
 مقاله پژوهشی

 آشیل زیگفرید و با مقایسه در اسفندیار تنیروئین و اسطورۀ آب نقش
 

 2*، منوچهر اكبری0فرشته دیور
 ایران.المللی كیش، دانشگاه تهران، پردیس بیندانشکده علوم انسانی، ت فارسی، دروه زبان و ادبیا -4

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. -6

 

 

 188-108 صص ،38 پياپي شماره ،21 دوره ،2041 فروردین
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.6856 

 

 م و نثر فارسیشناسی نظسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
ای كهن دارد، كنایه از آرزوی بشر در تنی كه ریشهاسطوره و اندیشج روئین زمینه و هدف:

ناپذیر ماندن، بیمردی و عمر جاوید میتواند باشد و تجلی نیاز انسان به جاودانگی و پهلوانی آسیب

ی كه دریافت مرگ و نیستی، زنددانیش را تهدید را آشکار مینماید. بشر، بعنوان موجود زنده، زمان

ای برای رهایی از مرگ بیابد. این موضوع آرمان جاودانگی را ایجاد كرد و میکند، برآن شد چاره

تنی آرزوی دیرینج جاودانه ماندن دردید. در این پژوهش سعی شده رابطج میان عنصر آب روئین

 فرید و آشیل بررسی شود. تنی اسفندیار در مقایسه با زیگو علت روئین

ای نظری است كه به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام شده پژوهش حاضر مطالعه روش مطالعه:

 است.

تنان توسط خدایان و موجودات مافوق بشری با عناصری مانند آب و آتش برخی روئین ها:یافته

تنی وجود دارد ای روئینههای ملل، داستانهای فراوانی از اسطورهتن میگردند. در اسطورهروئین

تنی است. كه اغلب در بسیاری نکات مشتركند و یکی از این اشتراكات، نقش آب در روئین

ای دارد. ای، مذهبی، پهلوانی، و حماسی پررنگ در شاهنامه، جایگاه ویژهاسفندیار، با نقش اسطوره

تی توسط خانج داهیتنی اسفندیار، دمیدن نفس پیامبرانه در آب رودمهمترین برتری روئین

زردشت )ولی و شخصیت معنوی( است كه اسفندیار بدلیل دسترش دین بهی با شستن خود در 

تن میشود و ادر هنگام تطهیر و شستشو چشمانش را نمیبست، عضو چشمج آب مقدس، روئین

 پذیری نداشت و جاودانه و نامیرا باقی میماند.آسیب

ندیار، پهلوان ایرانی، كه چهارچوب بشری داشت با تنی اسفدر مقایسج روئین گیری:نتیجه

خدایی داشت، و آشیل قهرمان یونانی زیگفرید قهرمان حماسج آلمانی نیبلونگن كه مصداق نیمه

تنی اسفندیار به دلیل زیر نسبت به كه مصداق خدایی داشت، مشخص میشود كه روئین

( بشری انسانی 6نهاد است؛ وانی پاک( اسفندیار پهل4ای دیگر رجحان دارد: شخصیتهای اسطوره

تنی او با ( آب روئین5تنی او با آب مقدس است؛ ( روئین1( شاهزادۀ قدرتمندی است؛ 3است؛ 

( آب 7تنی او پاداش دسترش دین بهی بود؛ ( روئین4دمیدن نفس پیامبرانه، مقدس شده است؛ 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The myth and thought of the upper body, which has an 
ancient root, can be an allusion to the human desire to remain invulnerable, immortal and 
eternal life, and it reveals the human need for immortality and bravery. Man, as a living 
being, when he realized that death and nothingness threatens his life, he decided to find a 
way to get rid of death. This issue created the ideal of immortality and the appearance of 
the body became the long-standing desire to remain immortal. In this research, an attempt 
has been made to investigate the relationship between the element of water and 
Esfandiar's physical appearance in comparison to Siegfried and Achilles. 
METHODOLOGY: The current research is a theoretical study that was carried out in a 
descriptive and analytical way. 
FINDINGS: Some bodies are transformed by gods and superhuman beings with elements 
such as water and fire. In the myths of nations, there are many stories of super-body myths 
that often share many points, and one of these commonalities is the role of water in the 
super-body. Esfandiar has a special place in the Shahnameh with his mythological, 
religious, heroic, and epic role. The most important physical superiority of Esfandiar is the 
prophetic breathing in the water of Dahiti River by Zoroaster (a guardian and spiritual 
personality) that Esfandiar becomes a new body due to the spread of the Behi religion by 
washing himself in the holy water spring, and if during purification and washing his eyes It 
didn't close, it didn't have vulnerable parts and it remains eternal and immortal. 
CONCLUSION: In comparing the physical appearance of Esfandiar, the Iranian hero, who 
had a human frame, with Siegfried, the hero of the German Nibelungen epic, who had a 
demigod example, and Achilles, the Greek hero, who had a godlike example, it is clear that 
Esfandiar's physical appearance is due to the following reasons. It has precedence over 
other mythological characters: 1) Esfandiar Pahlavi is a clean body; 2) Humanity is human; 
3) He is a powerful prince; 4) His body is covered with holy water; (5) His bodily fluids have 
been sanctified by breathing prophetic breath; 6) His physical appearance was the reward 
for the spread of religion; 7) Holy water is a symbol of transformation and positive 
transformation; 8) Otenha was the person who chose Ruin-Teni. 
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 مقدمه
، پیش از آنکه به  های فکری انسییان بوده اسییت؛ انسییانراز مرگ نیز به موازات مفهوم زنددی، از نخسییتین دغدغه

ها را بسته یافته و  ، درها و راه؛ پس از جستجوی فراوان های دریز از آن را جسته است  ، راهچیستی مرگ بیندیشد  

، های دریز آرمانی بشییر از چنگال مرگسییلیم فرود آورده اسییت. یکی از راه با حیرت و اندوه در مقابل آن سییر ت

شج روئین  شاید بتوان روئین   اندی ست.  ساب آورد. با تأمل در     تنی ا صطالحی عام و پذیرفته در اینباره به ح تنی را ا

سطوره  سه ا شه ها و حما درمورد مرگ نیز  هاییهای مختلف میتوان دریافت كه به موازات تفکر دربارۀ زنددی، اندی

 ، بلکه سخن از بیمردی و آیدهای كهنتر از اندام روئینه سخن به میان نمی ؛ بطوریکه در اسطوره وجود داشته است  

 نامیرایی به هر شکل ممکن است.

(. 4346، تطهیر و تجدید حیات است )الیاده، ، دارای یک ویژدی خای یعنی شستن دناهانآب در شکل مذهبی 

، آب (؛ بنابراین مبدأ آفرینش جانداران641)انبیا / « و من الماء كل شیییء حی»رآن كریم میفرماید: خداوند در ق

، آب پاشیییدن یا تقدس و تبرک با آب ، پیش از عصییر بابلهای كهن موجود به خط هیرودلیفیاسییت. در نوشییته

شتیان      سنت زرد سالم در  سوم بود. در دوران پیش از ا م و متعلق به ناهید )الهج آب( ، آب عنصری مقدس و مه مر

العاده، ای كهن دارد، میتواند كنایه از آرزوی بشر برای رسیدن به تواناییهای خارق  تنی كه ریشه بود. اندیشج روئین 

شد. در این پژوهش سعی شده رابطج میان عنصر آب و علت روئین     آسیب  نی  تناپذیری، بیمردی و عمر جاویدان با

 زیگفرید و آشیل بررسی شود. اسفندیار در مقایسه با 

 

 سابقۀ پژوهش 
ها همواره نقشی اساسی در زنددی بشر     عقیده دارد اسطوره  اندازهای اسطوره چشم ( در كتاب 4346میرچا الیاده )

شته  شته و چه امروز دا سطوره اند. چه در دذ شه ، ا سرزمین و بازتابی از  ها روایتگر اندی های یک قوم و مردم یک 

شی     شت و بخ ست. او ) معی سطوره و واقعیت ( این بار در كتاب 4346از تاریخ آنان بوده ا سطوره از  ا ، به مطالعج ا

جوامع ابتدایی تا دوران معاصییر پرداخته اسییت. نگارنده پس از توضیییح و تعریف اسییطوره و نمودهای آن، بعضییی  

در  نگارش كتاب   (4395شیییکلهای رفتار اسیییاطیری موجود در دنیای مدرن را بررسیییی كرده اسیییت. بهرامی ) 

سفندیار     روئین ستم و ا ساطیر؛ تحلیلی نو از انگیزۀ جنگ ر شتر از زندد تنی و جاودانگی در ا انی ، بدنبال آداهی بی

، سمبل آرزوهای بشری هستند.    ناپذیری( دارند و به همین علتتنی )آسیب هایی است كه خصلت روئین  اسطوره 

ساطیر ایران و جهان ت»( در كتاب 4346نیا عمران و اكبری )ذبیح شان   در تالشند به « راهدی در ا روش تطبیقی ن

ساطیری جهان دارند. آیدنلو )      شکلگیری تاریخ ا ساطیر ایران، یونان و روم نقش پررنگی در  راز ( در 4344دهند ا
رخی ظرات بها و نبا تکیه بر پانزده روایت و ارجاع از قرن پنجم تا دوران قاجار و نیز فرضیییه تنی اسییفندیارروئین

سفندیار تحقیق و نتیجه ، درمورد روئیننظران معاصر صاحب  ساس روایت موجود در   تنی ا دیری مدنظر خود را بر ا

 شاهنامه پیشنهاد نموده است. 

پذیر اسفندیار در متنهای فارسی میانه تنی و چشم آسیبمقایسج روئین»( در مقالج 4344و همکاران ) ابوالقاسمی 

شاهنا  سی )پهلوی( و  سیب  احتمال داده« مه فردو ستان آ سنتهای     اند كه دا سفندیار ازطریق راویان  پذیری چشم ا

سی بود          ساطیری و حما ستانهای ا ستان كه محل پرورش دا سی سان بزرگ و  ، رواج شفاهی كهن ماوراءالنهر و خرا

ا و مسیییتقل از پیدا كرد و سییی س بتدریج با تغییر و تحولت دونادونی بصیییورت روایت حماسیییی مدوّن كه مجزّ

های منثور شیید. ، انعکاس یافت و مأخذی مورد وثوق و قابل اسییتفاده برای نویسیینددان شییاهنامه  خداینامه بود
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 سییعی نموده« تنی آشیییل و اسییفندیارقهرمانان نیز میمیرند: نقد نظریج روئین»( در مقالج 341همچنین غفوری )

سفندیار و   است با مطالعج فرض روئین  ، هانیتن ادبیات جهمچنین تنی چند از دیگر قهرمانان روئینتنی آشیل و ا

تن هسییتند یا نه. نتیجج این بررسییی میتواند ، قهرمانانی فانی یا نامیرا و روئیننشییان دهد كه آشیییل و اسییفندیار

سه       شاهنامه از حما ستی نظریج تأثیرپذیری  ستی یا نادر سه   تأییدی بر در شد كه برخی حما  ژوهانپهای یونانی با

شتی ) مطرح كرده شاهنامه   نگاهی دیگر به روئین»( در مقالج 4344اند. د سفندیار در  شاهنامه  « تنی ا با تأملی در 

تنی در شیییاهنامه رمزی اسیییت از    ، روئینتنی آشییینا میسیییازد. به دمان نویسییینده     ما را با ویژدیهایی از روئین   

ست    ست   شک شک در باب پهلوانان بزرگ وجود دارد؛ معنایی كه  كه غالباً در ذهن مردم ناپذیری متوهمی ناپذیری؛ 

 در وقت رویارویی با مرگ فرومیریزد.

سه   روئین»ای با عنوان نامهبیرانوند در پایان ساطیر و حما شهور ایران و جهان تنی در ا سال  « های م   4394كه در 

شده     ستان نگارش  شگاه لر شابه و تفاوت روئین   در دان سؤال مهم می ردازد: ت ساطیر و فرهنگهای  تن، به دو  ان در ا

لل  جاودانگی بودن روئین     م بال  بدن نان ، و علت  كه روئین  ت نه     ، و نتیجه میگیرد  جاودا نج  تنی بعنوان آرزوی دیری

( در  4345نسییب ماهونک )های مختلفی در اسییاطیر و ادبیات ملل منعکس شییده اسییت. حسییینی، به دونهماندن

به مقایسج میان شاهنامه و ایلیاد پرداخته و پس « ونان: اسفندیار و آشیل  های همسان ایران و ی اسطوره »نامج پایان

صلی و همچنین رجوع به منابع دیگر           ساس دو منبع ا سفندیار بر ا شیل و ا ستان آ سی دا ها،  ، بر پایج یافتهاز برر

سه  سطوره    مقای شخصیت ا شان داد    ای تطبیقی میان این دو  شترک آنها را ن سی كرده و وجوه م ست.  ای و حما ه ا

سطورۀ روئین  رویکرد كهن»نامج ( در پایان4343صالحی )  سه ا سفندیار الگویی در مطالعج تطبیقی  ش تن )ا یل و ، آ

اط الگوها، به بررسی نق تن از منظر نظریج كهنهای روئینهای مشترک اسطوره  با هدف شناسایی ریشه   « زیگفرید(

سطورۀ روئین      سه ا شتراک و افتراق میان  شیل تنی تاریخ یا سفندیار و زیگفرید عنی آ ها از و میزان اثرپذیری آن ، ا

ساسی پاسخ میدهد كه چه ریشه       های مشترک یا متمایزی را میتوان در مطالعج  یکدیگر پرداخته و به این سؤال ا

ای ، برابرنهادی اسطوره اسفندیار و آشیل  »نامج ( در پایان4345تن یافت. پرتوی عمارلویی )این سه اسطورۀ روئین  

پذیر ، بویژه تفاوت نقاط آسیییبدر تالش اسییت با بررسییی دو اسییطورۀ آشیییل و اسییفندیار « در جهان شییناختی

، مسییئلج تفاوت دو جهان شییناختی باسییتانی ایرانیان و یونانیان را مورد بررسییی قرار دهد. در    تنی در آنهاروئین

سیب    نتیجه شود كه تفاوت در نقاط آ ضیح داده می سفندیار نتیجج تفاوت   وئینپذیر در ردیری تو شیل و ا در   تنی آ

 جهان شناختی ایرانیان و یونانیان باستان است.  

 

 بحث و بررسی

باستان، راوی تاریخ مقدس و رویدادی ازلی است كه توسط افرادی  اسطوره بعنوان بخش مهمی از فرهنگ: اسطوره

فاش میسازند و قداست )یا صرفاً فراطبیعت( را ها كنش خالق خود را بشری و فراطبیعی خلق میشود. اسطورهفوق

نشان میدهند؛ پس تاریخ این كنشمندی كامالً راست تلقی میشود چون با واقعیات سروكار دارد، و مقدس تلقی 

، نهادها و...( ، انسانمیشود چون كار موجودات مافوق طبیعی است. ازآنجاكه اسطوره همیشه به یک خلقت )جهان

، سرچشمج هر چیز را ، شخص با شناختن اسطورهآوردویی برای اعمال مهم انسان به وجود می، الگمربوط است

میشناسد و ازاینرو میتواند به ارادۀ خود بر آنها نظارت كند و آنها را درست به كار بندد؛ اسطوره دانشی است كه 

ی مرتبط، تجربه میکند. ابزار شخص بشکل آئینی چه ازطریق اجرای مراسم بازخوانی اسطوره و چه اجرای آیین

اصلی بیداری و آداهی از دنیای ماوراء را میتوان اسطوره دانست؛ تجربج روبرو شدن با واقعیتی فرابشری در قالب 
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اسطوره، منجر به این تفکر میشود كه برای هدایت انسان ارزشهای مطلقی وجود دارند كه معنابخش حیات بشر 

یقت و معنا یا دللت، ابتدا در زمینج امر مقدس پدیدار دشته و بعدها در تفکرات است. مفاهیمی مانند واقعیت، حق

قدسی تلقی شده و در همین  (. اسطوره از نظر فرهنگی، حقیقتی4344، ماوراءالطبیعی بسط و توسعه یافت )الیاده

است )الیاده،  ، متفاوتاردبه حقیقت ندجنبه با افسانه كه حقیقت آن مورد تردید است و یا قصج عامیانه كه لزومی 

4346 :41.) 

، شییناخته اندانجام داده آدمهای اسییطوره موجودات مافوق طبیعیند و خاصییه بخاطر كارهایی كه در زمان آغازین

، كار خالق آنان را بازمینمایند و قداست یا مافوق طبیعی بودن اقدامات و اعمالشان اند و شهرت دارند. اساطیرشده

کنند وصف می ، ورود نادهانی عنصر مینوی یا مافوق طبیعی را در عالم، اساطیرزند. خالصج كالم آنکهرا عیان میسا

، افران، مس(. اساطیر در سراسر جهان باستان نشو و نما یافته است؛ اساطیر بدوی كه نخستین سیاحان     45)همان: 

سلین و قوم  شناختند    نگارانمر شفاهی  صورت  سردذشتی   ، آنها را ب صار ،  ت  ، تحدارند كه به مرور و طی قرون و اع

ستثنایی   تأثیر فرهنگهای برتر دیگر ستعداد و قریحج ا یدا كرده ، ددردونی پ، یا به یمن نبوغ خالقج افرادی صاحب ا

، بصورت كتبی )متون نوشته( انتقال یافتند    و غنیتر شده است. اما اساطیر بزرگ عاقبت از راه ثبت و ضبط شدن      

 (.  475-474: صص 4344، )رضایی

 

 آب و جاودانگی
شکیل   حکیمان قدیم صر ت سطوره    ، آب را یکی از چهار عن سیری ا ستند. الیاده در تف سانه   دهندۀ ماده میدان از  شنا

سد:  كهن ضمحل            »الگو مینوی شتی را م سردذ شد و هر تاریخ و  صورتی را از هم می ا شکل و  آب بعلت اینکه هر 

ست ، دارای قدرت تطهیر، تجمیکند سر  ، )میمیرد(، زیرا آنچه در آب فرومیروددید حیات و نوزایی ا ، و آنکه از آب 

سییردذشییت اسییت كه میتواند دیرندۀ وحی و الهام جدیدی باشیید و زنددانی آورد، چون كودكی بیگناه و بیبرمی

، دی  به كار میرود(. آب برای پاک سییاختن اجسییام از آلوددیهای ما44: 4346، )الیاده« خای نوینی را آغاز كند

شد     شود؛ یعنی هر چیزی كه از نظر معنوی آلوده و ناپاک با ب ، با آتطهیر معنوی نیز با آب و غسل دادن انجام می

شمج حیات          صلی چ ضمون ا سه م شود. معانی نمادین آب را میتوان در  سیلج تزكیه و مركز  طاهر و پاكیزه می ، و

ساطیری و آئینی آب در فرهنگ ملل دونادون به صورتهای مختلف   حیات دوباره خالصه كرد. این معانی و جنبج   ا

(. آب عنصر نخستین است كه     44اند )همان: و در اساطیر ملل آب را نماد مرگ و زنددی دانسته   آشکار شده است   

ای ها از اهمیت ویژهچیز از آن آفریده شییده اسییت. آب نماد باسییتانی تطهیر و نوزایی اسییت، كه در اسییطوره همه

ست؛ آب ب صل همج نیکیها بوده رخوردار ا ست و  ، در خلقت اهورایی مقدم بر هر چیز و ا ، هم نماد پاكی و تطهیر ا

 (.169: 4346و اكبری،  نیا عمرانهم رستاخیز و ولدت مجدد )ذبیح

قهرمان  های خطرناكی كه بر سیییر راه؛ در واقع یکی از مرحله، یکی از آزمونها، دذر از آب اسیییتدر آیینهای دذر

، ، رودخانه یا دریای هرف اسیییت كه البته با ولدت مجدد ارتباط مییابد            وجود دارد و قهرمان باید از آن عبور كند    

سطوره  سه      این جنبج نمادین آب نیز در ا صایص حما شود و یکی از خ شاهده می شمار میرود  ها به فراوانی م ها به 

هایی چون اروند )دجله( و آمودریا )جیحون(     ب از رودخانه  (. دذار شیییهریاران فرهمند ایران با اسییی     164)همان:  

نمایشییگر بنمایج اسییطوردی كهن پیوند فره با آب و ایزد نگهبان آب )اپم نبات( و درنتیجه دزند نیافتن شییهریار  

فرهمند از آبهای سییركش و سیییالبی اسییت. همین روایت دربارۀ پیامبرانی چون نوح )ع( و موسییی )ع( نیز قابل  

 (.135-136ست )همان: صص مشاهده ا
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 بر عبور از خانهای، عالوهاند. رستم برای كشتن دیو س ید   رستم و اسفندیار هم آزمون دذر از آب را از سر دذرانده   

، از . اولد كه در هفت خان راهنمای رستم است و با او از راه و سختیهای آن میگوید   ، باید از آب هم بگذردمتعدد

ت  . اسفندیار هم در هفیاد میکند كه بدون دذشتن از آن نمیتوان به جایگاه دیو س ید رسیدرودخانج پهناوری هم 

 دز از دریایی هرف میگذرد )همانجا(.، برای رفتن به روئینخان

سومری ورود اینانا به جهان           سطورۀ  سیار متداول بود كه در ا شوند ب ضی رودها باعث جاودانگی می صور اینکه بع ت

سط  سم آبتنی هندوها در رود دنگ و       ورۀ یونانی غوطهفرودین و در ا ستیکس و نیز در ر شیل در رود ا شدن آ ور 

است كه هركس از آن « چشمج آب زنددانی»همچنین در مراسم تعمید عیسویان دیده میشود. در روایات مذهبی 

ؤمنان را وعدۀ آب ناپذیر خواهد شد و جاودانه خواهد زیست و حضرت عیسی م    ، آسیب بخورد یا تن در آن بشوید 

، به همین جهت داه از این حیات داد. اسکندر در جستجوی این آب ناكام ماند و خضر از آن نوشید و جاودانه شد     

 (.139-115یاد میشود )همان: صص « چشمج خضر»و « آب خضر»چشمه با عنوان 
 

 تنی و جاودانگیروئین

سلحه  روئین شتن بدنی نیرومند و مقاوم كه ا شد  تنی یعنی دا شج روئین بر آن كاردر نبا ش . اندی ای كهن هتنی كه ری

، تنی، بیمردی و عمر جاوید باشد. همچنین اسطورۀ روئینناپذیر ماندندارد، میتواند كنایه از آرزوی بشر در آسیب

شکار مینماید. روئین    سان به جاودانگی و پهلوانی را آ ش   تجلی نیاز ان سط خدایان و موجودات مافوق ب ی با رتنی تو

پذیر وجود دارد كه عمدتاً مرگ فرد را عناصییری مانند آب و آتش پدیدار میگردد، ادرچه اغلب یک نقطج آسیییب 

، انسییان در آغاز در عالم جاودانگی رقم میزند. جاودانگی راه مناسییبی اسییت برای فرار از مرگ. بنابر برخی روایات

ز دست داد. افراد بسیاری در طول تاریخ بدنبال جاودانگی میزیست اما بخاطر خطایی كه مرتکب شد این اقبال را ا

شتند )الیاده    سیدند و برخی ناامید به منزلگاه خود بازد صص  4391، بودند كه برخی به این دوهر كمیاب ر  :77-

سانی می به .(75 ست، اعتقاد به رجعت و وقوع مجدد همج چیزهایی   توان دریافتآ آنچه از اهمیت ویژه برخوردار ا

جدید  ، احیاء و تاند، یعنی اعتقاد به بازدشییت جاودانه. نتیجه میگیریم كه انسییانها پس از مرگت كه قبالً بودهاسیی

، برای احیاء و زایش ، هر دو بطور یکسییانو هم مرگ بشییریتمیشییوند و جاودانه میمانند. پس هم مرگ آدمی 

 مجددشان ضروری است. 

 

 ا زیگفرید و آشیل تنی اسفندیار و مقایسه باسطورۀ روئین
تنی و اند، با دارا بودن خصیییلت روئین   تن شیییده، كه با آب روئین  هایی مانند اسیییفندیار كیانی       تعداد اسیییطوره 

سیب  ستند   آ ساطیر جهان فراوان نی ستثنایی     ناپذیری در ا صج ا صی شده   ، امّا بخاطر همین خ شناخته  د اند. مانن، 

شیل )یونانی( زیگفرید )هرمنی( سکاندیناوی( ، بالدر )، آ سطوره     ا صیّتهای ا شخ سان  . همج این  ای در واقع نماد ان

ای دشوده بسوی مرگ وجود دارد،   آل نامیرا در فرهنگهای مختلف بشری هستند. امّا ازآنجاكه همیشه دریچه   ایده

 «. مرگ»تنان و انسانهای برتر سرانجام به نقطج پایانی خود میرسد، به سفر زنددی این روئین

 

 ار اسفندی

سفندیار جهان  سب به        پهلوان ایران در روایات ملیا شتا صر روم و از پدر نیز از د سطه به قی ، از مادر )كتایون( با وا

( و از دو جزء س نتو   453: 43آمده )یشت   dāta-ntōəsp-لهراسب نسب میبرد. نام اسفندیار در اوستا بصورت      



 634/ آشیل زیگفرید و با مقایسه در اسفندیار تنیروئین و اسطورۀ آب نقش

 

نیا عمران و جموعاً آفریدۀ مقدس معنی میشییود )ذبیح)مقدس( و داته )داده به معنی آفریده( تشییکیل شییده و م 

مه       4346، اكبری یات متأخرتر و بخصیییوی شیییاهنا نابر روا بدن او فقط      تن بود، بطور، او روئین(. ب مام  که از ت ی

پذیر بود. بنابر روایات شفاهی، زردشت به پاس خدمات او در دسترش دین، او را در آبی مقدس چشمهایش آسیب

(. دشتاسپ بر فرزند حسد برد و ضمن دادن وعدۀ      7: 6، ج 4346تن شد )انجوی شیرازی،   روئینشستشو داد و    

ست       تاج و تخت ست، ن ذیرفت كه د سفندیار میخوا ستم چنانکه ا ستم روانه كرد. ر ست ، وی را به جنگ با ر ه نزد ب

 با تیر دز مخصوصی به پایان  ، توانست عمر اسفندیار را   جویی سیمرغ دشتاسپ رود و سرانجام با راهنمایی و چاره   

 آورد. 

، دو صفتی كه در   پهلواندرمورد شخصیت اسفندیار باید دفت تنها قهرمانی است كه هم شاهزاده بود و هم جهان     

شاهنامه در كمتر شخصی دیده شده و عمر او سرشار از پیروزی و درخشنددی است. اسفندیار برای دسترش دین  

حاد . او نمایندۀ اتشود. او كمربستج زردشت، جنگاور، شجاع و پایبند به دین است     بهی در نبردهای دشوار پیروز می 

 ؛ آئین جدید ودهندۀ دین نو است، نمونج همج كسانی است كه ارزشها را میشناسند. او دسترش  دین و دولت است 

(. 4346واسیییت )همان،  ، شیییجاع و بی ر ، توانایی حفظ و ترویج دین بهی را دارد های نو میخواهد  افکار و برنامه   

میشود،   تناسفندیار به دستور زرتشت با فرورفتن و تن شستن در آبی كه بر آن اوراد مقدس خوانده شده، روئین      

پذیر میماند و در حقیقت نامیرایی را از اما ازآنجاكه در زمان فرورفتن در آب چشییم میبندد، چشییمان او آسیییب 

 دست میدهد. 

تنان ، در قیاس با روئین، بعنوان تنها راه نفوذ مرگ نادزیرو چشییمهای بسییتج او چگونگی روئینه شییدن اسییفندیار

تنی و نادزیری مرگ و واقعیت هسییتی اسییت. اسییفندیار زمان    ، هرفترین و منطقیترین تعبیر از روئیندیگر ملل

بسییته، در   فرورفتن در آب ناخودآداه چشییم برهم مینهد و بناچار از جهان واقعی جدا میشییود. پشییت چشییمهای

تنی و بیمردی شییدنی اسییت؛ امّا در مقابل چشییمهای بسییته، عینیت زنددی با  ، روئینجهان تخیل و ذهن آدمی

 (.45-49: صص 4344، واقعیتی محتوم و نادزیر است )قریب، اش و مرگقوانین ویژه

 

 آشیل )آخیلوس(
، از طرف پدر نسبت به زئوس در تسالی 6فتی، پادشاه شهر «4پله»پسر ای یونان، آشیل مشهورترین قهرمان افسانه

، مادرش طبق روایت هومر در ایلیادخدای اقیانوس بود.  3، دختر اوسیینوس«تتیس» النّوعمیرسییانید و مادر او رب

، شستشو داد. خاصیت این آب چنین بود كه هركس در آن شستشو میکرد        « 1استیکس »تتیس او را در رودخانج 

شد. چون پا روئین شیل در دست تتیس بود    تن می سیب  شنج پای آ شنه یا قوزک پایش آ اپذیر ن، تمام بدن او جز پا

، در جنگ تروا، پس از آنکه آپولون در مقابل او ظاهر شییید و به او امر كرد كه از جنگ          ماند. بنا به عقیدۀ جمعی     

، این تیر از كمان  دیگر ، آشییییل این دسیییتور را ن ذیرفت و با تیر آپولون از پای درآمد. به روایتیدسیییت بکشییید

(.  139-115: صییص 4346و اكبری،  نیا عمرانو با راهنمایی آپولون به جانب آشیییل رها شیید )ذبیح « پاریس»

و  ، و مردی نابهنگام بوده، تهوری بینظیر، برازنددی، هر دو دارای الگوی جوانیاسیییفندیار كیانی و آشییییل یونانی

                                                      
1 Pelee 

2 Phthie 

3 Oceanos 

4 Styx 
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شاپی     شت امکان مرگ هر دو را پی ست سرنو سیب تن نقطه، و هر دو پهلوان روئینش فراهم كرده ا   پذیر در تنای آ

، چشییمها در اسییفندیار و پاشیینج پا در آشیییل. در زنددی اسییفندیار هیچ جنبج غیرانسییانی وجود ندارد،     دارند

د هدرصورتیکه آشیل از تبار خدایان است و بخش زیادی از داستان زنددیش را رویدادهای فرازمینی تشکیل مید     

، خدایان در زنددی او دخیلند و مادرش از سیرنوشیت او آداهی دارد.   ( و از تولّد تا مرگ165-166)همان: صیص  

، اسفندیار در شرق و آشیل در غرب،    باوجوداین هر دو اسطوره از نظر شجاعت و دلوری و مرگ زودرس قهرمانان  

 مَثَل میباشند.
 

 زیگفرید

شاه  شاهزاده زیگفرید  سر زیگموند سیار زیبا و ملکج زیگلند هلند ، پ د. پدر و العاده بو، باهوش و دارای نیروی فوق، ب

سلحه مادرش برای تربیت ستند ولی نیروی فوق   ، او را به نزد میمر ا شود ت   العادهساز در جنگل میفر سبب می ا  اش 

اولیج ساخت شمشیری    ، چکش و همج ابزار آهنگری درهم شکسته شوند. زیگفرید به جنگل میرود تا مواد    سندان 

. زیگفرید كرمهای ، مردابی مییابد كه پر از ماران و خزنددان موذی اسییترا برای خودش فراهم كند. او در جنگل

شد  سوزند و جز رود كوچک چربی چیزی نمیماند زهردار را با آتش میک . زیگفرید ، همج جانوران موذی مرداب می

با خود  ،ده كه یکباره از پوستج ضخیم استخوانی پوشیده شده است  انگشتش را به درون آن جوی كرد و متوجه ش  

؛ ازاینروی خود را به درون آن رود میندازد و همج بدن این پوشییش اسییتخوانی برای جنگ مفید اسییت میندیشیید

 اش كه بردی از درخت، اینک از فرق سر تا نوک پا بجز نقطج بین دو شانه  خویش را با چربی جاری در رود آغشته 

 (.4346تن میگردد )همان، زیزفون روی آن افتاد روئین

یان خود ، پادشاهی را در م ، دونترزیگفرید بعد از نبردها و شجاعتهای بسیار، به نیبلونگن میرسد. جانشین پادشاه     

، تقسیییم میکند. زیگفرید كه دنج نیبلونگن را تصییاحب كرده، در دربار  و دیسییلر 4، درنوتو دو برادر كوچکترش

بورداندی عاشیییق كریمهیلد خواهر دونتر میشیییود. دونتر از زیگفرید میخواهد كه او را در پیروزی بر ملکج مغرور 

، یاری دهد. زیگفرید می ذیرد و به دونتر كمک میکند در آزمایش پیروز شییود و برونهیلد نادزیر ، برونهیلدایسییلند

، پی میبرد اندای كه در كارش كردهكریمهیلد، ملکه به حیلهای میان ملکه و تن به ازدواج با او میدهد. در مشاجره

سیب  شکار هنگامی پذیری زیگفرید را بر او فاش كندو با حیله كریمهیلد را وامیدارد تا راز آ كه بر . قهرمان در روز 

شد     شده تا آب بنو شمه خم  سیب    لب چ شت به نقطج آ ضربه از پ س ارد ) ، با  ص  ص سرود نیبلونگن:  پذیر، جان می

161-163.) 

تنی زیگفرید هرمنی، میبینیم كه این پهلوان نیز بلحاظ مسییائل غیرطبیعی همانند با آداهی از زنددی و راز روئین

ای دارد؛ مثالً دسییت یازیدن به كارهای جادویی از جمله پوشیییدن شیینل جادویی العادهآشیییل شییخصیییت خارق

. شاید بتوان دفت تنها  ملی است خارج از چهارچوب اخالق بمنظور نامرئی شدن و غلبه بر ملکج ایسلند كه خود ع  

شتراكی كه این دو پهلوان با هم دارند  شوی بدن آنان        ، در نحوۀ روئینوجه ا شست ست كه آن هم با  شدن آنها تن 

 در ارتباط میباشد. 

 تنی اسفندیاربرتری روئین
سایر روئین     سبت به  سفندیار را ن سطوره در حقیقت آنچه ا سفندیار   ای بتنان ا ست كه ا رتری میدهد، این حقیقت ا

آن  تنی را انتخاب كرد و در مقابلتنی نسبت به سایرین برتری دارد؛ زیرا تنها فردیست كه روئین   در ادعای روئین

                                                      
1 Gernot 
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سئولیتهایی را عهده  صداق             م صداق خدایان و زیگفرید م شیل م شت اما آ شری دا سفندیار چهارچوب ب شد. ا دار 

تنی قهرمانان دیگر فرق دارد و بسییییار  تنی اسیییفندیار پهلوان با روئین   ان و رتبج روئین خدایان داشیییت. میز  نیمه 

شاه            باارزش شته افرادی كه  شاهان كیانی بودند. در زمان دذ سفندیار،  شج خانواددی ا صل و ری ست. ا تر و والتر ا

درجهت رفع سیریع نیازها   ، و تالشیگر ، متصیف به مروت و جوانمردی ، عادل، مردمداركردارمیشیدند باید درسیت  

، هم اعتقاد به دین بهی داشت و هم درجهت میبودند. اسفندیار تنها شخصی بود كه هم شاهزاده بود و هم پهلوان

سفندیار عالوه دسترش آن تالش میکرد. زرتشت با دمیدن نفس پیامبرانه بر آب داهی   ر بتی، آن را مقدس كرد و ا

 تن، دلوری و جنگاوری اسییفندیار روئینتن دردید. شییجاعت س روئین، تطهیر معنوی شیید و سییتطهیر ظاهری

، دو صفتی كه در شاهنامه در كمتر شخصی دیده شده       پهلوانزبانزد بود. اسفندیار هم شاهزاده است و هم جهان   

 است. 

 

 گیرینتیجه
. تزیگفرید میتوان یافتنی بیشییتری میان اسییفندیار، آشیییل و  ، شییباهتهای روئینتناز بین چند قهرمان روئین

داشته  تنی را از ابتدا با خود ناند. اسفندیار، روئین تن شده و زیگفرید هر سه با غسل كردن روئین  اسفندیار، آشیل   

ست  شیل نیمه ا شود     ، مانند آ سانی عادی محسوب می ست بلکه ان شاهان و برتر از مردم   خدا نی سل پاد ، ادرچه از ن

، اما آشیییل و تن شییده اسییتیل و زیگفرید بواسییطج غوطه خوردن در آب روئین، و ادرچه مانند آشییعادی اسییت

ز ، چه اسییفندیار قبل ااندزیگفرید هیچیک به داشییتن ویژدیهای شییخصیییتی نیک مانند اسییفندیار شییهره نبوده 

شری از قبیل قدرت فوق تنی هم دارای تواناییهای فوقروئین ستان هفت    العادهب ست كه در دا  خان و هوش زیاد ا

 اسفندیار دیده میشود. 

سالها روئین          ست در دذر  ستخوان دارد، ممکن ا شی از جنس ا ش ست بدهد؛ اما  زیگفرید كه پو تنی خود را از د

سفندیار و آشیل را میتوان جاودانه دانست    شتند ممکن بود تا ابد  ، در حقیقت ادر نقطج آسیب ا پذیری در بدن ندا

شیل بر   سفندیار از آ ست زنده بمانند. ا شیل نیمه تر ا سیب     ، زیرا آ شنج پایش آ ستخوان پا ست كه ا ذیر باقی  پخدایی

 مانده است.

شیم كه هر نوع آبی موجب روئین     شته با ست كه مدنظر دا شود؛ بلکه آبی موجب روئین مهم ا شود  تنی متنی نمی ی

ر الهی تحول و كه از آب چشییمج مقدس باشیید كه نفس پیامبرانه در آن دمیده باشیید. آن آب میتواند با دسییتو   

صیت روئین  ست. درنهایت مفهوم نامیرایی تنها مختص   ددردونی پدید آورد و یکی از این تحولت، ایجاد خا تنی ا

تنی، همواره راهی برای خدای جاودانه اسیییت. شیییاید به همین سیییبب باشییید كه در تمامی داسیییتانهای روئین 

سیب  سید كه روئین  تن وجود دارد. باوجوداینپذیری و مرگ قهرمان روئینآ سف میتوان به این نتیجه ر ندیار تنی ا

و از  اند، رجحان داردتن شدهتن دیگر جهان از جمله آشیل و زیگفرید كه با آب روئیندر مقایسه با پهلوانان روئین

 .تن نامیدهای جهان باستان میتوان او را براستی روئینبین اسطوره

 

  نویسندگان مشاركت

 استخراجتهران دانشگاه  المللی كیشپردیس بین در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنماییمنوچهر اكبری آقای دكتر  .استشده

 در .اندداشته شنق نهایی متن یمتنظ و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب سركار خانم فرشته دیور
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  .استبوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت

 

  قدردانی و تشکر

المللی كیش پردیس بین پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی تقاءار و انجام در را نویسنددان كه دانشگاه تهران

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 تحقیق این .دارند رضایت  و آداهی آن انتشار  به نسبت  ایشان  و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده ااجر اخالقی مقررات و قوانین جكلی طبق سئولیت  .ا  دزارش م

 موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده
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