بررسی تطبیقی آیینهای پیمان در نسخ اسطورهای شاهنامه و ایلیاد و ادیسه
(با تأکید بر تصاویر آیین در نسخ)
آثار ادبی کهن در جوامع مختلف نموداری از مجموعه داشتههای فرهنگی است .بررسیها نشان میدهد که بسیاری از
نکات فرهنگی و اجتماعی موجود در این آثار به هم شباهتهایی دارد .در ایران ،کتاب شاهنامه و در یونان ،کتاب ایلیاد
و ادیسه از منابع کهن ادبی هستند .بررسی تطبیقی آیینهای پیمان و آگاهی از وجود شباهت و تفاوت در این آثار،
مسئلهای است که این پژوهش دنبال میکند .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع
کتابخانهای انجام شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که پیمان و لزوم پایبندی به آن از اهمیت فراوانی در شاهنامه
و ایلیاد و اودیسه برخوردار بوده است .از جملۀ این عناصر مشترک ،وجوب عقوبت تلخ پیمانشکنان در روز رستاخیز،
حضور شاهد و گواه در هر پیمان ،دادن نوعی «نشانه» به یکدیگر است که بر متعهد و وفادار بودن دو طرف پیمان
داللت دارد ،گاهی انسانی بهعنوان گروگان و در مواقعی سالح و ابزار جنگی و یا یک حلقۀ (گل) یا انگشتر این نقش را
بر عهده دارند .همچنین آیینهایی نظیر قربانی کردن و دست دادن در هنگام پیمان بستن در میان این اقوام رایج و
مشترک است .البته نحوه انعقاد پیمان و همچنین اشکال آن در این دو اثر دقیقاً مطابق همدیگر نبوده است؛ از جمله،
جرعه افشانی یکی از آدابی است که در ایلیاد و اودیسه به آن اشاره شده اما در شاهنامه هیچ نشانهای از آن دیده
نمیشود.
اهداف پژوهش:
 .1تطبیق آیینهای پیمان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه.
 .2بررسی تصاویر مربوط به آیین پیمان در نسخ مصور.
سؤاالت پژوهش:
 .1آیینهای پیمان چه جایگاهی در نسخ شاهنامه و ایلیاد و ادیسه دارد؟
 .2آیین پیمان چگونه در نسخ مصور ادبی بازتاب یافته است؟
کلیدواژهها :پیمان و پیمان داری ،شاهنامۀ فردوسی ،ایلیاد و ادیسه هومر ،سوگند ،عناصر طبیعت.

مقدمه
اساطیر و آثار حماسی هر ملت ،ذخیره و میراث تمدنی ارزشمندی است که منشأ باورها و عقاید و اندیشههای آن ملت
است .جوهرۀ باورها و جهان بینی امروز هر ملت ،ریشه در اساطیر آن ملت دارد و هر ملتی که دارای پیشینۀ اساطیری
غنیتری بوده باشد ،فرهنگ و باروهای به نسبت غنیتر و اصیلتری در دوران معاصر دارد .موضوع تشابه آثار حماسی
ملل از حیث فرم و محتوا همواره مورد بحث پژوهشگران قرار گرفته و وجود شباهت چشمگیر در این آثار در قالب
تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است .اکثر پژوهشهای یادشده ،وجود اشتراکات برجسته در آثار حماسی ملل مختلف
را در آمیختگی اساطیر ملتهای گوناگون و تأثیرپذیری آنها و همچنین تلفیق فرهنگی و اجتماعی بین ملل مختلف
از جمله ایرانیان و یونانیان جستجو کردهاند .در این میان ،اخالق و پایبندی به اصول اخالقی یکی از وجوه مشترک آثار
حماسی است؛ و از جمله ،شخصیتهای قهرمان در اینگونه آثار نماد و الگوی تعهد و اخالقمداری هستند .یکی از
مهمترین موضوعاتی که در آثار حماسی ملل مشاهده میشود ،بحث پیمان و پایبندی به آن است ،بهگونهای که در
اکثر آثار حماسی ،پایبندی و تعهد نسبت به پیمان ،از خطوط قرمز شخصیتها محسوب میشود و گاه تا جایی اهمیت
پیدا میکند که عدم پایبندی به پیمان در زمرۀ تابوها جای میگیرد.
بحث پیمان و پایبندی به آن در شاهنامۀ فردوسی نیز نمود بارزی دارد و بهویژه شخصیتهای قهرمان داستانها همواره
تا پای جان به پیمانهای خود وفادار میمانند و صحنههای زیبایی از این فضیلت اخالقی در شاهکار فردوسی دیده
می شود .البته موضوع پیمان و پیمانداری مختص آثار حماسی یک سرزمین نیست و این فضیلت اخالقی از فصول
مشترک آثار حماسی و اساطیری است .عالوه بر شاهنامه ،در آثار حماسی ملل دیگر نیز این موضوع نمود یافته است.
بهعنوان نمونه ،در ایلیاد و اودیسۀ هومر نیز بحث پیمان و پیمانداری به همراه آداب و رسوم و اشکال مختلف آن بارها
مطرح شده و شخصیتهای این اثر حماسی خود را ملزم به پایبندی به پیمان میدانند .پایبندی به عهد و پیمان ریشه
در جوانمردی دارد؛ شخصیتهای مثبت آثار حماسی نیز همواره به عیاری و جوانمردی و دفاع از ضعفا میپردازند و
رادمردی راستین به دور از غرور و خودبینی را به نمایش میگذارند .وجوه تشابه آثار حماسی از حیث پایبندی
شخصیتها به پیمان و پیمانداری باعث شد تا در این پژوهش که از نوع تحلیلی-توصیفی و به روش کتابخانهای و
سندپژوهی است  ،به بررسی تطبیقی این موضوع در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر بپردازیم .در خصوص
پیشینۀ پژوهش باید گفت که وجوه اشتراک شاهنامه و ایلیاد و اودیسه بارها در پژوهشهای مختلف مورد بررسی قرار
گرفته است اما بحث پیمان و پیمانداری تاکنون در پژوهش مستقلی میان این دو اثر حماسی و اسطورهای مقایسه و
تحلیل نشده و این مقاله ،قدم اول در این راستاست.
در خصوص وا ژگان عهد ،پیمان ،قرارداد و ضمان که همه در یک معنی مترادف هستند مقاله مدون یا مطلب جامعی
یافت نشد .با این حال ،از بین مقاالت تدوین شده میتوان به مواردی اشاره کرد :حجتاهلل اسماعیلنیا گنجی و دیگران
( ) 1396در تحقیقی به نام «بررسی تطبیقی سوگند و نیایش در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر» به بررسی
این موضوع پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که حماسۀ هومر از لحاظ معتقدات دینی و باورهای
مذهبی در مراحل اولیّۀ تکامل اندیشگی بشری قرار دارد،؛د حالیکه شاهنامه از بینش کاملتر و پختهتری در این زمینه

برخوردار است .حسامپور و ندهقانی( ،)1387نیز در مقالهای تحت عنوان «بررسی تحلیلی گونههای پیمان و سوگند در
شاهنامه فردوسی» به بررسی این موضوع پرداختهاند .در این مقاله جایگاه عهد و پیمان در متون ایران باستان و بازتاب
آن با تأکید بر جنبههای اجتماعی ،در شاهنامهی فردوسی با روش تحلیلی بررسی شده است .از آنجا که بخش
جداییناپذیر بسیاری از پیمانهای شاهنامه سوگند است و پیوند بسیار نزدیکی میان این دو پدیده میشود سوگندهای
موجود در شاهنامه و همچنین مقدسات یاد شده در هر یک از پیمانها واکاوی میشود.
دشتی و رضایی ( )1396در مقالهای به بررسی ساختار پیمان ها در آثار حماسی و پیوند آن با باورهای اسطورهای و
دینی پرداختند .نتایج به دست آمده نشان میدهدکه آدابی مانند قربانی کردن ،جرعهافشانی ،حضور شاهد و حضور دو
عنصر مقدس آب و آتش و فشردن دست در هنگام پیمان بستن ،اجزای مشترک پیمانها بوده است .سپس با در کنار
هم قراردادن همین آداب و عناصر مشترک به الگوهایی یکسان و نزدیک به هم میرسیم که در بیشتر پیمانها رعایت
میشود .مقایسه این الگوها و آداب مشترک با باورهای اساطیری و دینی اقوام هند و اروپایی مشخص میسازد که
ساختار پیمانها با ساختار و باورهای آیین میترائیسم (ایزد پیمان) پیوندی بسیار نزدیک دارد .جاللی ( )1394در
تحقیقی با موضوع پژواک فرهنگ پیمان و پیمانداری در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی پرداختند .در این تحقیق
به بررسی پیمان و پیمانداری بهعنوان یکی از باورهای ایران باستان که بهگونهای مشترک در شاهنامه ،اوستا و متون
پهلوی آمده ،پرداخته شده و بر این نکته تأکید گردیده که شاهنامه ،پژواک و پالوده فرهنگ ایران باستان و استوارترین
سند هویت فرهنگی ایرانیان کهن است .مستندات آن ،شواهد بسیاری است که در متون دیگر پیش از فردوسی و هم
عصر او آمده است .رحیمی و پناهی ( )1386در تحقیقی به نام «پیمان و پیمانداری در شاهنامه فردوسی» و همچنین
حاجیوند ( )1397در تحقیق خود به «نام پیمانشکنی در شاهنامه فردوسی» به این موضوع نیز پرداختند .در تحقیقات
گذشته بیشتر روی سوگند و پیمان ،ساختار پیمان و پیمانداری در شاهنامه تحیق شده و از مقایسه آن با دیوانهای
شاعران کمتر سخن رفته است .دکتر ندوشن برخی شباهتهای موجود در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه را در مقالهای
آورده ولی در خصوص وا ژگان عهد ،پیمان ،قرارداد و ضمان که همه در یک معنی مترادف هستند مقاله مدونی یافت
نشد.
این مقاله به شیوۀ تحلیل محتواست .سیر ترتیبی انجام پژوهش به این صورت است که ابتدا با مراجعهبه جامعۀ آماری
پژوهش یعنی شاهنامه و ایلیاد و اودیسه ،مطالب و ابیات مرتبط با پیمان و پیمانداری را یادداشتبرداری شد .سپس
با اتکا به پیشینۀ مطالعاتی و همچنین منابع مرتبط با موضوع پیمان در آثار حماسی ،به تجزیه و تحلیل یادداشتها با
رویکرد تطبیقی اقدام شد؛ در نهایت ،نتایج حاصل از پژوهش را به صورت مقایسهای بهدست دادهایم.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش بیانگر آن است که پیمان و پیمانداری از وجوه مشترک آداب و رسوم اقوام در دوران باستان است که در
آثار مکتوب حماسی و اساطیری نیز با تمام جزئیاتش انعکاسیافته است .از همینرو ،مقایسهۀ پیمانها در شاهنامه و
ایلیاد و اودیسه نشاندهندهۀ اجزا و عناصری مشترک در ساختار پیمانهاست که همین آداب و عناصر مشترک ما را
به الگویی واحد در ساختار پیمانهای اقوام هند و اروپایی میرساند .از جملۀ این عناصر مشترک ،وجوب عقوبت تلخ

پیمانشکنان در روز رستاخیز است که هم در شاهنامه و هم در ایلیاد و اودیسه به این موضوع اشاره مؤکد شدهاست.
در شاهنامه کم نیستند پهلوانانی که به زیور پیمانداری زیبندهاند ،از آن جمله :رستم ،سیاووش ،اسفندیار ،سام و ...و
نیز پیمانشکنانی چون کاووس ،گشتاسب ،پیروز و افراسیاب که به پادافره پیمانشکنی ،گرفتار میشوند.
از وجوه مشترک دیگر ،حضور شاهد و گواه در هر پیمانی است که سبب تحکیم و افزایش اعتبار آن میشود .این شهود
در یونان ایزدان پیمان یعنی زئوس و آپولون هستند و ایران گاهی موبدان /دینیاران و گاهی هم عناصر مقدسی مانند
آب (آناهیتا /ورونه) و آتش (آگنی /آذر) است که بر درستی پیمانها نظارت میکنند .آداب مشترک دیگر ،دادن نوعی
«نشانه» به یکدیگر است که بر متعهد و وفادار بودن دو طرف پیمان داللت دارد .گاهی انسانی بهعنوان گروگان و در
مواقعی سالح و ابزار جنگی و یا یک حلقۀ (گل) یا انگشتر این نقش را بر عهده دارند .همچنین آیینهایی نظیر
قربانیکردن ،جرعهافشانی کردن و دستدادن در هنگام پیمان بستن در میان این اقوام رایج و مشترک است .مقایسۀ
این الگوها با باورهای اسطورهای و دینی نشان میدهد که ساختار و آداب مشترک پیمانها با باورهای مذهبی آنها
بهویژه با آیینهای مربوط به میترائیسم پیوندی بسیار نزدیک دارد .در حقیقت این ایزد مقدس پیمان (میترا /مهر/
خورشید و )...است که سازه و ساختار انواع پیمانها را شکل میدهد .در مجموع« ،عهد و پیمان» در فرهنگ ایرانیان
کهن ،از ارج و ارزش بسیار برخوردار بود و چنان در خور حرمت بود که گاه حاضر میشدند جان خویش را بر سر
نگاهداشت آن بگذارند .این موضوع در ایلیاد و اودیسۀ هومر نیز نمود یافته است .در نمودار زیر وجوه مشابه پیمان در
دو اثر شاهنامه و ایلیا و اودیسه نشان داده شده است.
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