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چکیده
افسانه ها و اسطوره های باقیمانده از دوران بسیار کهن، گذشته از آن که ما را با فرهنگ و تمدن 
سرزمین ها و اقوام ملل گوناگون آشنا می سازند، در واقع شیوه ای هستند برای زیستن و موثر بودن 
که عمدتاً در قالب شخصیت های تاریخی و اسطوره ای ظاهر می شوند. بدین جهت بررسی و مطالعه ی 
تطبیقی اساطیر به ویژه قهرمانان اسطوره ای متون نوشتاری کهن و سرنوشت مشترك آن ها موضوعی 
بسیار مهم و درخور توجه است که پرداختن به همه ی آن ها در این نوشتار مختصر نمی گنجد. اگر 
چه مقایسه ی پهلوانان اساطیری حماسه های مختلف جهان به دلیل تفاوت های فرهنگی و اعتقادی 
بعضاً با دشواری هایی روبروست اما به دلیل آمیختگی اساطیر ملل مختلف و تأثیرپذیری شان از 
یك دیگر از این قابلیت برخوردار می گردند. مقاله ی حاضر دو تن از اسطوره های پهلوانی ایران و 
یونان یعنی گرشاسب و اودیسه را از خالل آثار جاودانی اسدی طوسی و هومر مورد بحث و بررسی 
قرار داده، به شباهت ها و تفاوت های دو شخصیت با بیان شواهد موجود در این آثار می پردازد.
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1-مقدمه
به طور کلی همه ی ملت ها در طول حیات خود، افسانه ها و اساطیری ساخته اند که کم و 
بیش مورد قبول و اعتقاد باطنی آن ها نیز بوده است. اکثر آن ها به این مناسبت که نیروهای 
فوق طبیعی در آن ها دخالت داشته اند مربوط به مسایل مذهبی است، در میان برخی ملت ها 
نیز داستان های حماسی مورد توجه بیش تری بوده است. در این قبیل داستان ها صحبت 
از مسأله ی خلقت و پیدایش عالم نیست؛ البته در این جا نیز خدایان غافل از سرنوشت بشر 
نیستند ولی قهرمان واقعی حوادث، افراد بشر هستند حتی اگر اعمال آن ها گاهی خارج از 

حدود توانایی بشر باشد. )ر.ك.گریمال، 1367، سه-چهار( 
می توان گفت اسطوره ها سمبل یا نماد تجربیات انسانی و مجسم کننده ی ارزش های یك 
فرهنگ هستند که معموالً از یك روایت باستانی، زبانی یا سینه به سینه سرچشمه و مایه 
می گیرند که شماری از آفرینش و آغاز پدیده های طبیعی و مرگ سخن می گویند و شماری 
دیگر از ماهیت و طبیعت و نتیجه ی کار و رفتار موجودات ملکوتی و خدایان، شماری نیز با 
آوردن روایات گوناگون درباره ی ماجراهای پهلوان یا بدبختی های انسان های خودبین، نمونه 
و الگوهایی از رفتارها و طرز سلوك بزرگ منشانه ارایه می دهند. )ر.ك. روزنبرگ، 1386، 

)17
به اعتقاد الیاده: »اسطوره نقل کننده ی سرگذشتی قدسی و مینوی است، راوی واقعه ای 
است که در زمان نخستین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده است. به بیانی دیگر، 
اسطوره حکایت می کند که چگونـه به برکت کارهای نمایان و برجسته ی موجودات مافوق 
نهاده است.  به عرصه ی وجود  پا  آن،  از  تنها جزیی  یا  واقعیت  واقعیتی، چه کل  طبیعی 
بنابراین اسطوره همیشه متضمن روایت یك خلقت است یعنی می گوید چگونه چیزی پدید 

آمده و هستی خود را آغاز کرده است.« )الیاده، 1386، 13(
چون از اساطیر سخن به میان آمد پای قهرمانان حماسی به میدان کشیده می شود چرا 
که حماسه ها بر بنیاد سرگذشت دالورانه و سرشار از گذشت و فداکاری قهرمانان آن استوار 
شده اند و از این منظر، نمونه و سرمشق ملت و قوم خویش بوده و همواره مورد تحسین و 
ستایش قرار گرفته و به نمونه ای ابدی و ازلی بدل گشته اند. حماسه های کهن بازتابی روشن 
از زندگانی مردمان گذشته و آیین ها و باورهایشان، دالوری های پهلوانان و شاهان بلندآوازه 
و قهرمان قوم در دورانی بسیار کهن و حتی چگونگی پیدایش جوامع نخستین به مردمان 

پس از خود ارایه می دهد. )ر.ك. بهار، 1373، 76(
قهرمان )پهلوان(:

»قهرمان یا قهرمانان، کارکردی بنیادی در روند حماسه دارند. پدیداری حماسه و هستی 
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 بخشی به قهرمان یا قهرمانان نیازی است سرشتین در جامعه ای که مزه ی شکست ها و 
نامالیمات، تحمیل قدرت های بیگانه و ... را چشیده، کم بینی و عقده ی حقارت آن ها را آزرده 

و احساسات شان را جریحه دار کرده است.« )واحد دوست، 1387، 219(
و  به خطر  آمیخته  قهرمان که  زندگانی  از  لحظاتی  داستان حماسی، همواره  در یك 
در حماسه همواره  قهرمانان  روایت می شود. حضور  و  ثبت  است  آرمان  و  آرزو  پی گیری 
از حیثیت و  بنابراین پهلوان همیشه آماده ی پذیرش خطر و دفاع  چنین لحظاتی است. 
نام است و بسته به این که جامعه در چه مرحله ای به طرح منظومه ها و داستان سروده ها 
پرداخته باشد، این دفاع از نام و حیثیت، جنبه ای متناسب با آن مرحله می  یابد و در مراحل 
پیشرفته تر اجتماعی، خواه  ناخواه، از ذهنیت عام تر و همگانی تری مایه می گیرد که همان 
با دلیری و شهرت خویش، به حسن بزرگی از شخصیت و خیر و  او  ذهنیت ملی است. 

سعادت دست می یابد. )ر.ك. مختاری، 1368، 42( 
»قهرمان، نماد اشتیاق و جذبه ای کمال یابنده )شوق ذاتی( و وضعیت جنگ درونی 
روان بشری، علیه غوالن منحرف است. به عالوه قهرمان، آراسته به صفات خورشید است که 
به وسیله ی نور و گرما، بر ظلمت و سرمای مرگ پیروز شده است. اولین پیروزی قهرمان، 

پیروزی او بر خودش است.« )شوالیه و گربران، 1385، 489( 
»هیچ پهلوان یا قهرمانی، به رغم استعداد و توان خارق العاده ای که دارد موجود کاملی 
اخالقی  ویژگی  یا  مثل صفات  اغلب  آن ها،  انسانی  و ضعف  کاستی  این،  با وجود  نیست. 
پسندیده و بزرگوارانه شان آموزنده است. همین کاستی یا خام بودن شان به مردم عادی و 
عامی اجازه می دهد خودشان را مثل آن ها بسازند و حتی آن ها را دوست بدارند، زیرا آدم ها 

نیازها و تضادهای روانی مشابهی دارند.« )روزنبرگ، 1386، 21(
به طور خالصه، مراحل هر چند دشوار و هولناك صورت مثالی )کهن الگو(ی قهرمان، 

برای استحاله و رستگاری و بلوغ نهایی که باید برتابد، می تواند بدین گونه باشد: 
الف- کاوش: »قهرمان سفری طوالنی را آغاز می کند که طی آن، باید وظایف سنگینی 
را به انجام برساند، مانند جنگ با غول ها، حل کردن معماهای بی پاسخ و چیرگی بر موانع 

غیرقابل عبور برای نجات مملکت و ... .« )ویلفرد و دیگران، 1370، 179( 
از  برای گذر  را که  نوآموزی: »قهرمان یك سلسله وظایف و مقررات شکنجه آور  ب- 
مرحله ی بی خبری و خامی آغاز می کند، به بلوغ فکری و اجتماعی، یعنی بدل گشتن به 
عضوی بالنده و سازنده، از گروه اجتماعی خود می انجامد. این مرحله عموماً از سه بخش 
کاوش،  مرحله ی  مانند  که  رجعت  استحاله،  و  دگرگونی  رهسپاری،  است:  یافته  تشکیل 

گونه هایی از صور مثالی مرگ و تولد دوباره است.« )همان( 
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ج- فدایی ایثارگر: »قهرمان که نماینده ی رفاه قبیله یا مملکت است، باید، جان خود را 
بدهد و به کفاره ی گناهان مردم، تا دم مرگ رنج بکشد تا مملکت را به باروری و زایندگی 

برساند.« )همان( 
از مورخین و سخن شناسان بزرگ ترین حماسه ی  اتفاق بسیاری  گرشاسب نامه که به 
ملی ایران پس از شاهنامه به شمار می رود اثری است برآمده از مواریث اساطیری، تاریخی و 
فرهنگی ایران باستان که با جهان بینی توحیدی اسدی طوسی در آمیخته است. وی گذشته 
از این که سخن خود را با گفتاری از آفرینش پی افکنده و اندیشه ی آفرینش توحیدی را در 
آن جای می دهد، آفرینش اساطیری یعنی عقاید و باورهای ایران باستان و زرتشت را نیز به 
گونه ای نمادین بازگو می کند؛ به بیان دیگر وی از سویی باورها و اندیشه های اسالمی خود 
را که برپایه ی توحید و یکتاپرستی استوار است مطرح می کند و از سوی دیگر به اسطوره ها 

و باورهای ایران باستان و زرتشت درباره ی پیدایش جهان، آسمان، زمین و ... می پردازد. 
موضوع گرشاسب نامه داستان های ایران قدیم، به ویژه شرح دالوری  ها و اعمال پهلوانی 
گرشاسب، جوان گیسَور گرز به دست و از بزرگ ترین قهرمانان اژدهاکش ایران باستان است 

که مبانی و کلیات آن در اوستا و آثار ادبی قرن های اول اسالم آمده است. 
اسدی در سرودن داستان گرشاسب از شرح سلسله ی نسب او یعنی فرار جمشید به 
سیستان پس از آشفتن اوضاعش و پناه بردن به خانه ی "کورنگ شاه" و عشق به دخترش 
و ازدواج با او آغاز کرده، سپس به زادن تور از پشت جمشید می رسد و پس از آن اخالف 
تور یعنی شیدسپ و طورگ و شم و اثرط را نام برده که همگی شاهان زابلستان بوده اند. 
اثرط صاحب فرزندی به نام گرشاسب می شود و از این جا داستان گرشاسب آغاز می گردد 
و سفرهای وی به سرزمین توران و هند و عجایب و ناشناخته های بسیاری که در جزایر 
اقیانوس هند دیده و گفت وگوهایی که با برهمنان داشته و ... وصف شده است. )ر.ك. صفا، 

)384 :1389
در اوستا نام این پهلوان به صورت کرساسپه )keresaspa( آمده است، بعدها طی تحوالت 
زبان شناسی، این واژه به گرشاسب تغییر پیدا کرده است. از نظر زبان شناسی این نام از دو 
جزء تشکیل شده: کرسه )keresa( به معنی الغر و اسپه )Aspa( به معنای اسب می باشد. پس 

گرشاسب به معنی "دارنده ی اسب الغر" است. 
گرشاسب نیز همانند بسیاری از چهره های فرهنگ کهن ملت های مختلف، بیش از هر 
چیز به سبب دالوری ها و اعمال پهلوانی اش شهرت دارد. در تاریخ سیستان آمده است: »از 
بزرگی و فخر اوی، یکی آن بود که به روزگار ضحاك که هنوز چهارده ساله بیش نبود یکی 
اژدها را که چون کوهی بود، تنها بکشت به فرمان ضحاك، و پس از آن با اندك مردم زاولی 
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و ایرانی برفت هم به فرمان ضحاك به یاری بهرام هندی و بهو را با دو بار هزار هزار سوار 
و هزار پیل بگرفت و بکشت و هندوان آن دیار همه ایمن کرد و به سراندیب شد و نسرین 
را آن جا بگرفت و بکشت، و پیرامن دریای محیط بگشت، و آن جزیره ها و عجایب بدید و از 

آن جا به مغرب شد و کارکردهای بسیار کرد.« )تاریخ سیستان، 1366، 6-5(
در اساطیر و باورها، اژدها نمودار نیروهای ناپاك است و این مفهوم اساطیری به عنوان 
نیروی اصلی اهریمن و به گونه ای دشمن آفرینش در ادیان و ادبیات گوناگون پیدا شده 
و نماد اقتدار، هرج  و مرج، ظلم و استبداد، دشمن حقیقت، جهل، خشکی و بی بارانی و 
... به کار رفته است. )ر.ك. رستگار فسایی، 1379، 22-42( از این رو شاهان و پهلوانان 
همه اژدهاکشی می کنند و این یکی از آزمون های دشوار پهلوان و بزرگ ترین رخ دادی بود 
که بر خدایان و ایزدان و پهلوانان می گذشت و از روی کهن الگویی انجام می شده است که 
قهرمان برای رسیدن به رشد معنوی و نمایاندن شایستگی های خود باید آن را برتابد. )ر.ك. 
سرکاراتی، 1385، 137( در منظومه اسدی نیز گرشاسب پهلوانی اژدهاکش توصیف شده 
است؛ او دو بار به جنگ با اژدها می رود؛ نخستین پیکار او بنا به درخواست ضحاك است، 
پهلوان نیز سالح نبرد برمی گیرد و به سوی اژدهایی که بنابر روایت گرشاسب نامه آتش کام، 

دماهنج، زهرآگین و زیان کار است حرکت می کند: 
بر او کارگر خنجر و تیر نیست                 دماهنج کوهی ست نخچیر نیست
نسوزد تنش ز آتش تف و تاب               ز دریاست خود بیم نایدش از آب
به گرز گران یاخت مرد دلیر                              درآمد خروشنده چون تند شیر
بدانسان همی زدش با زور و هنگ         که از ُکه به زخمش همی ریخت سنگ
سر و مغزش آمیخت با خاك و خون                              شد آن جانور کوه جنگی نگون
)اسدی طوسی، 1389، 77-76(
مخالفت های  وجود  با  که  است  اژدهایان  جزیره ی  در  نیز  پهلوان  اژدهاکشی  دومین 
از ایشان را هالك  با آن اهریمنان می رود و شش تن  هم راهانش، پیاده و تنها به جنگ 

می گرداند: 

برفتند و آمد جزیری پدید                              که آن جا به جز اژدها کس ندید
بدانسان بزرگ  اژدها کز دو میل                      بیوباشتندی به َدم ژنده پیل
ز زهرش همه کوه و هامون سیاه                دم و دودشان رفته بر چرخ و ماه
یکایك پراکنده بر دشت و غار                       زبان چون درخت و دهان چون دهار
سپر در برافکند با گرز و تیغ                                برون رفت بر سان غرنده میغ
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سراسر شخ و سنگالخ درشت                 بگشت و از آن اژدها شش بکشت
 )همان، 162(

پهلوان اساطیری گرشاسب نامه هر رخدادی را، چه خوب و چه بد، متأثر از مقدرات و 
خواست و مشیت الهی می داند تا آن جا که باورهای زروانی و بنیادی ترین وجه آن یعنی 
اعتقاد به تقدیر و حاکمیت آن بر زندگانی بشر که بر حماسه های ملی ایران سایه افکنده و 
ویژگی سرشتین حماسه است در سرتاسر گرشاسب نامه نمود دارد. از این دیدگاه سرنوشت 
انسان از روز ازل رقم خورده و تغییرناپذیر است. بنابراین رسیدن به مقام پادشاهی و تاج و 
تخت، شکست، پیروزی و ... همه از پیش مقدر گشته و کسی یارای مقابله با آن را ندارد: 
چنین بود گیتی و چونین بود                    َگهش مهربانی و گه کین بود
یکی را دهد رنج و بُّرد ز گنج                      یکی را دهد گنج نابرده رنج
همه کارش آشوب و پنداشتیست              ازو آشتی، جنگ و جنگ آشتیست
)همان، 123(

از معرف ترین  و  ادبیات حماسی جهان  از شکاه کارهای   )Odyssey( اودیسه  منظومه ی 
 ،)Omereus( اومیرئوس  یا  یونانی است که توسط هومر  و شناخته  شده ترین حماسه های 
با  »هومر  شد.  سروده  میالد  از  قبل  هشتم  قرن  در  یونان  حماسه سرای  شاعر  کهن ترین 
استفاده از روایات سینه به سینه و با بهره گیری از اسطوره های گوناگون درباره ی خدایان 
است.«  سروده  را  منظومه  این   ... و  تروا  با  اسطوره های جنگ  باستان،  دوران  پهلوانان  و 

)روزنبرگ، 1386، 90(
اولیس  بازگشت  این منظومه ی حماسی شامل 24 سرود است و موضوع آن داستان 
است.  یونان  غربی  ساحل  در  واقع   )Ithaca( ایتاك  سرزمین  اساطیری  پادشاه   ،)Olysses(
وی پهلوان نام آور جنگ تروا و به سبب ساختن اسب چوبی منشاء شکست مردم تروا بوده 
 )Poseidon( است که هنگام بازگشت از جنگ، گرفتار خشم یکی از خدایان به نام پوزئیدون
می شود و این بازگشت ده سال به طول می انجامد و وی ناگزیر می شود آزمون های سخت 
و دشواری را برتابد. این آزمون ها چه نتیجه ی خشم پوزئیدون باشد و یا ناشی از غفلت و 
بی احتیاطی هم راهانش، در نهایت سرگشتگی ها و حوادث ناگواری را بر وی تحمیل می کند. 
 )Telemachus( و پسرش تلماك )Penelope( در زادگاهش همسر مومن و وفادارش پنلوپ
چشم به راه او هستند. در این میان گروهی از مردم ایتاك که اولیس را نابود شده می انگارند 
او را وادار می کنند تا یکی از خواستگاران را به همسری برگزیند اما او هر بار با ترفندی از 
این کار سرباز می زند. بخشی از حماسه ی اودیسه نیز به داستان سفر تلماك برای یافتن 
نشانی از پدر و آگاه شدن از حال او می پردازد، چنان که در سرود دوم به هم راه آتنه که 
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به سیمای یکی از یاران اولیس در آمده بود به سرزمین پیلوس نزد نستور می رود تا از او 
درباره ی پدرش جویا شود. 

کارهای  است  قادر  اوقات  گاهی  که  است  قدرت  پر  و  شجاع  قوی،  قهرمانی  اولیس 
محیرالعقول انجام دهد. وی علیرغم مشکالت و سرگردانی های بسیاری که در راه بازگشت 
به موطن خود با آن مواجه می شود اما از زیرکی و هوش خاصی برخوردار است به گونه ای 
که هر بار با ترفند و چاره اندیشی هایی موانع را پشت سر می گذارد تا آن جا که در سراسر 
منظومه ی اودیسه به دلیل داشتن قدرت خارق العاده، زیرکی و تدبیر توصیف و ستایش شده 
است. وی بیش تر بر عقل و خرد خود تکیه می کند، تا به زور و قدرتش. از این رو همواره 
از او به عنوان دالوری دوراندیش که هزار چاره جویی دارد یاد شده است: »ای الهه ی شعر، 
درباره ی دالوری که هزار چاره گری داشت و چون حیلت های وی ارگ متبرك تروا را از پای 
افکند آن همه سرگردانی کشید، شهرها را دید و به آداب و رسوم آن همه مردم پی برد، با 

من سخن بگوی!« )هومر، 1389، 9(
پهلوان هومری اوج شکوه و تکامل خود را با آن چه که اجتماعش درباره اش فکر می کند 
می سنجد. تایید عمومی در ایجاد اعتماد و حرمت نفس پهلوان نقش و تأثیر به سزایی دارد. 
او زمانی به حرمت و افتخار دست می یابد که اعضای گوناگون جامعه اش پیروزی و کامیابی 
او را ارج نهند و بدین جهت او را بستایند و بدو نام و آوازه ای جاودانه بخشند. این شهرت 
جاودانه، پهلوان هومری را اندکی پایین تر از خدایان ولی بسیار واالتر از انسان های معمولی 

قرار می دهد. )ر.ك. روزنبرگ، 1386، 96-95(
رابطه یا پیوند پهلوان هومری و  خدایش خیلی پیچیده است؛ هر خدای هومری انسان 
مورد عالقه و نظر خود را دارد و همواره می کوشد تا بدو یاری برساند ولی هر انسانی نیز باید 
بکوشد تا با درپیش گرفتن رفتار و کردار نیك در برابر خدایان و آدمیان، حرمت و برکت و 
بخشش را به سوی خود جلب کند. )همان، 101( بدین جهت منظومه ی اودیسه پر است 
انجام مي شود،  الهه ها و حتی شخصیت ها  نیایش ها و ستایش هایی که جهت خدایان،  از 
چنان که در سرود سوم آتنه براي پوزئیدون، لرزاننده ي زمین، نماز مي خواند و درخواست 
شورانگیزي از او مي کند: »اي پوزئیدون که زمین در دست توست نیاز ما را برآور؛ در برابر 

نمازهاي ما کامیابي را از ما در این کار دریغ مدار.« )هومر، 1389، 5(
در سرتاسر حماسه، اولیس همواره در آرزوي بازگشت به زادگاه و موطن اصلي خویش 
است تا آن جا که در پاسخ کالیپسو که از او مي  خواهد تا نزدش بماند و به عمر جاوداني 
دست یابد، پهلوان بازگشت هم راه  با مرگ را به تر از زنـدگي جاوید دور از وطن مي داند و 
مي گوید: »با این همه هر روز مي خواهم و آرزو دارم به خانه ي خود بازگردم و روز بازگشت 

بررسی تطبیقی »گرشاسب« در منظومه ی اسدی طوسی و »اودیسه«ی هومر



مجله ی زبان و ادبیات فارسی62 /

را ببینم، اگر خدایي کشتي مرا در دریاي میگون غرق کند، من بدان تن در خواهم داد.« 
)همان، 115( در سرود هفتم خطاب به خدایان چنین مي گوید: »شتاب کنید، مرا دستوري 
دهید که من بدبخت پس از آن همه رنجي که کشیده ام پاي به سرزمین پدري بگذارم؛ 
بلند  بام  تنها دارایي خود، زر خریدان و  زندگي مي تواند مرا بدرود گوید به شرط آن که 

خانه ي بزرگ خویش را باز ببینم.« )همان، 153(
از دیگر وی ژگي هاي منظومه ي هومر، حضور موجودات فوق طبیعي و نامیرا مانند خدایان 
و حتي شخصیت هایي است که از قدرت هاي فوق بشري برخوردارند و قادرند هر جا که 
بخواهند حاضر شوند و حتي تغییر شکل دهند مانند تغییر شکل آتنه به سیماي مانتور)از 
یاران اولیس(، تلماك ، مردگدا، زن زیبایي که به اولیس فرمان مي دهد تا خود را به تلماك 
بشناساند و یا تغییر شکل اولیس در هیئت دریوزه و ژنده پوش هنگام بازگشت به زادگاهش 

در سرود سیزدهم.

2- بحث و بررسی
2-1-همساني ها و ناهمساني هاي گرشاسب و اودیسه:

2-1-1- همساني ها:
2-1-1-1- عبور از فضاها و مکان هاي اساطیري:

بارزترین وجه همساني گرشاسب و اودیسه در سفرهایي است که هر دو پهلوان داشته اند 
و نیز عبور از فضاها و مکان هاي اساطیري فراوان که اغلب با دشواري ها و فراز و نشیب هایي 
، دیوان،  اژدها  با  این سختي ها و موانع پیوسته به شکل رویارویي  بوده است.  نیز هم راه 
غوالن، موجودات شگفت و عجیب و یا طلسم و افسون هایي است که به وسیله ي موجودات 
فوق بشري مانند خدایان، پریان و جادوگران نمود پیدا مي کند. او سفرهایي به دور هند و 
سرزمین توران و چین دارد که اغلب این سفرها با عجایب و ناشناخته هاي بسیاري هم راه 
است. اگرچه بازگویي این عجایب و شگفتي ها تا اندازه ي زیادي از ارزش حماسي اثر کاسته 
است اما به نظر مي رسد گفتار اسدي درباره ي این سفرها بیش تر ناشي از باورها و تصورات 
ایرانیان آن زمان نسبت به کشورهاي دوردست اقیانوس هند و دیگر ممالك ایران باشد. 
)ر.ك.صفا، 1389، 825( گرشاسب طي سفري که به هم راه سپاهش و مهراج، پادشاه هند، 
داشته است از جزیره هاي گوناگوني چون جزیره ي استرنگ و دیدن مردم گیا، جزیره ي واق 
اژدهایان، جزیره ي  قالون و دیدن سگساران، جزیره ي  با مردمان نیم چهر، جزیره ي  واق 
با عجایب و  ... دیدن مي کند و  دیو- مردمان و جزایر رامني، تاملي ، هرنج، هردوزور و 

شگفتي هاي بسیار مواجه مي شود:
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یکي را سه رو، پاي و چنگل هزار                  یکي بهره را سر دو و چشم چار
یکي را ُدم ماهي و چنگ شیر                     دهان از بَر سینه و چشم زیر
یکي را تن اسپ و خرطوم پیل                  رخش لعل و اندام همرنگ نیل
یکي را سر گاو و یشك نهنگ                      یکي را تن مردم و شاخ زنگ
)اسدي طوسي، 1389، 159(
پهلوان در مجلس بزم شاه روم رامش گري را مي بیند که نیمه مرد- نیمه زن است و 

چنگ مي نوازد:
بُدش نغز رامش گري چنگ زن                    یکي نیمه مرد و یکي نیمه زن
سر هر دو از بن به هم رسته بود                  تنان شان به هم باز پیوسته بود
چنان کآن زدي، این زدي نیز رود                ور آن گفتي، این نیز گفتي سرود
یکي گر شدي سیر از خورد و چیز                بُدي آن دگر هم چون او سیر نیز
)همان، 288(

در توصیف انسان- سگ ها یا سگ ساران که سري به سان سگ و اندام آدمي دارند چنین 
آمده است:

سپاهي که سگ سار خوانندشان                                دلیران پیکار دانندشان
چو غوالنشان چهره، چون سگ دهن                    به سان بزان موي پوشیده تن
به دندان گراز و به دو گوش پیل                   به رخ زرد و اندام هم رنگ نیل
گیاشان بود فرش و گستردني                     ز ماهي و از میوه شان خوردني
)همان، 169(

است؛  آمده  میان  به  سخن  گوناگوني  مراحل  و  سفرها  از  نیز  اودیسه  منظومه ي  در 
»اولیس در مسیر بازگشت خود از مکان هاي فراواني عبور مي  کند مانند سرزمین فئاسي 
جزیره ي  به  »وارد شدن  )هومر، 118:1389(  آمد.«  فرود  ایشان  بر  پوزئیدون  توفان  که 
او را هفت سال در آن جا زنداني کـرد.« )همان،  اوژیژي )Ogygie( جاي گاه کالیپسو، که 
 )Eole(جزیره ي ائول ،)( جاي گاه سیکون ها )همان ، 187Ismaros( شهر ایسماروس )154
نگهدارنده ي باد جایي که یاران اولیس مشك بادهاي مخالف را باز کردند و توفان کشتي 
اولیس را به جزیره ي لستریگون ها )Lestrygons( برد. )همان، 213( ، سرزمین لوتوس خواران 
)Lotophages( ، جزیره ی ائئه )Aiaie( جای گاه سیر سه جادوگر که یاران اولیس را به سیمای 
بچه خوك درآورد )همان، 217( سفر بـه جهان زیرین و دیدار با ارواح مردگان ار جمله 
تیرزیاس )Tiresias( پیش گو )همان ، 237( و سرزمین سیرن ها، دوشیزگانی اهریمنی با 
آوازهای فریبنده. )همان، 265( پهلوان طی این سفر با دشواری ها و حوادث ناگواری مواجه 
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می شود چنان که در سرود هفتم خطاب به آرته )Arta( ، همسر پادشاه فئاسی، می گوید: 
»ای شاه بانو، مرا دشوار است سراسر غم های خود را برای تو بگویم، زیرا که ساکنان آسمان 

اندوه فراوان بهره ی من کردند.« )همان، 154(
2-1-1-2- نبرد با دیوان:

گرشاسب در بازگشت از جنگ با فغفور چین به دیوی عظیم الجثه و سهم گین به نام 
"منهراس" بر می خورد و آن کوه پیکر را در غاری ژرف به بند کشیده و دندانش را از بن 

می کند:
یکی جانور کوه پر جنگ و جوش                که هر کش بدیدی برفتی ز هوش
چو شیرانش چنگال و چون غول روی                  به کردار میشان همه تنش موی
دو گوشش چو دو پرده پهن و دراز                برون رسته دندان چو یشك گراز
 )اسدی طوسی، 1389، 255(
)Cyclopesمی شود؛   ( سیکلوپ ها  جزیره ی  وارد  ایتاك  به  بازگشت  راه  در  نیز  اولیس 
موجوداتی آدم  خوار و غول پیکر که تنها یك چشم در پیشانی داشتند: »آن غوالن بیگانه 
با قانون، که خدایان نامیرا به هماوردی می خوانند و بازوانشان را هرگز در نشاندن نهال یا 
شخم زدن خاك به کار نمی گیرند، در سرزمین آنان هـر چیز خود می روید و می زاید...« 
)هومر، 1389، 153( اولیس سپس به دخمه  ی پولیفم )Polyphem( سیکلوپ، پسر پوزئیدون 
می رود و با آن غول آدم خوار مواجه می شود. پولیفم طی دو روز ، شش تن از هم راهان 

اولیس را می بلعد اما عاقبت پهلوان غول را مست کرده و یگانه چشم او را کور می کند.
2-1-1-3- برخورد با موجودات نیمه انسان- نیمه حیوان:

در اساطیر همه ی ملت  ها با انسان هایی مواجه می شویم که از لحاظ شکل ظاهر و از نظر 
توانمندی و تأثیرگذاری در عـالم با سایر آدمیان تفاوت دارند. »چنین موجوداتی با تصاویری 
از قبیل انسان- جانور با شکل های مختلف خود، یا انسان هایی با شکل ظاهری اعجاب آور از 
قبیل: سه سر، سه چشم، پیل گوش، پر مو... در متون اساطیری کهن راه یافته اند.« ) صرفی، 

)97 ،1383
گرشاسب پهلوان طی سفرهایی که با هم راهان خود داشته با موجودات عجیب و شگفت 
بسیاری مواجه می شود از جمله: مردی سیه چهره و یك چشم که درون آب می زیست و 

آن جا را خواب گاه خود ساخته بود: 
سوی قرطبه رفت از آن جای شاد                   یکی شهر خوش دید خّرم نهاد
ـّیش در تن فزودی روان به نزدیك او ژرف رودی روان                            که خوش
از آن شهر، یك چشمه مردی سیاه                      بدان ژرف رود آمدی گاه گاه
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ز شبگیر تا نیم شب زیر آب                                   نهالی به زیرش غلیژن بُدی
بُدی اندرو ساخته جای خواب                      ز بر چادرش آب روشن بُدی
 )اسدی طوسی، 1389، 279(
در گرشاسب نامه آدمیان کوچك  اندام و تیره پوستی وصف شده اند که اگر از آب بیرون 

می آمدند بی درنگ جان می دادند:
همان جا دگر دید چند آب گیر                      پر از مردم خرد هم رنگ قیر
که گر زان یکی ساعتی دور از آب                     بماندی بمردی هم اندر شتاب
 )همان، 277(
دسته ای از انسان- جانوران را پیل گوشان تشکیل می داده اند که به گوش بستران یا 
گلیم گوشان نیز معروف بوده اند؛ مردمانی که تمام یا برخی از اعضای بدنشان مانند اندام 

آدمی بود ولی گوش هایی هم چون گوش پیل داشتند:
به دندان گراز و به دو گوش پیل                   به رخ زرد و اندام هم رنگ نیل
 )همان، 169(
پهلوان در جزیره ی واق واق به مردمانی یك چشم و یك دست و پای می رسد که بسیار 
تیز رو بودند و از آنان می گریختند و هنگام سخن گفتن چون مرغان زمزمه می کردند و 

آواز سر می دادند:
ز مردم همان جا به هر سو رمه                بدیدند پویان برهنه همه
به یك چشم و یك روی و یك دست و پای              به تك هم چو آهو دونده ز جای
 )همان، 168(
در حماسه ی هومر و در سرود دوازدهم، اولیس در بازگشت از جهان زیرین وارد سرزمین 
سیرن ها )Cyrens( می  شود: موجوداتی اهریمنی که نیمی از اندام شان به شکل ماهی است و 
آوازی فریبنده دارند: »نخست به کشور سیرن ها خواهی رسید که بانگ شان هر آدمی زاده ای 
را که به سوی ایشان برود دلپذیر خواهد افتاد. اگر کسی بی خبر بدیشان نزدیك شود و 
بانگ شان را بشنود، هرگز زن و فرزندانش گردش را فرا نخواهند گرفت.« )هومر، 1389، 

)265
2-1-1-4- برخورد با زن جادوگر:

گرشاسب طی سفر به دور هند، با زنی جادوگر و فریب کار مواجه می  شود که به قصد 
گزند و آسیب بر سر راه وی قرار گرفته است، پهلوان همان دم پند پیر برهمن را به یاد 

می آورد و آن بدطینت را هالك می گرداند:
چو مرد  اندر آن خانه بنهاد پای                فروهشت بر وی بکشتش به جای
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سپهبد شد آگاه و آتش فروخت                زن جادوی و خانه هر دو بسوخت
 )اسدی طوسی، 1389، 236(
در یـونان باستان جادو و جادوگری امری زشت و منفور نبوده است و جادوگران همواره 
با چهره ای زیبا و خارق العاده توصیف شده اند چنان که سیر سه در منظومه ی اودیسه زن 
ائئه  از زیبایی دل انگیزی برخوردار است: »به جزیره ی  جادوگری توصیف شده است که 
رسیدیم؛ در آن جا سیرسه که مرغوله های زیبا دارد می زیست، آن الهه ی هراس انـگیز که 

بانگ آدمی  زادگان دارد.« )هومر، 1389، 217(
2-1-1-5- دیدار با پیش گو:

آیین پیش گویی و خبر دادن از مغیبات در اساطیر و داستان های حماسی جهان امری 
رایج است. در گرشاسب نامه نمود حاکمیت تقدیر و باورمندی به آن، پیش گویی موبدان 
و اخترشناسان است، چنان که اثرط، پدر گرشاسب، پس از شکست شاه کابل نامه ای به 
گرشاسب نوشته و از او یاری می جوید، در حالی که پیش گوی دانا و صاحب رأی پهلوان 

پیش از این ماجرای جنگ اثرط با شاه کابل و شکست وی را پیش گویی کرده است:
سپهدار را بود کنداگری                                  بسی یافته دانش از هر دری
بدو گفته بُد راز اختر نهان                             که خیزد یکی شورش اندر جهان
درین مه ز کابل سپاهی به جنگ                       بیاید، بر اثرط کند کار تنگ
ز زاول ُگُره ُکشته گردد بسی                        ز پیوستگانت کم آید کسی
ترا رفت باید سرانجام کار                               کنی رزم و ز اختر شوی کامکار
فرستاده اینك به راه اندرست                  چو هفته سرآید درست ایدرست
 )اسدی طوسی، 1389، 223(
سرزمین  دالور  پیروان  از   ،  )Halitherses( هالی ترسس  هومر  دوم حماسه ی  سرود  در 
ایتاك و یار اولیس، با دیدن پرواز دو عقاب و بال زدن بر سر مردم شهر، بدبختی و مرگ 
را برای خواستگاران پنلوپ پیش گویی می کند: »بدبختی بزرگ بر ایشان فرود خواهد آمد. 

اولیس دیگر دیر  زمانی دور از کسان خویش نخواهد بود.« )هومر، 1389، 35(
از جمله نمادها و پیش گویی های دیگر این منظومه ی حماسی عبارتند از:

پیش گویی تیرزیـاس خردمند و پند او به اولیس برای قربانی کردن در راه پوزئیدون که 
بر وی خشم گرفته بود در سرود یازدهم. )همان، 241(

پیش گویی سیر سه  جادوگر و آگاه کردن او اولیس را درباره ی خطر سیرن ها. )همان، 
 )265
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پیش گویی هلن، همسر منالس، با دیدن پرواز همای با غازی در چنگال از سمت راست 
در سرود پانزدهم. )همان، 335(

2-1-1-6-کتمان نام:
تقریباً تمـام پهلوانان برای رسیدن به هدف به تغییر نام و یا هیئت خویش می پردازند 
چنان که گرشاسب پهلوان هنگام رفتن به سرزمین شام، با مرد بازرگانی هم صحبت می شود 

و نام و هویت خود را از او پنهان نگه می دارد: 
همه کارش از دل پرستنده بود             به هر کارش از پیش چون بنده بود
نهان راز خود پهلوان سر به سر                 بدش گفته جز نام خویش و پدر
 )اسدی طوسی، 1389، 94(

قهرمان حماسه ی اودیسه نیز در بسیاری از موارد در رویارویی با افراد گوناگون داستانی 
نیمه  حقیقی از خود ارایه می دهد چنان که در سرود نهم، اولیس با وارد شدن به سرزمین 
سیکلوپ ها و در برخورد با پولیفم خود را "هیچ کس" معرفی می کند: »ای سیکلوپ، تو 
می پرسی نام بلند آوازه ی من چیست؛ پس اینك آن را به تو می گویم، تو هم ارمغان مهمان 
نوازی را چنان که نوید  داده ای به من ده. نام من"هیچ کس" است. مادرم ، پدرم و همه ی 

هم راهانم مرا هیچ کس می نامند.« )هومر، 1389، 201(
در بخشی از سرود چهاردهم، اولیس در کلبه "اومه ی" خوکبان خود را یك فرد اقریطسی 
معرفی و ماجرایی را بیان می کند کـه نیمی از آن افسانه و نیمی حقیقت است. هم چنین 
می شود:  ایتاك  وارد  ژنده پوش  یك  هیئت  و  آتنه  مدد  به  کردن خواستگاران  نابود  برای 
»اینك کاری می کنم که همه ی آدمی زادگان تو را نشناسند، پوست زیبای تو را بر روی اندام 
سبك خیز تو چین خواهم داد، موهای زرین را از سر تو فرو  خواهم ریخت، تو را ژنده پوش 

خواهم کرد تا هر که تو را می بیند از تو بیزار شود.« )همان، 301(
2-1-1-7-آزمون ازدواج و کمان کشی: 

موضوع زه کردن کمان و کمان کشی، برای نمایش زور و قدرت پهلوان و معیار گزینش 
او به عنوان همسر دختر پادشاه نیز از مضامین تکرارشونده در حماسه هاست و تقریباً هر 
قهرمانی این آزمون را پشت سر می گذارد. در گرشاسب نامه در داستان ازدواج گرشاسب با 

دختر شاه روم، تنها پهلوان قادر به زه کردن کمان می شود:
ز بهرش پدر  رنگی آمیخته ست                        کمانی ز درگه بر آویخته ست
نهادست پیمان که هرك این کمان                      کشد دختر او را دهم بی گمان
 )اسدی طوسی، 218:1389(
در منظومه ی اودیسه و در سرود بیست   و  یکم خواستگاران پنلوپ، وی را وادار می کنند 
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تا از بین شان یکی را به همسری برگزیند، پنلوپ نیز کمان اولیس را می آورد و عهد می بندد 
که با هر کس بتواند کمان را بـه زه کشد ازدواج خواهد کرد اما هیچ یك از خواستگاران 
در این زور آزمایی موفق نمی شوند به جز اولیس که در هیئت دریوزه و ژنده  پوشی وارد کاخ 
شده و از این آزمون سربلند بیرون می آید و کمان را به زه می کشد »پس چون تیر را به 
دست گرفت آن را در گوشه ی کمان گذاشت، بی آن که از کرسی که بر آن نشسته بود بر 
خیزد، زه و شکاف های آن را به سوی خود کشید و بر نشانه نگریست و تیر را رها کرد؛ تیری 
که رویینه بر آن جای داده بودند، بی آن که بیراهه برود از سوراخ همه ی تیرها گذشت و رفت 

از آن سوی بیرون آمد.« )هومر، 1389، 488(
2-1-2-ناهمسانی ها:

2-1-2-1-حضور خدایان:
با وجود مشابهت های بسیاری که بین دو پهلوان اسطوره ای ایران و یونان باستان وجود 
دارد اما باید گفت که اولیس با همه ی زیرکی و تدبیر و قدرت خارق العاده اش، با گرشاسب 
دلیر و پهلوان، پهلو نتواند زد؛ گرشاسب قهرمانی است که کارهای خارق العاده انجام می دهد 
و دالورانه به میدان نبرد می رود و بر زور و قدرت خویش تکیه دارد و برای دست یابی به 
مقصود و هالك دشمن همه ی تالش خود را به کار می گیرد اما در حماسه ی اودیسه وجود 
پهلوان و پیروزی و شکست او وابسته به خدایان است و آنان هرگاه که بخواهند در زندگی 
و سرنوشت او تأثیر می گذارند. به بیان دیگر پهلوان تنها ابزاری است برای اجرای مقاصد 
خدایان و ارباب انواع و اراده ی چندانی از خود ندارد. )ر.ك.رزمجو، 1381، 452( چنان که 
از یك سوی پوزئیدون به سبب آن که اولیس چشم فرزندش پولیفوم را کور کرده با او 
از سر کینه و انتقام بر  می آید و در جهت آوارگی و سرگشتگی وی می کوشد و یا خوردن 
گاو مقدس توسط هم راهان اولیس سبب برانگیخته  شدن خشم هلیوس )Helios(، خدای 
قرار  را مورد حمایت خویش  او  )Athena( مدام  آتنه  از سوی دیگر  اما  خورشید، می شود 
می دهد و بیش از هر خدای دیگر بر وی رحمت می آورد تا آن جا که اگر یاری او نبود پهلوان 

هرگز نمی توانست به زادگاهش باز گردد.
2-1-2-2- انگیزه ی جنگ ها: 

چه  هر  موضوع حماسه  و شهسواری هاست  بهادری  جنگاوری،  متضمن  آثار حماسی 
باشد، باید در بافتی از جنگاوری ها و رشادت ها مطرح شود. انگیزه ی جنگ ها در حماسه ها 
ممکن است واال باشد مانند جنگ های رستم با افراسیاب که در جهت دفاع از کشور است 
و یا ممکن است واال نباشد مانند پاره ای از جنگ های حماسه ی ایلیاد که بر سر تصاحب 
انگیزه ی نبردها واالست. )ر.ك.شمیسا، 1389،  ایرانی همواره  زنان است. در حماسه های 
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74( چنان که گرشاسب در منظومه ی گرشاسب نامه، شخصیتی مستقل و متصف به فضایل 
و مکارم نیك و پسندیده است و هدف او در جنگ ها و کشمکش ها تنها دفاع از وطن و 

ارزش های ملی و میهنی است. در توصیف مردانگی و دالوری وی چنین آمده است:
ز کردار گرشاسب اندر جهان                                   یکی نامه بُد یادگار از مهان
پر از دانش و پند آموزگار                      هم از راز چرخ و هم از روزگار
ز فرهنگ و نیرنگ و داد و ستم                  ز خوبّی و زشتّی و شادی و غم
ز نخچیر و گردنفرازی و رزم                  ز مهر دل و کین و شادی و بزم
که چون خوانی از هر دری اندکی                    بسی دانش افزاید از هر یکی....
سپهدار گرشاسب تا زنده بود             نه کردش زبون کس، نه افکنده بود
به هند و به روم و به چین از نبرد                بکرد آن چه دستان و رستم نکرد
نه ببر و نه گرگ آمد از وی رها                      نه شیر و نه دیو و نه نر اژدها
نه جنگ ار سوار ار پیاده بُدی                  جهان از یالن دشت ساده شدی
 )اسدی طوسی، 44:1389(

در حماسه ی اودیسه اگر چه اولیس به قدرت خارق العاده، زیرکی و خردمندی توصیف 
و ستایش شده است اما غالب جنگ ها و درگیری های اولیس دلیل قانع کننده ای ندارد و 
بیش تر ناشی از غرور و زیاده خواهی های اوست چنان که از روی کنجکاوی و ماجراجویی 
وارد سرزمین سیکلوپ ها می شود و با رفتن به غار پولیفم، شش تن از هم راهانش را طی دو 
روز از دست می دهد. او پولیفوم را فریب می دهد و خود را "هیچ کس" معرفی می کند و پس 
از کور کردن تنها چشمش به خود می بالد: »ای سیکلوپ، ای سنگ دل، کیفرهای سخت 
می بایست به تو برسد... اگر هرگز آدمی زاده ای از تو پرسید که این شرمساری را که بهره ی 
تو کرد و چشمت را کور کرد بـه او بگوی که اولیس، ویران کننده ی شهرها، پسر الئرت 
بود که در ایتاك جای گاه دارد.« )هومر، 1389، 207( در گرشاسب نامه اعمال پهلوانانه ی 
گرشاسب و ستیز و کشمکش او با اژدهایان، دیوان و موجودات اهریمنی نمودی آشکار دارد 
اما در اودیسه آن چه بیش از همه در گستره ی دید قرار دارد، تنها شرح سفرهای دراز 
و دشوار اولیس و حوادث پی در پی ناگوار است که روی می دهد و به ندرت از وی عملی 
قهرمانانه سر می زند زیرا چنان که اشاره شد نقش اصلی و اساسی پیروزی یا شکست پهلوان 
را خدایان ایفا می کنند و زندگی وی تحت فرمان ایشان و مقدراتی است که معین کرده اند، 
چنان که آتنه مدام از اولیس حمایت می کند اما پوزئیدون همواره می کوشد او را از رسیدن 

به زادگاهش باز دارد.
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2-1-2-3- ابزار جنگ:
گرز یکی از آالت و ابزار جنگی است که در قدیم در جنگ ها به کار می رفته و کارآیی اش 
بیش تر به زور و بازو و توانایی جسمی فرد بستگی داشته است تا مهارتی خاص. از این رو 
ویژگی گرز داری و استفاده از گرز به پهلوانان بسیار نیرومند نسبت داده می شده است. )ر.ك. 
ندیم، 1375، 52( بیش تر اعمال پهلوانی گرشاسب با گرز انجام می شود و می توان گفت 
بنیادی ترین سالح نبرد وی به شمار می رود چنان که پهلوان در جنگ با اژدها، ببر بیان و 

شاه کابل از این سالح بهره گرفته است:
هم اکنون بدین گرزه ی صد منی                        بر آرمش از آن چرم اهریمنی
بخوابم تنش خوار بر خاك بر                    سرش بسته آرم به فتراك بر
 )اسدی طوسی، 1389، 75(

اما قهرمان حماسه ی اودیسه حتی از سالح های نبرد که از ابزار قدرت پهلوان به شمار 
می رود و در برخی موارد، زندگی و پیروزی وی وابسته به وجود جنگ افزار است، بهره ی 
چندانی نبرده است و شاید بتوان گفت سالح او در جنگ ها بیش تر مدد خدایان است تا 
ابزار نبرد! تا آن جا که خدایان به درخواست آتنه انجمنی فراهم کردند و بازگشت اولیس را 
روا داشتند و اگر به گونه ای بود که زئوس به کالیپسو فرمان نمی داد اولیس را که هفت سال 
نزد خود زندانی کرده بود رها کند، چه بسا وی هرگز بـه زادگاهش باز نمی گشت و زن و 
فرزندش را نمی دید؛ وی در این مدت تالش چندانی برای نجات و رهایی خود از کالیپسو 
نکرد و تنها از خدایان و ارباب انواع مدد می جست و برایشان نماز می خواند و دعا می کرد تا 

بپذیرند او به سرزمینش ایتاك باز گردد.

3- نتیجه  گیری
بررسی های انجام شده در گرشاسب نامه و اودیسه حاکی از این است که بیش تر صفات 
پهلوانی دوران باستان در گرشاسب جمع است. او پهلوانی دلیر، گندآور و اژدها کش است 
و طی سفرهایی که به جزیره های ناشناخته دارد دالورانه به جنگ با غوالن و اهریمنان 
می رود و در همه  ی نبردها پیروز میدان است. وی همواره بر زور و قدرت خویش تکیه دارد 
و برای رفع موانع و مشکالتی که در راه رسیدن به هدفش وجود دارد، همه ی نیرو و توان 
خود را به کار می گیرد. اگر چه از دیدگاه برخی ادب شناسان، اسدی در گرشاسب نامه پا 
را از روایت یك اسطوره ی کهن فراتر نهاده، با توصیفات و سخن پردازی های خود در باب 
سفرهای عجیب و ناشناخته ای که گرشاسب به سرزمین های گوناگون دارد این اثر را از اوج 
حماسه به زیر افکنده و در نهایت موجب زیر پا گذاشتن سنت حماسه سرایی شده است، 
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اما اعمال پهلوانانه ی قهرمان حماسه در جای جای اثر و حضور مداوم و دالورانه ی وی در 
عرصه های نبرد، چنان که خود می گوید: »مرا ایزد از بهر جنگ آفرید« موجب شده ارزش 

ادبی و حماسی این اثر تنها یك گام فروتر از شاهنامه  ی حکیم توس قرار گیرد.
 اما قهرمان اساطیری یونان باستان علی رغم آن که مدام به قدرت خارق العاده، خردمندی 
و تدبیر توصیف و ستایش شده و برای بازگشت به سرزمینش آزمون های سخت و دشواری 
را بر  می تابد تا آن جا که در برابر خواسته ی سیرسه جادوگر که از او می خواهد نزدش بماند 
و به زندگی جاوید دست یابد تسلیم نمی شود و دوستی وطن هم راه با مرگ را به زندگی 
جاوید دور از وطن ترجیح می دهد، با این وجود اغلب سفرهای اولیس و ماجراجویی های 
وی سیر منطقی ندارد تا آن جا که آمیختگی او با خطرات و چشیدن مزه ی شکست ها و 
نامالیمات و مراحل دشوار و هولناکی که طی می کند بیش تر به سبب زیاده خواهی های 
قهرمان است تا دفاع از حیثیت و نام؛ به بیان دیگر پذیرش انواع خطر و چیرگی او بر موانع 
غیر قابل عبور به قصد نجات مملکت و دفاع از ارزش های ملی و میهنی صورت نگرفته، بلکه 
تنها پاسخی است به امیال و خواسته های فردی پهلوان و ارضای حس کنجکاوی او که در 
نهایت مسیر بازگشت او را سال ها به تأخیر می اندازد. پهلوان حماسه ی اودیسه نقش چندانی 
در پیروزی ها و شکست های خود ندارد بلکه این خدایان و الهه ها هستند که تقدیر او را 
رقم می زنند. او همواره بازیچه ی دست خدایان است تا آن جا که خشم و کینه ی خدایان، 
ده سال سرگشتگی و آوارگی در سرزمین های بیگانه را برایش رقم می زند. از این رو پهلوان 
هومری ناگزیر است برای خشنودی و رضایت خدایان قربانی کند و برای هر یك نماز بخواند 
و دعا کند تا شاید بر او رحم آورند و بتواند بار دیگر زادگاهش را ببیند، در واقع این دالوری 
و قدرت اولیس نیست که مسیر بازگشت را برایش ممکن می سازد بلکه بیش تر به خواست 
خدایان بستگی دارد اما در منظومه ی اسدی به دلیل نوع جهان بینی و یکتا پرستی، خدایان 
حضور ندارند، بلکه به اراده و مشیت یزدان پاك است که حکم می راند و تقدیر او را رقم 

می زند و پهلوان در شکست یا پیروزی تنها در برابر او به دعا و نیایش می پردازد.
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