
 

از مجموعه داشته نموداری  ادبی کهن در جوامع مختلف  بررسیآثار  فرهنگی است.  نشان  های  ها 

هایی دارد. در  دهد که بسیاری از نکات فرهنگی و اجتماعی موجود در این آثار به هم شباهتمی

قی  ایران، کتاب شاهنامه و در یونان، کتاب ایلیاد و ادیسه از منابع کهن ادبی هستند. بررسی تطبی 

ای است که این پژوهش دنبال  های پیمان و آگاهی از وجود شباهت و تفاوت در این آثار، مسئلهآیین

ای انجام  های منابع کتابخانهکند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهمی

وانی در شاهنامه  دهد که پیمان و لزوم پایبندی به آن از اهمیت فراشده است. نتایج پژوهش نشان می

شکنان  وجوب عقوبت تلخ پیمانعناصر مشترک،   ینا  ۀ از جملو ایلیاد و اودیسه برخوردار بوده است.  

است که بر متعهد    یکدیگر»نشانه« به    یدادن نوع   یمان، حضور شاهد و گواه در هر پدر روز رستاخیز،  

سالح و ابزار    ی روگان و در مواقععنوان گبه  ی انسان  ی داللت دارد، گاه  یمان و وفادار بودن دو طرف پ

  ی قربان  یرنظ  هایییینآ  ینچنمنقش را بر عهده دارند. ه  ینانگشتر ا  یا )گل(    ۀک حلق ی  یا و    یجنگ

البته نحوه انعقاد  و مشترک است.    یجاقوام را  ین ا  یان بستن در م  یمان کردن و دست دادن در هنگام پ

افشانی  دقیقاً مطابق همدیگر نبوده است؛ از جمله، جرعهپیمان و همچنین اشکال آن در این دو اثر 

ای از آن دیده  یکی از آدابی است که در ایلیاد و اودیسه به آن اشاره شده اما در شاهنامه هیچ نشانه
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 مقدمه 

آن ملت  های  اساطیر و آثار حماسی هر ملت، ذخیره و میراث تمدنی ارزشمندی است که منشأ باورها و عقاید و اندیشه

اساطیری   ۀبینی امروز هر ملت، ریشه در اساطیر آن ملت دارد و هر ملتی که دارای پیشینباورها و جهان ۀاست. جوهر

موضوع تشابه آثار حماسی    تری در دوران معاصر دارد.تر و اصیلتری بوده باشد، فرهنگ و باروهای به نسبت غنیغنی

پژوهشگران قرار گرفته و وجود شباهت چشمگیر در این آثار در قالب  ملل از حیث فرم و محتوا همواره مورد بحث  

های یادشده، وجود اشتراکات برجسته در آثار حماسی ملل مختلف  تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. اکثر پژوهش

ملل مختلف    ینب  ی و اجتماع  یفرهنگ  یقتلفو همچنین  ها  آن  پذیریگوناگون و تأثیر  یها ملت  یراساط  یختگیآمرا در  

در این میان، اخالق و پایبندی به اصول اخالقی یکی از وجوه مشترک آثار    اند.یونانیان جستجو کردهو    یرانیانااز جمله  

مداری هستند. یکی از  گونه آثار نماد و الگوی تعهد و اخالقهای قهرمان در اینو از جمله، شخصیت  ؛حماسی است

ای که در  گونهشود، بحث پیمان و پایبندی به آن است، بهکه در آثار حماسی ملل مشاهده میترین موضوعاتی  مهم

شود و گاه تا جایی اهمیت  ها محسوب میاکثر آثار حماسی، پایبندی و تعهد نسبت به پیمان، از خطوط قرمز شخصیت

 گیرد.  تابوها جای می ۀکند که عدم پایبندی به پیمان در زمرپیدا می

ها همواره  های قهرمان داستانویژه شخصیتفردوسی نیز نمود بارزی دارد و به  ۀ یمان و پایبندی به آن در شاهنامبحث پ

های زیبایی از این فضیلت اخالقی در شاهکار فردوسی دیده  مانند و صحنههای خود وفادار میتا پای جان به پیمان

البته موضوع پیمان و پیمانداری مختص  می از فصول  شود.  این فضیلت اخالقی  آثار حماسی یک سرزمین نیست و 

عالوه بر شاهنامه، در آثار حماسی ملل دیگر نیز این موضوع نمود یافته است.    .مشترک آثار حماسی و اساطیری است

آن بارها   هومر نیز بحث پیمان و پیمانداری به همراه آداب و رسوم و اشکال مختلف ۀنوان نمونه، در ایلیاد و اودیسعبه

دانند. پایبندی به عهد و پیمان ریشه  های این اثر حماسی خود را ملزم به پایبندی به پیمان میمطرح شده و شخصیت

پردازند و  های مثبت آثار حماسی نیز همواره به عیاری و جوانمردی و دفاع از ضعفا میشخصیت  ؛در جوانمردی دارد 

خودبین و  غرور  از  دور  به  راستین  میرادمردی  نمایش  به  را  پایبندی    گذارند.ی  حیث  از  حماسی  آثار  تشابه  وجوه 

ای و  روش کتابخانه  توصیفی و به-ها به پیمان و پیمانداری باعث شد تا در این پژوهش که از نوع تحلیلیشخصیت

خصوص    سندپژوهی است، به بررسی تطبیقی این موضوع در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر بپردازیم. در 

های مختلف مورد بررسی قرار  پژوهش باید گفت که وجوه اشتراک شاهنامه و ایلیاد و اودیسه بارها در پژوهش ۀپیشین

داری تاکنون در پژوهش مستقلی میان این دو اثر حماسی و اسطورهای مقایسه و  گرفته است اما بحث پیمان و پیمان

 ست.  تحلیل نشده و این مقاله، قدم اول در این راستا

یا مطلب جامعی    ژگان عهد، پیمان، قرارداد و ضمان که همه در یک معنی مترادف هستند مقاله مدون در خصوص وا

نیا گنجی و دیگران  اهلل اسماعیلتوان به مواردی اشاره کرد: حجتمیتدوین شده  از بین مقاالت    ، با این حال  یافت نشد.

« به بررسی  و نیایش در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر  بررسی تطبیقی سوگند »( در تحقیقی به نام  1396)

 باورهای و دینی  معتقدات لحاظ  از   هومر ۀحماس که  دهدمی پژوهش نشان های این . یافتهه استپرداخت  این موضوع

 زمینه  این در تریپخته و ترکامل بینش از شاهنامه کهحالی د؛دارد، قرار بشری تکامل اندیشگی ۀاولیّ مراحل در مذهبی
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های پیمان و سوگند در  بررسی تحلیلی گونه»ای تحت عنوان  ، نیز در مقاله(1387)پور و ندهقانیبرخوردار است. حسام

. در این مقاله جایگاه عهد و پیمان در متون ایران باستان و بازتاب  اندهپرداخت  به بررسی این موضوع  «شاهنامه فردوسی 

جنبه بر  تأکید  با  شاهنامهآن  در  اجتماعی،  استهای  شده  بررسی  تحلیلی  روش  با  فردوسی  بخش    .ی  که  آنجا  از 

شود سوگندهای  های شاهنامه سوگند است و پیوند بسیار نزدیکی میان این دو پدیده میناپذیر بسیاری از پیمانجدایی

 ود. شها واکاوی میموجود در شاهنامه و همچنین مقدسات یاد شده در هر یک از پیمان

ها در آثار حماسی و پیوند آن با باورهای اسطورهای و  ای به بررسی ساختار پیمان( در مقاله1396دشتی و رضایی )

 دو حضور و  شاهد حضور افشانی،کردن، جرعه قربانی  مانند آدابی دهدکه می نشان  آمده دست به  دینی پرداختند. نتایج

 کنار در با  سپس .است بوده ها پیمان مشترک اجزای بستن، هنگام پیمان در  دست فشردن و آتش  و  آب مقدس  عنصر

 رعایت ها بیشتر پیمان در  که  رسیممی هم  به نزدیک و یکسان  الگوهایی  به  مشترک عناصر و  همین آداب قراردادن  هم

اقوام و اساطیری باورهای با مشترک آداب و الگوها این همقایس د.شومی  که سازدمی مشخص اروپایی و هند دینی 

( در  1394جاللی )  .دارد نزدیک بسیار  پیوندی  پیمان(  )ایزد    آیین میترائیسم  باورهای و  ساختار  با  ها پیمان ساختار 

داری در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی پرداختند. در این تحقیق  تحقیقی با موضوع پژواک فرهنگ پیمان و پیمان

ای مشترک در شاهنامه، اوستا و متون  گونهعنوان یکی از باورهای ایران باستان که بهپیمانداری بهبه بررسی پیمان و  

پرداخته شده و بر این نکته تأکید گردیده که شاهنامه، پژواک و پالوده فرهنگ ایران باستان و استوارترین    ،پهلوی آمده

یاری است که در متون دیگر پیش از فردوسی و هم  مستندات آن، شواهد بس  .سند هویت فرهنگی ایرانیان کهن است

و همچنین    « داری در شاهنامه فردوسیپیمان و پیمان»( در تحقیقی به نام  1386)  عصر او آمده است. رحیمی و پناهی

در تحقیقات    . به این موضوع نیز پرداختند  « شکنی در شاهنامه فردوسینام پیمان»در تحقیق خود به    (1397حاجیوند )

های  در شاهنامه تحیق شده و از مقایسه آن با دیوان  ، ساختار پیمان و پیمانداریه بیشتر روی سوگند و پیمانگذشت

ای  های موجود در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه را در مقالهشاعران کمتر سخن رفته است. دکتر ندوشن برخی شباهت

همه در یک معنی مترادف هستند مقاله مدونی یافت  ژگان عهد، پیمان، قرارداد و ضمان که  آورده ولی در خصوص وا

 نشد.

آماری    ۀ تحلیل محتواست. سیر ترتیبی انجام پژوهش به این صورت است که ابتدا با مراجعه به جامع  ۀاین مقاله به شیو

سپس   شد. برداری داری را یادداشتپژوهش یعنی شاهنامه و ایلیاد و اودیسه، مطالب و ابیات مرتبط با پیمان و پیمان

ها با  با اتکا به پیشینه مطالعاتی و همچنین منابع مرتبط با موضوع پیمان در آثار حماسی، به تجزیه و تحلیل یادداشت

 ایم.ای به دست دادهنتایج حاصل از پژوهش را به صورت مقایسه در نهایت،  شد؛رویکرد تطبیقی اقدام 

 شناسی پیمانمفهوم .1

آمده است )دهخدا، ذیل واژهی پیمان(.    سوگندو    قول و قراریثاق،  م ،  قرارداد و معاهده  ،عهدیمان در لغت به معانی  پ

  یاد   یاز دست بر دست دادن براو در عرف عبارت    ؛یبر امر  در اصل قرار کردن و عهد بستن است  یمانپ،  در اصطالح

 .پیمان( ۀ : ذیل واژ1335« )پادشاه، مقرر شود ینالطرفینکه ب یداشتن انعقاد امر
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 بازتاب پیمان در ایران باستان .2

اهمیت آن از  و  یمان عهد و پ  جایگاه مهم که بروجود دارد   یفراوان  هاینشانه یی، اقوام هند و اروپا ی مذهب اعتقادات در 

اشاره ضمنی    یمانکه بر عهد و پ  یمیمفاهاز    است  مشحون  یترائیسمم   ۀعقید  .تأکید دارد  یو اجتماع  یمذهب  حیث

ها  جامعه بر آن  ی که نظم و بقا  را  ی اجتماع   هایگروه  این موضوع،  ؛بوده  یمان پ  یخدا  ،یترا م   یامهر  در این آیین،    ؛ دارد

.  کردندقلمداد می  « یمان»پ   منشأ و سرزمین خود را    سرزمین  ،باستان   یرانیان . ادهد، به همدیگر پیوند میاستوار است

دور سازمان    ی هاهرج و مرج و است: »در گذشتهو  نظمی یب مانع جامعه و  ساختار  محافظ  نوعییمان بهپها،  از نظر آن

بر آن حاکم    یاجتماع  یوندهایو پ  یینجامعه مهرآ  یک   یبر مبنا  نظامیوجود داشته و    یراندر ا  اییچیدهپ   یاجتماع 

اورمزد    یانم  یمانبر پ  کننده و مهم است و حتیدر این عقیده، نقش میترا بسیار تعیین(.  58:  1381  ی،بوده است« )رض 

ها  سروش بر قضاوت  یزدرشن و ا  یزد همراه ا  ینود پل چ  یو در پا  کندیاست، نظارت م   ینشآفر  یمان که پ  یمنو اهر

  خواه، است )دوست  یمانمهر، نظارت بر پ  کاری یشخو  ین تربرجسته  یشتمهر  ر(. د1920:  1386)آموزگار،    ناظر است

1392 :354  .) 

با همراه  و    معهود  یامر  ی،زندگ   اتامورترین  سادهدر انجام    اشخاصگرفتن از    تعهدو    یمان، پایران  یباستان  تاریخ  در

پ  شخصیبوده است.  و تعهد اخالقی  تقدس    نوعی به  بست،یم   یمانکه  به    ی شفاه  صورتحتی  قول و قرار ساده،  و 

و    خردورزی   ی همراه با انسان را به زندگ   یسناییمزد  در مجموع، باور.  گذاشترا زیر پا نمیقول و قرار خود    وجهیچه

  یان داشتن« بدر مفهوم »اندازه نگه  « یمان»پ  ۀبا واژ  توانیرا م   یسناییاخالق مزد  ۀید: »چک کندیم  تشویق  روییانهم

کردند«  یم  یادبه مهر سوگند    یپادشاهان هخامنش»که:    گوید یم   در این زمینه  (. گزنفون384:  1390)آموزگار،  کرد«

  ؛ داشت  یرانیانا باورهایدر  ویژه گاهیو جا خاص یتاهم یزدا ینا یزن یانساسان زمان حکومت(. در  400/ 1)پورداوود، 

  دهد، یرا نشان م  ورمزددوم از دست ا   یراردش   یری گدر »طاق بستان« که مراسم تاج  بسایر مهمیکه در نقش  یطوربه

 (. 146 - 145: 1393 ی،صحنه است )باقر  ینکه ناظر بر ا بینیمیمهر را م

 بازتاب پیمان در یونان باستان .3

و    هاآیین  مشتمل برکه    ی کتب مقدس  یا   یونانیان، اثر مکتوب   ی و فلسف   یو حماس   ینی د  یات که در ادببا توجه به این

  ملل  در باور   یمانپ   یزد تحول ا  یر سمشخصات و همچنین    ی بررسبنابراین  باستان باشد، وجود ندارد،    یونان  الهی حکمت  

و انحطاط رمزها موجب اغتشاش و ابهام حاکم    ی»تباه  . در همین راستا، از نظر جالل ستاری خواهد بود  دشوار  یونانی

  یونان  یر دانستن اساط  پردازیالخ ین است و هم یزیکی از هرگونه ارزش متاف  ی ه امروز عاران شده است کیون یر بر اساط

باستان    یونان دست آمده از ادوار کهن  ه(. اگرچه آثار ب1389:23  ی، )ستار  را دشوار کرده است«   یاصل   های یینکشف آ

  ی هادر زمان تردیدیدارد اما: »ب  ی دوه در مذاهب بیشر یونانیان   یدتیعق  ۀ یشینها دارد و پآن  ی مذهب  ۀیاز روح  یتحکا

  یدگاه د  ی اخالق   ی هاو فلسفه  یدانش علم   یشرفتاند و به موازات گسترش تمدن و پمتفاوت داشته  یدگاهیمختلف د

توان در خالل آثار حماسی یونانیان به  با وجود این، »می  (.19  -  18:  1392)برن،    است«  پذیرفتهیم  ییرتغ  یزها نآن

( از جمله در اثر حماسی  99:  1368از تقدس پیمان و پیمانداری در نزد این قوم کهن دست یافت« )جمالی،  هایی  نشانه
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هایی ضمنی در مورد اهمیت پیمان در میان یونانیان وجود دارد که در این پژوهش سعی در  ایلیاد و اودیسه، داللت

 ها داریم.تبیین و تحلیل این نشانه

 اد وجوه شباهت شاهنامه و ایلی .4

توان به  آورده که از جمله میوار  فهرست های شاهنامه و ایلیاد و ادیسه هومر رادکتر ندوشن در اثر خود برخی شباهت      

 موارد زیر اشاره کرد:

خواند؛ اسفندیار نیز هنگام  خاطر یا تشجیع خویش اشعار پهلوانی می  خود برای تسّلی  ۀاخیلوس، پهلوان یونانی در خیم  .1

خواند، بهرام چوبینه نیز در وضع مشابه، داستان رستم و  خوان را میعزیمت به سیستان، سرودهای مربوط به هفت 

 ؛ کنداسفندیار را بازگو می

ایلی .2 )در  دارد.  مقام مهمی  رؤیا  و  اثر، خواب  دو  هر  یا خواب  در  و  افراسیاب  در شاهنامه خواب  آگاممنون،  اد خواب 

شود به تفأل )داستان بهرام چوبینه(.  در شاهنامه تبدیل می  . ها مقام مهمی داردگویی نیز که در نزد یونانیسیاوش(. غیب

 ؛ شودل میای که از زبان مهران ستاد در مورد جنگ هرمز نق گرچه پیشگویی هم در شاهنامه هست )مانند پیشگویی

هاست؛ در شاهنامه این رابطه را سروش  رابط بین خدایان و یونانی  -هاست دختر زئوس که از الهه  - در ایلیاد، پاالس آتنه .3

 ؛ (شود کند )مثالً هنگامی که بر فریدون نازل میبرقرار می

ره بین رستم و کاووس  ممنون که پادشاه است، یادآور اختالف و مشاج ه  اختالف بین اخیلوس که پهلوان است با آگا .4

گردد )در داستان رستم و سهراب( و بعد اختالف بین پهلوان و پادشاه، در داستان رستم و اسفندیار به اوج خود  می

 ؛ رسدمی

ها »نستور«  در هر دو حماسه یک پیر قوم هست که رأی و نظر او برای پادشاه و سران کشور محترم است، در نزد یونانی .5

 .؛ها این وضع را تا حدّی »زال« داریاست و در نزد ایران

در شاهنامه پادشاه دارای فرّه ایزدی است، در ایلیاد نیز آگاممنون از تأیید زئوس برخوردار است که با عصای سلطنتی   .6

 ؛ شودمشخص می

شاهنامه  شود، درست معادل او در  تن هست که اخیلوس باشد و خیلی هم جوان کشته میدر ایلیاد یک پهلوان روئین .7

 ؛ میردتن است و او نیز جوان میاسفندیار است که روئین

بینند.  اند و هر دو کیفر بدخویی و غرور خود را میهم شبیه  کاووس و آگاممنون از لحاظ بدخویی و لجاج تا حدّی به  .8

همسرش    شدن پسرش سیاوش و بعد،شود، کاووس هم با کشتهدست زنش کشته میبهآگاممنون در بازگشت از تروا  

 ؛ بیندهای خود را میسودابه، پاداش سبکسری

زند: که رهام را جام باده  هایی است که رستم به رهّام میهای هکتور به برادرش پاریس تا حدّی یادآور حرفسرزنش .9

 ؛است
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یادآور  شود،  قرار برای جنگ تن به تن که در ایلیاد بین پاریس و منالس گذارده می(،  کاموس کشانی )فصل  در   .10

 .قرار برای جنگ تن به تن بین رستم و اسفندیار و رستم و سهراب است

پرسد،  خصوصیت پهلوانان و سرداران یونان را از هلن می  -پادشاه تروا  -ای هست که در آن پریام در ایلیاد صحنه .11

این درست شبیه سؤال تخوار میو  از  فرود  است که  هجیر  هایی  از  و سهراب  فرود(  )داستان  و  کند  )داستان رستم 

 ؛ (سهراب

 ؛ شودطرز تیراندازی در سرود چهارم ایلیاد یادآور تیراندازی رستم به اشکبوس می  .12

در شاهنامه بزم و رزم باهم است، پهلوان هرگاه فرصت بیابد )و گاهی پیش از شروع جنگی سهمگین( به بزم   .13

ز جنگ با رستم، نظیر این شیوه را در ایلیاد هم  نشیند؛ مانند سهراب پیش از جنگ با رستم، مانند اسفندیار پیش امی

 ؛ (بینیم )سرود چهارمی

تحریض جنگاوران از جانب آگاممنون )سرود چهارم( یادآور تحریض رستم است از سپاهیانش، در جنگ با   .14

 ؛ خاقان چین، و بهرام چوبینه

رستم و اسفندیار، یا  رجزخوانی در سرود پنجم یا در سرود هفتم )رجزخوانی آژاکس و هکتور( رجزخوانی   .15

 ؛ آوردرستم و اشکبوس را به یاد می

کند. آگاممنون پوست شیر قرمزی  تن می  هایی هست. رستم ببربیان به عنوان زره بردر مورد سالح شباهت .16

بر پشت میدارد که هنگام جنگ می نیز پوست شیر  یونان  پهلوان اساطیری  برادر  پوشد. )هراکلس،  افکند. منالس، 

 ؛ (اندازد وست ببر روی دوش میآگاممنون پ

برد. جریره نیز پس از  شدن شوهرش، تمام اموال شخصی او را از بین میپس از کشته  -زن هکتور   - اندروماخ .17

 ، کندشدن فرود چنین میکشته

نوحه و زاری تروائیان بر مرگ هکتور، یادآور نوحه بعضی از زنان ایرانی است بر مرگ عزیزانشان )تهمینه بر   .18

 ، (اب، خواهران اسفندیار بر مرگ اومرگ سهر

گفتگوی اندروماخ و هکتور، پیش از رفتن پهلوان به جنگ، یادآور گفتگوی فرنگیس و سیاوش است، پیش از   .19

 ، بیتا(.ندوشن)  .شدن شاهزادهکشته

شکل نیز  های زیادی دید در توان وجوه شباهتدر یک مقایسه اجمالی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر می

 (:1396است )مجیدی،  داده شدهها نشانبرخی شباهت
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 : علل وجوه شباهت و تفاوت در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه. مأخذ: )نگارنده( 1نمودار

 

 و بازتاب آن در تصاویر نسخ  پیمان در شاهنامه و ایلیاد و اودیسه  .5

 شکنان اشاره به عقوبت پیمان  .5.1

فردوسی بازتاب داشته و در مناسبات میان پهلوانان و سایر    ۀ داری در شاهنامموضوع پیمان و پیمانکه ذکر شد، چنان

  شکنانیمانپ  عقوبت   به  ،از مرگ فرزندانشبا خبر شدن  از    بعد  یار اسفندعنوان نمونه،  ها نمود یافته است. بهشخصیت

 :گویدیم کند و چنین اشاره می رستاخیزدر روز 

 کشان گردن  یمانبود پ  ینبدنشان                   چن  ی گفت کا ین رستم چن به

 نام و ننگ یشآرا یستبه جنگ                  تو را ن یارمکه لشکر ن  یتو  گفت  

 که پرسند شمار   ینترس                 ز من شرم و ز کردگار          یندار 

 (385/ 5: 1386 ی،)فردوس    ستوده نباشند بر انجمن                            شکنیمانپ مردان که  یندان 

هومرایلیادوفردوسیۀشاهنامدرشباهت ها

کهرفتگنتیجهمی توانایلیاد،بهنسبتشاهنامهزمانیتأخّربهتوجهبا
ثراازشاهنامهتأثیرپذیریوالگوبرداریحاصلمی تواندهمانندی هااین

هکردخلقایرانیبویورنگباکامالاثریفردوسیاگرچهباشد؛هومر
.دریافترااقتباساینمستقیمتأثیرنمی توانچنانکهاست؛

نوعردیگعبارتبه.استداشتهبشرذاتدرریشههمانندی ها،اینازبرخی
هادهنهاآنوجوددرذاتیبه طورکهمشترکنیازهایداشتنسبببهبشر
.می دهندنشانخودازمشابهیرفتارهایاست؛شده

بهمشابهاتازبرخیاست،حماسیداستاندوهردرون مایهکهآنجااز
.استادبینوعوژانراینویژگیسبب
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که بدکاران    ید : »هراکلس در زندان تارتاروس دشده استاشاره    شکنان یمانمجازات پعقوبت و  به   یزن  یونان   یردر اساط

ور  شعله  یهاکرده بود، بر چرخ  شکنییمانرا که در برابر زئوس پ  یرشر  یروافرمان  1یکسیون. مثالً ادهندیرا عذاب م 

 (. 150: 1392 ین و همکاران، )گر « یدد یشخو

 انعقاد پیمان در میدان جنگ  .5.2

و    مظاهر شر است ا  ها و نبردهای موجود در آثار حماسی ایران و یونان، مشحون از انعقاد عهد ببخش مهمی از جنگ 

  ی حماسسنگ  گراندر آثار    تأثیرگذار   ستیزهایو    وقایع از    بسیاری   جایگاه مهم عهد و پیمان تا جایی است که نتیجه

و توران، گودرز و    یرانا   یان م   ستیز  خاتمه   ی در شاهنامه براشود.  یم تعیین  هایمانپ   در اثر  یلیاد ا  و  مانند شاهنامه ه

بپردازند    دیگریک تن با  بهدو پهلوان از دو گروه به جنگ تنتعداد  که    بندندیم   عهد و پیمان،  لشکردو    سرداران  یران،پ

و با   یزندبا هم به نبرد برخ  یزساالر نشکست سپاه مقابل باشد و سرانجام دو سپه  ۀبه منزل  ،هر گروهپهلوانان    یروزیو پ

 (. 111/ 4: 1386 ی،)فردوس  گرددیم یانتوران ۀشکست بهر یمان،ن و براساس پیراشدن پکشته

  یمانی پ  ییمردم تروا و آخا  ین ب  به این ترتیب است که  ؛ شودمییز دیدهن  یلیاددر سرود سوم امشابه همین نوع از پیمان،  

از پهلوانان    یک تن مبارزه کنند و شکست هر  بهو منالس تن  یسو پار  یندنما  یاد که سران دو سپاه سوگند    شود یبسته م

طرف    بایستیم   یمان،ون جنگ بر سر هلن درگرفته بود، به موجب پ چ   .بود  خواهدشکست سپاه آن کشور  ۀ  منزلبه

و منالس    پاریس »  یابد: جنگ خاتمه    گونهینبد  ؛ پرداخته شود  ی غرامت به و  نعنوابه  یزن   ی فاتح او را تصاحب کند و مبلغ

زوب که  برداشته  های یندالور  کردبلند  خواهند  نبرد  هلن  راه  در  با  پاریس  اگر...  اند،  بستاند  منالس  از  که    ید جان 

  یس . اما اگر منالس پارگردیمیو به زادگاه خود باز م  شکافیم یها را م باشد، و ما موج  یو   یهاخداوندگار هلن و خزانه

بپردازند    یونانیان عادالنه به    ی را به ما باز دهند و خراج  اشییمردم تروا هلن و دارا  مکه در همان د  ید را هالک کند با

  بنددیم   پیمان   یلوسهکتور با آخدر جایی دیگر،    . یا (91:  1386بازماندگان ما برسد« )هومر،    ینآن به دورتر  د یاکه  

دارند    یرا گرام  جانشیها تن برا نزد دوستانش بازگرداند تا آن  یکرشپ   یدبا  ،او را شکست داد  جنگ   یدانکه اگر در م

به ا  یروز خود پ  یفحرکه اگر بر    شود یو بر اخگر نهند و خودش هم متعهد م اما جسد    ببرد   یلیونشد، سالح او را 

 (.173)همان:   او را به خاک بسپارند ییباز گرداند تا مردم آخا هایرا به کشت یلوسآخ

 اهمیت سوگند در پیمان .5.3

همراه با سوگند    هایماناز پ  یاریکه بسبر آن   عالوه  یراز ها، باید به موضوع سوگند نیز اشاره کنیم،  یمانپ  بحث ازدر  

ها و  که عناصر طبیعت و برخی پدیدهاز آنجاوجود دارد.  یمانتعهد و پ  ینوع  یطور ضمن به یزخوردن ناست، در سوگند

بنابراین مردم برای تأکید بر    ؛شدنوعی مقدس شمرده میبه  ابزار در زندگی مردمان باستان دارای نقش مهمی بوده و

خوردند تا وفای به عهد خود را برای طرف مقابل اثبات کنند. این  صداقت خود در پیمان، به این عناصر سوگند می

ایلیاد و اودیسه نیز دیده قائل بودند و آنان را برادران    یت شاه مقام الوه  یبرا  یرانیانا  .شودمیموضوع در شاهنامه و 

شده    یاد   ی پادشاه  ابزارهایسوگند به پادشاه و نماد و    ترینیشب  یزدان،: »در شاهنامه پس از  دانستندیو ماه م  یدخورش

 
1 . Ixion . 
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ا نشان  یناست.  ا  یگاهجا  یتاهم  دهندهامر  نزد  آن  قداست  و  است«  یرانیانپادشاه  (.  60:  1387پور،  )حسام  باستان 

خورند  یواال دارند، سوگند م   یفره هستند و ارزش   یمانند تخت و تاج و کاله که نمادها   ییامه به ابزارهادر شاهن   ینچنهم

 (. 46: 1392 حیدری،  ؛139 – 127: 1394 وان،)ماه

در جواب    یلوسآخکنند: »یم  یادمانند زئوس و آپولون و... سوگند    یانیبه خدا  تریشب  یونان  یهاو حماسه  یردر اساط

آپولون   کالکاس گفت: به  نزد زئوس گرام  یسوگند  تا من زنده  یکه  نزد  کسیچام هاست... که  دانا  بازماندگان    یکاز 

نظر  به  ین(. با توجه به مجموعه قرا38:  1386)هومر،    خود را بر تو فرود نخواهد آورد«   ینما دست سنگ  های یکشت 

آپولون    یونان و    یرانی مذاهب ا  یغی آم.... و در همیافتهراه    یونان در    نش ییبوده که آ  ی شرق   یزد ا  یککه آپولون    رسد یم

 (. 89: 1377 یست،)بنون  اندشمرده  یکی یزد را با مهر ا

در    ینترمهم م   یونانسوگند  زئوس  سر  به  سوگند  همکاران، )گردانند  یرا  و  گاه 203:  1392  ین  و  به    ی (  هم 

قداست دارد:   یونان یررسالت است که در اساط یهمان عصا یدست چوب  ین. ظاهراً اشودیم  یادسوگند  «ی دست»چوب

رسالت را در دست    یاست و عصا  یان زئوس و خدا  یامبرهرمس پ  یسه، ارزش است در کتاب اد  ی دارا  لت رسا  ی»عصا

ز  ا  یاری بس  الینفکبخش    سوگند  (. 53:  1379سنت،    ین واگذار شده است« )پ  2یریسنقش به ا   ین ا  یلیاد دارد اما در ا

با سوگند    ها یماناز پ  یدر خود دارد اما تعداد  یمانعهد و پ   ی نوع  یزشاهنامه است. گرچه سوگند ن  های یمانعهد و پ

  یخود، سوگند به کس   یمانتأکید بر پ  یافراد برا  یگرو پهلوانان و د  یارانشهر  ی. گاهشودیجا آوردن همراه و محکم م به

  یکبا    ها یمانپ  ینا  تریش. بشودیمیدهمتعدد در موضوعات گوناگون د  اییهیمان. در شاهنامه پکنندیم  یاد  یزیچ  یا

که از ضحاک بخواهد به قتل پدر دست بزند از او  آن  از یشپ  یسچند سوگند همراه است. در داستان ضحاک، ابل  یا

 همراه است: گند با سو یمانپ  ینبماند و ا یدهراز پوش   ینکه ا  گیردیم  یمانپ

 درست   یم گه سخن برگشاخواهم   نخست            پس آن  یمانتگفت  پ  بدو

 ( 46/ 1: 1386 ی،)فردوس    دل گشت و فرمانش کرد            چنان چون  بفرمود  سوگند خورد   یک جوان ن

 خود وفادار بماند: یمان ببندد و با سوگند خوردن به پ یمانکه با او پ  خواهدیم  یاوشسودابه از س 

 ی آسان کن یشه و  اند یچینپ           یکنیمان  من اکنون  تو  پ  با  اگر

 ی به پا  یشت کنم  چون  پرستار  پ                 یبه جا    یدهنارس  یدختر  یکی 

 (220/ 2)همان: ی            اندک  یچ زگفتار   من    سر مپ           یکی کن  اکنون  یمان سوگند  پ به

  یاد را با سوگند    یمانکه او پ  کندیم  یادآوری کرده    یلشکرکش   یران ا  یبه سو  یابکه افراس  شنود یکاووس م   که یوقت  

 کرده بود:             

 گروگان  کند  یخوبکند         زبان  را  به  یمانبه سوگند  پ ینچند  که

 
2 . Iris 



 

 های پیمان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه بررسی تطبیقی آیین 

 348 زاده، فرزاد عباسی، بتول فخراسالم، محبوبه ضیاء خدادادیان عباسعلی عبداهلل

 ( 240/ 2)همان:      ی و سوگند  رو  یمان بتابد  ز  پ             جوی ینهگرد  آورد مردم ک    چو

با سوگند    ییمردم تروا و آخا  یمان پ  یلیاد، سرود سوم ا  در   .خوردن همراه است  با سوگند   هایمانپ  یتعداد  یزن  یونان  در

:  1389)هومر،    خوردیبستن، سوگند بزرگ م  یمانپ  یبرا  یرسه(. س97  -  96:  1386)هومر،    شود یبه زئوس مؤکد م

  یروسبا ا  یاوری   یاز شما برا  یک یچکه ه  کنید   یادبزرگ    ی همه سوگند  ینکاست: »ا  یسسوگند اول  یگرد  ۀ(. نمون148

 (. 267را نداشته باشد که دست گران خود را بر من فرود آورد« )همان:  دادگرییب ینا

 یمانپانعقاد  آداب و رسوم .5.4

  یمان هنگام پ  پایبندی به عهد،   ۀبه نشان  یمانکه دو طرف پ  بود  ین ایمان  پانعقاد    هنگام  مرسوم   هایرسوم و آییناز    یکی

بوده است: »پس از    یجمهرپرستان را   یان رسم م   یناند. ابستهیم  پیمان   ی را گرفته و بر سر موضوع  همدیگر  یهادست

سوگند    یتا در برابر جماعت مهر  داشتندیم  نورود به جمع مهرپرستان، او را بر آ  ینوآموز برا   ینا  یتصالح  ییدتأ

که نوآموز طبق ... پس از آنخوردیاست قسم م یشتنخو  ییدتأ ۀوز با بلندکردن دست راست خود که نشانکند. نوآمیاد

  یم خود نشانه تسل  ینکه ا  فشردیبا دست راست خود دست راست مرشد را م  کردیم  یاد  یسوگند وفادار  ی،مراسم خاص 

  یان زردشت  مذهبی   رسوم و مناسک بعدها در    آیین  ین(. ا172:  1393  ی، )باقر  است«  یند  بخشییرها  هایموزه او به آ

دست دادن با دست    ۀسابق   توانی: »م شودیم   یمردمان عاد  ینرسم متداول ب  یو دست دادن نوع  شود یم   یجرا  یزن

ت  عمل عالم  ین ا  یرا بازجست، ز  یسنا مزد  ینی در مراسم آئ  . کردن مهرپرستان استیعتموافقت و ب  ۀراست را که نشان

دو طرف است و اغلب در مراسم    ی و راست   ی از دوست  ینان به قرار و اطم  بندی یبستن و پاو شرط  یمان سوگند و پ  یقتصد

ابراز ارادت و مودت معمول بوده است«   ینها اآن  ی و به هنگام حضور در مراسم عباد  یان زردشت   ینی د )همان:    نوع 

دادن آن دو  که مربوط به دیدار رستم و اسفندیار در شاهنامه بایسنقری است شاهد دست  1در تصویر شمارۀ      (.172

 عنوان نماد انعقاد پیمان هستیم. به
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 . ه.ق. کتابخانه کاخ گلستان، تهران833: دست دادن رستم و سفندیار، شاهنامه بیسنقری، هرات،  1تصویر

ظاهر شده،    یرصغ   یایدر آس  ی مهرپرست  که ینا  یل: »اما دل داندیم  ل مهرپرستییراست را دل   دستورمازرن هم فشردن 

  ؛ و هرمس ذکر شده است  یوسهل  یتره، آپولون، م  هاینام  آن  در   که (  م.  پ  38  –   69است در نمرود داغ )  یمعروف  ۀ یبکت

است که    یی خدا  یرتصو  یها برانام  ین ا ایرو هرمس است ز  یترهآپولون همان م  یعنیاست،    یکی چهار نام    ینمقصود از ا

  یمان پ انعقاد    فردوسی حین  ۀشاهنام  (. در6:  1383)ورمازرن،    « فشاردیو متحد م  یعنوان حامدست راست پادشاه را به

  کند تقاضا میزال و رودابه از سام    ییآشنا  جریان  یقتحق   بیان  یبرا  یندخت سعنوان نمونه،  به  شود،یم   مراعات  آیین  ینا

 : منعقد کند یمانیبا او پ ابتدا در که 

 سر پهلوانان و دشت گوان          پهلوان         یکا  یندخت گفت  س  بدو

 که لرزان شود زو بر و بوم و رست        خواهم  نخست        یمانتسخت  پ یکی 

 ببست    یمانبنواخت و پ ینک ور ا   گرفت آن زمان سام دستش به دست        

 او   یوندو پ گفتارهمان  راست        ند  او          سوگ   یندخت س   یدچو  بشن

 (241/ 1: 1386 ی،)فردوس چه اندر نهان بود راست بگفت آن    خاست            یو بر پا ید را  ببوس ینزم

دارد، با گرفتن    یشاه اصلدارا است و   نزاد و نسلاز شبانان او از  یکی که  بردپی میکه بابک   در جایی دیگر، هنگامی 

 : یدرا بگو حقیقت که  خواهدیو از او م  بندد یم  یمان تأمین امنیت و صلحدستانش با او پ 
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 ینهار ز ی شبان را به جان گر ده                 یارشهر  یآن پس بدو گفت کا از

 به دست  یمان به پ یریچو دستم بگ         ز گوهر  همه هر چه هست         بگوید

 (   142/ 6بر  آشکار  نه  اندر  نهان )همان:           در جهان  نه     یبد  یسازبا  من  ن  که

که با دست دادن با بهرام بسته است، وفادار    یمانیکه به پ  کندیم   یادآوریبه او    یزدر جواب خسرو پرو  ینچ  خاقان 

 خواهد ماند:

 ها   مزن تانداس  ین تو  با من  چن               شکن یمانتا   بدم   مرد  پ  نیم

 و زان پس به مهر اندر آرم شکست         به دست     یرم من دست بهرام گ چو

 (187/ 7)همان:                باک یستمرا ن یزدان جز از پاک           مرا   داور   از   آب   پاک    نخواند

مراسم تشرف به اسرار، امر فشردن دست راست  است: »در  بوده  مرسوم  نیز  یگراقوام د  در میان ملل و  این رسم و آیین

اوقات    یبوده و گاه  یجار  هایو چه نزد روم   یرانیانرسم چه نزد ا  این.  دارد  عهدهرا به  ی نقش مهم   ی،به عالمت وفادار

آن  یریتصو )  (.1383:  173)ورمازرن،    «بینیمیم   هایروم  یحضر  یامقابر    یرواز  شماره  تصویر  نمونه2در  از  (  ای 

 شکنی و پیامدهای آن بین رستم و سهراب به تصویر کشیده شده است.پیمان
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را فشردند و    دیگریک خود جستند، دست    یهااز آن وجود دارد: »همان دم از گردونه  یی هانمونه  یزن  یلیادا  ۀحماس  در

چون تو را    ی،برادر گرام» (. آگاممنون دست منالس را گرفت و گفت:  160: 1386کردند« )هومر،    یاد  یسوگند جاودان 

  یشان مرگ تو را خواستار شدم، ا  یمانپ یندر ا  ی با مردم تروا نبرد کن  ییدر راه مردم آخا  یی تنهابه خطر انداختم که به

دست    ین ناب و ا  یهاها و نذرکردن بادهبرهما، خون  یپا گذاشتند اما سوگندها   یراتحاد ما را ز  یوندتو را زخم زدند و پ 

 (.  109)همان:  «نخواهد بود یهوده ب یم،که با ما دادند و ما آن را درست پنداشت یگانگی

دور    ی هاگروگان بوده است که در گذشته  ی وعشده، »نوا« است. »نوا« نبه آن اشارهکه در شاهنامه    رسومیجمله    از

را در    ی افراد  یاشاهزاده    یگنج و ثروت و گاه   ی گاه  ؛اندداشتهیمدشمن، نزد خود نگه  یرفتار از جنگ و کج  یزپره  یبرا

 .  کردندیم  ی داردربارها نگه

  « یخواهو »باج  «یریگ»گروگان  یوهدو ش منعقد شده،  و صلح    یتحفظ امنبر مبنای  که    هایی ها و پیمانعهدنامهدر  

  یپادشاهان هخامنش   یانهردوت است. از م  یخ رسم کهن اشاره شده، تار   ینکه به ا  ییجا  ترینیمیاست: »قد   متداول

کمبوج  یننخست آماز  یهبار  به  یوانرفرما  یس،دختر  را  طمصر  خود  دربار  به  )نوا(  گروگان  آماز  لبیدعنوان  که    یسو 

احتماالً او را     ، عنوان گروگان استفاده خواهد کردرا ندارد و تنها از او به  ی اج با دختر وقصد ازدو  یهکمبوج  دانستیم

  یری را که فرزند »آ  «یست   تهیبه نام »ن  یگرید  یبایدختر ز  ینسرا محسوب خواهد داشت، بنابرازنان حرم  یفدر رد

 (. 192 - 191: 1345فرستاد« )هردوت،    یهفاخر و آراسته به دربار کمبوج  یاجامه درمصر بود  یشین پادشاه پ «یس
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 352 زاده، فرزاد عباسی، بتول فخراسالم، محبوبه ضیاء خدادادیان عباسعلی عبداهلل

خاک و    یارسال مشت   ،دشمن  سرداران سپاه  سویاز    یبردارو فرمان  تبعیت  یهااز نشانه  یکی  یانهخامنش  دوران در  

پادشاهان    یاصل  یرقبادشمنان و  که از    یونانیانو    یانروم  اکثراًبود و    یهخامنش   پادشاهانآب )به رسم گروگان/ نوا( نزد  

  به این معنی که   فرستادند یخاک و آب )نوا( م  ی مشت  یران،از شاهان ا  بیان تبعیت و فرمانبرداری   یبودند برا  یهخامنش 

اثبات    یماد و از متحدان اورارتو بود برا  ی از رؤسا  یکیکه    یاکو(. د365)همان:    ما متعلق به شماست  ینخاک سرزم

 (.  95: 1383 یرشمن،)گ   ت رؤسا فرستادیتخن به پارا به گروگا  یشپسر خو یک ،خود ی وفادار

اشاره شدهدر شاهنام این رسم  به  نیز  از جملهه  داستان س  است.  و س  یاییهدا  یاب افراس  یاوش، در  رستم    یاوش نزد 

که صد    خواهدیم  یوزاز گرس  یاوشببندند و س  یمان سپردن گروگان پ  در ازایکه با او    خواهندیها م اما آن  فرستدیم

 :رستدبف  یرانبه ا یمان عنوان ضمانت پرا به یابتن از پهلوانان افراس

 خون  تست  یوسته یصد که پ  یتن   درست           یخواه کرد یهم  یمانپ چو

 (258/ 2: 1386 ی،خوب  گفتار  تو    بر گوا      )فردوس   ینبد     به   رسم    نوا           ی من    فرست  بر

از آن او    هایش ییشود هلن و دارا  یروز که »هرکس در نبرد پ بندند یم   یمان و منالس پ  یس پار که یهنگام   یزن  یلیاد، ا  در

برا بود«  پ  یخواهد  م  یمانضمانت  اآورندیاز دو سو »گروگان مقدس«  از دو سو  یانمناد  یان م   ین: »در    یسرافراز 

  یقربان  یمانپ   یزدا  یبودند که برا  یانی ها قربانگروگان  ین (. ا97:  1386را آوردند« )هومر،    ی مقدس آشت  ی هاگروگان

 . شدندیم

مانند   یزآب ن است. در این میان، عنصرعناصر طبیعت همواره نزد اقوام و ملل دوران باستان مقدس و قابل احترام بوده

نزد   اقوام آتش،  و  ب  یدارا  کهن   ملل  مقدسی  جایگاه  و  استاهمیت  اوده  بس  یرانیان .  را  آب  احترام   یارباستان    قابل 

به    ی االههایرانیان باستان  بود که    یاگونهبه  جایگاه آب.  دانستندیم  خود   دینی  ۀ یف و محافظت از آن را وظ  دانستندمی

آناه ا  یتانام  برا  کردندقلمداد میها  آب  یبانو  یزد را  قربا  یو    یترایی، م  یین آ  مهم های  مؤلفهاز    یکی .  کردندیم   نیاو 

  یانوساوس ی مهر یهانگاره یکرمهر و اپام نپات وجود دارد و کومون در پ  یانم اییژهو یوند آن با آب است: »پ همراهی

( بود  3)ورنگه   ی دیزسوگند ا  یا سرپرست ور    یزد مهر، ا  یزد(. ا148:  1393  پور، یلدانسته است« )اسماع  یکی را اپام نبات 

  ی همکار  ی و سوگند با و  یمان در کار نظارت بر پ  یتراستهمراه م  یزداناز ا  یز که رشن ن  یزد ا  یشت، موجب رشنکه به

همراه است، نقش   یمان تعهد و پ ی که با نوع  یزنخوردن سوگند  مراسم آب در  جایگاه عنصر(. 227)همان: داشته است 

مراسم سوگند خوردن    ید گند بخورد، باسو  خواست یم  ی بود که اگر کس  ین بر ا  م داشته: »در روزگار باستان رس   ی مهم

 (. 54: 1374 یس، )بو به هنگام سوگند خوردن، آب در دست داشته باشد« یارا در برابر آب انجام دهد و  

  کنند یبر تن م   یز تم  یها و لباس  دهندمی  شورا با آب شست  یش باستان در مراسم سوگند نخست سر و تن خو  یران در ا

  ی موقع مجمر  ین. در اخواندیاز اوراد را م   یکیسوگند بخورد    خواستیکه م   ی و شخص  کشیدند یم  ای یرهو موبدان دا

(.  190:  1321)پورداوود،  آوردند  یم  ی جاگاه مراسم سوگند بهو آن  سوزانیدند یو در آن چوب صندل و عود م  آوردند یم

پاک و    ین د  ی و درست   یاگر شما را به راست »موبد آذرباد مهر اسفند گفت:    ان آمده که موبد  یار داراب هرمزد  یات در روا
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  ی هفتاد هزار مرد سر و تن بشست و نه من رو  یش ... و آذرباد در پکنمیم  یاد است من سوگند    ی شک  یسنا مزد  یک ن

مه و هنگام  را در شاهنا  یین آ  ینهم   (.415:  1383  یفی،)عف  « یدنرس  ی رنج  یچ و او را ه  یختند او ر  ینه گداخته بر س

 :کنندیم   یو موبدان او را همراه  مالد یم   یشتنو کافور بر خو  پوشد یم   یداو لباس سف   بینیم،یم   یاوشسوگند س  یاجرا

 بود راه   ینو ا  یینبود  آ  ینشاه              چن  یه سوگند   پرما  گاهبدان

 ید پر  ام    یپر  ز  خنده  دل   ی لب             ید سپ   یهاو  با  جامه  وارهشی

 (  235/ 2: 1386 ی، )فردوس     چنان چون  بود رسم و ساز ِکفن              یشتن کافور   بر   خو    پراگنده 

خصوص  به  یی اقوام هند و اروپا  ینی مناسک د  محور و اساساست که در    ییاقوام ابتدا  دارای اهمیت  رسوم کردن از  قربانی

مانند:    یاز رسومات اجتماع   یاری در بس   ی،و شکرگزار  یایشبر مراسم ن  عالوه  یینآ  ینرار دارد. اق   مهر  یزدبه ا  معتقدان 

اعمال   یدنرسیجهو به نت یان خدا یت سبب رضا یآن اقوام، قربان ۀیداست. به عق شدهیو... برگزار م یمانازدواج، سفر، پ 

گرفتن  گواه  یرا برا  یان خدا  ی بود که کس  ین کردن مانند ایقربان  ؛ بود  ی قربان  ی همراه با اعطا  ی سوگندخوردن گاه   شود، یم

را    ی قوچ  بست، یعهدم  6آرپاد   یفرمانروا  5یلیوا  یبا مات   4یراری آشور ن  که ی... هنگام طلبیدیصداقت گفتارش به کمک م

پاهش را اندرز  کوروش آمده که پدر کوروش، او و سران س  یرت (. در کتاب س57  -  56:  1381  یانی، )قد  کردندیقربان

و    واهید را شاهد بخ  یان و خدا  ید کن ی که با هم قربان ینستمن ا  یشنهاد پ »:  گویدیو م   خواندیفرام یکداده و به کردار ن

 .(61: 1355)لسان،  « یدشو یمان پهم یکدیگربا 

م  یوناندر    یین آ  ینهم   یهشب پ   یوناندر    . شودیبرگزار  قربانیمانهنگام  پا  یبستن، مراسم  بر  و دعا    داشتندیم  ی را 

ند و  کردیسرکردگان بخش م  یانو آن را م  کردند یجدا م  یی شوند موها  ی قربان  ید که با  یواناتی از سر ح  خواندند،یم

آگاممنون    یختندصاف بر دست شاهان ر یو آب  یختندناب را در خم آم  هی »باد /گرفتندیمگواه  یمان پ  ینرا به ا  یانخدا

  . (97:  1386)هومر،    بخش کردند«  یونانسرکردگان مردم تروا و    یان م  یان چند جدا کرد و مناد  ییمو  هایاز سر قربان

رسم را    ینکه ا  یکس  ین: »نخستدانندیالنوع باده منسوب م رب  یونیسوسرا به باکوس/ د  ینوشآداب باده  یونانملت  

النوع به جا مانده،  رب  یناز ا  یونان متعدد که در اعصار مختلف تمدن    یی هابود در نقش یونیسوسساخت، خود د یجار

 (. 54: 1324 ین،)مع  « ریزدیم  ینزم  یاز آن شراب را به رو ی که گاه  شودیم  یدهدر دست او د ی اغلب ساغر

ن  ایرانیان   ی مذهب   یاز باورها   یکی   ، وجود داشت  یونانگونه که در  همان  یین آ  ینا استاد عالمه    .بوده است  یز باستان 

  یرانیا  ی آن عادت  یدناز شراب بر خاک پس از نوش  ۀافشاندن جرع  یعنیعمل    یی اصل ودا  یااند: »و گونوشته  ینیقزو

  گرفته باشد:تأنش  یترائیسمم  ینیاز آداب د  یمانبا عهد و پ  یینآ  ینارتباط ا  رسدینظر م(. به51بوده است« )همان:  

  ی ها و سماع و رقص  خودییبه حالت ب  یافتن و دست    ینوشهوم  یین آ  یاجرا  یترایی م انجمن    یهااز شاخصه  یکی »

آ  یینآ  ینا  .(111:  1381  ی،است« )رضبوده  یینیآ قربان  یترامشترک است: »م  یونیزوسد  یینبا  تا    کندیم  یگاو را 
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 354 زاده، فرزاد عباسی، بتول فخراسالم، محبوبه ضیاء خدادادیان عباسعلی عبداهلل

  « شودیهم مشاهده م   یونیزوسد ییندر آ  یین آ  ینگوشتش را بخورند و خونش را بنوشند. درست هم  رهروانش بتوانند

گوشت و خون گاو مقدس   ین: »نان و شراب معرف و جانششودیم   یگزین( و با گذشت زمان جا123:  1383)ورمازرن،  

  ین باستان، شراب جانش   یونان در    . است  یجاودانگ  ۀهنوشاب  ۀ هر دو در ارتباط با هم و نشان  ی(. خون و م 61است« )همان:  

اشاره نشده    یین آ  ینبه ا  ی است. در شاهنامه فردوسشدهیداد م قلم  ی مشروب جاودانگ  ۀبوده و نشان  یونیزوسخون د

دچار    یآن در گذر زمان و در عصر ورود به تفکر مذهب   یات روا  یینی و آ  یریاساط  ینی،مختلف د  حچراکه سطو  ؛است

 است.   یافته کهن در آن بازتاب ن یاز باورها  یاری شده است و بس  «یی زدا»اسطوره

  برخوردها اولین  پهلوانان در    در اکثر اوقات  .است  همدیگردادن نشانه به    یمان،عهد و پ  ها و نمادهای انعقادنشانهاز    یکی 

سالح خود مانند  یا    ی ، ابزار جنگستیزدر هنگام   یمردبه اصول جوان  وفاداربودن   یا   ی دوست ۀبه نشان  میدان جنگدر   یا

روز اول نبرد، آژاکس و هکتور در    یان در پاعنوان نمونه، »بخشیدند. بهیم   ان یمانشپهم  یا   یفو... را به حر  یر زره، شمش

  ی ا(. در مبارزه180  -   179:  1386)هومر،    دادند   یکدیگررا به    یرهایشان شمش  ی دوست  هوقت جداشدن دو پهلوان به نشان 

: »بدان که  شودیم   یادآوربسته بودند به او    یاکانشانرا که ن یوندیپ   یومد د  . دهدیو »گلوکوس« رخ م   « یومد»د  ین که ب

سرشت در روزگارگذشته »بلورفون« بزرگوار را در  است. »اونه« مرد پاک  یوسته ما را به هم پ  یباستان  ینوازد مهمانیونپ

فروزان    ی را که رنگ ارغوان  یری کمر شمش  7بستند. اونه  ی دوست  یناگسستن   یمانبا هم پ   یشان ... و ایرفتکاخ خود پذ

  یزها نکه آن  خواهدی( و از او م159)همان:    « یدرا به اونه بخش  یباییز   ینشت به بلورفون داد و بلورفون ساغر زردا

با    یمانیپ را  کن  دیگریک ببندند: »سالح خود  ده  یم عوض  نشان  همه  به  ن  ای یدوست   یم و  که  هم    یاکان را  به  را  ما 

گردونهبریمینم  یاد از    پیوست یم از  دم  همان  دست  خو  یها.  فروجستند،  سوگ  دیگریک د  و  فشردند    ی دوست   ندرا 

از  160)همان:    کردند«  یاد  یجاودان پ  پایبندی  رسوم نمادین  سایر (.  ا  یمانبه  به  اهدای    ،باستان  یراندر  گل بنفشه 

است، انواع گل بنفشه    یموکل بر گواه و راست   هاوستا، فرشت  ییناست: »مهر در آمرتبط  مهر    یزداست که با ا  همدیگر

  یون(. در شاهنامه، کتا407:  1378)پورداوود،    «شودیاست، م   یمانبه پ   یمربوط به مهر که نشان عهد و وفادار   یزن

و    آیدیم   ید پد  خسار رو سروباال و ماه  یبغر  ی مرد  یان اند و در آن مکه مردمان شهر گرد آمده  بیندیدر خواب م   ی شب

 : گیردیهم از او م ی ته گلو دس دهد یگل بدو م   یادسته

 ( 20/ 5: 1386 ی،)فردوس       یرنگ و بو ییدسته  یو زو بستد        یبدو یون کتا  یدسته داد  یکی 

 گواه گرفتن . 5.5.

  . گرددشاهد برگزار  و  که مراسم در حضور گواه    بود  ینبستن و سوگند خوردن ا  یمان در مراسم پ   متداول  هایآیین  از

داشت که در حضور    ی: »عمل سوگند خوردن در عهد باستان رسوم خاصبودند  عادیافراد    یا  ینی د   رهبران  شهود،  یگاه

ها  و در مجالس ازدواج آن  یان نزد زردشت   (.121-120:  1381  داوود، )پور  « گرفتیصورت م  ینید  یشوایانموبدان و پ

در مراسم ازدواج و عقد شرکت    یی، زناشو  یوندعنوان گواه و شاهد بر پو به  شدند یرسم بوده که موبدان و بزرگان حاضر م 

 کردند. یم
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  کاووس یک   شد،یبزرگان و سران کشور برگزار م  میانسوگند در    یینآ  نشستیبر تخت م  یاریکه شهر  ی در شاهنامه زمان

 : کنندیم یو رستم و بزرگان درگاه بدان گواه کندیم  یسنوه را دستسوگندنام

 ی به  مشک  از  بر  دفتر خسرو            یخط   نبشتند  بر  پهلو    یکی 

 ( 95 -  94/ 3: 1386 ی، )فردوس    ینچن بزرگان  لشکر  همه   هم           ینبود  دستان  و  رستم  بر  گوا

  ی به دعاو یدگیبه هنگام رس  ی: »در عهد باستان در مجامع عمومگیرندی»مهر« و »رشن« را شاهد م  یزدهم ا یگاه و

: 1393  ی،)باقر  «خورندیو به نامش سوگند م   خوانندی»مهر« را به گواه بر حکم و داد و قانون فرام  ییو قضا  یحقوق 

و آب   ین که آگاهانه در برابر گوگرد زر  ی»کس  بزرگ بوده و مجازات دارد: ی گواه گرفتن به دروغ گناه ین چن(. هم147

اسپهته اشترا و شصت    یانه صد تازو مهر دروج باشد، پادافره گناهش هفت  یرد اشه از دروج )رشن( را گواه گ  ۀ بازشناساند

ماندن بر سر پیمان  ای از باقی( نیز نمونه3در تصویر شماره )  (.701:  1392  خواه،سروشو چرن است« )دوست  یانهتاز

 کند که اگر بر دیو سپید پیروز شود اوالد را به فرمانروایی مازندران بگمارد. سط رستم است. او عهد میتو

 

 . ه.ق، کتابخانه کاخ گلستان، تهران833: رستم و دیو سپید، شاهنامه بایسنقری، هرات،  3تصویر

جهان در روز    یسوززدن به آتشیهکنا  یترهم  ین: »غرض از آتش در دنویسدیبا آتش م  یترهارتباط م  رهورمازرن دربا

  یان آتش از م  ین و نادرستان در ا  ید جهان را به سوختن خواهد کشان  ین، آتش  ی هاروز چشمه  ین است. در انجام  یز رستاخ

 (.  203: 1393)ورمازرن،  « یافتخواهند  8کنندهآتش، حمام پاک ۀ چشم ینکاران در اخواهند رفت و درست
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 356 زاده، فرزاد عباسی، بتول فخراسالم، محبوبه ضیاء خدادادیان عباسعلی عبداهلل

 :کندیم یاد آتش، سوگند  سمترو به   نشستنبر تخت پادشاهی،   از پیش    خسرویدر شاهنامه ک

 و  روان    ی آتش  آورد   رو   یجوان           سو   یاران ازو   شهر  یدبشن  چو

 ( 8/ 3: 1386 ی، و   شب   الژورد     )فردوس  یدبه   روز   سپ          به   دادار   دارنده   سوگند   خورد   

از فرماندهان و بزرگان با او    یا. عدهکندیپدرش قصد کشتن او را دارد فرار م  شودیمتوجه م  کهیزمان  یزپرو  خسرو

 کنند:  یاد ی که در برابر آتش سوگند وفادار  خواهدیها مو او از آن کنندیم ی اعالم وفادار

 از  شاه و آن  انجمن      یممپر  از  ب گفت خسرو که  من               ینچن  یشان بد 

 گران      ی و    سوگندها    یایند سران            ب    ین آذرگشسب   ا   یشگر  پ ا

 من  زان  سپس  نشکنن   یمانکنند            که  پ    یمن ا  سر یک و  مرا      خورند

 ی آهرمن     یکارنترسم    ز     پ              یمنی مرز      با    ا    ینبد    بباشم

   ی آذر    نهادند   رو    یهمه    سو               یگفتار   او    یدندچون    شن    یالن

 (615/  7)همان:  راست  یمدار   یده که  مهر  تو  با   د   بخوردند سوگند از آنسان که خواست         

  ی زئوس ا  ی هستند: »آگاممنون دست به آسمان برافراشت و به بانگ بلند دعا خواند: ا  یمان گواه پ  یان خدا  ،یلیاد در ا

و   یست ن یدهپوش یدگانتاز د چیزیچو ه یوشنیرا م یزکه همه چ   یآفتاب ی ا کش،ینهبزرگ و ک یخدا ی پدر واال جا، ا

در   (.97: 1386)هومر،   «ید پاس دار  ما را ی سوگندها یو استوار  ید گواه ما باش   دهید، یم  یفر گار را ک گنه شکنان یمانپ

. او پس از آنکه بر تخت شاهی نشست با ابلیس پیمان  داندشاهنامه حتی ضحاک نیز در تفکرش پیمان را محترم می

 ( بخشی از سرنوشت ضحاک را به تصویر کشیده است. 4کرد. تصویر شماره )بست و از دستورات او اطاعت می

 

 ه.ق، کتابخانه کاخ گلستان، تهران. 833توسط فریدون در کوه دماند، شاهنامه بایسنقری، هرات،  . دربند کردن ضحاک  4تصویر
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 گیری نتیجه 

نتایج پژوهش بیانگر آن است که پیمان و پیمانداری از وجوه مشترک آداب و رسوم اقوام در دوران باستان است که در  

ها در شاهنامه و  یمانپ  ۀیسه مقارو،  یافته است. از همینجزئیاتش انعکاسآثار مکتوب حماسی و اساطیری نیز با تمام  

آداب و عناصر مشترک ما را    ینکه هم   هاست یمانمشترک در ساختار پ  ی اجزا و عناصر  ۀهدهندنشان  ایلیاد و اودیسه

وجوب عقوبت تلخ  عناصر مشترک،    ینا  ۀ. از جملرساندیم  یی اقوام هند و اروپا  هاییمانپ   اختارواحد در س   ییبه الگو

است.  شکنان در روز رستاخیز است که هم در شاهنامه و هم در ایلیاد و اودیسه به این موضوع اشاره مؤکد شدهپیمان

سام و... و    یار، اسفند  یاووش،از آن جمله: رستم، س   اند،یبندهز  داری یمانپ  یور که به ز  یپهلوانان   یستند در شاهنامه کم ن

 . شوندیم گرفتار شکنی، یمانپ  هکه به پادافر یاب و افراس یروز چون کاووس، گشتاسب، پ شکنانی یمانپ یزن

شهود    ینا  .شودیاعتبار آن م   یش و افزا  یم است که سبب تحک   یمانی حضور شاهد و گواه در هر پاز وجوه مشترک دیگر،  

مانند   یمقدس  رهم عناص ی و گاه یاران ینموبدان/ د یگاه  یران زئوس و آپولون هستند و ا یعنی یمان پ یزدانِ ا یوناندر 

  یدادن نوع ، یگر. آداب مشترک دکنندینظارت م  ها یمانپ ی آذر( است که بر درست  / یورونه( و آتش )آگن  / یتاآب )آناه

ر  عنوان گروگان و دبه  ی انسان  یگاه  .داللت دارد  یماناست که بر متعهد و وفادار بودن دو طرف پ   یگریکد»نشانه« به  

جنگ  یمواقع ابزار  و  حلق ی   یاو    ی سالح  ا  یا )گل(    ۀک  هم  ینانگشتر  دارند.  عهده  بر  را    یرِنظ   هایییینآ  ینچننقش 

  ۀ یسو مشترک است. مقا  یج اقوام را  ینا  یانبستن در م  یماندادن در هنگام پکردن و دست  یافشانکردن، جرعهیقربان

ها  آن  یمذهب  یها با باورهایمانکه ساختار و آداب مشترک پ   دهد ینشان م   ینیو د  یا اسطوره  ی الگوها با باورها  ینا

مهر/    / یترا)م  یمان مقدس پ  یزدا  ین ا  یقت در حق   .دارد  یکنزد  یار بس   یوندیپ   یترائیسم مربوط به م   های یینبا آ  یژهوبه

  یرانیان در فرهنگ ا  «یمان»عهد و پ در مجموع،    .دهدیرا شکل م   هایمانو...( است که سازه و ساختار انواع پ  یدخورش

را بر سر    یشجان خو  شدندیم  برخوردار بود و چنان در خور حرمت بود که گاه حاضر  یارکهن، از ارج و ارزش بس

هومر نیز نمود یافته است. در نمودار زیر وجوه مشابه پیمان در    ۀ این موضوع در ایلیاد و اودیس  نگاهداشت آن بگذارند.

 و اودیسه نشان داده شده است.دو اثر شاهنامه و ایلیا 

 

 . مأخذ: )نگارنده( وجوه شباهت پیمان در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر-2نمودار

وجوه شباهت پیمان در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر 

آداب و رسوم پیمان

گواه گرفتن

نشانه دادن به یک دیگر 

شستن و لباس پاکیزه

گروگان  فرستادن

قربانی کردن

دست  در دست هم نهادن

ناهمیت سوگند در پیما پیمان در جنگ شکنانعقوبت پیمان
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