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 شاهنامه و وندالورانِ ساسمشابهات حماسة ارمنيِ 

1دكتر سجاد آيدنلو
 

  چكيده

ـانِ              تر ين و معروف  تر  مهم دالوران ساسون حماسة   ين اثر حماسيِ ارمنيان است كه بـه رغـمِ تـأخّرِ زم
ـاله دارد و چنـدين سـده بـه                 ) سدة شانزدهم ميالدي  (تدوينِ مكتوب آن     ظاهراً سابقة هـزار و صـد س

ـار نـسل از              . شده است  مي نقل   صورت شفاهي  ـات چه اين اثر در چهار بخش بـه سرگذشـت و رواي
ـان  . پـردازد  مـي پهلوانان شهرِ ارمنيِ ساسون با نامهاي ساناسار و باغداسار، مهر، داويد و مهرِ كوچك         مي

 و مضمونِ مشترك و مشابه ديده مايه بن فردوسي حداقل بيست و هشت   شاهنامةداستانهاي اين متن و     
اسـب   .4آزمـون ازدواج   .3آزمايش خرد كودك  .2آب چشمة مقدس  .1: شود كه عبارت است از     مي

پانزده سالگي و بلوغ  .8بسيارخواريِ پهلوان  .7بازوبند محافظ  .6الگوي چند خان  .5مخصوصِ پهلوان 
پس از  خودكشيِ همسر    .12تن شويي در خون      .11عشق ورزي    پيشگامي دختر در   .10پهلوان بانو    .9

روييدن گـل از خـون       .16رشد سريع پهلوان     .15رزم افزارِ ويژة پهلوان      .14ديو سپيد    .13مرگ شوهر   
ـام خـواهي    .20قدرت نمايي با فشردن دست  .19فرو رفتن پاي پهلوان در زمين       .18رويين تني    .17 ك

ـان    كشته شدن پهلوان به      .22كشاندنِ زن، پهلوان را به سرزمين خويش         .21نامشروع    .23نيرنگ نزديك
ـار    .25نبرد پهلوان با اژدها و رهانيدنِ دختر        .24نبرد پدر و پسر      نـژاد آبـيِ    .26نبرد پهلوان با ديـو در غ

ـا و            . نوشيدن خون دشمن   .28نعرة سهمناك    .27پهلوان    به استناد قرايني مانند پيشينة طوالنيِ نفـوذ نامه
ـپيد در حماسـة    در ارمنستان و آشنايي    اي داستانهاي شاهنامه  ارمنيان با حماسة ملّي ايران، ذكر نام ديو س

ـال دارد  ... وشاهنامه ارمني، مشابهات جزئيِ داستان داويد و مهر در اين حماسه با رستم و سهرابِ             احتم
ـا برخي از موضوعات و عناصرِ داستانيِ روايات ارمني در فاصلة مرحلة تكـوين و تـدوينِ كتبـي       از  آنه

  .ذيرفته باشد تأثير پشاهنامه
  .حماسه پژوهيِ تطبيقي، ارمنيان، ايرانيان  فردوسي،شاهنامة، دالوران ساسونحماسة : هاكليدواژه
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  مقدمه. 1

 داويد ساسـوني  يا   دالوران ساسون مجموعة   /ين اثر حماسيِ ارمنيان، كتاب    تر ين و شناخته شده   تر مهم
ايـن حماسـه كـه      .  را در فرهنـگ ايـران دارد       شاهنامهاست كه در ادبيات ارمني جايگاه       ) ساسونتي داويت (

جوييِ خلفاي عباسـي در   ي ارمنيان در برابر سلطهها  و ايستادگيها فشاني ساخت اصلي آن ظاهراً از جان   
ـا            )194: 1376،  زاده نوري: رك(ي هشتم و نهم ميالدي مايه گرفته        ها سده ، در بر دارنـدة ده هـزار بيـت ي

ـار   ) 547: 1385شاليان، : رك(است  1يالن شهر ارمنيِ ساسونسخن آهنگين دربارة چهار نسل از      و بـه چه
ـا آمـدنِ              :  است بخش تقسيم شده   قسمت نخست داستانِ ازدواج خليفة بغداد با دختر شاه ارمنستان و به دني
 با نامهاي ساناسار و باغداسار و چيرگي - شگفتاي  البتّه نه از پشت خليفه بلكه به شيوه        -دو پهلوانِ همزاد  

ـا    مويِ زرين در بخش دوم از پيوند ساناسار با چهل    . بر خليفه است   هاآن آيـد كـه    مـي طُرّه سه پسر بـه دني
ـا  كنـد و دالوري    مياو از شهر ساسون پاسداري      . شود ميمهر ناميده    آنهافرزند يكي از      از خـود نـشان      ه

پارة سوم دربارة . شود ميش كند و به نيرنگ همسر او با اين زن هم آغو  ميدهد و با ملك مصر پيكار        مي
شود اما بعـد از بلـوغ و       ميداويد پسر مهر از همسر اصليِ او ارمغان است كه براي باليدن به مصر فرستاده                

گيـرد و پـس از       مـي  ملك مصر قرار     مهر در برابر  . گردانند ميگردنكشي، وي را به زادگاهش ساسون باز        
كند  ميداويد با دختري به نام خندوت ازدواج        . كشد مين  رويدادهايي سرانجام وي را در پيكاري تن به ت        

ر پايانِ اين قـسمت     د. نامند مي) مهر كوچك (شود كه به ياد پدرش او را مهر          ميو صاحب پسري پهلوان     
ـلي     . شود ميو كشته    مي  گري دختري كه از همسري ديگر دارد زخ        داويد به چاره   ـارة سـوم اص ين تـر  پ

در بخـش  . شـود  مـي يد جهان پهلوانِ آن، رستمِ روايات ارمني محسوب  بخش حماسة ارمنيان است و داو     
او . كنـد  ميگيرد و بعد با گوهر خاتون ازدواج         ميچهارم مهرِ كوچك فرزند داويد ابتدا انتقام خون پدر را           

كوركيك جاللـي بـه      /ش كرّه ا يي در دفاع از ساسون همراه اسب مخصوص و موروثي         ها پس از دالوري  
ـالي                  ميو غايب   رود   ميغاري   شود و بنا بر معتقدات عاميانة ارمنيان تا پايان جهان در آنجا زنده است و س

 و تحليلي   دالوران ساسون اي از روايات حماسة      براي خالصه (آيد   ميدو بار سوار بر اسبش از غار بيرون         
  ).425 -379: 1376زاده،  ؛ نوري218 -213: 1391آيوازيان، : ، ركآنهااز 

بـراي نمونـه،     (انـد   سابقة هزار و صد ساله قايل شده       دالوران ساسون براي داستانهاي حماسة    محقّقان  
ـا           آنهاگزاران ارمني چند صد سال       كه داستان ) 335: 1376زاده،   نوري: رك را به صورت شـفاهي نقـل و ب
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ـا      اين كـه   تا   اند كرده ميحفظ   /تغيير و تصرّف و تكميل، سينه به سينه منتقل         ـين ب ـا اول ر دو نويـسندة     گوي
اند  را به صورت مكتوب درآورده     آنهاآلونسون در قرن شانزدهم ميالدي      . تنريرون و م  . پرتغالي به نامهاي آ   

ـتاهاي   ) . م1873(سپس اسقف كارگين سروانتسيان در سال     ). 212: 1391آيوازيان،  : رك( در يكـي از روس
همراه دو شاگردش متن كامل اين حماسه يابد كه به    ميدشت موش در نواحي غربيِ ارمنستان شخصي را         

ـال بعـد           مـي را به ياد دارند و به مدت سه روز نقل شفاهي ايشان را               ـاپ  ) . م 1874(نويـسد و يـك س چ
چند ده سال بعد نيز دكتر مانوك آبگيان با گردآوري همة متون و گزارشهاي مربوط به اين حماسه، . كند مي

ـاله           در انتـشارات ايـروان منتـشر    ) . م1951 و 1944 -1936(اي مجموعة مفصلِ آن را در سـه جلـد در س
  ). مقدمه21 -20: 1347، دالوران ساسون جاويد حماسة: رك(كند  مي

ـاريخي، فرهنگـي، سياسـي و                 ـته ... ارمنيان از روزگاران بسيار كهن با ايرانيان انواع روابـط ت و  2انـد  داش
ـاطيري و آيينـيِ            پيداست كه يكي از نتايجِ اين ارتباطهاي ديرسال و مت          ـات حماسـي، اس نوع، آشنايي با رواي

شواهد و قراين متعددي موجود است      . يكديگر و احتماالً تأثير و تأثّرات گوناگون در اين حوزه خواهد بود           
 پهلوانيِ ايران و در ادوارِ بعـد،        -دهد ارمنيان از حدود دورة اشكانيان، به نامها و داستانهاي ملّي           ميكه نشان   

مـورخ  ) موسـس خورناتـسي   (براي نمونه موسي خـورني      . اند  فردوسي توجه و عالقه داشته     اهنامةشمتن  
ـيان        ـاد پارس نامدارِ ارمني در قرن پنجم به داستان ضحاك و فريدون اشاره كرده و نوشته اسـت كـه بـه اعتق

ـته      اند  رستمِ سكزي به   گريگـور  ). 100  و90، 89: 1380 خورناتـسي، : رك(ازة صد و بيست پيل نيرو داش
ي خويش از نام سپنديار، درخـت  ها  نامهدر) . م 1058درگذشتة  ( سدة يازدهم    ماگيستروس دانشمند ارمنيِ  

ـتم و دور كـردن                        رستم، رستم و اسبش رش و تاختن دوزل بر او، انداختن سپنديار دباوند را به سـوي رس
ـالقي مطلـق،   : رك( ياد كـرده اسـت       پهلوان آن را با نوك چكمه و زنداني بودن بيوراسپ در كوه دباوند              خ

ـان در سـدة      گزارشي از شاهنامه ). 11 -9: 1380  و نيز، باغداساريان،   44 -25: 1381 ـان ارمني خـواني در مي
بـه حماسـة مّلـي     آنها در پيِ عالقة اين كهو  ) 12: 1380 باغداساريان،: رك(سيزدهم ميالدي موجود است     
 گُستانتين يرنه نگاستي در همان قرن اشعاري در وزن و لحن             شاعري به نام   -ايران و درخواستشان، كشيش   

ـاهنامه نامهاي يـالن و شـهرياران       ). 589: 1376زاده،   ؛ نوري 12  و 11: همان: رك(سرايد   مي شاهنامه  از  ش
ـام     انـد  و نوشته ) 138 -112: 1374نعلبنديان،  : رك(ديرباز تا امروز در بين ارمنيان متداول بوده است            كـه ن

ـار رفتـه       ها سدة چهارم در ارمنستان شناخته شده بوده و به صورتهاي مختلف در نامگذاري            رستم از     بـه ك
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هست كه پهلوانِ اصليِ آن     » رستمِ زال «در روايات ارمني داستاني به نام       ). 156: 1381آيوازيان،  : رك(است  
 و حضور دارند و با شـهر        برزو نوة رستم است و زال و رستم و فرامرز و پهلوانانِ ايرانيِ ديگر در آن نقش                

در ). 89  و 88: 1362 خالقي مطلق، : اي دربارة اين داستان، رك     براي اشاره (ند  ساسون و ارمنيان مرتبط هست    
 شاهنامهگزينيِ رستم در آغاز جواني آمده است كه در جزئيات با داستان              اين روايت، گزارشي دربارة اسب    

 در ايـن    اين كه تر   جالب). 61  و 60:  الف 1381ساالر،  اميد: كبراي خالصة اين داستان، ر    (تفاوتهايي دارد   
داستان و نيز ساير روايات و باورهاي عاميانة ارمنيان، رستم از تباري ارمنـي، اهـل ساسـون و بـرادر داويـد           

 است و زال، دالوران ساسونجهان پهلوان معروف ارمنيان و دوست اوهان رعدآواز از شخصيتهاي حماسة    
ـاريان، : رك(ر ساسون و برزو پسر داويد انگاشته شـده         فرمانرواي شه  : 1374نعلبنـديان،  ؛ 13: 1380 باغداس

ـاهنامه كـه گـواه بـسيار مهمـي بـر ميـزان نفـوذ               ) Russell,1384: 13؛589: 1376زاده،   ؛ نوري 109  و  ش
  .شخصيتهاي آن در بين ارمنيان است

ـتنِ     اي اهنامهبا توجه به پيشينه و دامنة تأثيرِ اسامي و داستانهاي ش            در ارمنستان و بـه ويـژه در نظـر داش
يات و معتقـدات مردمـيِ      پيوند پهلوانان نامبردار ايران با شهر حماسيِ ارمنيان، ساسون و دالوران آن در روا             

 احتمال يا پرسشِ چند و چـونِ         و شاهنامهگمان موضوعِ مشابهات و مشتركات حماسة ارمني با          ارمني، بي 
از حماسـة مّلـي ايـران درخـورِ      آنهامدت نقل و رواج شفاهي      اين مجموعه در برهة بلند      روايات پذيريِاثر

ـان بـه          ها در حدود بررسي  . طرح و بررسي خواهد بود     ي نگارنده غير از اشارات بسيار كوتاه برخـي محقّق
نيا عمران   ؛ ذبيح 686: 1313 آبراهيميان،: رك (شاهنامه با   ساسون دالوراني حماسة   ها شماري از همانندي  

و مطالعـة مـورديِ   ) Russell, 1384: 14-15؛ 123 -119: 1385 ؛ كـزّازي، 383 -381: 1392 و اكبـري، 
، )55 -38: 1387 مـشكنبريانس، : رك(يكي از پژوهندگان ارمني دربارة جايگاه بانوان در ايـن دو حماسـه              

ـا در  و ) 27 -19: 1380 باغداساريان،: رك(شاهنامه و ارمنيان فقط در دو كتابِ      اشتراكات اساطيري و باوره
مقايـسة دو   . به اين موضوع پرداختـه شـده اسـت        ) 226 -221: 1391آيوازيان،  : رك(منابع ايراني و ارمني     

ـاب دوم صـورت گرفتـه         تر مفصل) 1380 باغداساريان،(حماسة ارمني و ايراني در پژوهش نخست          از كت
ن روي نگارنده در گفتار حاضر با بررسيِ ترجمة فارسيِ  از اي.ولي با اين حال جامع، دقيق و تحليلي نيست  

به قلم استاد گيورگيس آقاسي و دكتر الكساندر پادماگريان، تهـران، پيـك      (دالوران ساسون متن كاملِ كتاب    
ـاليان، : رك(ي اين حماسـه     ها و خالصه ) 1347 و ) 413 -379: 1376زاده،   ؛ نـوري  568 -549: 1385 ش
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ين مـشابهات  تر ، مهماند شهايي از اين حماسه يا دربارة شخصيتهاي آن را آوردهبرخي مĤخذ ديگر كه گزار  
ـاييِ عنـوانِ مـضامين و              شاهنامهو مشتركات حماسة ارمنيان با       ـا  مايـه  بـن  را استخراج و بـه ترتيـبِ الفب  ه

  بـه دليـلِ    ، اسـت  تـر  گرچه تحقيقِ كنوني نسبت به كارهاي پيشين كامـل        . بندي و تحليل كرده است     طبقه
 كه  -ي گذشته و در نتيجه تنوع و تعدد رواياتش        ها سده در   دالوران ساسون  نقّاليِ حماسة    -ماهيت شفاهي 

ـاي     -)425: 1376زاده،   نوري: رك(تحرير از آن موجود است       /ظاهراً بيش از پنجاه گزارش      اگر در روايته
            ديگر ديگرِ اين حماسه بررسيِ دقيقي انجام شود محتمالً موارد و موضوعات ـا        /مشابه ـان آن ب بيـشتري مي

  . يافته خواهد شد كه در اين مقاله نيامده استشاهنامه

  شاهنامه و دالوران ساسوني مشترك و مشابه حماسة ها مايه بنمضامين و 

طُرّه و عمويش اوهان  چهل  مويِ داويد به سفارش مادر بزرگش زرين: آب چشمة مقدس و ويژه    . 1
شويد و از آبش  ميرود و در آن تن  ميكوركيك جاللي به چشمة شير  /كرّهو راهنمايي اسب مخصوص  

تابـد و پيكـرش بـزرگ و     مـي از تأثير اين آب مقدس و ويژه نوري از صليبي كه بر بازو بـسته        . دنوش مي
 آبِ مقدس يا مخـصوص      ماية بن). 172  و 171: 1347 ،دالوران ساسون  حماسة: رك(شود   ميآسا   غول

 كـه   اي نخـست آبِ روشـنِ چـشمه      . شـود  مـي  به دو صورت ديده      شاهنامه دارد در    اي هكه كاركرد ويژ  
غايـب   /شـويد و ناپديـد     مـي رسد و شبانه سر و تن        ميكيخسرو پس از دست شستن از پادشاهي به آن          

 :شود مي
چـو بهـري ز تيـره شـب انـدر چميــد           

بـدان آب روشــن سـر و تــن بشــست          
  

  
ــــش چـــشمــه خم   يـــدكـــي نـــامور پـي

ــيه ــت    م ــد و اُس ـان زن ــدر نهـ ــد ان   خوان
  

  )  3045  و3044 /4/367: 1386 فردوسي،( 
ـامبر از آن        ميآيد ولي ناكام     ميحيات كه اسكندر در طلب آن بر         /و ديگر، آب حيوان    ماند و خضر پي

 به دليـلِ  ). 1372 - 1371 /93 /6  و 1340 -1338 /6/91 :همان: رك(يابد   مينوشد و زندگي جاويد      مي
 در انواعِ روايات اساطيري، حماسي، آيينـي و   ها در امر آفرينش و زندگي بشر، چشمه      » آّب«نقش محوريِ   

   بخشي، پيكرگردانـي،    كنندگي، درمان  مرگ  جهان با نقشهاي شگفتي نظيرِ بي      معتقدات عاميانة مللِ مختلف
در اين باره براي    (شود   مييده  د... بخشي و  ني، باروركردن، نيرودادن، دانش   كنندگي، اعطاي جوا   تن رويين
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ـاده، : نمونه، رك   -523 /2: 1384 ؛ شـواليه و گربـران،   337 -332: 1390 ؛ بلوكباشـي،  201 -198: 1376 الي
527.(  
گيرد و با ايـن      ميداويد خردسال، گرز گران مليك را       : آزمايشِ خرَد كودك براي اثبات ناداني او      . 2

ـا      مـي مليك كه بسيار خشمگين اسـت  . كند ميكار او را نزد جنگاوران خوار    خواهـد داويـد را بكـشد ام
ـام داده            گويد كه او كودكي نادان و ناقص       ميشود و    ميمادرش مانع    ـار را انج عقل است و ندانسته اين ك

يك سيني پـر از    «به همين منظور    . خواهد كه خرد او را بيازمايند      مياست و براي اثبات اين سخن خويش        
ـتند و مقابـل داويـد نهادنـد         ي گداختة ذ  ها و سيني ديگر را با گل     طالي سرخ فام كرده      اسـميل  . غال انباش

 از ماليك اي داويد دست به سوي طالها دراز كرد اما فرشته       . خاتون گفت داويد هر كدام كه خواهي بردار       
غالي بدان چسبيد و چـون      ال گداخته برد و انگشتش بسوخت و ذ       غآسماني دست او بگرفت و به سوي ذ       

گلِ گداخته از دهانش درآوردند و اسميل خاتون . ست به دهان برد زبان خويش نيز بسوزاند و ناله برآورد  د
آيد كه قصد  ميگريست گفت شما را چه سان دل بر اين كودك به رحم ن ميبه آغوشش گرفت و با او ه     

» و ابلهي بيش نيستشد گفت شما حق داشتيد و ا ميمليك در حالي كه با آدمهايش خارج   ... جانش داريد 
  ).102ص (

ـا  بالد و آزمودن خرد او  ميبيمناكيِ پادشاه از كودكي كه در دربار و سرزمين او          و نجات يافتن كودك ب
 است كه پس از كـشته شـدن پـدرش           شاهنامهسرانه، مشابه داستان كيخسرو و افراسياب در         رفتاري سبك 

ـ           ميسياوش در توران بزرگ      ـا ب ـياب بن ترسـد،   مـي ر پيـشگوييِ اخترشـماران از او        شـود و چـون افراس
خواهد كه   مي كيخسرو از خشم افراسياب در امان بماند از او           اين كه پيران براي   . خواهد كودك را ببيند    مي

خردي سخن بگويد و بعد از پاسـخهاي وارونـة كيخـسرو بـه                بي نمايي بكند و با ناداني و      يوانهنزد شاه د  
  :گويد ميشود و به پيران  ميآسوده  لافراسياب است كه شهريار توران د

  
  

ـاي            بدو گفت كاين دل نـدارد بـه ج
ــك از اوي   ــد و ني ـا ب ــد همانـ    نياي

ـپار            ـادر س   شو اين را به خـوبي بـه م
  

  

ـاي   ــخ آرد ز پـ ــمش پاس ــر پرس   ز س
ـان بـود مـردم كينـه            جـوي  نه زين س

ـار       بــه دســت يكــي مــرد پرهيزگـ
  

   )2/ 374/ 2495- 2497(  
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مردمي به فرود فرزند ديگرِ سياوش نسبت داده شده كه بـراي            /در روايتهاي شفاهي  مشابه اين موضوع    
: 1369 انجـوي، : رك(كنـد    ميمصون ماندن از كينة افراسياب باز به سفارش پيران همچون ديوانگان رفتار             

 و تلمودشود كه نوع آزمايش كودك در حماسة ارمني عين روايتي است كه در  مييادآور ). 186  و185 /3
: 1386 نيـشابوري، : رك(و فرعـون آمـده اسـت        ) ع(بعضي منابع تاريخي و تفاسير دربارة حضرت موسي       

  ).449: 1387 پرست، ؛ يزدان154
طرّه آزمونهايي تعيين شده اسـت       مويِ چهل  ماسة ارمني براي ازدواج با زرين     در ح : آزمون ازدواج . 3

ـارت اسـت از     اين آز . برآيد آنهاكه خواستگار دختر بايد از عهدة        ـان        : مونها عب بيـرون آوردن انگـشتر از ده
اژدهاي دريايي، برداشتن سيب طاليي از باالي ستون و گرز از فراز برج و زورآزمايي با يالن مس شهر كه                    

در جاي ديگر، ). 64 -58ص ص: رك(گيرد   ميموي را به همسري      دهد و زرين   ميساناسار همه را انجام     
ـاپور          3زادة ايرانيِ ساكنِ تبريز است    داويد خواستگار خندوت شاه    و پدر دختر شرط اين ازدواج را نبرد با ش

ـا   مـي كشد و سرش را به تبريز  ميداويد شاپور را . كند ميفرمانرواي توران و پيروزي بر او تعيين       آورد ام
خاطر هر كس كه به «كند  مي دختر شرط اند چون يالن ديگر نيز براي ازدواج با خندوت لشكركشي كرده         

ـا خنـدوت            مـي  و دوباره داويد  » وي من خواهد شد   من به عرصة جنگ رود ش      رود و پـس از موفقيـت ب
ـار        ). 224  و 217 -215ص  ص: رك(كند   ميازدواج   ـلطان پاجيـك نيـز خـود دو ب گوهر خاتون دختـر س

آيـد   مـي  درآزمايد و بعد از سربلندي پهلوان به همـسري او  ميمهارت و لياقت مهر كوچك پسر داويد را  
  ).254  و253ص ص: رك(

ـتگاران بـوده            ـنّت آزمـودن خواس ـا س در جوامع و قبايل كهن يكي از آيينهاي پرتكرارِ ازدواج، مراسم ي
ـيوه           . است ـا  بدين معني كه يا پدر دختر و يا خود او به ش ـاً زور و مـردي     ه ي مختلـف، خردمنـدي و غالب
آمد به دامادي يا همسري بر     ميآزمونها بر    /زمونسنجيدند و هر كس را كه از عهدة آ         ميجوانان را    /جوان
ـاالرانه         تر منظور از اين كار اطمينان از شايستگيِ خواستگار و مهم         . گزيدند مي  از آن، مطابقِ اين باورِ زن س

در اين (ي شهريار آينده بوده است    ها كه ازدواج با دختر شاه سببِ پادشاهي داماد خواهد شد، تأييد توانايي           
 قيصرِ روم كـه از ازدواج       شاهنامهدر  ). 211  و 210: 1383؛ فريزر،   209  و 208: 1374 اسماعيلي،: باره، رك 

كنـد و آن   ميدختر مهترش كتايون با گشتاسپ ناخشنود است براي ازدواجِ دو دخترِ ديگرش شرط تعيين     
ـا     ). 312 -310 /24 /5: رك(كشتن گرگ بيشة فاسقون و اژدهاي كوه سقيالست          ي انروپرسـش سـرو فرم
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ـان            ) 192 -182 /101 - 100 /1: رك(يمن از پسران فريدون      ـاهراً امتح ـتگارِ دختـران اوينـد ظ كـه خواس
پرسـش  . »مهين را به مـه داد و كـه را بـه كـه    «تيزهوشي جوانان است و پس از پاسخِ درست پسران، سرو      

ـاي ازدواج باشـد و پـس از         تواند از    ميهر نيز   او در پيشگاه منوچ    مي  موبدان از زال و هنرنمايي رز      آزمونه
ـا                موفقيت زال در اين دو آزمايشِ خرد و پهلواني است كه منوچهر موافقت رسمي خود را براي پيونـد او ب

ي ديگر در روايات ايراني     ها براي ديدن نمونه  ) (1326 -1219 /256 -247 /1: رك(كند   ميرودابه اعالم   
  ).6 -3:  الف1387آيدنلو، : و غير ايراني، رك

ـاوت      ها  پهلوان حماسه غالباً اسبي مخصوص با ويژگي       :اسبِ مخصوصِ پهلوان  . 4 ي شـگفت و متف
ـا بـه مـوارد               . دارد شماري از اين خصوصيات در روايات حماسيِ مختلف، مشترك و مشابهند كـه در اينج

  .شود مي اشاره شاهنامهكوركيك جاللي با اسبهاي  /همانند ميان بارة نامدار حماسة ارمني، كرّه
ي ملل گوناگون اسباني ديده ها در روايات اساطيري، حماسي و افسانه: آبي بودنِ اسب   /دريايي. 4-1

ـا و           اين كه  و يا    اند شوند كه يا خود مستقيماً از دريا و رود بيرون آمده           مي  از گُشني كردن اسبي كـه از دري
ـا كـرّه         و در هر صورت      اند چشمه خارج شده با ماديانهاي معمولي زاده شده        ـايي ي  اي به عنوان اسبي دري

ـاه قـرار       مي عجيب و غير طبيعي محسوب اي دريايي نژاد، باره  ـا پادش ـار پهلـوان ي شوند كه بيشتر در اختي
در ترجمة  ). 164 -141:  الف 1388آيدنلو،  : براي آگاهي بيشتر در اين باره و ديدن شواهد، رك         (گيرند   مي

ـايي بـودن اسـبِ مخـصوص يـالن ارمنـي،                حماسـة دالوران ساسـون    فارسيِ موجـود از      سـخني از دري
تبار است و    شود كه اين بارة ويژه هم دريايي       ميكوركيك جاللي نيست وليكن از منابع ديگر دانسته          /كرّه

ـا رودي    ,Russell؛ 385  و170، 169: 1376زاده،  نـوري : رك(يابـد   مـي ساناسار او را در ژرفاي دريا ي

 است كـه  شاهنامهين و نخستين يادكرد داستاني از اسب دريايي در تر ي كهندر روايات ايران). 50 :1379
كشد و دوباره بـه درون آب چـشمه    مي يزدگرد بزه كار را اي آيد و با جفته مياسبي از چشمة سو بيرون     

 :    شود ميرود و پنهان  مي

  
  

ز دريـــا برآمـــد يكـــي اســـب خنـــگ          
چن او كشته شـد اسـب آبـي چـو گـرد                 ... 

ــد               ــنش ناپديـ ــد تـ ــدرون شـ ــه آب انـ بـ
    

  سرين گرد چون گـور و كوتـاه لنـگ         
  بيامـــــد بـــــدان چـــــشمة الژورد
  كس اندر جهـان ايـن شـگفتي نديـد         

  )361  و360، 334 /388  و387 /8(   
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ـايي اسـت   ،»رستمِ زال« در روايت ارمنيِ    اين كه جالب   ـاالر،  اميد: رك( رخش نيز كرّة يك اسب دري س
ـتم هـم نـسبت داده شـده كـه در      مايه بنيعني اين   ) 61:  الف 1381  در سنّت ارمني به بارة مخصوصِ رس

 1388آيدنلو، : رك(شود  مي نيست اما در داستانهاي عاميانة ايراني و روايات كردي و ماندايي ديده           شاهنامه
  ).148: الف

او را داشته باشد با دست  مناسب كه توان كشيدن    مهر براي برگزيدن اسبي   : آزمونِ انتخابِ اسب  . 4-2
رسد  ميشود و شكمشان بر خاك  ميآورد و بر اثر قدرت او كمر اسبان خميده        مي فشار   ها  باره تپشبر  

 71ص  ص: رك(شود   ميآورد و بارة مخصوصش      ميكوركيك جاللي در برابر دست او تاب         /و تنها كرّه  
شـود   ميخم ن  آنهافشرد و فقط كمر يكي از        ميت چهل كرّه دست     داويد نيز به همين شيوه بر پش      ). 72و
 :رستم هم براي انتخاب اسب). 120ص: رك(

  هر اسپي كه رسـتم كـشيديش پـيش           
ــه خــم                        ز نيــروي او پــشت كــردي ب

  

  

 به پـشتش بـر افـشاردي دسـت خـويش          
ــكم   ــر شـ ــين بـ ــه روي زمـ ــادي بـ  نهـ

                          )1/ 335/ 94 - 95(  
                                         

  :گيرد مييابد و  مياما رخش را كه تهمتن 
  
  

بيازيـــد چنگـــال گـــردان بـــه زور        
ــشت از فــشردن تهــي                          ــرد ايــچ پ نك

به دل گفت كاين برنشـست مـن اسـت             

  
  

 بيفــشارد انگــشت بــر پــشت بــور
ــ  يتـــوگفتي نـــدارد همـــي آگهـ  

 كنون كار كردن به دست من است      

)1/ 236/ 116- 118(  
ه اين شيوه اسب خود را  هم سهراب ب   شاهنامهبر بعضي نسخ    » صفت اسپ سهراب  «در روايت الحاقيِ    

  .كه تقليدي از داستان رستم است ) 4زيرنويس /127 /2: رك(كند  مي انتخاب
گذارند و  ميرا به مصر بفرستند او را در خورجيني   داويد نوزاد    اين كه براي  : فهميِ اسب  سخن. 4-3

جاللي تمنّايي دارم از تو، نزني او «گويد  ميسپس اوهان به اسب . بندند ميكوركيك جاللي  /به پشت كرّه
 يك هو، مزنش بر بوته يا كه بر درخت، نگهدارش باش تو بسي سـخت و سـخت، چـون     ها را به صخره  

سپارم من اين كودك را كه نور  ميش به سالمت به اسميل خاتون، به تو       رسيدي به مهر پر ز افسون، بسپار      
بـرد و   مـي و اسب كه سخنان او را فهميده است نوزاد را به مصر ) 94ص (» چشم ماست و فروغ ساسون   
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ـا كـرّه        در جاي ديگر نيز زرين    ). 95ص  : رك(سپارد   ميبه اسميل خاتون     كوركيـك   /موي، همسر مهـر ب
ـاهنامه در  ). 169ص(» اسب سخنان او را گوش كرده و سر فـرود آورد          « و   گويد ميجاللي سخن     هـم   ش
فهم است و پهلوان در خان سوم كه اسبش دو بار او را به سبب آمدن اژدها از خـواب بيـدار       رخش سخن 
  : 4گويد ميكرده است 

  
  

  بدان مهربان رخش هشيار گفت
  بازداري ز خواب مي سرم را ه

    گر اين بار سازي چنين رستخيز

  كه تاريكي شب بخواهي نهفت؟
  به بيـداري مـن گرفتـي شـتاب        
  پــي تــو ببــرّم بــه شمــشير تيــز 

  

)2/ 27/ 352- 355(  
  

  :گويد ميسياوش نيز با شبرنگ بهزاد راز 
  
  

ــت رازي دراز     ــدرش گف ــوش ان ــه گ ب
چــو كيخــسرو آيــد بــه كــين خواســتن                

ــارگي              ـــر دل بــــه يكبــ از آخُــــر ببـ 
  

  

  دل باش و بـا كـس مـساز        كه بيدار 
ــتن  ــد آراسـ ــو را بايـ ــانش تـ   عنـ
   كه او را تو باشي به كـين بـارگي         

  

)2/ 347/ 2149- 2151(  
 فرامرز، فرزند رستم، كوراوغلو، دالور آذربايجاني، ماركو، پهلوان سربي، خوسكلي،     نيز در روايات ديگر  

ـ           ـاني ب ـپان خـويش سـخن        از يالن ازبكي و آشيل و هكتور يون : 1382 ،فرامرزنامـه : رك(گوينـد    مـي ا اس
  ).58: 1386 ؛ خالقي مطلق،203: 1377 نيا، ؛ رئيس785 /107
ـان و داويـد       /كرّه: گفتنِ اسب  سخن. 4-4 كوركيك جاللي چندين بار همچون آدميان با ساناسار، اوه
: 1376زاده،   ؛ نـوري  174  و 173،  171،  165،  95: 1347 ،دالوران ساسـون   حماسـة : رك(گويد   ميسخن  
ـتن            نيز كه در برخي از دست      شاهنامهدر بيتي از    ). 385 نويسها و چاپها آمده، افراسياب به تواناييِ سخن گف

 :رخش اشاره كرده است
  به دريا چو كشتي بود بر گذار    سُخن گويد ار زو كني خواستار        

  )18زيرنويس  /246 /3(
 ,Jones, 1995: 231: رك(ي روايات حماسي اسـت  ها مايه بنقدرت سخن گوييِ اسبان ويژه از 

Thompson, 1955-1958: B 133, b 211.1.3 (د در افسانهي ها و براي نمونه اسبهاي ملك محم
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ـاور             آذربايجاني، ايليا مورميس پهلوان روايات روسي، الپاميس، يلِ ازبكي، كوگردي مرگنِ ترك، ماركو جنگ
ـالقي مطلـق،   : رك(گوينـد    ميورِ داستانهاي قرقيزي سخن     صربي و چل كويروك بارة مشه      ؛ 13: 1385 خ

 :Miller, 2000؛ 45: 1388 ؛ كريمـي، 37: 1388 ؛ همـو، 1/377: 1384 ؛ فضايلي،208: 1377 نيا، رئيس

75.(  
ـته             /پس از مرگ مهر، كرّه    : گريستن اسب . 4-5 ـال در اصـطبل نگـه داش كوركيك جاللـي بيـست س

ـا استـشمام       ميند پهلوان، داويد با رزم افزارهايِ موروثيِ پدر نزد او           شود و هنگامي كه فرز     مي رود اسب ب
ـاس بيتـي      ). 164ص  (» اشك در چـشمهايش حلقـه زد       «، مهر ب اصلي خويش  بوي جوشن صاح   بـر اس

 :بيند مي، شبرنگ بهزاد اسب سياوش نيز زماني كه كيخسرو و گيو را شاهنامهافزوده در بعضي نسخ 
   برگشادها ز دو چشم او چشمه  رنگ راد             بود بر جاي شب ميه

  )2زيرنويس /428 /2 ( 
 كه دزديده و هفـت      -اين ويژگي شواهد ديگري هم دارد از جمله در يكي از طومارهاي نقّالي، رخش             

ـته شـده اسـت          ـتم نگـه داش ـتن     -سال دور از رس ـام تهم ـنيدن ن ـا ش ـاهنامة   : رك(گريـد   مـي  ب ـار ش طوم
شود  مي كردي به دليل اندوه صاحبش ديده گريان         برزونامةقرالن، اسب برزو در     ). 2/945: 1381،فردوسي

زاده،  قلي: رك(گريند   مي هومر اسبان راونه و آشيل       ايليادي هندي و    رامايانادر  ). 17: 1391،برزونامه: رك(
؛ Peter Cross, 1969: 79: رك(شـود   مـي و در روايات ايرلندي هم اين مضمون ديـده  ) 118: 1388

  ).  78: 1388 فضايلي،
در يـك روز    «) كوركيك جاللي  /كرّه(هنگام رفتن ساناسار به مس شهر، اسب او         : بادپاييِ اسب . 4-6

رفتن داويـد بـه نبـرد       (همين اسب در جاي ديگر      ). 54 ص(» شد پيمود  ميمسافتي را كه چهل روزه طي       
رخشِ تيزتك نيز در    ). 171ص  (» مودشد در يك روز پي     ميمسافتي را كه هفت روزه طي       «) ميصر امليك 
شـب   / دو روزه به يك روزه بگذاشتي        : پيمايد ميهفت خان، راه دو روزه را در يك روز           /سفر مازندران 

  )277 و276 /21 /2(تيره را روز پنداشتي 
ـين   «در پيكار داويد با ميصر امليك   : جنگجويي و كشندگيِ اسب   . 4-7 ـبش از ب تعداد سپاهياني كه اس
 ها كشت، زير سم خود جمجمه     مياسب شجاع با دم خود      . بود كه خود پهلوان كشته بود      آنهايش از   برد ب 
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ـان مورچگانـشان          ميكرد و دستها و پاهاي بسيار با دندان ه         ميله   ). 175ص  (» كـشت  مـي كند و بـه س
 :دآي ميرخش هم جنگاور و درنده است و در خان سوم با پاره كردن پوست اژدها به ياري پهلوان 

  
  

ــش      ــد رخ ــا دي ــن اژده ــو زور و ت چ
بماليـــد گـــوش انـــدر آمـــد شـــگفت            

ــدان ســان كــه شــير                   بدريــد چــرمش ب
  

  

بخـش   آن سان برآويخـت بـا تـاج        كز   
ــت   ــدان دو كف ــه دن ــا را ب ــد اژده   بكن
ــر    ــوان دليـ ــد پهلـ ــره شـ ــر او خيـ  بـ

)2/ 28/ 375- 377(  
لوان، نياكاني اسـت و  هي اسب نيز همچون رزم افزارهاي مخصوصِ په     گا: موروثي بودنِ اسب  . 8 -4

ـار -كوركيك جاللي پس از ساناسار /در حماسة ارمني، كرّه  5.رسد مي به ميراث   او را در بـن   كه نخستين ب
رسـد   مـي  به مهر و از او به داويد و از داويد به مهر كوچـك        -شود مييابد و سوار     مي) دريا يا رود  (آب  

ـبرنگ بهـزاد بـه         شاهنامهدر  . شوند ميهار نسل از يالن ساسون بر اين اسب ويژه سوار           يعني هر چ    نيـز ش
و حدس زده شده بهزاد گـشتاسپ  ) 2151 -2147 /347 /2: رك(شود  ميسفارش سياوش بارة كيخسرو  

ـياوش اسـ  ) 1018 /377 /5: رك(و اسبِ سياه اسفنديار  ) 475 /120 /5: رك( ت هم همان شبرنگ بهزاد س
گيو هـم  ). Khaleghi Motlagh, 1990: 113-114: رك(كه در سلسلة كيانيان به يادگار مانده است 

  ).428  و427 /337 /3: رك(شود  ميبر اسب نياي خويش كشواد سوار 
ـات حماسـيِ هنـدواروپايي      : خانِ پهلوان الگوي چند . 5 ـا   و در نمونـه    -در رواي ي معـدودي، غيـر     ه

شود كه مطابق آن پهلـوان بـراي         مي مكرّري در سرگذشت بعضي يالن ديده         طرح داستانيِ  -هندواروپايي
) كساني از بنـد    /چيزي يا رهانيدن كسي    /رفتن به جايي، به دست آوردن كسي      (رسيدن به مقصودي معين     

كند كه شمارِ اين مراحل در گزارشهاي متعدد اين مضمون           مياز چندين دشواري يا مرحلة خطرناك عبور        
ـا                      ماية بناين  . تمتفاوت اس  ـان و مبتنـي بـر سنــّت تـشرّف ي ـا چنـد خ  مشهورِ داستاني، الگوي هفت ي

ـاي سـخت و پيـروزي در برابـر                    /آشناسازي پهلوان  قهرمان است كه طي آن پهلوانِ نوبالغ با تحمل آزمونه
ن در  ين نمودهاي داستانيِ اين مضمو    تر معروف. دهد ميخطرهاي هولناك، بلوغ پهلواني خويش را نشان        

چند خانهاي متعـدد     / است اما غير از آنها، هفت      شاهنامهخانهاي رستم و اسفنديار در       روايات ايراني، هفت  
ـتاني، رك (ديگري هم در روايات ايراني و غير ايراني وجود دارد      : براي آگاهي بيشتر و مالحظة شواهد داس

  ).27 -1:  ب1388آيدنلو، 
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 كـه در آن از ساناسـار درخواسـت    -ُطـرّه  مـويِ چهـل   زريـن  نامة اين كهدر حماسة ارمني پس از    
گذارد تـا در مـس    ميرسد، ساناسار چند دشواري و آزمون را پسِ پشت          مي به ساسون    -ازدواج كرده 

الگوي چند خـان اسـت كـه در     /مايه بنشهر به دختر برسد و با او ازدواج كند و اين، نمونة ديگري از      
آزردگـي باغداسـار از بـرادرش       . 1: شود و عبـارت اسـت از       مييده  مرحله د  / به صورت نه خان    اينجا

رسيدن ساناسار به شبان غـول پيكـر و نوشـيدنِ شـيرِ             . 2ساناسار و زورآزماييِ آن دو و برتريِ ساناسار         
ديدن چهـل مـرد   . 3. واردان به مس شهر است بسيار در نزد او كه آزمون شبان براي ارزيابي قدرت تازه 

برداشتن سـيب طاليـي از   . 4وازة مس شهر و جهيدن با اسب از بارة شهر به درون آن       طلسم شده بر در   
برداشتن گرز از فراز برج و انداختن آن به سـويِ ديگـرِ شـهر       . 5باالي دروازة قلعة سياه، اقامتگاه دختر،       

بـه   آنهـا خوي و كـشتن   نبرد با چهل جنگجوي درنده  . 7ايي  درآوردن انگشتري از دهان اژدهاي دري     . 6
سـتيز بـا    . 9مـوي    زورآزمايي با حمـدول ديـو نگهبـانِ دروازة قلعـة زريـن            . 8ياري برادرش باغداسار    

خـانِ   نـه ). 65 -50صـص : رك( آنهـا لشكريان و مردمانِ مس شهر پس از بردن دختـر و پيـروزي بـر            
و اژدهـا و    يي از نوعِ رويارويي بـا ديـو         ها ساناسار برخالف بيشترِ داستانهاي الگوي چند خان دشواري       

افزون بر زور بـازو،      آنهاغول و زن جادوگر و موجودات شگفت ندارد و عمدتاً آزمونهايي است كه در               
  .آيد ميمهارت و هنر پهلوان نيز به كار 

ـارة       پير: بازوبند محافظ . 6 ـاي پـدرش مهـر از جملـه           زني هنگام آگاهي دادن به داويد درب رزم افزاراه
). 161 ص: رك(بست و آن محافظ وي از شرّ و گزنـد بـود              ميبر بازو   گويد كه او صليبي داشت كه        مي

گويد كه صليب نزد خداوند است و هرگاه او ماننـد            ميخواهد اوهان    ميچون داويد آن را از عمو اوهان        
). 164 ص: رك(پدرش دادگر شود و شايستگي بيابد خود به خود بر بازوي راستش نقـش خواهـد شـد                   

با آن نشان مقدس «گويد  مييابد و اوهان  ميدير ماروتا مادر مقدس اين صليب را       داويد پس از نيايش در      
ـين     -شاهنامهدر  » بازوبند محافظ پهلوان  «نمونة مشابه مضمونِ    ). 167ص  (» از تو دفاع خواهد شد      كه در ع

نديار است كه    زنجيرِ پوالدينِ بازوي اسف    -ين شاهد اين بازوبندها در روايات ايراني نيز هست        تر حال كهن 
 :كرد ميزرتشت از بهشت آورده بود و جان اسفنديار را از شرّ آسيبها حفظ 

ــت    ــر داشـ ــوالد زنجيـ ــز پـ ــي نغـ   يكـ
ــشت            ــد زرده ــسته ب ــر ب ــازوش ب ــه ب   ب

  نهان كرده از جـادو آژيـر داشـت        
 به گشتاسپ آورده بـود از بهـشت       
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ــفنديار                         ــان اســ ــن از جــ ــدان آهــ بــ

  
ــردي    ــار  نب ــد روزگ ــه ب ــاني ب گم  

)5/ 238/ 217- 219(  
ـاره، رك    (تني اسفنديار ندارد     خالف تصورِ برخي پژوهشگران اين زنجير ربطي به رويين         بر : در ايـن ب

در منظومـة   . و حرز و تعويذي براي محافظت پهلوان از گزندهاي نهانِ اهريمني است           ) 878: 1390آيدنلو،  
قبا نوة رستم، هزبر بال از دشمنان ايرانيان و زادشم پسر افراسياب به ترتيـب بـه    زرين زرين قبا نامهپهلوانيِ 

ـام شـهبان   )ع( دليلِ داشتنِ بازوبند بستة حضرت سليمان    ، زنجير كاهن چيني و زنجيرِ زرينِ جادوگري به ن
 و  3841 -3838،  615،  614ابيات  : 1393 ،نامهقبا زرين: رك(تن هستند    ناپذير و رويين   كرده، شكست نظر

13557- 13560.(  
ي شگفت و فرابـشري، خـورد و        ها پهلوان حماسه به سبب ويژگي    : نوشيِ پهلوان  /بسيار خواري . 7

 ايـن خـصوصيت      6. از قدرت و بزرگي و نژادگـيِ اوسـت         اي نوشي فراوان و غير عادي دارد و اين نشانه        
، گرشاسپ خـود  روايت پهلوياي نمونه در كتاب بر. شواهد گوناگوني در روايات ايراني و غير ايراني دارد    

ـايي نـرّه      شاهنامهرستم در   ). 261: 1390 ،روايت پهلوي (» پانزده اسب را كشتم و خوردم     «گويد   مي  به تنه
 :زند و ميگوري را بر درخت 

  ز مغز استخوانش برآورد گرد  چو بريان شد از هم بكند و بخورد       

)2/ 119/ 16(  
). 798  و797 /359 /5: رك(نوشـد   مـي   مياري نيز هست و در جامهاي بسيار بزرگ  گسارِ قه  او باده 
  شير مرسد كه به قصد آزمايش او جا       مي، ساناسار در مسيرِ مس شهر به شباني         دالوران ساسون در حماسة   

يابي ميزانِ خورد و نوشِ يالن معياري براي ارز. خواهد آن را بنوشد  ميدهد و از وي      مي به پهلوان    بزرگي
: رك(شـود   مـي كشد و ماية شگفتي  مينزد شبان است و ساناسار در كمترين زمان جام را سر     آنهاقدرت  

خواريِ بسيار اين را     ميالواقع فرزند مهري بايد كه با        اگر في «گويند   ميدر يك جا هم به داويد       ). 55 ص
ـاغر را بـه        ). 159ص  (»  بيش نخواهي بود   اي زاده به ثبوت برساني ولي هرگاه نتوانستي حرام       داويد نيـز س

داويـد  . دهندة قدرت و اصالت آنهاسـت       نشان ونه، بسيارنوشيِ پهلوانان  در اين دو نم   . نوشد ميطور كامل   
شود و به تنهايي نان و غذاي هفـت روزة ايـشان و هفـت     مييك بار هم در راه اخالت ميهمان برزيگران         

  ).205 ص: رك(خورد  ميكيسه نان را 
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كشد  ميشود شيري را     ميكه مهر پسر ساناسار پانزده ساله        مي  هنگا: الگي و بلوغ پهلوان   پانزده س . 8
ـادرش     مياو از آن پس مهرِ شيركُش خوانده        . شود ميكه راه مردمان را بسته است و مانع كشت           شود و م

ـا      ). 75 -73ص  ص: رك(كند   ميوي را با سالحهاي پدرش زيناوند        نزده در روايات حماسيِ برخي ملل، پ
هنگام بلوغ و آشكار شدن شور و جوش        ) چهارده و شانزده سالگي   (سالگي و يك سال پيش و پس از آن          

 :شاهنامهدر . و قدرت يالن و شهرياران است
  ز البرز كوه اندر آمد به دشت    چو بگذشت بر آفريدون دو هشت       

)1/ 64/ 153(  
ـازد   ميايران به » سالش دو هفته نباشد فزون«سهراب هم زماني كه   گرشاسـپ  ). 258 /138 /2: رك(ت

: 1317 اسـدي، : رك(در چهارده سالگي پهلواني تيغ زن و، جهانگير در پانزده سالگي يلي بي همال اسـت                 
ـالگي مـسلّح و          ). 1240 /84: 1380 ؛ مادح، 10و9 /49 در روايات يوناني پدر آشيل فرزندش را در پانزده س

ـالگي رزم افـزار بـر              ) 380:  ب 1378 سركاراتي،: رك(كند   ميروانة نبرد    ـانزده س و دالوران ژاپني نيز در پ
  ).148: 1373 پيگوت،: رك(روند  ميگيرند و به سفر  مي

ـاني ديـده          : پهلوان بانو . 9 شـوند كـه رزم آور و    مـي در بعضي داستانهاي حماسي گاهي دختران و زن
ايـن مـضمون را   . ماننـد  ميدر  آنهاي و قدرت  و مردان پهلوان و لشكريان بسيار در برابر چاالك   اند ستيهنده

ناميد و داليل ظهور آن را در عرصة روايات پهلواني از چنـد منظـر بررسـي                 » بانو پهلوان«ماية   توان بن  مي
ـانوان در اعـصارِ زن        نخست بازتابِ تفوق و احترامِ تقدس      :كرد ـاالري در قالـب ش      /آميز ب خـصيت  مادرس

ـتانيِ    تأثيرِ نظام جنگاور برخـي اقـوام و قبايـل در عناصـر و اشـخا                ومبانوي دالور در ادوار بعد، د      ص داس
ـاً               ، سوم آنهاروايات حماسي    ـاطيري و نهايت ـانوان اس  تجسد حماسيِ جنبة جنگاوري و پهلوانيِ برخي ايزدب

ـتاني بـراي اث                     ـان داس ـات  احتمالِ اعتراضِ نمادين بر سنّت و تفكّرِ غالبِ مردساالرانه با خلق اين گونـه زن ب
و گُرديه،  ) 208 /134 /2: رك( گردآفريد   شاهنامهدر  ). 17 -15: ب1387آيدنلو،  : رك(توانايي و هنر بانوان     
بانوانند اما نامدارترين و دليرترين زن پهلوانانِ روايات         از پهلوان ) 3057 /232 /8: رك(خواهر بهرام چوبين    

  . داراب هستندبوران دخت، دختر /ايراني بانوگشسپ، دختر رستم و روشنك
ـار                   طُرّه پهلوان  موي چهل  در حماسة ارمني، خواهرِ زرين     ـار و باغداس بانويي است كه راه را بـر ساناس

: رك(شناسـدش    ميكند و    ميشود ولي پهلوان در كشتي او را مغلوب          ميبندد و با باغداسار گالويز       مي
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از دست رفته را زين نموده عمود وي را         اسب شوهر   «موي هم پس از مرگ ساناسار        خود زرين ). 66ص  
برداشته كفش پوالدين او را به پا كرد و زرهش بر تن نمود و با ابهت بسيار اسب تاخته كوپال شوهر را بـه                

خندوت همسر داويد نيز جنگجوست و به       ). 69 ص(» يك دست گرفته و پسرش را بر پشت آويخته بود         
افتـد   ميد ولي چون هنگام گريز كالهخود از سرش افكن مين آيد و گرزش را به سوي پهلوا       ميمقابل او   

مشابه نبـرد سـهراب و گردآفريـد در         ) (218 ص: رك(شناسد   ميشود داويد او را      ميو موهايش آشكار    
ـات         ميخندوت در بخشي ديگر پنج هزار تن را         ). شاهنامه ص : رك(دهـد    مـي كشد و جان داويد را نج

ـا او ازدواج              لوانگوهر همسر مهر كوچك هم په     ). 229 بانوست و بعد از آزمودنِ قدرت مهر در آوردگاه ب
ـار يـلِ حماسـة        ). 412: 1376زاده،   نوري: رك(كند   مي دالوران پهلواني و دالوريِ همسرانِ سه تن از چه

ـانِ     انـد  پسنديده مي - و طبعاً شنوندگان آنها    -پردازان ارمني  دهد كه داستان   مي نشان   ساسون ـانوانِ پهلوان  ب
  .نيز همچون خود اين جنگجويان، پرخاشخر و مردافكن باشند آنهابوب مح

ـاچين،            مويِ چهل  زرين: پيشگامي دختر در خواستگاري   . 10 ـين و م طُرّه دختر شاه مس شهر در چ

 در آن عـشق     نويـسد و   مـي  بـه پهلـوان      اي سپس نامه  7.بازد ميبيند و بر او دل       ميساناسار را در خواب     
و   ميپيـشگا ). 48ص : رك (خواند را به ازدواج با خويش فراميكند و ساناسار مي ارخويش را بر او آشك    
مادرساالري است كه بـه دليـل ارزشِ         /ورزي، خواستگاري و ازدواج از آيينهاي زن       آزادي دختر در عشق   

امـع  خالف جو اجتماعيِ برتر و احترام تقدس آميز بانوان، حقّ انتخاب و پيش قدمي در موضوع ازدواج بر              
ـاره، رك    (پدر سرور از آنِ زنان بوده است         /يا اعصار مرد   ـاتر، : در اين ب  ؛ روح االمينـي،  178 و 177: 1384 پ

بـراي ديـدنِ    (اين سنّت، شواهد داستاني و حتّي تاريخيِ متعددي دارد          ). 181: 1383 ؛ مزداپور، 167: 1377
ـتان     . شـود  مي بار ديده     دو شاهنامهو در   ) 14 -11:  الف 1387آيدنلو،  : برخي از آنها، رك    نخـست در داس

 :كند كه ميآيد و آشكار  ميرستم و سهراب كه تهمينه شبانگاه به خوابگاه رستم 
  نبيند جز اين مرغ و ماهي مرا  تو رايم كنون گر بخواهي مرا              

)2/ 123/ 74(  
 :فرستد كه مي در نمونة دوم نيز مالكه نزد شاپور ساساني پيام 

  چو ايوان بيابي نگار آنِ توست    بخواهي حصار آنِ توستمرا گر 

)6/ 295/ 59(  
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ـات              » خون«: تن شويي در خون   . 11 ـاروري و تجديـد حي در باورهاي باستاني انسان نماد زندگي و ب
ـتند   مـي شد و از همين روي بود كه نوشيدن آن يا گذشتن از رويش را ماية توانايي  ميدانسته   : رك(پنداش

ـا    ؛137  و136: 1386 ؛ كوپر،136  و135 /3: 1382 ان،شواليه و گربر  :Jones, 1995؛243: 1380 ل،ه

امليك پس از زيناونديِ او     بنا بر همين اعتقاد است كه هنگامِ آماده شدنِ داويد براي نبرد با ميصر               ). 70-71
ـاني   افزارهاي پدر و سوار شدن بر بارة مخصوص وي، در دير ماروتا مادر مقدس چهل           با رزم  ـاله قرب گوس

ـنيدنِ   شاهنامهدر ). 167 ص(»  تن شستها داويد در خون گرم گوساله«كنند و   مي  نيز ضحاك پـس از ش
 : رود تا ميشناسان دربارة سرانجام خويش به هندوستان  پيشگوييِ ستاره

  همي خون دام و دد و مـرد و زن           
  مگر كو سر و تن بشويد به خـون        

  
  

ــزن   ــي آبـ ــد در يكـ ــزد، كنـ   بريـ
ال اخترشناســـان نگـــونشـــود فـــ  

)1/ 77/ 361 - 362(  
قرباني كردن اعراب جاهلي يكي  : برخي ديگر از نمودهاي اين اعتقاد در آيينهاي بشري عبارت است از           

ـتمرار              از زيباروترين اسيران جنگي را در برابر بت قبيلة خود و ماليدن خـون او بـر سـر و چهـره بـراي اس
ن قربانيِ انساني در آيينهاي سوگند در روم، آغشته كردن سرِ نوزاد بـه      پيروزي در نبرد، دست شستن به خو      

  ).126  و85، 40: 1369 مصطفوي،: رك... (خونِ قربانيِ جانوري در هفتة نخست زادن و
خندوت پس از آگاهي از كـشته شـدن همـسرش داويـد           : خودكشي همسر پس از مرگ شوهر     . 12

ـيرين در    ). 242ص : رك(ميرد  مي اندازد و ميخود را از باالي دژ به زمين        ـارِ ش ـاهنامه اين، مـشابه رفت  ش
 :رود و ميسپاري خسرو پرويز به دخمة همسر  است كه بعد از كشته شدن و خاك

بشد چهره بر چهر خسرو نهاد           
  هم اندر زمان زهر هلهل بخورد        

  ادـگذشته سخُنها بر او كرد ي
  ز شيرين روانش برآورد گرد

  )605 و 604 /372 /8(
ـيرين          شاهنامههماننديِ ديگر ميان روايت ايراني و ارمني اين است كه در             ـيرويه فرزنـد پرويـز از ش  ش

 -494 /373 -364 /8: رك(گـذارد    ميخواهد كه به همسري او دربيايد و زن با خودكشي او را ناكام               مي
ـا پاسـخ     ميدوت پيشنهاد ازدواج     هم ورگو، عموي مهر، به خن      دالوران ساسون در حماسة   ). 610 كند كه ب



 اول رة      شما                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                          18 

ـايين     شود و پس از اين پاسخ، خندوت بي        ميتند و نكوهش وي رويارو       ـارة حـصار پ درنگ خود را از ب
  .اندازد مي

ـان را بـه                     : ديو سپيد . 13 ـام ارمغ در حماسة ارمني، ديو سپيد نگهبان دژ اخالت است و دختـري بـه ن
رود و پـس از      مـي كر ديو كارگر نيست اما مهر به جستجوي او          هيچ سالحي بر پي   .  است اسارت درآورده 

ـا   ميكشد و دختر را  ميرسد و در نبردي سهمناك و ديرياز او را           ميگذشتن از كوه به غار ديو        رهاند و ب
ـيم از ديـوان نامـدار        مـي  كه   -»ديو سپيد «افزون بر حضور    ). 79 -76ص  ص: رك(كند   ميوي ازدواج    دان

ـيدن   -حتمال فراوان از حماسة ملّيِ ايرانيان در روايات ارمني راه يافته  است و به ا شاهنامه  دشـواريِ راه رس
 است كه اوالد آن را ايـن گونـه          شاهنامهبه غارِ اين ديو نيز مشابه راه سخت و پر مرحلة رفتن به غار او در                 

 :كند ميبراي رستم توصيف 
  
  
  

ــد      ــنگ ص ــو فرس ــوي دي ــا س   وز آنج

ت         ميـــان دو صـــد چاهـــساري شـــگف 
ميــان دو كــوه انــدرون هــول جــاي                   

ــزار                    ــي ده و دو هــ ــوان جنگــ ز ديــ

  
  

ــد  ــخوار و بـ ــي راه دشـ ــد يكـ  بيايـ
ــت   ــوان گرف ــدازه نت ــانش ان ــه پيم  ب
  نپـــرّد بـــر آن تيـــغ پـــرّان همـــاي
 بــه شــب پاســبانند بــر چاهــسار    

8)477 -474 /36  و35 /2(  
 نيست اما در اي  اشاره- كه در روايت ارمني آمده- كارگر نبودنِ رزم افزارها بر ديو سپيد      به شاهنامهدر   

ناپذير است   از داستان نبرد مازندران كه با روايت فردوسي تفاوتهايي دارد، اين ديو زخم            كوش نامه گزارش  
  ).9620 /658: 1377 ايرانشان بن ابي الخير،(» آهن نيامد بدو كارگر... «و 

ـات حماسـي و                 : افزار ويژة پهلوان   رزم. 14 سـالح مخـصوصِ پهلـوان همچـون اسـب او، در رواي
كه سه  ) 390 -363:  ب 1378 سركاراتي،: ، رك ها براي بعضي از اين ويژگي    (يي دارد   ها اساطيري ويژگي 

  :شود ميي ارمني و ايراني ذكر ها در حماسه آنهامورد مهم و مشترك 
موروثي بودنِ سـالحهاي خـاص پهلـوان از پـدر و نياكـان او يـا              : نياكاني و موروثي بودن   . 14-1

تـرين شـواهد داسـتانيِ آن در     مييالن و شهرياران ديگر يكي از سنّتهاي كهنِ حماسـي و ظـاهراً قـدي             
:  ب 1378 ؛ همـو،  123  و 122:  الـف  1378 سركاراتي،: ، رك ها براي ديدن نمونه  (روايات هندي است    

 نـو برنـا بـه آداب و مراسـم زيناونـدي و              با آيـين خـاص تـشرّف پهلـوانِ         «مايه بناحتماالً اين   ). 381
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رسـد كـه     مـي از سوي ديگـر بـه نظـر         ). 123:  الف 1378 سركاراتي،(» سلحشوري ارتباط داشته است   
افزارهايِ به يادگار مانده از نياكان يا بزرگانِ پيشين به نوعي مايـة تـشخّص و                 داشتن و به كار بردنِ رزم     

؛ 35 /347 /1: رك( گـرز رسـتم يادگـاري از نيـاي او سـام اسـت                شاهنامهدر  .  بوده است  ابهت پهلوان 
 بـه چگـونگيِ     - كه البتّه روايـت آن اصـيل اسـت         -و در چند بيت افزوده بر بعضي نسخ       ) 508 /38 /2

بـراي ايـن مـضمون    ). 17زيرنـويس   /334 /1: رك(زيناوندي او با اين گرز اجدادي اشاره شده اسـت         
در حماسـة   ). 35 -33: 1386آيـدنلو،   : ، رك آنهابراي مالحظة   (اني در روايات ايراني هست      شواهد فراو 

ُطـرّه شمـشير صـاعقه و        مويِ چهل  شود و زرين   ميارمني، مهر پس از كشتنِ شير، فرمانرواي ساسون         
ـ  مهر). 75 -74ص ص: رك(دهد  ميجامه و جوشن ساناسار پدر پهلوانِ جوان را به او   و  در پيكار بـا دي

داويد نيز كمان بزرگ پـدرش مهـر را         ). 77ص  : رك(شود   ميافزارهاي پدري زيناوند     سپيد هم با رزم   
او هنگـام رويـارويي بـا ميـصر     ). 125ص : رك(رود  مـي كند و به نخچيـر   مييابد و به آساني زه      مي

 پيرزنـي  گيـرد ولـي   ميكند و به دوش    ميامليك و سپاهش سالحي ندارد و به ناچار درختي را از بن             
داويـد بـه     9.استفاده كنـد   آنها داشت و داويد هم بايد از        اي افزارهاي ويژه   پدرِ پهلوان رزم    كه گويد مي

در اين بخش آزمونِ زور و بلوغِ يـل برنـا بـا    . گيرد ميرا بر  آنهارود و  ميمحلّ نگهداري اين سالحها    
پرسـد شمـشير    مـي يد از عمو اوهان آنجا كه داو 10؛شود ميافزار سنگين پدرش هم ديده    برداشتن رزم 

توانـد بايـد    ميگويد درونِ خمِ بزرگي از قير فرو رفته است كه داويد اگر  ميپدرش كجاست و اوهان    
كـشد   مـي شمشير بلند را چنان كه مويي از ماست يا كه خم بيرون             «آن را بيرون بكشد و پهلوان جوان        

داويد سـالحها و اسـبش بـه فرزنـد وي مهـر             پس از كشته شدن      11).164ص  (» كشد مياز قير بيرون    
  ).245  و244ص ص: رك(رسد  ميكوچك 
ـتفاده از        رزم: سنگيني. 14-2 ـا افزارهاي ويژة پهلوان بسيار سنگين و مخصوصِ خود اوسـت و اس  آنه
 زال در مصراع دوم بيت زير نزد   شاهنامهدر  . شود ميي يالن نامدار محسوب     ها برتري /ها  ويژگي يكي از 
  سواري چو من پاي در زين نگاشت   كسي تيغ و گـرز مـرا   :كند ميايران به اين موضوع تصريح    بزرگان  

  )67 /231 /1(برنداشت 
 :   خوانيم ميدر وصف رستم هم 

ــسي   ــد كـــ ــليح ورا برنتابـــ ــسي     ســـ ــايش ب ــد آزم ــردان كنن    ز م
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نه برگيرد از جاي گرزش نهنـگ         ... 

  
گر بفگند بر زمـين روز جنـگ       و      

12) 1355  و1353 /187 /3(   
پرِ ميصر امليك بسيار سنگين است و هيچ كس را جز خود وي تـوان                چار دالوران ساسون در حماسة   

وزن دارد ) هر رطل برابر دوازده پوند(گرز او نيز سيصد و شصت رطل    ). 99ص  : رك(برداشتن آن نيست    
  ).391: 1376زاده،  نوري: رك(گرز مهر بزرگ هم سيصد مني است ). 100ص : رك(

در نبرد داويد و ميصر امليك، شهريار مصر براي در امان ماندن از             : زني و برندگي   قدرت زخم . 14-3
رود و سرِ آن چاه را با چهل سنگ آسيا و پوسـت         ميزخم شمشيرِ داويد درون چاهي به عمق چهل ذرع          

كوبد سنگهاي آسيا     مي نهاآپوشانند اما زماني كه داويد با تيغ موروثي و مخصوصش بر             ميچهل گاوميش   
گردد و شمشير، چهل ذرع      ميشوند و ميصر امليك نيز در بنِ چاه دو پاره            ميو چرمهاي گاوميش دو نيم      
ـياه در      مـي  دست داويد برناي هر گاه فرشته«رود و  ميدر زمينِ زيرِ پاي امليك فرو   ـاي س ـا آبه گرفـت ب

  :گذرد مي تير زال از تنة درختي گشن  نيزشاهنامه در  13.»آورد ميژرفناي زمين سيل بار 
كمان را بماليد دستان سام               

  بزد بر ميان درخت سهي                 

  برانگيخت اسپ و برآورد نام
  شهيـد آن تير شاهنـگذاره ش

  )1295  و1294 /25 /1( 
 :   گويد ميو رستم 

  تي گر سپر يافتي زبون داش  خدنگم ز سندان گذر يافتي             
  

 )5/ 395/ 1223(  
ـار، يـالنِ همـزاد ارمنـي، عجيـب و            : انگيزِ پهلوان  رشد سريع و شگفت   . 15 باليدن ساناسار و باغداس

مهر فرزنـد  ). 34ص  (» رشد آنان در يك روز برابر با رشد ديگر اطفال در يك سال بود             «هنگام است و    ودز
ـيد     يگر كودكان كرد و چون به سنّ هفت       در عرض يك ماه رشدي چون يك سال د        «ساناسار   ـالگي رس س

ـاعت     «مهر كوچك پسر داويد نيز نه به سال و ماه كه            ). 69ص  (» اندامش بلندتر از هفت پا بود      به روز و س
ـازي       مياو در يك سالگي درختان را از جاي  ) 226ص  (» كرد ميرشد   كََنـد و بـه زخـم گـوي وي در ب

پيكر است   هنگام زادن بزرگشاهنامهرستم هم در ). 231ص : رك(شوند  ميچوگان كسان بسياري كشته 
 :و
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ــتن     شگفت اندر او مانده بد مرد و زن           ــة پيل ــس بچ ــشنيد ك ــه ن   ك
  ج

)1/ 267/ 1476(  
 :سهراب نيز). 1518 /270 /1(» به سان يكي سرو آزاد گشت«او در هشت سالگي 

  
  

ماهه شد همچو يك سـال بـود          چو يك 
سـازِ مـردان گرفـت                   سـاله شـد      چو سه 
ساله شـد زان زمـين كـس نبـود                            چو ده 

  
  

ــود     ــتمِ زال ب ــرِ رس ــون ب ــرش چ  ب
ــر و پيكــان گرفــت  ــنجم دل تي ــه پ  ب
 كـــه يارســـت بـــا او نبـــرد آزمـــود

)2/ 125/ 99- 101(  

شـدن   ميكه پس از زخ   ي ارمني آمده است     ها در افسانه : شاهزاده /روييدن گل از خون پهلوان    . 16 

ـان،  : رك( 14داويد به نيرنگ دشمن و ريختن خون او بر زمين از آن خون، گلِ نيلـوفر روييـد             : 1391آيوازي
ـاه         «). 398: 1391 ؛ سيموني، 39 ـاهزاده  /رستن گل و گياه از خون پهلوان يا ش ين تـر  يكـي از معـروف    » ش

ـاطيري و افـسانه       در روا » روييدن گياه از انسان    «ماية بننمودهاي داستانيِ    ايـن  . سـت ها يات حماسي و اس
ش بـه   ا مضمون اساطيري بنا بر تحليلي به معناي ادامة زندگاني و حضور كسي است كه حيات جـسماني                

ناگهان يا مظلومانه و ناحق پايان يافته است و پس از آن در پيكر گل و گياه رسته از خونش زنده و حاضـر                  
دربارة ( در روايات ايراني     مايه بنين شاهد اين    تر شده شناخته). 288: 1376 الياده،: در اين باره، رك   (است  

رستن گياه يا درخت از خون سياوش ) 117 -113: 1384آيدنلو، : يِ ديگرِ آن، رك   ها اين مضمون و نمونه   
 : بدان اشاره شدهشاهنامهاست كه در 

ــورد        ــياوش بخ ــون س ــه خ ــاكي ك ز خ
ــر اوي         ــا چهــ ــر برگهــ نگاريــــده بــ

  
  

ــرد     ــبز ن ــي س ــد يك ــدر آم ــر ان ــه اب  ب
ــر اوي  ــد از مه ــشك آم ــوي م ــي ب  هم

)2514و 2513 /375 /2(  
ـاريون وجـود            ها  در برخي لهجه   اين كه نكتة جالب     ي زبان ارمني نوعي گل سرخ به نام گـلِ شاوارش

يعني اين ) 12: 1380 باغداساريان،: رك(است ) رسته از خون سياوش(دارد كه به معناي گلِ خون سياوش  
پـذيريِ افـسانة   يافتـه و از ايـن روي تـصورِ تأثير   مضمونِ اساطيري از روايات ايراني به زبان ارمني نيـز راه      

  . محتمل استشاهنامهمربوط به داويد از نمونة مشابه در 
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ـار پـس از تـن      دالوران ساسون در يكي از گزارشهاي حماسة      : تني رويين. 17 ، دسـت راسـت ساناس
: 1376زاده،   نـوري : رك(شود   ميناپذير   خصوص و نوشيدن از آن رويين و زخم       ر آبِ چشمة م   شويي د 

براي نمونـه،   (افزارهاي هماوردان بر او كارگر نيست        تن است و رزم     نيز اسفنديار رويين   شاهنامهدر  ). 385
عاميانـه و   /هماننديِ ديگر اين است كه در برخي داستانهاي شـفاهي  ). 1226 -1223 /396  و 395 /5: رك

 205 /1: 1369 انجوي،: رك(تن شدن اسفنديار تن شستن او در آب است  نقّاليِ ايراني يكي از علل رويين     
ـات ايرانـي و ارمنـي            » آب«به عبارت ديگر    ). 151: 1390 ؛ ميركاظمي، 7 /2؛  206 و در هر دو دسته از رواي

  .ناپذير شدن يالن دارد نقش مشابهي در زخم
ـام راه   مهر فرزند ساناسار آن چنان تهمتن و نيرومند است          : پهلوان در زمين  فرو رفتن پاي    . 18 كه هنگ
 در داستان رستم و سـهراب       مطابق با چند بيتي كه    ). 70ص(» رفت ميمه در زمين فرو     پايش تا به ني   «رفتن  

ـتن   رستم نيز چنان نيرويـي داشـت كـه موقـ         ، افزوده شده است   شاهنامهنويسهاي    دست بر بعضي  ع راه رف
ـنش      مي پاهايش در زمين فرو    رفت و چون او از اين كار رنجور بود از خداوند خواست كه لختي از زور ت

  :را بستاند تا بتواند راه برود
  
  
  
  
  

ــار         ــاز كـ ــتم ز آغـ ــه رسـ ــنيدم كـ شـ
ــه ســر برشــدي          كــه گــر ســنگ را او ب

ــود                      ــور بــ ــته رنجــ از آن زور پيوســ
ــان    ــار جهـــ ــر كردگـــ ــد بـــ بناليـــ

ــي                  ــتاند همـ ــي ز زورش سـ ــه لختـ كـ
يـزدان بخواسـت         بر آن سان كه از پـاك      

  
  

ــار   ــرو ز پروردگ ــت ني ــان ياف  چن
 همي هر دو پايش بـدو در شـدي        
ــود  دل او از آن آرزو دور بـــــــ
ــرد آن  ــي آرزو كـ ــه زاري همـ  بـ
 بــه رفــتن بــه ره بــر توانــد همــي 

اســتپيكــر بك ز نيــروي آن كــوه  

)14زيرنويس /184 /2(  
بان قـصر     كه دروازه  -هنگامي كه ساناسار به ديوي به نام حمدول       : نمايي با فشردن دست    قدرت. 19
گيـرد و    مـي  ديو براي نشان دادن قدرت خويش دست پهلـوان را            ،رسد مي -طُرّه است  موي چهل  زرين
خون از «دهد كه  ميآورد و در مقابل، چنان دست ديو را فشار  ميفشارد و ليكن ساناسار خم به ابرو ن     مي

» سر انگشتان ديو فوران زد و شير مادر به همراه اين خون جاري شد و ديو بخت برگشته پاي به گريز نهاد                     
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يك بار كالهـور پهلـوان   . شود مي دو بار ديده شاهنامهنمايي در  اين شيوة زورآزمايي و  قدرت ). 63ص  (
 :گيرد و ميراي ترساندن و خوار كردنِ فرستادة ايرانيان كه رستم است دست او را به چنگ مازندراني ب

  
  
  
  

ــل    ــرافراز پيــ ــگ ســ ــشارد چنــ بيفــ
نپيچيـــد و انديـــشه زو دور داشـــت         

ــخت            ــور سـ ــگ كالهـ ــشارد چنـ بيفـ
كالهــــور بــــا دســــت آويختـــــه                      

بيـــاورد و بنمـــود و بـــا شـــاه گفـــت            

  
  

 شــد از درد دســتش بــه كــردار نيــل 
  به مردي ز خورشيد منـشور داشـت       
  فرو ريخت ناخن چو بـرگ درخـت   
 پــي و پوســت و نــاخن فــرو ريختــه
 كــه بــر خويــشتن درد نتــوان نهفــت

)2/ 51/ 695- 699(  
 355 /5 :رك(دهنـد   ميرستم و اسفنديار هم در ديدارشان به اين روش زور خود را به يكديگر نشان                

  )765 -795 /356 و
يشي و عرضِ اندام خويش بـر  اند سارا زن عموي مهر كوچك با چاره      : خواهيِ نامشروعِ زن   كام. 20

خراشد  ميزن روي خود را     . گريزد ميكند و    ميطلبد اما مهر از اين كار پرهيز         ميپهلوان جوان از او كام      
 او بوده ويد كه برادرزاده اش مهر در پي تعرّض بهگ ميكند و به همسرش اوهان  ميو گيسوانش را آشفته   

 247ص صـ : رك(شود كه اوهان، مهر را از خانه و مـوطن خـويش برانـد     مي است و با اين تهمت باعث 
ـاهنامه در). 248و كنــد و در برابــرِ  مــي هــم ســودابه نامــادري ســياوش خــود را بــر شــاهزاده عرضــه  ش

ـته بـه او    مـي كند كه سياوش  ميدرد و شيون  ميزند و جامه     ميداري او چنگ به روي       خويشتن خواس
شود اين كودكان بـر اثـرِ    ميهمچنين با نشان دادنِ دو كودك افكنده كه از زني ديگرند مدعي     . تعرّض كند 

ـاجرا پـس از       اين كه با  ). 407 -307 /229 -223 /2: رك (اند رفتارِ تند سياوش با او سقَط شده        واقعيت م
ي سودابه بيمناك است و يك دليلِ رفتنِ او         ها  سياوش در باطن از كژانديشي     ،شود مي آزمون آتش آشكار  

 15. در امان ماندن از شـرّ سـودابه اسـت   -شود مي كه نهايتاً منجر به پناه بردن او به توران       -به نبرد افراسياب  

ـادري  مضمون عشقِ نا). بسنجيد با رانده شدن مهر از خانه و سرزمين به سبب تهمت زن عمو             ( شايست نام
ي داستانيِ متعددي در روايات ملل    ها يا زنِ يكي از خويشاوندان به ناپسري يا پسري از اقوامِ همسر، نمونه            

  ).166 -139: 1392 نحوي و اميني،: و تحليلِ مضمون، رك انهابراي اين داست(مختلف دارد 
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ـانرواي     : كشاندنِ زن، پهلوان را به سرزمين خويش براي ازدواج با او          . 21 اسميل خاتون، همسر فرم
ـته باشـد وي را بـه مـصر فـرا                      مصر پس از درگذشت او براي آن       كه فرزندي از پـشت مهـرِ پهلـوان داش

ـاره     مـي مهر به رغمِ مخالفت مادر، همسر و دوستان و خويشانش به آنجا   . خواند مي رود و اسـميل بـه چ
ـلطنتي          كور /كرّه. گيرد ميكند و از او بار       ميپهلوان را مست     كيك جاللي، اسب مهر، را نيز با ماديانهاي س

ـا    . دارند ميبه گُشني كردن وا      ـاد شـهريار مـصر، ميـصر امليـك                مـي  خاتون كودكي به دني آورد كـه بـه ي
مشابه اين طرحِ   ). 88 -83ص  ص: رك(خواهد در آينده ساسون را ويران كند         مينامندش و مادر از او       مي

كشاند تا از او صاحب فرزندي شود در رستم و سـهرابِ   مي سرزمين خويش    داستاني كه زني پهلوان را به     
ـاره        ميدزدند و به سمنگان      مينخچيرگاه   شود كه رخش را در     مي هم ديده    شاهنامه برند و رستم در پي ب

كنـد و پـس از ازدواج    مـي رود و در آنجا دختر فرمانرواي سمنگان بر او اظهار عـشق         مياش به آن شهر     
ـالبي                  . شود ميباردار   همانند ديگرِ اين مضمون در داستاني با منشأ سـكايي اسـت كـه هـرودت آن را در ق
 اسبها يا گاوان -زن و نيمي مار است مي  كه ني-وش و عجيب  نقل كرده و مطابق آن موجودي پرييوناني
فقط بـه شـرط   رود  مي پهلوان به آنجا اين كهبرد و پس از  ميربايد و به غار خويش   ميهرقل را    /هراكل

پذيرد و پـري از      ميپهلوان  . گاوها را باز پس دهد     /شود اسبان  ميهرقل با اوست كه حاضر       /پيوند هراكل 
ـالقي مطلـق،   : رك(شـود    مياو به سه پسر آبستن        ؛ هـرودت،  11: ج1378 ؛ سـركاراتي،  69 -67: 1372 خ

ـايد در صـورت        انـد  دكتر خالقي مطلق با توجه به اين روايت حـدس زده          ). 453 و 452 /1: 1389  كـه ش
ـار                      تر كهن ـا ايـن ك ـته ب  داستان رستم و سهراب هم ربايندة اصلي رخش خود تهمينه بوده است كه خواس

ـا         ). همان(تهمتن را به اقامتگاه خويش بكشاند و با او ازدواج كند             در اين صورت مشابهت روايت ارمنـي ب
ـتم و سـهراب،       د اين كه نكتة ديگر   .  بيشتر خواهد شد   شاهنامهداستان   ـتانِ رس ر برخي گزارشهاي نقّاليِ داس

ـا     (كنند  ميرخش را پس از گرفتن و بردن به سمنگان ميان ماديانها رها       همانند گُشني كـردنِ اسـب مهـر ب
ـارة مخـصوصِ    مي به دنيا اي كرّه آنهاگيري رخش با  و از جفت) ها در حماسة ارمني   ماديان آيد كه بعدها ب

   ).4زيرنويس  /127 /2: 1386 ؛ فردوسي،78  و77، 4: 1369 ري،زري: رك(شود  ميسهراب 
در حماسة ارمني دختري كه داويد از سلطانة اغـواگر دارد           : كشته شدن پهلوان به نيرنگ نزديكان     . 22

ـتن پرهيـز دارد ولـي             . كند ميبراي كشتن پهلوان زير پلي كمين        اسب او كه از خطر آگاه شده اسـت از رف
آورد و دختر كه در نيستان نهان شـده از پـشت تيـري زهـرآگين بـه پهلـوان        ميكت در داويد او را به حر 
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ـا ديـدنِ جـسد              ميخود دختر از هيبت نعرة داويد پيش از پهلوان          . زند مي ـپس داويـد ب  و ويميـرد و س
بينِ روايت كـشته    ). 239  و 238ص  ص: رك(دهد   ست جان مي  اش از نژاد خود او     ه كشند اين كه دانستنِ  
ـا بـه نظـر مـي        ايـن هماننـدي    شاهنامهداويد با مرگ رستم در      شدنِ   ـتم هـر دو     .1: رسـد  ه داويـد و رس
هـر دو بـه نيرنـگ خويشاوندانـشان كـشته       .2. ي ملّي سـرزمين خـويش هـستند    ها پهلوان حماسه  جهان
ـا بوييـدن       .3ش شـغاد    ا داويد به دست دختر خود و رستم به چاره و كينة برادرِ ناتني            : شوند مي رخـش ب
ـا       ميكوبد و از رفتن باز       ميشود و نعل بر زمين       ميآگاه  ) چاه پيشِ رو  (اك از خطر    خ ـتم ب ـا رس ايستد ام

اسـب  ). 163 -157 /452 و 451 /5: رك(افتـد    ميراند و اسب در چاه       ميخشم و به ضرب تازيانه او را        
ـيش    .4. تازد مي يابد و به اصرار پهلوان است كه       ميهم خطر را در     ) كوركيك جاللي  /كرّه(داويد   رستم پ

قاتلِ داويد هم قبل از ). 205 -188 /455  و454 /5: رك(دوزد  مياش را با تير به درخت   از مرگ، كشنده  
  .كند ميمرگ او از ترسِ بانگ سهمگين پهلوان قالب تهي 

اين  سالگي و پس از مهرِ كوچك پسر داويد كه در نبود پدر باليده است در هفت           : نبرد پدر و پسر   . 23
ـارو    مـي پرسد و به جـستجوي او   ميخوانند از مادر دربارة پدرش  ميپدر  بيكه او را   ـا وي روي رود و ب

ـا     ميشود و شمشير     ميگيرند و پسر بر پدر چيره        ميآن دو ناشناخته با يكديگر كشتي       . شود مي كـشد ت
گويـد پـسر داويـد     مـي ت و او پرسد كه فرزند كيس ميسر از تن او جدا كند اما در اين هنگام داويد از او     

منم داويد ساسون، پسرك گريه سر داد و دستهاي پـدر را            «گويد   مي ساسون است و چون پهلوانِ مغلوب     
ـتاني كـه پهلـوان در     ). 234 -232ص ص: رك(» بوسيد و گفت پدر عفوم كن كه خطا كردم     اين طـرح داس

كند و فرزند او كه بدون حضور پـدر          ميج   با زني ازدوا   - معموالً بيرون از شهر يا سرزمين خويش       -جايي
ـا پـدر رو بـه رو و درگيـر          ميزاييده و باليده است پس از سالها در جستجوي او بر           ـاً نادانـسته ب آيد و غالب

ـا  مايه بنشود، از مشهورترين و مكرّرترين       مي ـان اسـت               ه ـات جه ـتانيِ مربـوط بـه نبـرد در ادبي . ي داس
ـتم و سـهرابِ    پردازي داستانر سنّت حماسي و ترين شاهد اين مضمون د     شده شناخته  ايران، روايـت رس
گـران بـر پـسرِ      زني دي  ليدن فرزند در غيابِ پدر، گُواژه     و داستان ارمني در جزئياتي مانند با       16 است شاهنامه

پدر ناميدن او، پرسش فرزند از مادرش دربارة هويت پدر، رفتن پسر به جستجوي پدر، ترس                 پهلوان و بي  
ـا روايـت فردوسـي هماننـدي دارد                 17هيبت و قدرت پسر   پدر از    در يكـي از    . و چيرگي پـسر بـر پـدر، ب
دهد كه اگر فرزندشان پسر باشـد آن را بـه            ميها داويد پيش از ترك همسر بازوبندي زرين به او            گزارش
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 او پـسرش    دانـد كـه    ميبيند و    ميبازوي راستش ببندد و داويد هنگام نبرد با مهر آن را بر بازوي هماورد               
ـتم در             ). 217: 1391آيوازيان،  : رك(است   ـاهنامه اين موضوع نيز مشابه مهرة بازوبندي است كـه رس  بـه   ش
 آن  ، منتها برخالف داستان ارمني    ؛)87 -84 /124 /2: رك(دهد تا بر بازوي فرزند پسرشان ببندد         ميتهمينه  

نكتة بسيار جالب   ). 877 /187 /2: رك(بيند   ميبر بازوي پورِ جوان خويش      كردن فرزند    ميپس از زخ  را  
 براي احتمالِ تأثير پذيري از آن، اين است كه    اي  و حتّي قرينه   شاهنامهدربارة ارتباط روايت ارمني با داستان       

ـينِ واقعـة مـذكور در حماسـة                         در يكي از روايتهاي اين داستان، مهر به جاي داويد، پسرِ رستم اسـت و ع
  ).85: 1372 خالقي مطلق،: براي اين داستان، رك(دهد  مي مهر روي  ميانِ رستم ودالوران ساسون

ـند  مـي شود در داستان ارمني، پدر و پسر پيش از وقوع فاجعه همديگر را          ميچنان كه مالحظه      .شناس
 ساير روايات مبتني بر الگوي نبرد پدر و پسر          شاهنامهپردازيِ ايران غير از رستم و سهرابِ         در سنّت داستان  

و خويشاوند نزديك پاياني خوش و منتهي به شناخت و صلح و صفاي دارد و اين محتمالً برخاسته از                   يا د 
ـتان     ميخواست و پسند عمو  ـان قـرار گرفتـه زيـرا       مردم ايران است كه مـورد توجـه داس پـردازان و راوي

ـنوندگان از      ميگزارشهاي مربوط به مجالس نقّاليِ داستان رستم و سهراب نشان             كـشته شـدن     دهد كـه ش
ـيوه  شـدند و حّتـي بـه       ميسهراب بسيار اندوهگين     ـا   ش ـال          (ي مختلـف    ه ) ماننـد وعـده و وعيـد بـه نّق

ـالي  : در اين باره، رك   (كوشيدند مانع مرگ سهراب در روايت شوند يا آن را به تأخير بيندازند               مي  طومار نّق
ـتانهايي كـه بـر الگـوي           از اين روي دور نيست كه چنين تمايلِ همگاني           .)31 -29: 1391،شاهنامه بـر داس

اي پرداخته و گزارده شده است كه در نهايـت    ه تأثير گذاشته و روايات به گونه      رستم و سهراب ساخته شد    
ـا        .  تكرار نشود  شاهنامهدو هماورد خويشاوند، يكديگر را بشناسند و تراژديِ          ـاس آي تـوان   مـي بر ايـن اس

ـنّت          احتمال داد كه سرانجامِ غيرتراژيك روايت ارم       ـين س نگرشـي مّتـأثر شـده       /نيِ داويد و مهر هـم از چن
   18باشد؟

ـارون      دالوران ساسوناين نكته را نيز بايد افزود كه در حماسة       ـا ب  يك بار هم مهـرِ كوچـك ندانـسته ب
ـارون اسـت كـه ايـن دو              ميكند و او را زخم       ميآستقيك پسر عموي خويش پيكار       زند و هنگام مرگ ب

در چهار داستانِ رستم و سهرابِ ايرانـي، هيلـده برانـد و      ). 258 -256ص  ص: رك(شناسند   مييكديگر را   
ـات  -هادو براند آلماني، كوكولين و كُناليِ ايرلندي و ايليا مورميث و سكُلنيك روسي   كه بيش از ديگر رواي

اب خويش گـرد     و بيشتر داستانهايي كه پاتر در كت       - نبرد پدر و پسر در جزئيات مشترك و مشابهند         ماية بن
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ـيوه      ـا  آورده، رويارويي بينِ پدر و پسر است ولي همان گونه كه اين طرحِ داستاني بعدها به ش ـاي  ه  و قالبه
متنوعي روايت شده، رابطة خويشاونديِ دو طرف مقابله نيز گسترده شـده و از پـدر و پـسر بـه خويـشان             

بـراي ديـدن    (تـسرّي يافتـه اسـت       ...  نيا و نوه و    زاده،  نزديك مانند دو برادر، برادر و خواهر، برادر و برادر         
ـار دو عمـوزاده      ). 183  و 182: 1389آيـدنلو،   : يي در روايات ايراني، رك    ها نمونه ـارون    (پيك در ) مهـر و ب

  .يِ ديگرِ اين مضمون استها حماسة ارمني از نمونه
ناپـذير پديـد     ي زخـم  در سبز شهر اژدهاي   : نبرد پهلوان با اژدهاي بازدارندة آب و رهانيدنِ دختر        . 24

ـان شـهر    ميبندد و هر گاه دختر جواني را طعمة او    ميآيد كه راه آب را       مي كنند اندكي از آب را بر مردم
رهانند و آب چشمه به سوي شـهر روان          ميكشند و دختر را      ميساناسار و باغداسار اژدها را      . گشايد مي
ـا  ). 45 -42ص  ص: رك(آورد   ميج باغداسار در    مهترِ شهر نيز دخترِ نجات يافته را به ازدوا        . شود مي اژده

ـانع آب                    ـاهي رباينـده و م در انواعِ روايات اساطيري، حماسي و عاميانة مربوط به اين جانور و كـشتن او گ
ـا  و ايزد يا پهلوان با نابود كردنِ اين پتياره آبها را آزاد و رودخانـه              ) ايجاد خشك سالي و قحطي    (است    را  ه
ـاطير ودايـي         ). 240 -238: د1378 سركاراتي،: ، رك مايه بنارة اين   درب(كند   ميجاري   بـراي نمونـه در اس

گزيدة ريگ  : رك(سازد   ميورتره آبها و رودها را در بند كرده است و ايندره با كشتن او هفت رود را آزاد                   
باينده يا اوبارندة در بعضي از داستانهايِ اين الگو، دختر جانشينِ آب شده و اژدها ر     ). 279  و 59: 1367 ،ودا

ـا         ميدختران را    /دختران است و پهلوان، پادشاه يا ايزد با كشتن اژدها، دختر           ـا رهانـد و بعـضاً ب ازدواج  آنه
ماية ياد شده است و در        بن  داستانيِ ديگر كه تلفيقي از دو      در شكلِ  19.گيرد ميكند يا انتقام خونشان را       مي

بندد و تنها در برابـرِ       مي يا مسيرِ آمد و شد مردمان را      ها راه آب    شود اژد  ميروايت حماسة ارمني هم ديده      
ـارة ايـن    (دهـد    مـي دريافت دختري به عنوان پيشكش يا قرباني اجازة استفاده از آب يا رفت و آمد را                  درب

در » اژدها و دختر و پهلوان«ماية  بن). Omidsalar, 1989: 203:  در روايات عاميانة ايراني، ركمايه بن
ـا          . رسد مي به گونة تغييريافته در دو داستان به نظر          هنامهشا نخست گرفتاريِ شهرناز و ارنـواز، خـواهران ي

را و ازدواج با  آنهاو رهانيدنِ فريدون ) 10 -6 /55 /1: رك(دخترانِ جمشيد، در شبستانِ ضحاك اژدهافش  
اقان چين را و كشتنِ بهـرام چـوبين آن          ديگر، بلعيدنِ موجودي اژدهاگونه به نام شيرِ كَپي دختر خ         . دختران

   20).2395 -2301 /183 -176 /8: رك(پتياره را به خواست مادرِ دختر 
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گريزد  ميدر پيكار مهرِ كوچك با كوپ ديو، پتياره به غار بزرگ خود             : نبرد پهلوان با ديو در غار     . 25
ـتانهاي   ). 252 و 251 صصـ : رك(كنـد    مـي و پهلوان در آنجا با ديو نبرد و سرش را از تـن جـدا                 در داس

ـا               ـاهي و مردگ ـاي          اساطيري و آييني، جهانِ زيرين سـرزمين تيرگـي و تب ـين روي نيروه ن اسـت و از هم
غار و نيز چاه . برند ميآفرين و زيانكارِ اهريمني مانند ديوان و اژدهايان معموالً در مغاك زمين به سر               مرگ
ـان         ين نمودهاي جهانِ فرودين در روايات حما      تر مهم ـاه ديـوان و اژدهاي سي و اساطيري اسـت كـه اقامتگ

ـتم  ) 538 /40 /2: رك( هم ديو سپيد غارنـشين اسـت         شاهنامهدر  . شود ميمعرّفي   ـانِ مهـرِ       -و رس  بـه س
غارنـشينيِ ديـوان در     ). 582 -550 /43 -41 /2: رك(كـشدش    مـي ستيزد و    مي با ديو در آنجا      -كوچك

ـاني و     اديـسة  رايراني براي نمونه در   ي غي ها و از حماسه  ) 15 /281: 1317 اسدي،: رك (گرشاسپ نامه   يون
587: 1379 ؛ روزنبرگ،191  و190، 29: 1370 هومر،: رك(شود  مي بريتانيايي هم ديده آرتور شاه.(  
زووينار دختر شاه ارمنـستان از چـشمة مقـدسِ          ): رابطة پهلوان با آب   (آبيِ پهلوان    /نژاد دريايي . 26

ـا       ميد و در عينِ دوشيزگي از آن آب باردار   نوش  آب مي   21 شير، شود و دو فرزنـد همـزاد پهلـوان بـه دني
ـار در ادامـة         ). 33  و 32ص  ص: رك(شوند   ميآورد كه ساناسار و باغداسار ناميده        مي اين دو پهلوانِ آب تب

يابـد   ميذير  ناپ  هر كس از آن بياشامد قدرتي غلبه       نوشند كه به گفتة باغداسار     مي آب   اي داستان از چشمه  
ـيدنِ    ). 40ص  : رك( همان گونه كه پيشتر اشاره شد در يكي از گزارشها دست راست ساناسار پـس از نوش

ـار  ). 385: 1376زاده،  نوري: رك(شود  ميناپذير  آبِ اين چشمه و تن شستن در آن رويين و زخم       ساناس
ـاه      نهند و    ميو باغداسار در كنار اين چشمة ويژه، شهر ساسون را بنيان             چنـد رودخانـة ديگـر را نيـز از ش

شـويد شخـصي    مـي در پايانِ حماسة ارمني هم كه داويد در آب تـن  ). 48 -46ص  ص: رك(خواهند   مي
ـاه بـه    ) آب زي(پهلوانان ساسون جمله مردماني آتشين مزاج و آب دوست        «كند   ميتصريح   هستند هـر گ

تحريرهاي ايـن حماسـه      /ي از روايتها  در يك ). 238ص  (» خشكند ميدهند و    ميآب نرسند قوه از دست      
ـاهي                        نيز عالوه بر ساناسار و باغداسار، مهر هم نژاد آبي دارد و مادر او كه براي پرهيز از ازدواج با پسرِ پادش

يابـد و   ميشود و آب باريكه اي      ميرود و قصد خودكشي دارد در آنجا وارد غاري           ميغير ارمني به كوه     
زايد كـه در   ميپيكر و پهلوان  شود و پسري بزرگ مي دوشيزه از آب آبستن دخترِ. نوشد ميسه بار از آن     

  ).42: 1391آيوازيان، : رك(نامند  ميخواب و به الهام غيبي او را مهر 
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ـارة         مي   و روايات ايراني در ديگر منابعِ رس       شاهنامه در   اين كه با   و عاميانه، همچون حماسـة ارمنـي اش
ـتم و           آشكاري به تبارِ آبيِ پهلوان ي      ـاني هـست كـه رابطـة رس ا شاه نيست، در اين مĤخذ قـراينِ پيـدا و پنه

آورد كه شايد جهان پهلـوان ايـران نيـز     ميدهد و اين حدسِ محتمل را پيش     ميخاندانش را با آّب نشان      
برخـي  . دريايي دارد و يا حداقل با آب و چشمه و دريا مرتبط است             / تبار آبي  اي مانند يالن ارمني به گونه    

ـام      . 1:  عبارت است از   ها ز اين قراين و گواهي    ا ـتم «اشتقاق و معنايِ ن ـا   » رس ـاط دارد  » آب«و  » رود«ب . ارتب
ـاي  -Rautas-taxma يا ايرانيِ باستانِ   -raotas-taxmaرا از اوستاييِ    » رستم«شماري از محقّقان      به معن

ـا   »  ماننـد رود   ندمنيرو« ـاالر،  اميد: بـراي نمونـه، رك    (داننـد    مـي » رودخانـة دالور  «ي ؛ 36 و35:  ب1381س
ـتانِ  » رستم«به نظر مرحوم دكتر سركاراتي نيز ). Russell, 1384: 2؛ 142: 1378 ديويدسن، از ايراني باس

Rautas- taxman- * ـازد  ميكه مانند رود ) يلي(يعني كسي » رستم«است و » تازش رود« به معناي   22.ت

دربارة مادر رستم اين را هم       23.شود ميديده  » آب«جزء  ) بسهرا(و پسرش   ) رودابه(در نام مادرِ رستم     .  2
كنـد و سـرانجام      مي، زال سه شبانه روز با جانوري دريايي نبرد          »رستمِ زال «بايد افزود كه در افسانة كرديِ       

ـتم زاده      مييابد كه او پريِ دريايي است و با وي ازدواج    ميدر : رك(شـود   مـي كنـد و از ايـن پيونـد رس
اصلي دريايي و آبي دارد كه در موضوعِ         /يعني در اين داستان مادر رستم، تبار      ). 240 -237: 1390 رودنكو،

ـتم در     . 3.  مورد بحث بسيار درخورِ توجه است    ـاهنامه محـلّ زنـدگي و اقامـت رس ـار رودخانـه   ش  در كن
و ) babar(» ببر «يا طبق فرضيه ) ببر بيان (را در نامِ رزم جامة مخصوصِ رستم        » ببر«. 4  24.است) هيرمند(

) سيصد ببر( جامة اناهيتا ايزدبانوي آبها نيز از پوست آن اوستا كه در   اند دانسته» سگ آبي  /بيدستر«به معناي   
ـاقري، 43 -31:  ب1381 ؛ همـو، 129 -117: 1372ساالر، اميد: رك(ساخته شده است   ؛ 19 -15: 1365 ؛ ب

غير از مادر   . 5.  شود مي ايجاد   اي رابطه» آبها«ايزد   و زن بدين ترتيب بينِ رستم     ). 703 -701: 1384 همو،
روايـت  مرتبط است و بنا بر گزارش      » آب«و فرزند رستم، گرشاسپ نياي او در سنّت حماسيِ ايران هم با             

ـا           پهلوي ـتيزد    مـي  نُه شبان روز با گندروِ ديو درونِ دري ـايد    ) 261: 1390 ،روايـت پهلـوي   : رك(س كـه ش
  .اييِ دوزيستيِ اين يل باشد بر تواناي قرينه

ي ها چشمه غير از روايات ارمني و ايراني در حماسه /دريا /شود كه رابطة پهلوان با آب   ميخاطرنشان  
ـا          ،براي نمونه در داستانهاي نارتي    . شود ميديگر هم ديده     ـا بـه دني ـاالي دري : رك(آيـد   مـي  اوريزمق در ب
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Bowra, 1952: 95 (رودخانـة گنـگ اسـت    و بهيشمه پهلوان هندي و همت اي رستم، فرزند)دارا،: رك 
1391 :107.(  
ـان        ، رزم تر  يا به تعبيري دقيق    ها يكي از ويژگي  : نعرة سمهناك پهلوان  . 27 ـاي برخـي از پهلوان افزاره

) 92  و91: 1372 خالقي مطلق،:  در اين باره، ركاي براي اشاره(ي بسيار بلند و مهيب است  ها داشتنِ نعره 
ـابود      ميرا  آنهاشود و يا  مي ترس و برآشفتگيِ دشمنان و هماوردان     كه يا موجبِ   ـاه حّتـي ن گريزانـد و گ

، اوهان از فرزندانِ ساناسار آن چنان بانگ بلندي دارد كه در هفت شهر         دالوران ساسون در حماسة   . كند مي
ـاوميش   ميآن سوتر شنيده   ـا   مـي شود و او هنگام نعره زدن خود را در پوست هفت گ  از شـدت  پيچـد ت

ـاه روانـه شـود            ميوي زماني كه    ). 67ص  : رك(فريادش پاره پاره نشود      خواهد براي رهانيدنِ داويد از چ
ظاهراً در  ). 183ص  : رك(شنود   ميكشد كه داويد آن را در مسافتي بسيار دور در ژرفاي چاه              مي اي نعره

ـا بانـگ بـر     ي د  ا ويژگـي  /بعضي روايتهاي اين حماسه خود داويد نيز چنين توان         آورد  مـي ارد و هـر كج
ـتم          شاهنامهدر  ). 91: 1372 خالقي مطلق، : رك(رسد   ميآوازش به شهر ساسون       هـم از مهابـت نعـرة رس
و بانگ وي مشبه بـه صـداي   ) 128 و127 /113 /2: رك(ماند  ميشود و از كار  ميدست هماورد سست    

شـوند   مـي هوش   عرة گرشاسپ صد و چهل نفر بي      ، از ن  شاهنامه در روايات ايراني بيرون از       25.تندر است 
ـبان    بانوگشـسپ نامـه   و از فرياد رستم در      ) 38 /251: 1317 اسدي،: رك( رمنـد و تيـغ از دسـت         مـي  اس

ـا نعـره       ). 907 -903 /121  و 120: 1382 ،بانوگشسپ نامه : رك(افتد   ميلشكريان   ـا  امير حمزه هـم ب ي ه
ـانِ  اين كهجالب ). 206: 1362 ،حمزه نامه : رك(كند   ميهوش   گريزاند و بي   ميخويش دشمنان را      پهلوان

نيز بانگ بسيار هولناكي دارند و مثالً از قدرت صـداي بـرزو، نـوة               » رستمِ زال «رستم نژاد در روايت ارمنيِ      
: رك(رسـد   ميريزد و فرياد بيژن، نوة دختريِ رستم، از بن چاه به گوش تهمتن             ميرستم، دوازده تپه فرو     

  ).91: 1372 خالقي مطلق،
خاطر و خـشمناك اسـت و در عـين           مليك كه از داويد خردسال آزرده     : نوشيدنِ خونِ دشمن  . 28

خواهد كه داويد را بـه       ميترسد از دو تن از جنگجويانش        ميحال از زور بسيارِ او براي آيندة خويش         
تـا آن را بنوشـد و   از خونش براي او بياورند  ميكوه ببرند و سرش را از تن جدا كنند و جا  پشت هفت 
دهد وليكن خوردنِ خـونِ      ميدر حماسة ارمني اين كار روي ن      ). 104ص  : رك(آرام شود    مست و دل  

خـواهي و    از آيينهـاي كهـنِ كـين   -وايـت ارمنـي   يا قـصد ايـن كـار ماننـد ر    -دشمن پس از كشتن او  
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ارة دومزيـل در ايـن      براي اش ( هندواروپايي دارد    اي دهندة شدت نفرت از دشمن است كه پيشينه        نشان
زند و زماني كـه بـر    ميگودرز پيران را در نبرد تن به تن زخم ، شاهنامهدر  ). 138: 1375 كيا،: باره، رك 

 :رسد ميجان او  سرِ پيكرِ بي
  بخورد و بيالود روي اي شگفت    فرو برد چنگال و خون برگرفت        

 ) 4/ 131/ 2035(  
ـام خـون         شـهريارنامه براي نمونه در    . ون ايراني دارد  اين شيوة انتقام باز شواهدي در مت        ارژنـگ بـه انتق

ـار          سمك عيار در  ). 82: 1377 ،شهريارنامه: رك(آشامد   ميپدرش از خون سرِ دشمن       ـار ايـن ك  هـم دو ب
  ).396 /3؛ 305 /2: 1347 كاتب ارجاني،: رك(شود  ميانجام 
  

  نتيجه گيري
ـا  پژوهي اين است كه هماننـدي     له حماسه  در مطالعات تطبيقي از جم      ميروشِ درست عل   ـانِ  ه يِ مي

 طرح و بررسي شود و بدون داليل روشن و قراين استوار نظر ور كلّي در حد مشابهات و مقايسهمتون به ط
ـاد يكـي              . قاطعي دربارة تأثير و تأثّر داده نشود       ـال و بـه رغـمِ اعتق ـارة       با اين ح از پژوهـشگران ارمنـي درب

دانـد   مي، نگارنده محتمل    )24: 1380 باغداساريان،: رك (شاهنامه از   دالوران ساسون   حماسة تأثيرنپذيرفتنِ
 اساطيريِ واحـد و    - و الگوهاي حماسي   ها مايه بنكه در كنارِ بازگشت برخي از مشتركات اين دو متن به            

 سابقة كهـنِ    يي مانند ها  بنا بر شواهد و قرينه     -كه روايت يك متن از ديگري اخذ شده باشد          بي آن  -ديرين
ـتانهاي مّلـي     ـا       -نفوذ نامها و داس ـان ب ـنايي ارمني ـاهنامه  پهلـوانيِ ايـران در ارمنـستان و آش ـاميِ  ش ، رواجِ اس

، دالوران ساسـون  در روايات حماسة    » ديو سپيد «ي گذشته، بودنِ نامِ     ها  در ميان ارمنيان از سده     اي شاهنامه
ـاهنامه  با رستم و سهرابِ      تشابهات بعضي جزئيات داستان داويد و مهرِ كوچك        ـان غيـر        ش  و همـسانيِ پاي

تراژيك آن با پسند عمومي و غالب در روايات ايرانيِ الگويِ نبرد پدر و پسر يا دو خويشاوند نزديك، ذكر                    
نامهاي ايران، آذربايجان و تبريز در حماسة ارمني و نقش داستانيِ اين نواحي در آن، كاربرد صورت ايرانـي                   

 :Russell, 1379: در اين باره، رك( به جاي ساراسارِ ارمني براي يكي از پهلوانانِ اين متن شدة ساناسار

  . اقتباس شده استشاهنامهشايد شماري از مضامين و عناصرِ داستانيِ حماسة ارمني از ...  و) 50
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 حماسة   در فاصلة تكوينِ ساختار اصليِ     ها اگر حدسِ مذكور، درست و پذيرفتني باشد اين تأثيرپذيري        
ـال بعـد         - و زمان تدوينِ مكتوبِ آن     - است شاهنامه كه تقريباً به قدمت      -دالوران ساسون   كه چند صـد س

گزارانِ ارمني   اتّفاق افتاده است و در سالهاي طوالنيِ نقل و رواجِ شفاهيِ اين روايات، احتماالً داستان          -بوده
ـاهنامة ي  ها مايه بنبا توجه به داستانها و       ـان شـفاهي اسـت برخـي               فردوسـي و چ    ش ـان كـه ويژگـيِ بي ن

ـاقي             اند موضوعات را در نَقلهاي خويش وارد كرده        كه در تحريرهاي مكتوب و سپسينِ اين حماسه نيـز ب
  .مانده است

  يادداشتها
ـاك «ساسون به معناي    . 1 ـار و            ) 384: 1376زاده،   نـوري : رك(» هولن ـام شـهري اسـت كـه ساناس و ن

 ،حماسة جاويد دالوران ساسـون    : رك. كنند ميي در كنار چشمة عسل بنا       باغداسار دو پهلوان حماسة ارمن    
  .47  و46: 1347

تماسهاي (نستان و گرجستان    ايران، ارم «م؛  . النگ، ديويد : براي آگاهي كامل دربارة اين موضوع، رك      . 2
تهـران،   احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه،      ، گردآوري )وهش دانشگاه كمبريج  پژ (تاريخ ايران ،  »)سياسي

اشتراكات و روابـط فرهنگـي     « ؛ هويان، آندرانيك؛  648 -616ص  ، ص 1 /3، ج 1383 اميركبير، چاپ چهارم،  
ـان و ارمنيــان  ـال پــنجم، شــمارة  فــصلنامة مطالعــات مّلــي، »ايراني ؛ 218 -187ص ، صــ1383، بهــار 1، س

Chaumont, M.L, “Iranian Influences on Armenia”, Encyclopaedia Iranica, edited by 
Ehsan Yarshater, London and New York, Routledge & Kegan Paul 1987, vol. 2, pp. 
433- 438, Russell, J.R, Zoroastrianism in Armenia, Harvard University 1987, 
Schmit, R, “Influences in Armenia”, Iranica, vol. 2. pp. 445- 459.                                             

 يكي از شخصيتهاي حماسة ارمني، ايراني است و همو همسرِ جهان پهلوانِ نامـدار، داويـد،                 اين كه . 3 
 اجتماعيِ ايرانيان و ارمنيان است كه به اين صورت داستاني نمـود             -شود گواه ديگري بر رابطة فرهنگي      مي
  .يافته

گويد و او سـخن پهلـوان را در          ميم با رخش سخن     در داستان سغديِ نبرد رستم و ديوان نيز رست        . 4
  .253: 1377 قريب،: رك. پسندد مييابد و  مي

ـادي ناميـده       انـد   اسبي كه بـه ابومـسلم نـسبت داده         ابومسلم نامه در بعضي از تحريرهاي     . 5  خنـگ ع
در . ) مقدمـه  120 /1: 1380 طرطوسـي، : رك(شود و از پيامبران و اولياي گذشته، مردري مانده اسـت             مي
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ـاهنامه   : رك. ين طومار نقّالي هم اسب فرامرز، غراب، بارة نياي او سام است           تر كهن : 1391 ،طومار نقّالي ش
880.  
نوشيِ پهلوان آن چنان پر تكرار و ظاهراً براي افزودن بـر شـأن و شـكوه                 مضمونِ بسيارخواري و پر   . 6

بر  آنهاز كه سرگذشت و سيماي حماسيِ يك شخص مهم است كه گاهي به برخي شخصيتهاي تاريخي ني         
ـتانهاي پهلـواني       و يا با عناصـر و خـصوصيات مبالغـه          اساطيري پرداخته    -پاية الگوهاي حماسي   آميـزِ داس

 : خسرو و شيرين مثالً خسروپرويز به روايت نظامي در ه است؛درآميخته است نسبت داده شد
 يديچهل من ساغري در دم كش هر آن روزي كه نصفي كم كشيدي     

  )245: 1387 نظامي،(
) 243 -239 /20 /5: رك( است   شاهنامهاين موضوع مشابه داستانِ دلدادگي كتايون و گشتاسپ در          . 7

  .شود ميو در داستانهاي ايراني فراوان تكرار 
  .538 -535 /40 /2: 1386 فردوسي،: و نيز، رك. 8
همتا اسبي نبـود پـدرت را؟ مگـر او را     ينبود پدرت را؟ مگر كرّة جاللي ب      اي   مگر آذرخشِ آهنينه  «. 9

ميان بند زرين و خود طاليي نبود؟ به هنگام نبرد با گردنكشان مصري؟ مگر پاپوشي پوالدين نداشـت او؟                   
آهنـگ   چه آمد بر سر باالپوش مخملينش يا كه سيمين مهميز و زرين زينش؟ طبل و ساز و شيپور خوش                  

  ).161  و160: 1347 ،دالوران ساسون ةحماس(» زد به هنگام تاختن اسب در جنگ ميه
خواهد كه گرز نياكانيِ سام را       مي، زال در چهارده سالگي رستم از او         »رستم زال «در روايت ارمنيِ    . 10

ـاد       ميدر محوطة قصر بردارد و چون پهلوان جوان اين كار را انجام              ـادة        مـي دهد پـدر ش شـود و او را آم
  .60:  الف1381ساالر، اميد: استان، ركبراي اين د. يابد ميسلحشوري و نبرد 

فرو رفته است و فقط پهلـوانِ  ...) سنگ، تنة درخت، خُمِ قير و   ( سالح مخصوص در جايي      اين كه . 11
تواند آن را از آنجا بيرون بكشد از مضامينِ مربوط           ميافزار به او رسيده      صاحب سالح يا فرزندش كه رزم     

  .383 و 382:  ب1378 تي،سركارا: رك. به اسلحة ويژة پهلوان است
  .38 -35: 1386آيدنلو، : ي ديگر در روايات پهلوانيِ ايراني، ركها براي ديدن نمونه.  12
با مرحب در غزوة    ) ع( باذل مشهدي در توصيف جنگ امام علي       حملة حيدريِ مشابه اين موضوع در     . 13

ـتگان را     خندق آمده است كه پيش از آنكه حضرت ضربت خويش را بر حريف فـرود آ                ورنـد خداونـد فرش
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كند تا شهپرشان را سپر ذوالفقار كنند و مانع از نفوذ زخم آن تا گاوماهيِ زمين و كـشته شـدن اجّنـه            ميمأمور  
 :گيرند ميرا ) ع(گسترد و اسرافيل و ميكائيل دست و بازوي علي ميجبرئيل پر بر زمين . شوند

  پر بگشسترده بودكه روح االمين ولي يك وجب تيغ بنشسته بود       

  )154: باذل مشهدي، بي تا ( 
ي بررسي شدة آن نيست ها  و خالصهحماسة دالوران ساسوناين موضوع در ترجمة فارسيِ متنِ     . 14

ـالِ             تر ولي به دليل ارتباطش با اصلي      ـايد در يكـي از       ايـن كـه   ين پهلـوانِ ايـن حماسـه، داويـد و احتم  ش
  .شود مي ذكر شاهنامهوِ مضامينِ مشترك و مشابه با تحريرهاي متعدد آن باشد جز /گزارشها
15 . 

 ز سوداوه و گفت و گوي پدر مگر كم رهايي دهد دادگر             

  )2/ 241/ 579(  
نبرد پـدر   پاتر، آنتوني؛   : ستانهاي همانند رستم و سهراب در روايات مللِ مختلف، رك         ابراي ديدنِ د  . 16

ـالقي مطلـق،     110 -27ص  ، صـ  1384 ، محمود كمالي، تهـران، ايـدون      ة، ترجم و پسر در ادبيات جهان     ؛ خ
، 1372،  ، به كوشش علي دهباشي، تهران، مركز      گل رنجهاي كهن  ،  »يكي داستان است پر آب چشم     «جالل؛  

ـاطير       «؛ سلطاني گرد فرامرزي، علـي؛       98 -53ص  ص رشـد آمـوزش ادب     ،  »پدركـشي و پسركـشي در اس
داستان رستم  ؛ فردوسي، ابوالقاسم؛    22 -20، صص 1372، تابستان )33اپيپي(، سال هشتم، شمارة دوم      فارسي

ـاهنامه        و سهراب  ـاري،     19 و   18ص  ، صـ  1352،  ، تصحيح استاد مجتبي مينوي، تهران، بنياد ش  مقدمـه؛ مخت
  .227 -211ص ، ص1368، ، تهران، قطرهحماسه در رمز و راز ملّيمحمد؛ 
ـا اينـك            داويد را هي  «خوانيم   ميدر حماسة ارمني    . 17 چ گاه در طول حيات وحشت عارض نگشته ام

ام ليك يال تكاورم هيچ گاه       اين پسر به هولش انداخته بود و گفت درياهاي بسيار و رودهاي بسيار پيموده             
ـبم    مرطوب نگشته، هيچ گاه يلي چون من نبوده و حال به جويباري ناچيز رسيده              ام كه آب آن تا به سم اس

ـا  ام از دره  پـر بـرف گـذر كـرده    يها شود؟ از قلّه  ميته مرا چه    رسد لكن ترس برم داش     مين ي بـسيار  ه
ام  ام اما حال لب اين جوي ايستاده       ه نه در جنگ و نه در رزم نترسيده        ام هيچ گاه يلي چون من نبود       جهيده

ـا             ). 233  و 232ص  ص(» مرا رنگ به سپيدي گراييده     اين، مشابه گفتگوي رستم با خود در نخـستين نبـرد ب
  :سهراب است كه از روي درماندگي و شگفتي
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همــي گفــت رســتم كــه هرگــز نهنــگ      
ــپيد                        ــو سـ ــد رزم ديـ ــوار شـ ــرا خـ مـ
جــــواني چنــــين ناســــپرده جهــــان                      
بـــه ســـيري رســـانيدم از روزگـــار                         

  
 

  نديدم بدين سـان كـه آيـد بـه جنـگ           
ــروز   ــد امـ ــردي شـ ــدز مـ   دل نااميـ

ــام    ــه ن ــردي ن ــه گ ــان ن   آوري از مه
ــارزار    ــن ك ــر اي ــاره ب ــشكر نظ    دو ل

                   )2/ 172/ 674- 677(  

ظاهراً عالقه به پر صلح و صفا بودنِ عاقبت داستانهاي نبرد پدر و پسر غير از ايرانيان و ارمنيان در                  . 18  
 كه دو براند ها هيلده براند وراي نمونه در روايتي از داستانِ آلمانيِ ميان ملل ديگر هم وجود داشته است و ب 

كشد ولي در گزارش متـأخّرتري از        ميرود كه پدر، پسر را       مياز قرن نهم ميالدي و ناقص است احتمال         
 از هـر دو روايـت ايـن         اي بـراي خالصـه   . شناسند ميپدر و پسر همديگر را        )  م 13 مربوط به سدة  (آن  

  .165 و 164: 1378 ديويدسن،: ركداستان، 
جايگزين » ديو«گاوها، در مواردي     /دختران /در طرح داستانيِ كهن و اساطيريِ اژدهاي ربايندة آبها        . 19

ـان      شده و برخي از عناصرِ الگوي ديرين نظيرِ نقشِ نجات         » اژدها« بخشيِ ايزد، پهلوان يا شهريار نيـز همچن
ـاً دلباختـة دختـران اسـت و پـس از                باقي مانده است با اين تفاوت كه در          صورت داستانيِ جديد، ديو غالب

 اژدها، شواهد دريدن و خـوردن   تر كشد و برخالف نمونة كهن     ميرا به بند     آنهاربودن دوشيزگان حداكثر    
ـا   نيست اما در منظومه    شاهنامه كه در    -مايه بناين  . دختران سخت اندك است    ي پهلـوانيِ پـس از آن و        ه

ـارزلف، : رك(شـود    ميي ايراني به كرّات ديده      ها افسانه و   ها قصه ـار در     -)113 و   81،  46: 1376 م  دو ب
ـا                .  آمده است  دالوران ساسون حماسة   نخست، ربودن ديو سپيد، ارمغان را و كشتن مهر، ديـو را و ازدواج ب
 در غار و دوم، كشتن مهر كوچك، كوپ ديو را و رهانيدن چهل دخترِ زنداني         ) 79 -76ص  ص: رك(دختر  
  ).252 و251ص ص: رك(ديو 

رده اسـت و  در برخي از گزارشهاي اين داستان، شير كپي شاه دخت را ربوده و در غاري زنداني ك                . 20
  . 146  و145: 1383 كريستن سن،: رك. رهاند مي بهرام، دختر را زنده

  .213 :1391آيوازيان، : رك. است» كاتن آقبيور«نام اين چشمه در گزارشهاي ديگر . 21
  .برگرفته از افادات شفاهيِ ايشان. 22
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مشابه رابطة لغوي و معناييِ نام مادر رستم با آب، دربارة زووينار مادرِ ساناسار و باغداسار هم ديده                  . 23
  . Russell, 1379: 50: رك. است» بانوي رودخانه«شود و احتمال داده شده كه نام او به معناي  مي

ـا؛      : تم و اين رود، رك    براي بررسيِ رابطة رس   . 24 ـتم و هيرمنـد    «مطفّري، علـي رض ـان و ادب    ،  »رس زب
، 1389، پاييز و زمـستان      220، پياپي   53، سال   )نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز       (فارسي  

  .118 -107ص ص
25 . 

 بدرد دل و گوش غرّان هزبر چو آواز رستم شب تيره ابر                  

 )5/ 292/ 16(  
  كتابنامه

ـاني             «). 1313. (آبراهيميان، روبن  ـاني و آلم  مجلّـة   .»مقايسة داستانهاي حماسي ايران با داستانهاي حماسي ارمني و يون
  .688 -685ص ص. 14شمارة . 2سال . مهر
ـاب آن در             ماية بن«). 1384. ( سجاد آيدنلو،   ـاهنامه  اساطيري روييدن گياه از انـسان و بازت مجلّـة  . »ي و ادب پارسـ    ش

ص ص. پاييز). 150پياپي (شمارة سوم . سال سي و هشتم. دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
105- 132. 

با نظارت دكتـر  . شاهنامه پژوهي. »رزم افزار موروثي و سنگين پهلوان در سنّت حماسي ايران     «). 1386 . (_______
 .41 -31ص ص. دفتر دوم. آهنگ قلم: مشهد. محمدرضا راشد محصل

ـا ذكـر و بررسـي برخـي      (در ادب حماسـي ايـران   » ازدواج« و آيين مهم مايه بنچند «).  الف 1387 . (_______ ب
شـمارة  . سال چهـل و يكـم   . مجلّة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد        . »)ي تطبيقي ها نمونه
 .23 -1ص ص. بهار). 160پياپي(اول 
 .24 -11ص ص. بهار. شمارة سيزدهم. سال هفتم. مطالعات ايراني. »پهلوان بانو«).  ب1387 . (_______

 -141ص  صـ . سخن: تهران. از اسطوره تا حماسه   . »اسب دريايي در داستانهاي پهلواني    «).  الف 1388 . (_______ 
164. 

ـان        نشرية دانشكدة ادبيات و عل    . »هفت خان پهلوان  «).  ب 1388 . (_______  ـاهنر كرم  وم انساني دانشگاه شـهيد ب
 .27 -1ص ص. زمستان). 23پياپي (26شمارة .  دورة جديد).زبان و ادب(
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ـار        ،  »رويارويي و نبرد دو خويشاوند نزديك در روايات پهلواني ايران         «). 1389 . (_______  چـون مـن در ايـن دي
ـاحقّي و     به كوشش دكتر محمدرضا).جشن نامة استاد دكتر رضا انزابي نژاد  ( دجعفر ي ل، دكتـر محمـراشد محص 

 .188 -181ص ص. سخن: تهران. سلمان ساكت
 .سخن: تهران). برگزيدة شاهنامة فردوسي (دفتر خسروان). 1390 . (_______

پژوهـشگاه علـوم   : تهـران . ريشه يابي نامهاي خاص ارمني برگرفته از زبانهاي ايراني). 1381. (، ماريا)ترزيان(آيوازيان  
 .ني و مطالعات فرهنگيانسا

پژوهشگاه علوم انساني :  تهران .اشتراكات اساطيري و باورها در منابع ايراني و ارمني        ). 1391 . (_____________
 .و مطالعات فرهنگي

 .كتابفروشي بروخيم: تهران.  تصحيح حبيب يغمايي.گرشاسپ نامه). 1317. (اسدي، ابونصر
ـاهرخ      . تـن پهلـوان و روان خردمنـد       . »از ديدگاه قوم شناسي   داستان زال   «). 1374. (اسماعيلي، حسن  بـه كوشـش ش

 .228 -179ص ص. طرح نو: تهران. مسكوب
 .چاپ دوم. سروش: تهران. ترجمة دكتر جالل ستّاري. رساله در تاريخ اديان). 1376. (الياده، ميرچا

. كتاب پاژ . آبادي ترجمة محمود حسن  . »)ههشي در فرهنگ عامه و فقه اللغ      پژو(ببر بيان   «). 1372. (اميدساالر، محمود 
 .129 -117ص ص. ، تابستان9شمارة 
بنياد : تهران. جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ادبي. »خداوند اين را ندانيم كس«).  الف1381 . (__________

 .65 -55ص ص. موقوفات دكتر محمود افشار
 .43 -31ص ص. مه شناسي و مباحث ادبيجستارهاي شاهنا. »ببر بيان«).  ب1381. (__________

 .چاپ سوم. علمي: تهران. فردوسي نامه). 1369. (انجوي، سيد ابوالقاسم
 .علمي: تهران. تصحيح دكتر جالل متيني. كوش نامه). 1377. (ايرانشان بن ابي الخير

 .كتابفروشي اسالم: تهران. حملة حيدري). بي تا. (باذل مشهدي، ميرزا محمد رفيع
 .خود مولّف: تهران. شاهنامه و ارمنيان). 1380). (گرمانيك. ا(اساريان، اديك باغد

 .19 -6ص ص.  خرداد-، فروردين3 -1شمارة . سال دوازدهم. آينده. »ببر بيان«). 1365. (باقري، مهري
هنگستان زبان  فر: تهران. به سرپرستي اسماعيل سعادت   . دانشنامة زبان و ادب فارسي    . »ببر بيان «). 1384. (_______

 .703 -701ص ص. 1ج. و ادب فارسي
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. تصحيح دكتر روح انگيز كراچي). 1382. (بانوگشسب نامه

 .ققنوس: تهران. ترجمة منصور ياقوتي). 1391  ().شاهنامة كردي(برزونامه 
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ـارف بـزرگ   ةمركـز دايـر  : تهـران . المعارف بزرگ اسالمي  ةداير .»ي مقدس ها چشمه«). 1390. (بلوكباشي، علي   المع
 .337 -332ص ص. 19ج. اسالمي
 .ايدون: تهران. ترجمة محمود كمالي. نبرد پدر و پسر در ادبيات جهان). 1384. (پاتر، آنتوني

 .اساطير: تهران. ترجمة باجالن فرّخي. اساطير ژاپن). 1374. (پيگوت، ژوليت
: تهـران . به نثر فارسي از استاد گيورگيس آقاسي و دكتر الكساندر پادماگريان      ). 1347. (اسونحماسة جاويد دالوران س   

 .پيك
 .چاپ دوم. كتاب فرزان: تهران. تصحيح دكتر جعفر شعار). 1362 ().منين حمزه نامهؤقصة اميرالم(نامه حمزه 

. تبريز شكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاهنشرية دان. » فرامرزنامه-2مطالعات حماسي «). 1362. (خالقي مطلق، جالل
 .121 -85ص ص. تابستان و پاييز. 129 و128شمارة . 31سال 

: تهـران . به كوشش علي دهباشي   . گل رنجهاي كهن  . »يكي داستان است پر آب چشم     «). 1372 . (___________
 .98 -53ص ص. مركز

. سخنهاي ديرينه . »ي گريگور ماگيستروس  ها ر نوشته ي ايراني د  ها قطعاتي از اسطوره  «). 1381 . (___________
 .44 -25ص ص. افكار: تهران. به كوشش علي دهباشي

. سال سوم . حسنات. »)سنجشي كوتاه ميان هومر و فردوسي     (شاهنامه خردنامة ايرانيان    «). 1385 . (___________
 .13 -9ص ص. بهار. 9 و8شمارة 

ـارف بـزرگ     ةمركـز دايـر   : تهـران ). اسي تطبيقي شعر پهلواني   پديده شن  (حماسه). 1386 . (___________   المع
 . اسالمي

خـود  : تهـران ). گرمانيك. ا(اديك باغداساريان : ترجمه، مقدمه و حواشي   . تاريخ ارمنيان ). 1380. (خورناتسي، موسس 
 .مولّف
 .دفتر پژوهشهاي فرهنگي: تهران. رستم). 1391. (دارا، مريم

 .تاريخ ايران: تهران. ترجمة دكتر فرهاد عطايي. اعر و پهلوان در شاهنامهش). 1387. (ديويدسن، الگا
 .سخن: تهران. تراژدي در اساطير ايران و جهان). 1392. (ذبيح نيا عمران، آسيه و منوچهر اكبري

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. ترجمة مهشيد ميرفخرايي). 1390. (روايت پهلوي
. فارسي نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات. »شاهنامهزن ساالري در ازدواجهاي «). 1377. (ني، محمودروح االمي
 .180 -165ص ص. چاپ دوم. آگه: تهران
 .جامي: تهران. ترجمة كريم كشاورز. ي كرديها افسانه). 1390. (ب.رودنكو، م
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 .اساطير: تهران.  ترجمة عبدالحسين شريفيان.)ها داستانها و حماسه(جهان اساطير ). 1379. (روزنبرگ، دونا
 .چاپ سوم. دنيا: تهران. كوراوغلو در افسانه و تاريخ). 1377. (رئيس نيا، رحيم

 .توس: تهران.  ويرايش دكتر جليل دوستخواه).روايت نقّاالن(سهراب داستان رستم و ). 1369. ( زريري، مرشد عباس
اد دكتر سـج  : مقدمه، تصحيح و تعليقات   ). 1393 ().پيروِ شاهنامه از عصر صفويه     پهلواني و    اي منظومه( زرين قبا نامه  
 .سخن: تهران. آيدنلو

ـا  سايه. ») شاهنامه دربارة شيوة تصحيح     اي نكته(گرز نياي رستم    «).  الف 1378. (سركاراتي، بهمن  . ي شـكار شـده    ه
 .123 -113ص ص. قطره: تهران

ـايه . »لوان در روايات حماسي هندواروپايي    سالح مخصوص په  «).  ب 1378 . (________ ـا  س . ي شـكار شـده   ه
 .390 -363ص ص

 .25 -1ص ص. ي شكار شدهها سايه. »)ي در حاشية اسطوره شناسي تطبيقيتحقيق(پري «).  ج1378 . (________
 .249 -237ص ص. ي شكار شدهها سايه. »پهلوان اژدركش در اساطير و حماسه ايران«).   د1378 . (________

 المعارف  ةمركز داير : تهران. دانشنامة فرهنگ مردم ايران   . »باورها، آداب و مراسم ارمنيان    «). 1391. (سيموني، آندرانيك 
 .404 -397ص ص. 1ج. بزرگ اسالمي

 .چاپ دوم. چشمه: تهران. ترجمة علي اصغر سعيدي. ي جهانها گنجينة حماسه). 1385. (شاليان، ژرار
 .3ج. جيحون: تهران. ترجمة سودابه فضايلي. فرهنگ نمادها). 1382 (.شواليه، ژان و آلن گربران
 .چاپ دوم. 2ج. جيحون: تهران. ترجمة سودابه فضايلي. فرهنگ نمادها). 1384 . (_______________

 .پيك فرهنگ: تهران. تصحيح دكتر غالمحسين بيگدلي). 1377. (شهريارنامه
معين، قطـره و انجمـن ايـران شناسـي          : تهران. ه اهتمام حسين اسماعيلي   ب. ابومسلم نامه ). 1380. (طرطوسي، ابوطاهر 

 .فرانسه
 .خوش نگار: تهران. شميها  حاج احمد-به كوشش مصطفي سعيدي). 1381 (.طومار شاهنامة فردوسي

 .به نگار: تهران. سجاد آيدنلو: مقدمه، ويرايش و توضيحات). 1391. (طومار نقّالي شاهنامه
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران. تصحيح دكتر مجيد سرمدي). 1382. (فرامرزنامه

ـاري دكتـر محمـود            . تصحيح دكتر جالل خالقي مطلـق     . شاهنامه). 1386. (فردوسي، ابوالقاسم  ـا همك دفتـر شـشم ب
 . المعارف بزرگ اسالميةمركز داير: تهران. اميدساالر و دفتر هفتم با همكاري ابوالفضل خطيبي

 .افكار و ميراث فرهنگي: تهران. فرهنگ غرايب). 1384. (فضايلي، سودابه
 .جيحون: تهران. شبرنگ بهزاد). 1388 . (_________
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 .آگاه: تهران.  ترجمة كاظم فيروزمند).پژوهشي در جادو و دين( شاخة زرين). 1383. (فريزر، جيمز جرج
ـاووس  . مهر و داد و بهار . »پژوهشي پيرامون روايت سغدي داستان رستم     «). 1377. (قريب، بدرالزمان  به كوشش اميرك

 .262 -233ص ص. انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران. باالزاده
ـال   ).گوهر گويا ( پژوهشنامة زبان و ادب فارسي    . »بارة پهلواني در اساطير هندواروپايي    «). 1388. (، خسرو زاده قلي  س

 .122 -103ص ص. بهار). 9پياپي (شمارة اول . سوم
 .بنياد فرهنگ ايران: تهران. به كوشش دكتر پرويز ناتل خانلري. سمك عيار). 1347. (ني، فرامرز بن خدادادكاتب ارجا

 .طهوري: تهران. ترجمة منيژه احدزادگان آهني. داستان بهرام چوبين). 1383. (كريستن سن، آرتور
 .تك درخت: تهران. ادبيات شفاهي آذربايجان). 1388. (كريمي، م 
. پاييز و زمستان. 31شمارة . سخن عشق . »سخني در حماسة ملّي ايرانيان و ارمنيان      «). 1385. (ير جالل الدين  كزّازي، م 
 .123 -119ص ص

 .چاپ دوم. فرهنگ نشر نو: تهران. ترجمة مليحه كرباسيان. فرهنگ مصور نمادهاي سنّتي). 1386. (سي. كوپر، جي
 .مركز: تهران.  و نمايشهاي ايرانيها قهرمانان بادپا در قصه). 1375. (كيا، خجسته

 .نقره: تهران. تحقيق دكتر سيد محمدرضا جاللي ناييني). 1367. (گزيدة ريگ ودا
موسسة مطالعات اسـالمي دانـشگاه      : تهران. تصحيح دكتر سيد ضياالدين سجادي    . جهانگيرنامه). 1380. (مادح، قاسم 
 . دانشگاه مك گيل-تهران

 .چاپ دوم. سروش: تهران. ترجمة كيكاووس جهانداري. ي ايرانيها طبقه بندي قصه). 1376. (مارزلف، اولريش
ديگر  داغ گل سرخ و چهارده گفتار. »شاهنامهنشانهاي زن سروري در چند ازدواج داستاني «). 1383. (مزداپور، كتايون

 .208 -169ص ص. اساطير و مركز بين المللي گفتگوي تمدنها: تهران. دربارة اسطوره
ـان  . »شاهنامهي ساسونتي داويد و ها زنان در حماسه  «). 1387. (مشكنبريانس، ژيلبرت  ـال دوازدهـم  . فـصلنامة پيم . س

 .55 -38ص ص. زمستان). 46پياپي(شمارة چهارم 
 .خود مولّف: تهران. اسطورة قرباني). 1369. (مصطفوي، علي اصغر

ـاهنامه    10نقّالي  ( راسيابمن و رستم و گرز و اف      ). 1390. (مير كاظمي، سيد حسين    ـان ). داستان گران مايـه از ش :  گرگ
 .آژينه

شـعر  . »)بررسي تطبيقي موارد مشابه در اساطير و ادبيات ملل        (سياوش و سودابه    «). 1392. ( نحوي، اكبر و علي اميني    
 .166 -139ص ص. بهار). 15پياپي (شمارة اول .  سال پنجم).بوستان ادب( پژوهي
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ـال اول  . ايران شناخت . »اسامي خاص ارمني مأخوذ از حماسة ملّي ايران       «). 1374. (ينعلبنديان، گئورگ  . 1شـمارة   . س
 .139 -105ص ص. زمستان

 .چاپ دوم. هرمس:  تهران). باكو-بر اساس چاپ مسكو(نظامي خمسة ). 1387. (نظامي، نظام الدين الياس
 .چشمه: نتهرا. تاريخ و فرهنگ ارمنستان). 1376. (، احمدزاده  نوري

 .چاپ پنجم. علمي و فرهنگي: تهران. به اهتمام حبيب يغمايي. قصص االنبيا). 1386. (نيشابوري، ابواسحاق
 .فرهنگ معاصر: تهران. ترجمة دكتر رقيه بهزادي. فرهنگ نگاره اي نمادها در هنر شرق و غرب). 1380. (هال، جيمز

 .اساطير: تهران. ترجمة مرتضي ثاقب فر. تاريخ هرودت). 1389. (هرودت
 .چاپ هشتم. علمي و فرهنگي: تهران. ترجمة سعيد نفيسي. اديسه). 1370. (هومر

: تهران. داستان پيامبران در تورات، تلمود، انجيل و قرآن و بازتاب آن در ادبيات فارسي             ). 1387. (يزدان پرست، حميد  
 .چاپ سوم. اطّالعات
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