویت   انگیزۀ

  سه   در.  (291:  1385  هومر،)  دارد  وجود  ادیسهو    شاهنامه  در(  186:  2ج  همان،)  آفرید  گرد  و  سهراب  جنگ   و(  177

  با   ادیسه   قهرمان   اولیس  و  مردانه   رزم  لباس   با   گردآفرید  و   بازرگانان   هیأت   به  رستم   اثر،  دو   این   از   شده  ذکر  داستان 

  .کنندمی  ناشناس  را خود  گدایان پوشش

  لباس  تغییر برشمرد، اثر دو  این  مقایسۀ  از  توانمی که  تشابهی  دیگر از  :اطّالعات آوریجمع  در  لباس  تغییر  شباهت ( د

  در .  دارد  وجود  ادیسه  شانزدهم  سرود  و  شاهنامه  شاپور  داستان  در  شباهت  این.  است  اطّالعات  یافتن  انگیزۀ  به  قهرمان

  فردوسی، . )آیددرمی  بازرگانان  هیأت  به  قیمتذی   و  مهم  اطّالعات  یافتن  برای  ذواالکتاف  شاپور  شاپور،  داستان  شاهنامه

  برای  را   خود   هویت  بانکومه  کلبۀ   در   پیرمردی   صورت به   اولیس   ، شانزدهم  سرود   ادیسه  در  و   (227-172/  7  :1382

  .(269-268 :1385 هومر،) کند می جووپرس زنش  خواستگاران و  کاخ بارۀدر او از  و کند نمی  آشکار تلماک

  چشم   به  شاهنامه   و  ادیسه  در   که   است   مواردی  از  دیگر  یکی  ظاهر  و  چهره  تغییر :ظاهر  و   چهره  تغییر  در  شباهت (2

  چهارم،   سرودهای   و  شاهنامه  رستم   خوانهفت  و   اسفندیار   خوانهفت  های داستان  در  توانمی  را   تشابه  این .  خوردمی

  هاانسان  و  جادوگرها   کامل  چهرۀ  تغییر  ،کرد  ذکر  مورد  این  برای  توانمی  که   شباهتی.  کرد  پیداشانزدهم    سیزدهم،   ششم، 

  مجبور  جبر اثر بر ،برندنمی  پیش از  کاری  وقتی  و  آینددرمی   حیوانات شکل به آثار  این  در  جادوگران . است آثار  این  در

  اند کرده  که  ی یجادو  از   جادوگران   استیصال   زمان   در   چهره  تغییر  اثر،   دو  هر  در .  گردندباز  خود  اصلی   هیأت   به   شوندمی

-شگفت   از  یکی  و  شده  متجلّی   اثر  دو  هر  در  شباهت  این.  گیردمی   انجام  ،شده  پیروز  آنها  بر  قهرمان  و  نشده  کارساز  و

  فردوسی، )   اسفندیار،  خانهفت  داستان  شاهنامه  در  توانمی  را  شباهت  این.  است  آثار  این  هاینیرنگ   و  فریب  انگیزترین

   .(70-65: 1385 هومر،) کرد  مشاهده چهارم  سرودۀ در ادیسه، در و( 177-180 / 6 :1382
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  هویت  در   تشابه  آید،می  دست  به  ادیسه  و  شاهنامه  مقایسۀ   از  که   هاییشباهت از  دیگر  یکی:  پوشیهویت  در شباهت (3

  فردوسی، )   روم  سرزمین  در  گشتاسب  داستان  در  ،یافت  توانمی  بارهاین  در  که  شباهتی .  است  آثار  این  قهرمانان  توسط

  را شانهویت  داستان  قهرمان  اثر   دو  هر   در. دهدمی   روی( 332  :1385  هومر،)  ادیسه   در  و  شاهنامه (  45-49  /6  :1382

  کنند.می  پنهان  همسرانشان  از

 ادیسه  و شاهنامه در  دگرچهری و  پوشی هویت   منظر از برآمیزیرنگ و  نیرنگ افتراق .5.2

  که   آیدمی  دست   به  برآمیزیرنگ   و   نیرنگ  کارگیریبه  در   بسیاری  های تفاوت  منظومه  دو  این   مقایسۀ   و   بررسی  با 

  و انسانی  شخصی،  انگیزۀ با  انسانی شخصیّت توسط  نیرنگ  دادن   انجام در  توانمی را  تفاوت این  آشکارترین و ترینمهم

  ادیسه   در  داستان  قهرمان  برای  جوییچاره  و   رسانییاری  و  کمک  انگیزۀ  با  خدایان  و  هاالهه  توسط  و  شاهنامه  در   ملّی

  ها فریب  اجرای  و  طراحی  به  خود  ذکاوت  و  هوش  از  گیری بهره  با  ها داستان  پهلوان  و   قهرمان  شاهنامه   در.  دانست

  شاهنامه   در  داشت  توجه  باید  البته.  دارد  دربر  منفی  جنبۀ  گاهی  و   داشته  مثبت   جنبۀ  هافریب  این   گاهی  .پردازندمی

  ای نتیجه  و  شده  آزموده  دیگر  هایشیوه  تمام  که   زمانی  درست  و  چاره  آخرین  عنوانبه  برآمیزیرنگ   و  نیرنگ   این

  کمک  برای  خدایان  داستان  طول  در  ادیسه  در   ولی  ؛رسدمی  خود  مقصود  و  مراد  به  قهرمان  و  شودمی  استفاده  ،اندنداشته

  بر   مختلف  و  متنوّع  هایشکل  با   هاجریان  تمامى  در   هرمس،   و  آتنه   مخصوصاً  داستان  های شخصیّت  و  ها قهرمان  به

  اجرای  برای  الزم  توانایی  آنها   به  و  کنندمی  دلسوزی  و  اندیشیچاره  هامکان  و  هازمان  همۀ  در   ،شوندمی  ظاهر  قهرمانان

  .هستند ها آن فرمانبردار و  مطیع کامالً  قهرمانان .کنندمی حل را مشکالتشان  و هاگره و  داده را برآمیزی رنگ  و نیرنگ 

  آزمودن  به  توجّه   بدون  و   دارد   مثبت  جنبۀ   کامالً   قهرمانان  برای  ها فریب  این   .است  جاری  قاعده   این   ادیسه   سراسر   در

  قهرمان   اولیس  خدایان،  توسط  هابرآمیزیرنگ   این  اجرای  با  .برندمی  بهره  برآمیزیرنگ   و  نیرنگ   آن  از  هاشیوه  همۀ

 ،پرداخت  بحث  به  آن  بارۀدر  توانمی  که  دیگری  تفاوت.  شودمی  چیره  همسرش  خواستگاران  بر  و  شده  پیروز  داستان

  از   متعددی   هایداستان  شاهنامه   در   که   است   هویت  کردن  انکار   و   کردن   معرفی   دیگر   کسی   را   خود   و   نام   کردن پنهان

  و   عمده  هایتفاوت  این   دانستن   از  پس.  است  نشده  پرداخته  آن  به  اصالً  هومر  ادیسۀ  در  ولی  ؛شده  استفاده  نیرنگ   این

 است: زیر شرح به منظومه دو این دیگر های تفاوت انواع ، فاحش

  لباس   دشمن،   زره  ترکان،   بازرگانان،   لباس   به  ملبّس   قهرمانان  د شاهنامه متعد  های داستان  در  :لباس  تغییر   در   تفاوت   (1 

  قهرمان   خود   و   برندمی  بهره   برآمیزیرنگ   و   نیرنگ   نوع  این   از   ، خود  های خواسته  به  رسیدن  برای  سبز   لباس   و  مردانه

  . پوشاندمی  داستان  قهرمان  اولیس  به  را  گدایان   و  تهیدستان   لباس  آتنه  الهۀ  ادیسه  در  امّا  ؛ کندمی  انتخاب  را   لباس  نوع  این

 .اوست فرمان   مطیع و پذیردمی را آن چراوچون بدون و  ندارد انتخاب در نقشی هیچ او

  انسانی  شخصیّت  شاهنامه  در  که  است  گونهبدین  آثار  این  در  چهره  تغییر  تفاوت  نخستین:  ظاهر  و  چهره  در  تفاوت  (2

  در  تغییر   این .  دهندمی  شکل  تغییر   گیاهان   و  جانوران  شکل   به  خدایان   ادیسه   در  اما   ؛ آید درمی  دیگر  انسانی   شکل   به

  در  شاهنامه  در .  شودمی  دیده   پنجم   و   چهارم  سوم،  نخستین،  سرود   ادیسه  در  و  اسفندیار   خانهفت  داستان  ،شاهنامه

  2   :1382  فردوسی،)   دهدمی  صورت  تغییر  زشت  پیریگنده  به  پهلوان  اسارت  در   جادو  زن   رستم   خان هفت  داستان 

  شیر،   مانند   تلفی مخ   جانوران  سیمای   به   نژادآسمانی  پیرمرد  السدمون   در   تلماک   راه   سر   در   چهارم  سرودۀ   در   و (  98-99/
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  . (70-69-68-67-66-65:  1385  هومر،)  آیدمیدر  بلند  برگ  و  شاخ  با  درختی  شکل  به  و  بزرگ  خوک  و  پلنگ   اژدها،

  آورد درمی  همای  سیمای   به  را  خود  آتنه  سوم   سرود  در (  17  همان: )  گشایدمی  پر  پرنده  شکل   به  آتنه  نخستین   سرود   در

  ، اولیس  داستان   قهرمان   به   سازیچاره  و  کمک  جهت   الیکایی  شکل   به   داستان  در  هاالهه  پنجم،   سرود  در   .(48  همان: )

  دختر  . (81  همان:)  آورد درمی  الیکا   شکل   به  را   خود   اولیس  پیش  رفتن   برای  هرمس.  دهندمی  شکل  تغییر   را   خود

  از   یکی   ها تفاوت  این (  90،89  همان: )  آورد درمی  الیکایی   شکل   به  را   خودش   و  سوزد می  اولیس   برای   دلش  کادموس 

 است. منظومه دو  این هایتفاوت زیباترین

  رستم  خانهفت  و  اسفندیار   خان هفت  داستان  دو   در  که است   این  کرد،   اشاره   آن  به  توانمی  باره این  در که تفاوتی  دیگر

  شخصیّت  که  داده  رخ  دلیل  این  به  جانور  شکل   به  انسان  ۀچهر  تغییر  یا   دیگر  انسان  به  انسانی  از   هاشخصیّت  چهرۀ  تغییر

  های شکل  به  را  خود  خدایان  ادیسه،   سراسر   در  امّا   ؛شود  پیروز  او  بر  و   بفریبد  را   قهرمان  و   پهلوان  داستانی،  جادوگر

.  برسند  خود  مراد   به  و  شوند  پیروز( تلماک   و   اولیس)  قهرمانان تا  کنندمی   رسانی کمک   و   جویی چاره  و   درآورده  گوناگون

  و  رستم  داستان   در  تفاوت  این.  کرد  مشاهده  هاشخصیّت  و  خدایان  انواع  متفاوت  هایشکل  به  توانمی  را  تفاوت  این

  با  ادیسه در  و  شاهنامه  در(  99-98 /  2 :همان)  رستم خان هفت داستان و( 180-177/   6  ،1382 فردوسی، )  اسفندیار

  شکل   به  سرود،   نخستین   در   تلماک   به  رسانی کمک   برای  قهرمانان   به  کمک  برای  عقل   و  خرد   خدای   ، آتنه  شکل  تغییر

  دوم   سرود   در   و   مانتور   شکل  به(  31،35  ،23  همان: )  دوم  سرود   در (  11-  10-  7  :1385  هومر،)  اولیس   دوست   منتس 

  نوزیکائا،   سال هم  دختری  سیمای   به(  96  همان:)  ششم  سرود  درهمچنین    .آیددرمی  تلماک  شکل   به(  35  ،23  همان:)

 به (  220  همان:)  سیزدهم  سرود  مردی،  سیمای  به  و  آورانپیام  از  یکی  شکل  به(  120-125  همان:)  هشتم  سرود  در

  مقایسه  با  . آیددرمی  زنی  سیمای (  338  همان:)  بیستم   سرود  و(  270  همان: )  شانزدهم   سرود  در   و   جوان  چوپانی   سیمای 

 . کنیم کشف  توانیممی  را ها تفاوت این آثار

  است   این  ،فهمید  توانمی  ادیسه  شانزدهم  ششم،  سرود  با   شاهنامه  رستم  خوانهفت  داستان  ۀمقایس  با  که  دیگری  تفاوت

  ، شودنمی  کارساز  هایشحیله   وقتی   ، است  زیباروی  زنی  که   قهرمان   ضد  یعنی   جادوگر  رستم  ،خوانهفت  داستان   در  که

  شانزدهم   سرود(  102  همان:)  آتنه  ششم   سرود  در   ادیسه  در   اما   ؛ گرددبرمی   ،است  رویزشت  زنی  که  خود  اصلی   شکل  به

  ۀ مقایس  با   که  دیگری  تفاوت  .کندمی  عمل  شاهنامه  برعکس  دقیقاً  یعنی   کندمی  جوان  و  زیبا   را  اولیس (  270  همان:)

  در   قبال  همانطورکه   شاهنامه  در   که  است   این  ، یافت  توانمی  ادیسه   دهم  سرود   و  شاهنامه  رستم  خانهفت  داستان 

  زن   ،ادیسه  دهم  سرود  در   اما  ؛شودمی  دیلتب  رویزشت  پیرزن  به  زیبا  جادوگر  زن  ،شد  گفته   نیز  پیشین  های تفاوت

  زدن   با  و  کردند  فراموش  را  پدریشان  سرزمین  آنها  و  خوراند  دارویی  مهر  اولیس  همراهان  و  دوستان  همۀ  به  جادوگر

ی  های صحبت  با   .کنندمی  گریه   و   کند نمی   تغییر   آنها   خرد  و  عقل   ولی   ؛درآورد  خوک  شکل   به  را   آنها   ایشان  به  چوبی

 .برگرداند انسان  شکل به دوباره را آنها  و شد  متقاعد  اولیس کردند،

  است   این  ، دریافت  ادیسه  شانزدهم  و  سیزدهم   سرود  و  رستم  خوانهفت  داستان   مقایسۀ  از   توانمی  که   دیگری  تفاوت

  شانزدهم   و(  226:  1385  هومر،)  سیزدهم   سرودهای   در  امّا  ؛ کندمی   زیبا   را   خود   قهرمان  فریب   قصد   به  جادوگر   زن  که

 .نشناسند را  او خواستگاران تا آورددرمی گدایی  پیرمرد  شکل به را اولیس آتنه  ادیسه،( 226 همان:)
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  مقاصدی   به  و  نشوند  شناخته  اینکه  برای  هاییداستان  در   شاهنامه  قهرمانان :  شدن  ناشناس  هیأت  به  یهای تفاوت (3

  ازدواج  آنها،  کردن توانگر و  نادار  و  افراد  آزمودن  دشمن،   دست  از  فرار  ایرانی،  پهلوان نجات خود،  کاخ گرفتن  پس  مانند 

  های شخصیت  و  ها آدم  اینکه   برای  آتنه  هومر  منظومۀ  در  اما   آورد درمی  ناشناس  افراد   هیأت  به  را   خود  ، تقدیر  به  سرنهادن  و

  ها آن ، بپوشاند عمل جامۀ ،است اولیس  همسر خواستگاران شکست  و راندن  بیرون که  مقاصدشان  و اهداف به  داستانی 

  سه  به  ادیسه  در .  رساندمی  هدفشان  به  مختلف  هایمکان  در  ناشناس  صورتبه  و  دهدمی  تغییر  مختلفی  هایشکل  به  را

.  دید  توانمی(  226-225  همان:)  سیزده  سرود  در  را  دلیل  اولین.  است  شده  داده  نمایش  ناشناس  صورتبه  قهرمان  دلیل

  ناشناس   صورت  به  او  که  آورددرمی  پیرمرد  شکل  به  اشکاشانه  و   شهر  به  شدن  وارد  برای  را  اولیس   داستان  قهرمان   ،آتنه

.  کند  بیرون  کاخش  از  را  هاآن  و   شود  پیروز  همسرش  برخواستگاران  تا   نشناسد  را   او  کسی  و  شود   شهرش  وارد  بیگانه  و

  کاخ   که   کند می   ناشناس  را   خود   ، قهرمان  و  شخصیّت   دلیل  این   به(  75-74  /1  ،1382  فردوسی،)   ضحاک   داستان  در

  لهراسب   پادشاهی   هایجنگ  داستان  در .  شودمی  کشته  و  خوردمی  شکست  فریدون   از  و  بگیرد  پس  فریدون  از  را  خود

  سوی  از  ناشناس  سفیری   چون  گشتاسب  برادرش  کردن  پیدا دلیل  به  گشتاسب  برادر زریر( 59-6/57 همان:) شاهنامه 

  ایرانی   کنیز  با  اینکه   دلیل  به   ذواالکتاف  شاپور   اردشیر   ،شاپور  پادشاهی   در   جنگ  داستان   در .  رودمی  روم   دربار   به  لهراسب

 . (234-232 /  7 :همان )  آیدمی فرود  ایرانی باغبانی  خانۀ به  ناشناسی چون شبانه ،گریزدب روم  از قیصر

  پرداخت،   آن   به  ادیسه  و   شاهنامه  در  تفاوت  عنوانبه  توانمی  که  مواردیاز    دیگر  یکی:  کردنبازی  نقش  هایتفاوت  (4

  دست   به  آن  اجرای  و  طرح  و  کنند می  بازی  نقش   هاداستان  های آدم  و   هاشخصیّت  شاهنامه  در.  است  کردن  بازی  نقش

  تغییر  صورت  به  بیشتر  کردن بازی   نقش  ادیسه  در  ولی  ؛گیرد می  انجام  مختلف  دالیل  به   رسیدن  خاطر  به  و  خودشان

  شکل   به  خدایان  .گیردمی   انجام  قهرمانان   به...    و   یاری  و  کمک  جویی،چاره  هدفشان  اقتضای  به  بنا   و   خدایان  شکل

  دالیل  و   بازیگران.  پوشانندمی   عمل   جامۀ  قهرمان  اهداف  و  مرادها   به  و   کند می   بازی   را  ها آن  نقش   و  آیند درمی  افرادی

  بیطقون  و   وقت  پادشاه   اسکندر  بازیگران (  49-47  /7  :1382  فردوسی، )  اسکندر  داستان  شاهنامه   در  کردنبازی   نقش

  در .  نمایند  رومیان   باجگیری  پذیرش  به  مجبور   را   قیدافه  بتوانند  تا   کنندمی   بازی  را  دیگرکی  نقش  که   هستند   وزیرش

 : گیردمی  انجام  زیر دالیل  به بازی نقش  هومر ادیسۀ

:  هومر)    کند می  بازی   را   اولیس   دوست   منتس   نقش   پدرش  یافتن   برای   تلماک  تشویق  برای  آتنه   نخستین   سرود  در 

  .(413-  373  –  35-  31  : همان)  کندمی  بازی  را  او  نقش  تلماک   به  رسانی یاری  برای  آتنه  دوم  سرود  در  .(7-11:  1385

  را  تلماک  سفر   برگ   و  ساز   تا   کند می  بازی   مردم   برای  را   او   نقش   و   آورد درمی  تلماک   شکل  به  را   خود   آتنه   دوم  سرود  در 

  سال هم  دختر   نقش   و  آورددرمی  را  خود   نوزیکائا  سالهم  دختری  سیمای  به  آتنه  ششم،  سرود   در(  23:  همان)  کند  آماده

  سرود   در   . (96  :همان)  برود   خانه  رختشوی  به  و   بگیرد  گردونه  و  استر   پدرش   از   که   خواهدمی  او  از   و   کندمی  بازی  را  او

  بازی  را  او  نقش  و  آورددرمی  آورانپیام  از   یکی  شکل  به  را  خود  ، اولیس  دیدن   به  مردم  کردن   کنجکاو  برای  آتنه  هشتم،

  که   اساسی  تفاوت  شدهگفته  موارد. با توجه به مقایسه  (120  همان،)  کندمی  تشویق  اولیس  دیدن  به  را  مردم  و  کندمی

  و  وزرا   و  شاهان   توسط  بیشتر  ها کردن  بازی  نقش   شاهنامه  در  که  است   این  ،کرد  اشاره  آن   به  اثر  دو  این  در   توانمی

  ها کردن  بازی  نقش  ،ادیسه  در   ولی  ؛شدهمی  انجام  دشمن  برابر  در  او  از  حمایت   دلیل   به  و  شاه  دستور   به  آنان  سرداران
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  ، تلماک  گاهی  و  اولیس  توسط  و  داستان  قهرمانان  برای  اندیشیچاره  و  دلسوزی  و  حمایت  انگیزۀ  به  آتنه  الهۀ  توسط

    .خوردمی  چشم  به داستان سراسر  در او  پیروزی و موفقیت  دلیل به و آتنه  دستور به داستان  قهرمانان

  شاهنامه  در .  یافت  توانمی  را   زیر   های تفاوت  پوشی، یتهّو  مورد   در   ادیسه   و   شاهنامه  مقایسۀ   از   :پوشیهویت (5

(  182-180  /2  :1382  فردوسی،)  سهراب  و  رستم  داستان  در.  است  گرفته  انجام  ،شودمی  ذکر  که  دالیلی  به  پوشیهویت 

  در  هندوستان،   در   ماندن  انگیزۀ  به(  415-414  / 7  همان:)  سپینود  و  بهرام  داستان   قهرمان،  روحیۀ  تضعیف  انگیزۀ  به

  همان،)  افراسیاب  و  کیخسرو  بزرگ  جنگ  داستان   در   دشمن،  بر  پیروزی (  223-222  /2  همان: )  سهراب  و  رستم   داستان 

  پنهان  انگیزۀ  به(  49-45 / 6  همان:)  روم سرزمین  در  گشتاسب داستان  در جان،  از  حفاظت  انگیزۀ  به(  366-365  :  5ج

  در  نفرت،  و  کینه  انگیزۀ  به(  197  /6  همان:)  اسفندیار  خوانهفت  داستان  در  مکان  در   ماندن  و  نسب  و  اصل  کردن

- 91 / 7 همان:)  اسکندر داستان  در   خود،  دشمن  کردن   متقاعد  انگیزۀ به ( 388-386 /6 همان:) اسکندر  و  دارا داستان 

 فرار انگیزۀ به( 234-232 /7 :1382 فردوسی،)  اردشیر  شاپور پادشاهی در جنگ  داستان در باژ، مطالبۀ انگیزۀ به( 96

  هفتواد   کرم  و   اردشیر  داستان  در  خاتون،   اعتماد   جلب   برای(  164-160  / 9  همان:)  خسروپرویز  داستان   در   ایرانی،   کنیز  با
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 .است افتاده اتفاق  پوشی هویت( 286-284 همان،)  تجسّس  انگیزۀ به( 268-269

 یگیرنتیجه

ولی هر دو به زیبایی   ؛هیچ تجانسی ندارندیکدیگر هومر با اینکه از لحاظ دورۀ زمانی و محیط جغرافیایی با فردوسی و 

اند و به  های خود استفاده کردهپوشی و دگرچهری را در داستانهویتبرآمیزی  رنگ کنیک نیرنگ و  و شیوایی این ت 

دهندۀ  نشانها  این تکنیک برای پیش بردن داستان  اند. همانندی استفاده ازچندان افزودهصدهای خود  زیبایی روایت

از نیرنگ   ،این است که بشر همیشه برای پیروز شدن و خوشحال بودن در صورتی که جبر زمانه هم به او تحمیل کند 

آمیز بداند باز هم برای  اگر آن امر را نکوهیده و  سرزنش   کند حتیی برای رسیدن به هدفش استفاده می برآمیزرنگ و  

گفتار و کردار باشد و خواه راستنهد؛ خواه قهرمانی  برد و وقعی به اخالقیات نمیرسیدن به مقصود خود از آن سود می

جلدهای چهارم و هشتم  طینت. با بررسی نه جلد شاهنامه این نتایج یافت شد که این نیرنگ در  بدجادوگری زشت و  

نگرفتهاستفادۀ  مورد    اصالً قرار  انکار  با  نیز  دیگر جلدها    در  .شاعر  ناشناس شدن،  ، نقش  هویتتغییر لباس و چهره، 

های  ای، حماسی و تاریخی با انگیزههر سه بخش اسطوره  در  و  پوشی صورت گرفتههویت  کردن، پنهان کردن نام،بازی

اجرای آن در زمان عجز    .ها طراحی و اجرا شده استداستان قهرمان   یا ضد   توسط  قهرمان شخصی، انسانی و حماسی 

صدمه    شده و در مواقعی   صدمه و ضرر   در مواقعی باعث که    انجام گرفته   ، و درماندگی که دیگر راه حلی برای آنها نمانده

فریب و نیرنگ در سرودهای    که است    نتایج حاصله از بررسی و مطالعۀ ادیسه این   .به همراه نداشته است   و ضرری 

  از طریق تغییر لباس و یازدهم، دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم، اصالً مورد استفادۀ هومر قرار نگرفته و در مابقی سرودها 

ناشناس بازیشدنچهره،  انگیزهتوسط  که  بوده  پوشی  هویت  کردن و، نقش  با  به قصد  خدایان  های کمک و همیاری 

کلی بار معنایی مثبت برای قهرمان  طور  به  .شودها و مشکالت قهرمانان حل میجویی، گرهو چارهخیرخواهی    نجات و

به    شباهت تغییر لباس و چهره بیشترین تشابه را در این آثار  ،هایی که به آن پرداخته شدچند در شباهتهر  .دارد  بردر

استفاده کردن و    اند و هر دو از لحاظ ساختار توان گفت یکسان بوده میها تقریباًولی در تفاوت  ؛خود اختصاص داد
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ها جستجو کرد.  تتوان در استفاده از شخصیدو اثر را میترین افتراق و تفاوت این  بزرگ  .اندوری یکسان عمل کردههرهب

یازند ولی در ادیسه  و اجرای این نیرنگ و فریب دست میها با تفکّر به طرح  های داستانها و آدمدر شاهنامه انسان

مواردی که فقط    .کردنداندیشی می هرمانان دلسوزی و چارهبرای ق   ،برآمیزی بودندرنگ همیشه خدایان مجری نیرنگ و  

خود را کسی    ،پنهان کردن نام  به  توانمی  ،ها در ادیسه استفاده نشده بودوجود داشت و اصالً از این تکنیک   در شاهنامه

 . کرداشاره   هویتدیگر معرفی کردن و انکار 

  



هومر  ادیسۀ و  فردوسی شاهنامۀ در دگرچهری و  پوشی منظرهوّیّت از  برآمیزی رنگ  و فریب 638   
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