
 
 
 
 
 
 

  تطبيق شخصيت رستم و آخيلوس درشاهنامه و ايلياد
  راهيله زلفي                                                                                            

  داشكده ادبيات اروميه دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي
  دكتر مهوش واحد دوست
  استاديار ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني اروميه

  چكيده
  ادبيات تطبيقي درحوزه ي مطالعات ادبي ايران ازبحث هاي نو در زبان و ادبيات فارسي به شمارمي رود.     

يشه هاي بشري است، در بررسي تطبيقي اساطير هدف از ادبيات  تطبيقي يافتن وجوه مشترك يا افتراق اند
جهان پاره اي مضامين به صورت الگوهايي در طول اعصار و دوره ها درميان نسل بشر به صورت توارثي 

  مي نامد. »كهن الگوها«تداوم داشته است كه يونگ آن ها را 
هاي جهان به شمارمي رودكه  شاهنامه ي فردوسي و ايلياد همر از زيباترين و بزرگترين آثار حماسي ملت   

سراينده ي هر كدام با توجه به شرايط فرهنگي و ملي خود حماسه هاي ملي خود را به وجود آورده اند.  به 
سبب همساني هاي كه در اين دو كتاب موجود است و با توجه به سابقه ي زماني سروده شدن ايلياد نسبت 

د حكيم طوس در سرودن شاهكار خود به نوعي از ايلياد و به شاهنامه بعضي از پژو هشگران بر اين باورن
  اديسه تأثير پذيرفته است .

باتطبيق اين دو اثر سترگ مي توان به بسياري از سواالت دراين  زمينه پاسخ گفت.وجود پهلوانان و شخصيت 
يكي از هاي بر جسته از ويژگي هاي اصلي هر حماسه به شمار مي رودو مطالعه ي زندگي اين قهرمانان 

بهترين منابع اطالعاتي درباره بينش ها،انديشه ها و همچنين ميزان تأثير پذير ي فرهنگ و اساطير  ملّت ها  
با آنكه آخيلوس(آشيل) پهلوان اول ايلياد بيشتر بااسفنديار رويين تن همخواني دارد ولي در اين مقاله  است.

  نامه مقايسه كنيم..كوشيده شده است آخيلوس را با رستم ،پهلوان نامي شاه
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در اين تحقيق سعي مي شود با مطالعه ي دقيق اين دو اثربزرگ مشابهت ها و تفاوت هاي موجود ميان دو  
پهلوان بنيادي،رستم و آشيل، در راستاي شخصيت پردازي از لحاظ:جهان بيني،كنش ها، رخداد ها،ارزشهاي 

  اخالقي و غيره مورد بحث و بررسي قرار بگيرد..
  كليدي:رستم ،آخيلوس ،شاهنامه ،ايلياد، نبرد ،يونان،نام، ايرانكلمات 

  
  مقدمه 

شاهنامه اي كه نام آور طوس در قرن چهارم آن را به نظم كشيد تنها يك اثر ادبي محض نيست .گنجينه 
اي است از فرهنگ و تمدن ايران ،ماالمال از غرور مردمي سربلند در طول تاريخ باستان ؛مردمي كه با در 

  نهادن جان عزيز خويش به نبرد با زشتي و پلشتي پرداختند و براي خود نام آفريدند. كف
شاهنامه ي فردوسي نشات كرفته از فرهنگ كهن و كسترده اي است كه جزء به جا مانده ي  "     

مكتوب آن سرشار از مباني اخالقي و تربيتي است .هرچند از گذشته هاي تاريخي و روزگاران اساطيري 
زمان فردوسي ،دير زماني سپري شده با اين همه پايه هاي آرماني جامعه ايراني ،جز در اندك موارد تا 

  )1369-13(البرز،پرويز"ي برهمان بنيان هاي تربيتي واخالقي گذشته پايدار مانده است.
ناني را پهلوانان شاهنامه نمونه ي اعالي يك انسان كامل هستند .فردوسي با دلي آرمان خواه قهرما     

با خواندن شرح دال وريها و كرامتهاي  "خلق مي كند كه در تمام تاريخ به عنوان الگو باقي مي مانند 
رستم شدن  روحي واخالقي رستم تاثرو احوالي در انسان برانگيخته مي شود كه بيشتر ناشي از آرزوي

گي هاي تربيتي و ملكات  است. رستمي  كه مظهر ايستادگي،تجسم خاستگاهاي آرماني و تبلوري از ويز
  )1369- 15(البرز "اخالقي قوم ايراني است. 

  كتاب حماسي فردوسي را مي توان در كنار معروفترين حماسه ي يونان ،ايلياد همر، قرار  داد.       
تفاوت زماني و مكاني اجازه نمي دهد كه مقايسه اي ميان همر و فردوسي صورت گيرد با اين همه كتاب "

  ثير دامنه دار مشابهي  داشته اند:ٔتا هاي آن دو
همر موجد اتحاد ميان اقوام يوناني شد و آنان را بر گرد يك زبان،يك فرهنگ و يك فكر خواند كه نهالش -1

  سيصد سال بعد در جنگ ايران و يونان به بار نشست .شاهنامه نيز چنين است .
  انعكاس مي يابد.كل خصوصيات ذاتي انسان چه خوب و چه بد در هر دو كتاب -2
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ابن "ايلياد براي يونانيان باستان و سپس اروپائيان نوعي انجيل مغرب زمين شناخته شده .شاهنامه را نيز -3

  قرآن القوم مي خواند."اثير
شعرهاي همر را راويان در سراسر يونان براي مردم مي خوانند و از آن قوت روان مي گرفتند شاهنامه را -4

  )1378-177ا و قهوه خانه ها مي خوانند.(اسالمي ندوشن،نيز در مجامع ،ايل ه
در ميان شاهنامه و ايلياد بر خي همساني ها به چشم مي خورد كه عده اي بر اين باورند اين همساني ها 
ناشي از آن است كه فردوسي كتاب خود را تحت تأثير ايلياد و اديسه  همر به نظم در آورده است .با توجه 

حمله ي اسكندر به ايران ،ايرانيان با فرهنگ و آثار ادبي يونانيان آشنا شدند،اين آشنايي تا به اينكه پس از 
  حدودي بر روي فرهنگ و آثار ادبي ايران تأثير گذاشت.

شايد هيچ قومي را نتوان يافت كه فرهنگي مستقل و تأثير نا پذيرفته از فرهنگ هاي ديگر داشته "
ل كلي است و اساطير ايران معرف عناصر اساطيري مختلفي است كه در باشد.فرهنگ ما نيز مشمول همين اص

  )1374-44(بهار"آسياي  ميانه و نجد به هم آميخته اند .
از آن جائيكه ايران داراي تمدني كهن مي باشد تأثير پذيري اساطير ايران از اساطير يونان به ميزاني بسيار 

ان معتقدند بعضي از داستان هاي شاهنامه و ايلياد را ميتوان اندك مي نمايد با اين وجود بسياري از پژوهشگر
تأثير اساطير يوناني بر "با يكديگر برابر سازي كرد.دكتر مهرداد بهار در زمينه ي اين تأثير پذيري مي گويد:

ير اساطير ايران و شاهنامه خيلي زياد نيست ولي معتقدم كه چند تا از داستانهاي شاهنامه و غير شاهنامه اي ز
تأثير روايات اسطوره اي حماسي ،بيشتر حماسي يونان قرار دارد ؛ يكي داستان رستم و اسفديار و ديگري 

(واحد "داراب نامه طرسوسي است كه فكر مي كنم اين دو از ايلياد و اديسه همر الهام پذيرفته اند.
  )1379-84دوست

ار تمدن بشر همه اقوام زير تأثير فرهنگ فرهنگ هرگز حصار نمي پذيرد و در همه اعص"با توجه به اينكه 
) پذيرفتن اصل تأثير پذيري شاهنامه از ايلياد ،اندكي از عظمت و مقام 1374-58(بهار"يكديگر قرار گرفته اند

  شاهنامه كاسته نمي شود.شير ،شير است هرچند كه پير بود.
ا كه در جاي جاي شاهنامه حتي حكيم طوس با بهره گيري از اين كتاب به ان رنگي ايراني بخشيده است چر

داستانهايي كه به نظر عاريتي مي آيند فرهنگ ايراني بيش از هر چيزي جلوه گري مي نمايد.آنچه مهم است 
  اينست كه شاهنامه بر تارك ادبيات ايران و جهان درخشيده و تا ابد درخشان باقي خواهد ماند.
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ع داستان گرد آمدن يونانيان است براي فتح تروا و باز ايلياد كه اوج هنري حماسه هاي يوناني است در واق"
پس گرفتن هلن اما شاهنامه تاريخ حماسي يك قوم است .شاهنامه ادعاي بيان تاريخ دراز و چند هزار ساله 
ي دولتي جهاني دارد .شاهنامه در به كار بردن تم هاي خاص تراژدي نيز در مقايسه با تراژدي هاي بزرگ 

  )1374-153(بهار"ي هنري است .يونان در اوج غنا
با تمام اين گفته ها شاهنامه و ايلياد هر دو اثر حماسي هستند كه گذشته ي اقوام خود را با تمام اعتقادات و 

  آداب و سنن بيان مي كنند از اين رو مي توان آن دو را با هم مورد سنجش قرار داد.
خلق كنند كه واجد تمام صفات عالي انساني باشد  مردم دنياي باستان سعي داشتند در خيال خويش فردي را

؛انساني كه با وجود انسان بودن نيمه اي آسماني داشته باشد . مطالعه ي زندگي اين پهلوانان يكي از بهترين 
  منابع مطالعاتي درباره بينش ،انديشه و ارمانهاي اقوام كهن خواهد بود .

وان با هم برابر سازي كرد .با آنكه آخيلوس پهلوان ايلياد بيشتر با بسياري از پهلوانان شاهنامه وايلياد را مي ت 
اسفند يار رويين تن همخواني دارد ولي در اين مقاله كوشيده شده است آخيلوس را با رستم ،پهلوان اول 

  شاهنامه ،روبروي هم قرار دهيم.
  

 )Achile(رستم و آخيلوس 

هاي ايرانيان است .او فردي يزدان پرست ،دادگر،وطن پرست رستم سر نامداران عهد كياني و تبلور تمام آرزو
است.او فرزند زال زر،داناي كل شاهنامه ،و رودابه مي باشد داراي زور و بازوي پهلواني و يكه تاز مخوف 

عمري دراز دارد  كه گويي به دراز ناي آرزو هاي ملتي مي ماند كه خود را در او "ترين ميدان هاي نبرداست.
  )1374-921(ستوده"كند خالصه مي 

رستم در شجاعت و منش هاي اخالقي يكتا بي نظير است . ايران خواه و ايراني دوست است .آنچه رستم 
براي ايران مي كند فراتر از انست كه در گفتار بگنجد.براي توصيف او همين بس كه پيش از زادنش اختر 

  شناسان خبر دادند:
  سگاالن ز خاك          بروي زمين بر نماند مغاك   ببرد پي  بد                       
  )75بدو باشد   ايرانيان ر ا اميد                           شاهنامه(ص                        

،الهه ي آبهاست   او تنها پسر پله است ) Thetis( آخيلوس پهوان اول ايلياد است پدرش پله و مادرش تتيس
.  
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پله از روزي كه زاد از كمياب ترين هنر ها توانگر بود . در فروزندگي و خزانه هايي كه گردش را فرا «« 

گرفته بود بر همه آدمي زادگان بر تري داشت در تسالي فرمانروا بود . آدمي زاده بود و خدايان الهه اي را به 
پي ببرد ،بي آنكه در كاخش جانشينان  همسري به وي دادند .با اين همه خواستند كه وي خود به بد بختي

)                          1379:735نفيسي.»»(فراوان پادشاهيش گردش را بگيرند ،جز يك پسر ندارد 
فرو مي برد و بدين سان اورا ضربه ناپذير  وبه اصطالح  )styx(تتيس او را در آب رودخانه ي  ستيكس 

رويين تن مي كند تنها قسمتي از پاشنه پا كه در تماس با دستهاي تتيس بود  ضربه پذير باقي مي ماند و 
  ،شاهزاده ي تروا ،با پرتاب تيري به آن ناحيه او را از پا در مي آورد) Paris(پاريس

  
  تطبيق رستم و آخيلوس

لوان شخصيتي نجات بخش دارند .در جنگ تروا پيش بيني ميكنند بدون حضور آخيلوس يونانيان هردو په -1
قادر به فتح تروا نخواهند بود و پيروزي آنها منوط به حضور آخيلوس است.رشته ي حيات و آرزو هاي 

براي ايرانيان  ايرانيان نيز به جان رستم بسته است .در جنگ توران و مازندران اين رستم است كه پيروزي را
به ارمغان مي آورديا زمانيكه خبر لشكر كشي و پهلواني هاي سهراب در همه جا طنين افكن مي شوداين ياد 

  رستم است كه به دلها آرامش مي بخشد و اميد پيروزي را در دلها زنده مي كند.
است "تتيس"ه ي هر دو پهلوان داراي شخصيتي مقدس هستند وآخيلوس داراي نسب ايزدي است .او زاد-2

  كه يكي از ايزد بانوان يونان است.رستم نيز داراي فرْپهلواني است كه بخشش ايزدي به شمار مي رود.
هردو پهلوان در عين حال كه قهرمان صحنه هاي نبرد هستندو در آوردهاي بس سهمگين حريفان  -3

به مويه مي نشينند و چون انساني  قدرتمند را بر زمين مي زننداز كژتابيهاي روزگار و بي مهريهاي همرهان
  ضعيف اشك مي ريزند.

را به زور تصاحب مي كند آخيلوس به گوشه اي )Briseis("بريزئيس"زمانيكه آگاممنون كنيز آخيلوس 
را  )Patrocle(رفته و با گريه با دستهاي گشاده مادرش را به ياري مي خواند يا زمانيكه خبر مرگ پاتروكل 

  م مي نشيند كه گويي همه چيز به پايان رسيده استمي شنود چنان به مات
به شنيدن اين سخنان  تيره ترين درد ها چشمان آخيلوس را آشفته كرد .خاكستر سياه و سوزان را در دست "

گرفت و ان را رو يسر پاشيد،پيشاني زيبا و جامه هاي آسماني خود را بدان آلود.در خاك 
  )1379-56(نفيسي"خفت............
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عزاداري آخيلوس ياد آور ماتم رستم در مرگ سياوش و سهراب است كه از هوش مي رود و با چشماني اين 
  گريان چندين هفته به سوگ مي نشيند

آخيلوس در جنگ تروا مردم تروا را بي گناه مي داند و اعالم مي داد كه علْت اين جنگ تنها زياده -4
  خواهيهاي آگاممنون است.

مردم جنگجوي  تروا نيست كه من آمده ام اين جاپيكار كنم .ايشان با من كاري  براي كين توزي از اين"
نكرده اند.هرگز گاوان ماده و ماديانهاي مرا نربوده اند ،هرگز خرمنهاي مرا تاراج نكرده اند .تويي تو،اي بي 

  )51(همان"شرم كه در پي تو افتاده ايم،تا ترا خوش آيد.
ورا بي گناه معرفي مي كند و تنها تاج طلبي گشتاسب را عامل جنگ مي داند رستم نيزدر نبرد با اسفند يار ا

  وبراي همين خواهان  جنگ نيست به هر گونه اي مي خواهد اسفند يار را از جنگ كردن منصرف كند 
  تراسال برنامد از روزگار                     بداني فريب بد شهريار                        

  تويكتا دلي و نديده جهان                  جهانبان به مرگ تو كوشد نهان                          
  گر ايدونك گشتاسب ازروي بخت         نيابد همي سيي از تاج و تخت                       
  )7325(شاهنامه ص     بگرد جهان بر دواند ترا                      بهر سختئي پروراند ترا                       

يكي از قوانين كلي داستان هاي حماسي و يكي از شرايط تخلف نا پذير پهلوان حماسه داشتن مركبي ««-5
خاص است كه از ديگر اسب ها به قوت ،سرعتو هوشمندي ممتاز است و از راهي غيرعادي به دست پهلوان 

  )1371-111محجوب»»(مي رسد و اين قانون عام تمام حماسه هاست.
  آخيلوس و رستم هردو داراي اسب هايي هستند كه چون سوارشان نام آور و افتخار آفرين هستند.

  قادر به سخن گفتن است و اورا از مرگش آگاه مي كند اسب آخيلوس
آتگاه يكي از تكاوران آسماني نژاد،گزانت تندرو،در برابر گردونه خاموشي را در هم شكست :اي آخيلوس ««

نگران مباش ما امروز ترا بار ديگر به لشكرگاه خواهيم برد.با اين همه مرگ تو دور نيست  سركش از آن دل
  )1379-600نفيسي»»(اما ما در آن بزهكار نخواهيم بود كار خداي توانا و سر نوشت نا پذير خواهد بود.

تحمل كند .رخش  اسب رستم نيز بي نظير است. تنها اسبي است كه قادر است هيكل تنومند و پيلوار رستم را
،اسب رستم،هر چند همانند اسب آخيلوس قادر به تكلم نيست ولي از هوش بااليي برخوردار است و گفته 

  هاي رستم را در مي يابد و به گفته هاي او عمل مي كند
  تهمتن به رخش سراينده گفت            كه با كس مكوش و مشو نيز جفت                     
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  اگر دشمن آيدسوي من بپوي              تو با ديو و شيران مشو جنگجوي                       

حضور رخش در كنار رستم در پهلواني هاي او نقش بسزايي دارد به گونه اي كه از خوانهاي هفتگانه رستم 
از اين دو خان  به جرئت مي توان گفت دو خان از آن رخش است .چرا كه بدون رخش رستم نمي توانست

  پيروز بيرون بيايد.
اسب هر دو پهلوان به گونه اي غير عادي به خداوند گارش مي رسد .اسب آخيلوس به وسيله ي پو 

  به او رسيده است. )،خداي دريا ،Poseidonزئيدون(
گردونه ام  آنها از نژاد خدايانند پوزئيدون انها را به پدرم پله بخشيد و وي به من دستوري داد آنها را به««

  )1379:688نفيسي »»(ببندم.
اسب رستم نيز مخصوص به پهلوان پرورده مي شود  .در شاهنامه آمده است كه مادر رخش به هيچ پهلواني  

اجازه نزديك شدن به رخش را نمي دادولي زمانيكه رستم براي آزمودن رخش از او سواري گرفت آرام در 
  در دست او امانتي بود كه بايد به صاحبش تحويل مي داد. گوشه اي به تماشا نشست گويي اينكه رخش

 )Pelee( زاده ي پله –هردو پهلوان با نام پدر خطاب مي شوند :پور سام -6

هر دو پهلوان بنا به مناسبت هايي رو درروي شاهان وقت قرار مي گيرند و مشاجراتي بين آنها به وقوع مي -7
  ان و كناره گيري او از جنگ مي شود.پيوندد و اين مشاجرات باعث آزردگي پهلو

در داستان سهراب زمانيكه كيكاوس با تعلل رستم روبرو مي شود بر او خشم مي گيرد و فرمان دار زدن او را 
  صادر مي كند رستم با او به مشاجره بر مي خيزد

  ندر كنارتهمتن بر اشفت با شهريار                   كه چندين مدار آتش ا                    
  )  183همه كارت از يكديگر بدترست            ترا شهرياري نه اندر خورست  (شاهنامه ص                    

 مشاجره اي صورت مي گيرد.  اخيلوس خطاب به"بريزئيس"ميان آخيلوس و  آگاممنون بر سر تصاحب 
داده اي ،تو كه چشم سگ و دل گوزن اي كه از مستي خرد را از دست  ««آگاممنون لب به دشنام مي گشايد:

داري،هرگز تو دل ان را نداشته اي كه با كسانت سالح جنگ بپوشي و با ب گزيدگان مردم آخايي كمين كني 
  )1379:55نفيسي »»(چه مي ترسي كه در اين كار با مرگ رو به رو شوي.

پيروزي را از آن كشور خود مي هر دو پهلوان پس از كناره گيري از جنگ،دوباره به ميدان باز مي گردندو 
  كنند.اما اين موضوع از چند ديدگاه قابل تامل است:

  علت بازگشت - 3مدت كناره كيري پهلوان از جنگ -2علّت آزردگي پهلوانان -1
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در شاهنامه و ايلياد دو گرايش در حال رو دررويي هستند:يكي خواهش نفساني كه به دنبال خود مي رود ««
عتاليي كه برحسب آن انسان به علت بر خورداري از انديشه مي خواهداز شرايط ديگري نوعي گرايش ا

مي ناميدند،يعني وااليي و استعال و در شاهنامه معادل آن  "ارته"جسماني خود فراتر رود. يونانيان ان را 
  قرار گرفته است."نام"

نديش تر از ديگران بودند،آسانتر باريكي كار در پيوند دادن ميان اين دو گرايش بود. يونانيان چون مادي ا
معنويت را به جسميت پيوند مي دادند. از اين رو اخيلوس چشم پوشيدن از كنيز غنيمتي خود را مغاير با 
شرف انساني خود مي داند و دفاع از ان را هرچند هم گران تمام شود بر خود واجب مي شناسدو مي بايست 

  )1278:175اسالمي ندوشن»»(ده شود.آنچه را كه حق حساب مي كرد بر كرسي نشان
اما دليل رستم براي ناراحتي چيزي فراتر از اسم و رسم دنيوي است.او در مقابل كاوس ايستاد زيرا نام 
پهلواني و شرف انساني خود را در خطر مي ديد.حفظ نام و نژاد پهلواني با ارضاي اميال شخصي و نفع مادي 

  بسيار متفاوت است.
ط به طول زماني مي شود كه پهلوانان سپاهيان خود را ترك مي كنند . در شاهنامه اين دومين مسئله مربو

مدت دقايقي بيش طول نمي كشد و با ميانجيگري پيران مجلس به مسالمت مي انجامد .كاوس به خاطر رفتار 
ه بدون او ناپسنديده خود از رستم عذر خواهي مي كند.همين از وااليي و ممتاز بودن رستم حكايت مي كندك

  ايران لحظه اي نمي پايد.شكوه و عظمت او تا پايه اي است كه شاه مي گويد:
  )184چو آزرده گشتي تو اي پيلتن                         پشيمان شدم خاكم اندر دهن(شاهنامه ص              

  ردم تروا نابود مي شود.اما كناره كيري آخيلوس به اندازه اي طول مي كشد كه يونانيان فراواني به دست م
در هر دو ماجرا هر دو پهلوان از تصميم خود منصرف مي شوند و به ياري ياران خود مي شتابند اما بهانه ي 

  بازگشت خود از مسايل در خور تامل است.
در راه ديگران و در راه وطنش به كار مي اندازد،يعني مي كوشد ««رستم مردي قدرتمند است .او قدرتش را 

رتفاعي كه مايه جدايي او از مردم است فرود آيد. همه جا نيرو و انديشه او در خدمت به ايران است به از ا
  )1369:226رحيمي»»(گونه اي ك مي توان او را با اطمينان قهرمان ملي ناميد.

 او در پشت سر كيكاوس مردم ايران را مي بيند كه تنها چشم اميد شان به اوست چون قهرماني مردمي است
  پس بايد كه به خاطر مردم از خود بگذرد.

  )184تهمتن گر آزرده گردد ز شاه                     هم ايرانيان را نباشد گناه شاهنامه ص                    
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اين جهان بيني با بينش اخيلوس بسيار متفاوت است .آخيلوس به ميانجيگري بزرگان حتي دوست صميمي 

نهد .او به خاك افتا دن يونانيان را مي بيند و به نظاره اي اكتفا مي كند.از مادرش خود،پاتروكل، ارجي نمي 
مي خواهد زئوس را وادارد تا به مردم تروا ياري برساند تا يونانيان با شكست خوردن به اهميت وجود او 

  بيشتر پي ببرند.
اخايي را كه ده يك از آنها بيشتر نمانده آيا زئوس سزاوار نخواهد دانست كه مردم تروا را ياري كند و مردم ««

است به دنبال كشتي هايشان به دريا باز گرداند.........و اگاممنون پسر آتره نيز سرانجام خود بداند آنروزي كه 
هر گونه پشتيباني را از دالورترين كس از مردم اخايي دريغ داشت چه ديوانگي بزرگي 

  )1379:63نفيسي»»(كرد.
هرماني كه فرزند برومند خود را فدا مي كند تا ايران و ايراني با آسودگي زندگي كند با تفاوت است بين ق

  قهرماني كه به سبب ارضاي حس خود خواهي آرزوي مرگ يارانش را مي كند.
آخيلوس از پا در امدن تك تك پهلوانان آخايي را مي بيند از وضع نا گوار آنان آگاه است.چنانكه به پاتروكل 

  مي گويد:
زوبين ديومد ديگر در دست او خشم را بر نمي انگيزد تا آنكه مردم آخايي را از مرگ پناه دهد. ديگر بانگ ««

دالزار پسر آتره را نمي شنوم  تنها بانگ هكتور مردم كش كهسپاهيان خود را دل مي دهد در گوش من طنين 
ند كه آن را گشاده اند،ديوانه وار فرياد مي افكند . مردم تروا كه بر همه لشكرگاه دست يافته اند و سر فراز

)آخيلوس تمام اين وقايع را مي بيند اما به سبب چيرگي خشم 1379:493نفيسي »»(هاي پيروزمندي مي كشند.
  و غرور به ياري آنان نمي شتابد.

اخيلوس نيز چون رستم باالخره رو به ميدان مي كند و به يا ري سپاهيانش مي شتابد .برگشت آخيلوس 
اني است كه پاتروكل،رفيق رزم و بزم او، به دست هكتور كشته مي شود .در حقيقت وي براي انتقام گرفتن زم

و خامش كردن آتش كين خواهي خود است كه به ياري يونانيان مي شتابد نه حس وطن خواهي و مردم 
  دوستي.

چه فرمان يزدان ««خداست در شاهنامه و ايلياد شاه برگزيده ي خدايان است پس حكم او برابر با حكم-8
  پس هرچه شاه گفت الزم االجراست.»»،چه فرمان شاه
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آخيلوس با اينكه قدرت اول يونان است اما پايين ترازشاه قراردارد براي همين زمانيكه اگا ممنون خواستار 
برابر او را  كنيز او مي شود با وجود مخالفت و مشاجره با او عاقبت تسليم مي شود با اينكه ياراي مقاومت در 

  دارد .
همواره در خدمت تاج و تخت بوده و حتي فرزند خود را كه مي ««رستم نيز با وجود توانايي خارق العاده 

خواسته بدين حريم تجاوز كند از ميان برداشته است . اما در اين مقام هميشه جانب تاج و تخت را نگاه 
اف نگفته و كاري به ناروا نكرده داشته و حتي يك آن نيز براي خوشامد شاه چيزي به گز

  )1369:208رحيمي»»(است.
رستم با وجود پاسباني از تاج وتخت هر فرماني را بي چون و چرا نمي پذيرد. او معتقد است شهريار به 

بايد كه پشتيبان نيكي باشد .براي او يك هدف وجود دارد :تسلط نيكي بر "فر ايزدي"سبب بهره مندي از 
يكي را در خطر ببيند از جانب هر كسي كه باشد در مقابل ان مي ايستد ولو شهريار. بدي و هربار اين ن

اطاعت و تسليم تا زماني است كه شاه نيكو كاري  كند و چون نابخردي و سبكسري از وي پديدار آيد يا ««
  ر مي شود.دست به كاري يازد كه نام و اعتبار پهلوان به ننگ مبدل گردد پرخاشگري پهلوان نسبت بدو آشكا

هنگامي كه كيكاوس بي جهت به رستم خشونت مي كند ،رستم از او روي بر مي تابد و مي گويد: چه كاوس 
  )1374:1058پيشم چه يك مشت خاك (  ستوده 

در داستان سهراب زمانيكه كاوس به سبب تعلل رستم،او را تهديد به مرگ مي كند در مقابل او زبان به 
كاوس را جواب مي گويد.يا زمانيكه خبر مرگ سياوش را به او مي دهند وي  اعتراض مي گشايد و كستاخي

  بدون هيچ توجهي به كيكاوس سر سودابه را از تن جدا مي كند.
الهه ي آبها با خبر شده است كه جنگ تروا باعث نابودي پسرش ،آخيلوس ،خواهد شد براي "تتيس"-9

خود مي فرستد تا بدين وسيله از مرگ رهايي يابد اما بعد ها  همين با لبا س او را به دربار يكي از هم پيمانان
وارد صحنه ي نبرد مي شود. مادرش به او اطالع مي دهد اگر هكتور را "اودسيئوس"به واسطه ي حيله ي 

  بكشد خود نيز چندان زنده نخواهد ماند.
م ناشدني نزديك شده دريغا كه دير زماني از روشنايي بهره ياب نخواهي شد و از هم اكنون مرگ را««

  )1379:720نفيسي»»(است.
در جنگ اسفنديار زال و سيمرغ سعي دارند  او را از جنگ منصرف كنند و خبر مي دهند كه كشته شدن 

  اسفند يار به تباهي رستم و خاندانش منجر خواهد شد
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  دور ايدونك او را رسد زين گزند          نباشد ترا نيز نام بلن                   
  )1381:747كه هركس كه او خون اسفنديار            بريزد ورا بشكرد روزگار(شاهنامه                   

رستم در نبرد با اسفنديار با حريفي رو برو است كه رويين تن است و هيچ سالحي بر او كارگر نيست -10
س تهيه كرده بودند از پاتروكل به .در جنگ تروا نيز هكتور جوشن ضربه ناپذيري را كه خدايان براي آخيلو

غنيمت گرفته و در نبرد با اخيلوس آن را به تن كرده بود. پس حريف آخيلوس نيز به نوعي ضربه نا پذير 
است.تنها تفاوت در اين است كه خود آخيلوس نيز جزء رويين تنان مي باشد ولي حفاظت از جان رستم تنها 

  كرده است.بر عهده ي ببر بياني است كه او بر تن 
در هردو نبرد قهرمانان موفق به كشتن حريف خود مي شوند. رستم با هدف قرار دادن چشم هاي ضربه پذير 

  اسفند يار و آخيلوس با هدف قرار دادن قسمتي از گردن هكتور كه به وسيله زره پوشانده نشده بود.
او ربوده بود تنها ان جا از ان  هكتور سراسر پوشيده از جوشن شكوهمندي بود كه در كشتن پاتروكل از««

نمايان بود كه استخوان در آن جا گردن را از شانه جدا مي كند ....آخيلوس با بازويي پر از خشم زوبين خود 
  )1379:665نفيسي»را در آنجا فرو برد و گردن نازك و نوخيز وي را از اين سوي به آن سوي شكافت

 )Chiron( اي بركشتن حريف خود راهنمايي مي شوند. شيرونهر دو پهلوان از طريق موجودات افسانه -11
موجود افسانه اي چوب زبا ن گنجشكي را به پله،پدر اخيلوس،مي دهد تا در اينده نام آورترين جنگجو را 

  نابود كند 
رستم نيز به وسيله ي سيمرغ راهنمايي مي شود و با تيري كه از چوب گز تهيه شده است حريف خود را از 

  مي آورد. پاي در
  گزي ديد بر خاك سر بر هوا         نشست از برش مرغ فرمانروا               
  بدو گفت شاخي گزين راست تر     سرش برترين و تنش كاست تر                
  )1381:748بدان گز بود هوش اسفند يار       تو اين چوب را خوارمايه مدان  (شاهنامه                

يلوس در دوستي و دشمني هردو بي باك  و اندازه ناشناس است .يك فرد راكه دوستش پاتروكل آخ««-12
باشد بر همه سپاه آخايي ترجيح مي دهد .در نظر او اصل پيش برده مقصود است تنها يك صفت غير قابل 

  )1378:275اسالمي ندوشن»»(قبول وجود دارد و آن تن دادن به شكست است 
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همه ي ابعاد زندگي را در نظر دارد هيچ يك از مواهب حيات در چشمش بي ««عادل است.اما رستم انساني مت
ارزش نيست .هم رياست دارد ،هم ثروت و هم پايگاه خود را مي شناسد.دستخوش غرور و فزون طلبي نمي 

  همان) براي وي تنها چيزي كه اهميت دارد نام و نيكي است.»»(شود.
لوس سخني در ميان نيست بر عكس رستم در همه ي صحنه هاي سياست در ايلياد از نقش سياسي اخي-13

،او و خانواده اش حرف اول را مي زنند. چنانكه كيقباد و كيخسرو  نقشي فعال دارد. در عزل و نصب شاهان
پادشاهان نيز حريم پهلوان .««را به شاهي مي رسانند.به هنگام سبكسري هاي كيكاوس او را هدايت مي كند 

ي داشتند و بي مشورت ا و به كار مهم سياسي دست نمي زدند. پهلوان تنها مرد جنگ نبود ،رايزن و را نگه م
  )1374:31اسالمي ندوشن»»(مصلحت انديش نيز بود.

رستم با تمام بزرگي و پهلواني اش  نسبت به اخيلوس نرم خوتر است و نسبت به رعايت ارزش هاي -14
ا اسفنديار با وجود تمام گرانجاني و سر سختي كه از جانب واالي اخالقي پايبند است. در نبرد ب

تا جاييكه تا مرز از دست دادن افتخارات پهلواني و حتي از دست دادن جان پيش  -اسفنديارتحمل مي كند
پس از به خاك افتادن اسفنديار بر او رحمت مي اورد و خواسته او را كه پروردن بهمن است  با  -مي رود

  ي كندو در كنار پيكر خسته ي او با درد و مويه مي گريد:جان و دل قبول م
  چو اسفند يار اين سخن ياد كرد           بپيچيد و بگريت رستم به درد    
  )751چنين گفت  كز ديو نا ساز گار              ترا بهره رنج من آمد به كار  (شاهنامه ص   
  )752يه كردش به آواي نرم  (همان صهمي ريخت از ديدگان آب گرم            همي مو   

ولي در جنگ تروا هكتور پس از زخمي شدن از آخيلوس در خواست مي كند در مقابل چشم آخاييان با او 
بد رفتاري نكند و پيكر بي جانش را به پدر و مادرش باز دهد ولي آخيلوس بدون اعتنايي به سخنان او 

  انجام مي دهد.نهايت بد رفتاري را با پيكر بي جان او 
هماندم با هكتور با همان آزار گري پيروزمندي خشمگين رفتار كرد،پاهايش را شكافت،آنها را با دوالي به ««

هم بست ،او را به به دنبال گردونه ي خود بست؛سرش بر روي زمين كشيده مي شد.بر گردونه باال رفت؛با 
  )1379:668نفيسي »»(دستي باز مانده هاي شكوهمند را بر افراشت.

بدين گونه آخيلوس كه گرفتار خشم بود به نامردمي با هكتور پاكزاد بد رفتاري مي كرد. خدايان نيك بخت ««
  )1379:716نفيسي»»(چون برين رفتار نگريستند،از دل سوختن برين پهلوان دگرگون شدند.
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خيلوس بيشتر از زوبين  و سالحي كه رستم به كار مي برد بيشتر تير و كمان و كمند و گرز  است ولي آ-15

  شمشيراستفاده مي كند.
پهلوان شمشير خود را برگرفت و چون سينه اش را شكافت ان را در پيكرش فرو برد . آخيلوس الشه را ««

  )631همان ص »»(به رود داد كه با خود ببرد.
همان »»(خود زديكي را با زوبيني كه انداخت از هم شكافت و همان دم ديگري را از نزديك با شمشير ««

  )622ص
  رستم در كل شاهنامه اسب سوار است ولي اخيلوس ارابه سوار است.-16
  در مقابل زندگي اندك آخيلوس رستم ار عمري چند صد ساله بر خوردار است . -17

  )731ز پانصد همانا فزونست سال               كه تا من جدا گشتم از پشت زال(شاهنامه          
يونان خدايان آخيلوس را مختار كردند تا بين عمر اندك ولي افتخار اميز و عمري طوالني و طبق اساطير  

گمنام يكي را بر گزيند.آخيلوس زندگي كم ولي با نام را بر گزيد.عمر چند صد ساله ي رستم با افتخارات و 
هاي واالي انساني در  نام اوري او هيچ تناقضي ندارد و با وجود عمري طوالني به واسطه ي دارا بودن ارزش

  ميان ايرانيان به عنوان الگو پذيرفته شده است. 
اخيلوس در ميدان نبرد و به دست دشمن كشته مي شود ولي رستم به دست برادر ناتني خود و با فريب -18

  و نيرنگ كشته مي شود كه آن نيز كنايه اي در بر دارد.
پليدي دست بردار نيست چنان كه با وجود زخم هاي رستم حتي به هنگام مرگ نيز از مبارزه با زشتي و 

فراوان و تحليل رفتن قوايش برادر نابرادر خود را با تيري بر درختي مي دوزد و عالوه بر گرفتن انتقام خود 
  زمين را از وجود پليد او پاك مي گرداند.

ولي در ايلياد از  رستم با تمام جوانمردي و صفات برتر انساني به فريب و نيرنگ متوسل مي شود-19
آخيلوس چنين رفتاري ثبت نشده است تنها برتري اخالقي كه آخيلوس مي تواند نسبت به رستم داشته باشد. 
البته اين چاره انديشي رستم توجيه پذير است كه در اين جستار جايگاه پرداختن به آن نيست.(ر.ك داستان 

  اسالمي ندوشن)-داستان ها
از طرف پدر .««ست و پدرش ادميزاد است. رستم نيز داراي نسب دو گانه است مادر اخيلوس ايزد بانو-20

خون سام داردكه پهلوان ايراني و در خدمت خوبي است و از جانب مادر نسبش به ضحاك مي رسد كه 
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) نيمه ي آسماني آخيلوس از جانب مادر است ولي نيمه ي پاك 1374:83اسالمي ندوشن»»(تجسم بدي است.
  پدر است كه اين نيز بحث انگيز است. رستم از جانب

هردو پهلوان به ويسيله ي نيرو هاي فرا طبيعي حمايت مي شوند.اخيلوس به وسيله خدايان حمايت مي -21
  شود و پشتيباني از رستم و خانواده اش بر عهده ي سيمرغ است كه موجودي فرا طبيعي است.

ردن هستند .رستم فريبي كه از شغاد مي خورد و هر دو پهلوان با تمام نيرومندي در معرض فريب خو-22
  آخيلوس فريبي كه از  اوليس مي خورد. 

براي اينكه وي را از رفتن به كارزار باز دارد جامه ي زنان در برش كرد و نزد پادشاه ««مادر آخيلوس   
كجا رفته و فرستاد وي او را نزد دختران خود نگاه داشت. مردم يونان دانستند وي به  )Sirus(سيروس 

اوليس را در پيش فرستادند. اما اوليس به حيله او را پيدا كرد بدين گونه كه در داالن سراي نيزه اي و سپري 
گذاشت و ناگهان دستور داد شيپور بزنند. دختران شاه چون اين بانگ را شنيدند گريختند و آخيلوس سپر و 

  )1379:20نفيسي »»(نيزه را برداشت و به ميدان جنگ تاخت.
دو پهلوان در ميدان جنگ عالوه بر بهره گرفتن از بهترين جنگ افزارها ،از سال ح برنده تري استفاده مي -23

  كنند.هردو در زبان آوري و رجز خواني و تضعيف روحيه ي دشمن مهارت ويژه اي دارند.
را داري با من  تو كه اين گستاخي««،دالور تروايي ،مي گويد:)Asteropee( آخيلوس خطاب به آستروپه 

نبرد مي كني از كدام نژاد برون آمده اي؟بدا به روز كساني كه پسرانشان با خشم من در 
  )1379:633نفيسي»»(ستيزند.

اي هكتور خودداري كن درباره ي هيچ پيماني با من سخن بگويي چون هيچ پيماني ميان ««خطاب به هكتور:
  )1379:663نفيسي»»(ر سازگار نمي زيندشير و آدمي زاده نيست چون گرگ و بره با يك ديگ

  رستم در رزم  با پهلوان خاقان چين: 
  بجنبيد با گرز رستم ز  جاي                      همانگه به رخش اندر آوردپاي                   
  كه گاهي كمند  افكنم گاه  تير                 منم گفت شيراوژن و گردگير                     

  )391هم اكنون ترا همچو كاموس گرد                    بديده همي خاك بايد سپرد(شاهنامه ص                 
  سر نيزه و نام من مرگ تست                     سرت را ببايد زتن دست شست (همان)                 
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دهند دردي سراپاي او را فرا مي زمانيكه خبر كشته شدن پاتروكل به دست هكتور را به آخيلوس مي -24

گيرد .او تا حال از جنگ كناره گرفته بود با اين خبر چنان اتش كينه در وجودش شعله مي كشد كه پا به 
ميدان مي گذارد وهكتور را از پاي در مي آورد و به انتقام خون پاتروكل انواع بد رفتاري ها را با پيكر بي 

اما آخيلوس ««ود اين هم چنان در داغ فراق پاتروكل نوحه گري مي كند.جان هكتور انجام مي دهد.ولي با وج
كه هم چنان به ياد يار گرامي خود بود اشك مي ريخت.....پريشان در بستر خود بي آرام بر دالوري و 

  )1379:716نفيسي»»(جوانمردي پاتروكل دريغ داشت 
شيد و....... و با هكتور پاكزاد با باالترين نا آخيلوس به سوگواري آغاز كرد آههاي پي در پي از ته دل برك««

مردميها رفتار كرد داد او را در برابر بستر پاتروكل گستردند و پيشاني وي را بر روي خاك 
  )1379:678نفيسي»»(گذاشتند.

اين رفتار اخيلوس ياد آور غم و اندوه رستم در مرگ سياوش است كه با شنيدن خبر مرگ سياوش جامه 
  برتن دريد و مويه كننان تا درگاه شاه كاوس رفت 

                                                                                                                              
  تهنتن چوبشنيد زو رفت هوش           ز زابل به زاري برآمد خروش                                   
  به درگاه كاوس بنهاد  روي               دو ديده پراز آب ودل كينه جوي                          
  چو نزديكي شهر ايران رسيد              همه جامه پهلوي بر دريد                           
  به دارار دارنده سوگند خورد               كه هرگز تنم بي سليح نبرد                         
  )272ود سوگناك (شاهنامه ص نباشد بشويم سوم  را زخاك               همه برتن غم ب                         

  .سپس به انتقام خون سياوش سر از تن سودابه جدا كرد.
  تهمتن برفت از بر تخت اوي            سوي خان سودابه بنهاد روي                         
  ز پرده به گيسوش بيرون كشيد          ز تخت بزرگيش در خون كشيد                        

  به خنجر به دو نيم كردش به راه        نجنبيد بر جاي كاوس شاه                        
  )27بيامد به درگاه با سوگ  و درد           پر از خون دل و ديده رخساره زرد(همان ص                       

  
سد وكنار آن هردو پهلولن چنگ نوازند.در يكي از خان هاي هفتگانه رستم به كنار چشمه اي مي ر-25

  طنبوري مي يابد آن را به دست گرفته و همراه با چنگ نوازي از درد هاي خود سخن مي گويد.
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  تهمتن مر آنرا ببر در گرفت             بزد رود و گفتارها بر گرفت                    
  غم است كه آواره و بدنشان رستم است          كه از روز شاديش بهره                     
  )1381:140همه  جاي جنگست ميدان اوي          بيابان و كوهست بستان ا وي(شاهنامه                     

  آخيلوس نيز زماني از رفتار آگاممنون دل آزرده مي گردد به چنگ و سرود خواني پناه مي اورد.
خويش را با آهنگ مردانه چنگ خود چو نزديك سراپرده ي فتيئوتس رسيدند اين شاهزاده را ديدند كه درد ««

نفيسي »»(فرو مي نشاند ....با اين چنگ درد خويش را فرو مي نشاند و كارهاي نمايان پهلوانان را مي سرود.
1379:298(  

هردو پهلوان به صفت نيك مهمان نوازي آراسته اند.زمانيكه فرستادگان آگاممنون براي بردن برزئيس نزد  -26
  ن را به گرمي پذيرا شد و حساب آگاممنون را با آنان جدا دانست.آخيلوس آمدند وي آنا

درود بر شما اي فرستادگان و پيام آوران زئوس و مردمان . نزديك بياييد شما به من كاري نكرده ايد تنها ««
  )60همان ص »»(آگاممنون تبه كار است اوست كه شما را درپي بريزئيس جوان فرستا ده است.

ارها از مهمان نوازي رستم سخن رانده شده است كه بهترين نمونه آن با اين رفتار آخيلوس در شاهنامه نيز ب
پذيرايي گرم وي از بهمن  است .وقتي بهمن پيغام پدرش ،اسفند يار ؛را به رستم مي دهد وي ضمن گوش 

  ند.دادن به صحبت هاي او با وجود اينكه اصل موضوع را نمي پذيرد از او به گرمي پذيرايي مي ك
پهلوا نان هر كدام به نوبت خود براي رسيدن به اهداف خود مراحل دشواري را پشت سر مي گذارند كه -27

نبرد با غير انسان است.رستم براي رهايي كيكاوس و ايرانيان از بند ديو سپيد از هفت مرحله دشوار تحت 
)،رودي در scamandovور(گزانت)عبور مي كند. آخيلوس نيز در نبرد تروا با سكاماند "هفت خان "عنوان 

  تروابه نبرد بر مي خيزد .
گرد آن پهلوان را گرفت ،بيم داد كه او را از پاي در آورد و با لرزه اي هراس انگيز بر سپرش غلتيد .......آن ««

خداي بر نيروي خود افزود ؛درنگ نكرد بر خاست و خيزابه هاي خشمگين خود را سياه كرد و خود را بر 
پهلوان انداخت تا وي را دور كند.....خيزابه هاي سر بر افراشته ي گزانت زاده زئوس بر او مي روي آن 

  )1379:637نفيسي.»»(تاختند و شانه هايش را فرو مي گرفتند 
رستم در تمام دشواريها به كمك نيروي پهلواني خود و اسب خويش است كه پيروز مي شود هرچند كه در 

داوند يگانه گام مي نهد . اما در كارزار اخيلوس اين خدايان هستند كه پا به عرصه تمامي مراحل با اتكا بر خ
  ي كارزار مي نهند  و او را از هالكت رهايي مي دهند .
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پوزئيدون و پاالس به سيماي آدمي زاده اي در چشمانش پديدار شدند و دستش را گرفتند. پوزئيدون گفت ««

اينك پاالس ومن كه خداي دريا هستم به فرمان خداوندگار آسمانها به اي پسر پله تن به اين شگفتي در مده 
  )638همان »»(پشتيباني تو آمده ايم. تو از كوشش اين رود از پا در نخواهي آمد.

در پاره اي حماسه ها ««قهرمانان بنيادي حماسه ها معموال از جنگ افزارهايي  خاص بهره مند بودند-28
و حسن نيت جنگ افزار وابسته است در لحظه ي حياتي نبرد اين احساس  زندگي و پيروزي به جهت قدرت

  )1379:394واحددوست»»(به گونه ي مقاومت ناپذيري غليان دارد.
 )Thetis(،خداي اتش ، به سفارش تتيس )Hephaistos(   .آخيلوس داراي ابزارهايست كه هفائيستوس 

ن هاي هفائيستوس به نزد أخيلوس مي رود به اومي براي او درست كرده است .ؤماني تتيس همراه با ارمغا
  گويد:

اي پسر من از سوي هفائيستوس اين ارمغان باشكوه را بگير؛هرگز هيچ آدمي زاده اي را از چنين سالح ««
هايي نياراسته اند.همان دم آن جوشن شگرف را پيش پاي آن پهلوان گذاشت كه بانگي پر هياهو و هراس 

  )1379:585(نفيسي »»انگيز از ان برخاست.
  

از پوست ببري بسيار مقاوم است كه او را چون رويين تنان از «رستم زرهي دارد كه به ببر بيان معروف است 
مرگ محافظت مي كند . اين پوشش جداي از جوشن و خفتان معمولي است زيرا آتش و آب بر ان كارگر 

  )407را رويين تن مي بيند.(همان صنيست ،نميسوزدو تر نمي شود .رستم وقتي آن را مي پوشد خود
  بپوشدبرو اندرآيد به جنگ  يكي جامه دارد ز چرم پلنگ          
  زخفتان و جوشن فزون داندش  همي نام ببر بيان خواندش          
  )387(شاهنامه ص                    نسوزد در اتش نه از آب تر           

اين كه لباس جنگي بر تن مي كند ببر بيان را براي محافظت بيشتر از  رستم براي رفتن به ميدان نبرد عالوه بر
  روي لباس رزم بر تن مي كند.

  )739چوشد روز رستم بپوشيد گبر           نگهبان تن كرد بر گبر ببر(شاهنامه              
ت.(ر.ك سخنراني هاي درباره واژه ي ببر بيان پژوهشهايي انجام گرفته است كه در اين مقاله مجال گفتار نيس

دكتر ماهيار "پنج واژه از شاهنامه"نخستين دوره جلسات سخنراني و بخث درباره شاهنامه فردوسي با عنوان 
  )189نوابي ص 
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  نتيجه گيري 
در ميان دو اثر بزرگ حماسي فردوسي و همر شباهت ها و تفاوت هايي وجود دارد. با توجه به تقدم زماني 

د اين شباهت ها حاصل الگو برداري حماسه پرداز بزرگ ايراني از روي اثر همر باشد ايلياد نسبت به همر شاي
ولي تفاوت هايي كه ميان دو اثر وجو دارد حاكي از اين است كه اگر هم نظريه تاثير پذيري فردوسي از همر 

نگ و آيين و را بپذيريم داناي ايراني با تاثير پذيري از ايلياد اثر جديدي خلق كرده است اثري كه فره
اعتقادات ايراني در جاي جاي ان نمايان است  و  شايد بتوان گفت كه در حاكميت بسياري از ارزشهاي 

  انساني از ايلياد برتر است .چنانكه با مقايسه دو شخصيت رستم و آخيلوس اين  برتري ها نمايان شدند.
  با تطبيق شخصيت اين دو پهلوان بنيادين      

روابط فردي و اجتماعي آنان نيز مشاهده شد .برخي از اين هماننديها شايد ريشه در ذات  موارد مشابهي در 
بشر داشته باشد . نوع بشري به سبب نياز هاي مشتركي كه به طور ذاتي در وجودشان  نهاده شده است 

در  رفتارهاي مشابهي از خود بروز مي دهند هرچند ممكن است كه بازتابهاي متفاوت داشته باشد ولي
بسياري از موارد انسانها به اين نياز ها جواب هاي مشابهي مي دهند. از طرف ديگر هر دو اثر از آبشخور  

  حماسه تغذيه شده اند بنابر اين معدودي از مشابهت ها مربوط به ويژ گي هاي خاص حماسه مي شود.
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