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  سخن ترجمان
  

در اين اثر كه به حماسه هاي ارمني و ايراني تخصيص دارد، مسايلي 
ايراني مورد بحث قرار مي گيرد و موتيوهاي -از مناسبات ادبي ارمني چند

حماسي و افسانه اي پارسي منعكس شده در منابع ارمني در مراحل تطبيقي 
  تاريخ ارمنستان و ايران بيان مي گردد.

سال پيش ترجمه نمود اما چاپ و انتشار آن تا   30ترجمان اين اثر را 
  .كنون امكان پذير نگرديده بود

اكنون جاي بسي خوشبختي است كه نشر اين اثر ميسر گرديده و 
  ترجمان آن را به دوستي دو ملت ايران و ارمن پيشكش مي نمايد.

  
  اديك باغداساريان

   2014-تورنتو 1393ماه  رديبهشت ا
edbagh@yahoo.com 
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  نگارندهپيشگفتار 
  

، تحقيقات و »شاهنامه«در مورد ابوالقاسم فردوسي و حماسه ايراني 
بررسي هاي عديده و گوناگوني نوشته شده است. در آنها اصوالً اطالعات 
مربوط به زندگينامه شاعر، منشاء حماسه، اهميت اجتماعي و تاريخي آن، 

جه ، جهانبيني شاعر، فصاحت لهنمايشيو  ييمحتوا نظامويژگي هاي شخصيتها، 
و ساير مسايل مطرح و بررسي مي گردند. اينها بطور مفصل در آثار ف. 

ارمستتر، ت ت. نولدكه، ه. اتهه، اسپيگل، س. نازاريانتس، اي. زينوويف، ي. د
ك. ترور، ي. ، ، مارو، يدبارتول .. براون، آ. كريستنسن، آ. كريميسنكي، وا

ه. اربلي، شيبلي نومان، برتلس، م.ن. عثمانف، اي. براگينسكي، س. گيوزاليان، 
. عيني، م. زندي و سايرين صه. اصفهاني، ر. شفق، ز. صفايي، س. نفيسي، 

مورد بررسي قرار گرفته اند. ليكن در فردوسي شناسي مسايل مبهمي وجود 
-روابط ادبي ارمنيو ت امناسب دردارد كه بررسي برخي از آنان مي تواند 

اس روايات افسانه اي و حماسي ايراني ايراني سخني جديد مطرح نمايد. ما انعك
ط فردوسي را در ادب ارمني، بررسي تطبيقي حماسه هاي ايراني و طوسابداعي 
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و توضيح ارتباطات آن، تفسير » زال-رستم«ارمني، ارزيابي داستان مردمي 
در مقايسه با منابع ارمني و  ارمنيانگفتارهاي فردوسي مربوط به ارمنستان و

  ريم.غيره را مد نظر دا
در زمينه فردوسي شناسي، برخي كوششهايي نيز فقط در جهت ترجمه 

، بررسي موتيوهاي داستاني ارمنياندر مورد » شاهنامه«اطالعات محفوظ در 
ايراني منعكس شده در كتب تاريخ آگاتانگغوس و بوزاند مورخين ارمني، 

هاك مورد افسانه آژدا دردر شعر ارمني و تحقيق » شاهنامه«توجيه اوزان 
  ط موسي خورني صورت گرفته است.طوسبيوراسب نقل شده 

در » شاهنامه«آراكل ساروخان اولين شخصي بود كه بر روي اطالعات 
فردوسي و موسي «توجه مبذول داشته است، او در كتاب  ارمنيانمورد 
در وين، قطعه اي از همكاري نظامي خسرو  1936بسال  همنتشر شد» خورني

) و موشغ ماميكنيان سپهساالر ارمني را ارائه داده 628-590پرويز ساساني (
گويا بدون هيچگونه تغييري در نزد مورخين ارمني «را  كند كه آن اضافه مي
  .1»مي يابيم

و موجود  ارمنيانپس از آ. ساروخان، در خصوص اطالعات مربوط به 
پرتوي جديد افكند. او  نامدارهراچيا آجاريان، ارمني شناس » شاهنامه«در 

در آن قطعاتي از  ورا در ايروان منتشر » فردوسي«كتاب كوچك  1942بسال 
  را همراه با ترجمه سطر به سطر ارمني ارائه داده است. » شاهنامه«متن 

ط موسي خورني مطالب نسبتاً طوسدر باره افسانه آژداهاك نقل شده 
  .بسياري در ادبيات ارمني شناسي نوشته شده است

                                                           
  .26، ص 1936موسي خورني. وين:  آ. ساروخان. فردوسي و - ١
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داستانهاي قديمي «، پروفسور مگرديچ امين، اثر 1850سال در 
چاپ رساند و در آن به موازات موضوعات گوناگون ه را در مسكو ب» ارمنستان

خورني را نيز » ارمنيانتاريخ «كتاب ياد شده در» از افسانه هاي پارسي«بخش 
 هشد مورد بررسي قرار داده است. م. امين در كتابش افسانه آژداهاك نقل

ي فردوسي را به » شاهنامه«موجود در » ضحاك«ط خورني و فصل طوس
موازات يكديگر قرار مي دهد و براي نخستين بار در ارمني شناسي باعث 
نوآوري جالب توجه اي مي گردد. او آشكار ساخته است كه هر دو مولف نيز 

آژداهاك  يك افسانه را روايت كرده اند و قهرمانان آنها همان شخصيتها هستند،
. م. امين براي استفريدون  -، آفريدونهرودن وخورني، ضحاك فردوسي 

اين قانون زباني را  ،در واقع دگرگون شده فريدون است هرودناثبات اينكه 
بيان مي كند كه براساس آن كلمات ارمني به عاريت گرفته شده از فارسي كه با 

تبديل مي شوند. او براي اثبات گفته اش،   هرشروع مي شوند در ارمني به  ف
 كند كه درفريدون، فرمان، فرشته و ساير كلمات را بعنوان مثال ذكر مي 

  ارمني بصورت هرودن، هرامان، هرشتاك و غيره مورد استفاده قرار دارند.
 يگور، گردر. اشتاكلبرگ، گوتشميپس از م. امين، افرادي چون 

و سايرين در خصوص افسانه آژداهاك نقل  انخاالتيانتس، ن. مار، ن. آكيني
ط موسي خورني به بررسي پرداخته اند. اين دانشمندان معتقدند كه طوسشده 

ط خورني به مطلب مذكور بوسيله طوسمطلب بيان شده در مورد آژداهاك 
فردوسي تشابه بسيار وارد و براي اثبات نظريه خود مدارك متعددي ذكر نموده 

 ارائه اسزيان محقق نيز در باب اين افسانه چنين تفسيرياند. اخيراً ب. چوگ
  نموده است.
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ارمني به بررسي ساير روايات پارسي مورد  پژوهشگرانبرخي از 
استفاده خورني پرداخته اند. اكثر آنان مسئله مربوط به عصر پدر تاريخ و 

 براي نمونهموثقيت تصنيعات وي را مورد تحقيق و تتبع قرار داده اند. 
اشكانيان ارمني و تاريخ «تحت عنوان پروفسور گ. خاالتيانتس در اثر خود 

در جهت حل مسئله موثقيت و  كوششهايي (به زبان روسي) »موسي خورني
پارسي بعمل آورده. او نه تنها » راست سخن«موسوم به  بارسومهاعتبار تاريخ 

ع خود از آن ياد زمره مناب در اين كتاب بلكه تاريخ خوروهبود را نيز كه خورني
امر جعلي مي كند، جعلي مي داند. به نظر گ. خاالتيانتس خورني به چنين 

را در پشت پرده ابهام » كارنامه اردشير بابكان«شده تا منبع اصلي خود،  متشبث
قرار دهد. او با چنين انديشه اي قصد داشته مسئله اعتبار عصر حيات خورني را 

از سده پنجم به سده هشتم يا نهم منتقل نمايد  نيز زير سوال قرار دهد و او را
  ) تنظيم گرديده است.658-590در زمان خسرو پرويز (» كارنامه«زيرا 

آراكل ساروخان نيز بر اساس منابع پارسي مورد استفاده خورني، وي 
با » فردوسي و موسي خورني«را مولف دوره متاخر مي شناسد. او در كتاب 

ريخي، سعي نموده تا مسئله مربوط به منابع پارسي تفسير يكطرفه داده هاي تا
در حين بازگويي افسانه هاي ايران، « پدر تاريخ را روشن سازد و نشان دهد كه 

در دسترس داشته كه را ط دانشور طوس(نامه پادشاهي) تصنيفي » خداينامه«
چنان تاريخي نيز او در  تا ساهاك باگراتوني آنرا به وي داده و سفارش نموده 

  .1»باره ارمنيان بنگارد

                                                           
  .41، ص 1936آ. ساروخان، فردوسي و موسي خورني. وين:  -١
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آ. ساروخان با اعتقاد راسخ به اينكه اين مطالب تاريخ م. خورني 
ابداعي او نيستند، عصر پدر تاريخ را سده هفتم دانسته و چنين استدالل نموده 

مجموعه يا اثر پارسي كه منبع و انگيزه خورني بوده در زمان يزدگرد دوم «كه 
  ». فوت نمود 651كه در سال  است وجود داشته

برخي كوششها نيز در ادبيات ارمني شناسي در زمينه بررسي موتيوهاي 
داستاني ايران موجود در آثار ساير مورخين ارمني صورت گرفته است. در اين 

 1897سال ه توجه خود را معطوف نمود. او ب گلبركنخست ر. اشتاخصوص 
هميت مورخين ارمني براي ايران سخني چند در باب ا« گفتار خودكتاب در 

) را انتشار داده كه در آن مدارك جانبي در 586-582(صفحه » عصر ساساني
ر. خصوص مسائل مربوط به اين امر را بصورت برگردان مطرح ساخته بود. 

را در سطح عالي ارزيابي  اتسيدر اين گفتار بخصوص يزنيك كوغب لبرگكاشتا
اطالعات پرارزشي در مودر آيين » فرقه ها رذ«در كتاب  زيرا اونموده است 

  ايران عصر ساساني نگهداري كرده است.
آكادميسين كاراپت مليك اوهانجانيان با كوششهاي خود به روشن 
نمودن و تبيين موضوعات افسانه اي و حماسي پارسي موجود در تاريخنويسي 

ل منتشر شده در سا» فردوسي«ارمني كمك شاياني نمود. او در مجموعه 
و تاريخنويسي فردوسي و موتيوهاي ايران در شاهنامه «بررسي مفيد  1934
يادگار «را بچاپ رسانيد. او در اينجا قصد داشته توضيح دهد كه  »ارمني
كارنامه اردشير «و (نامه پادشاهي) » نامهيادخ«(يادنامه زرير)، » زريران

                                                                                                                              
و تاريخنويسي ارمني، » شاهنامه«ك. مليك اوهانجانيان. فردوسي و موتيوهاي داستاني ايران در  - ١

  .28، ص 1934، ايروان: »فردوسي«(مجموعه) 
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در » اهنامهش«(نامه كارهاي اردشير بابكان) يعني منابع پهلوي  »بابكان
ط طوستاريخنويسي قديمي ما چگونه توازي و تطابق داشته و نخست 

ط فردوسي چگونه مورد استفاده و تحليل قرار طوستاريخنويسان ارمني و آنگاه 
  گرفته اند.
ك. مليك اوهانجانيان با آغاز مقايسات خود از آگاتانگغوس شروع  

در بين ارمنيان پيش از » كارنامه«نموده چنين مي يابد كه بازگويي ارمني 
كتبي پهلوي در ايران موجود بوده و بازگويي ارمني مسلماً » كارنامه«ويرايش 

در واقع » امهكارن«در ويرايش اوليه آگاتانگغوس وجود داشته است و واقعيات 
-آن حلقه هاي زنجير طويل را تشكيل مي دهند كه با آنها مبارزه ديرينه ارمني

ساسانيان آغاز مي گردند  باايراني و به بيان بهتر اشكانيان ارمني سپس فئودالها 
  . 1»دندر داستان قديمي ما تشريح مي شو اين گونه و

يادگار «تاني ك. مليك اوهانجانيان با بررسي انعكاس موتيوهاي داس
اينها يا موتيوهاي عمومي «در تاريخ بوزاند چنين معتقد است كه » زريران
نفوذ كرده كه از ايران به جامعه ارمني  دارند ايراني منشاء و يا هستند داستاني

 سرانجامو  منضم گشتهبه افسانه و داستان ارمني و رنگ و بوي محلي يافته 
  ». ماهيت ارمني يافته اند

وتيوهاي داستاني ايران در تاريخنويسي ارمني را، محققيني انعكاس م
چون ك. كستانيانتس، م. آبغيان، ت. آودالبگيان، استپان مالخاسيانتس، ه. 
ماركوارت، ر. آبراهاميان، م. تيراكيان و سايرين مورد توجه قرار داده اند. اگر 

                                                           
و تاريخنويسي ارمني، » شاهنامه«ك. مليك اوهانجانيان. فردوسي و موتيوهاي داستاني ايران در  - ١

  .28، ص 1934، ايروان: »فردوسي«(مجموعه) 
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ندارند ليكن  مستقيمارتباط چه آثار پژوهشگران ارمني با بررسي مسئله مزبور 
  گهگاه اطالعات جالبي ارائه مي دهند كه از حوزه توجه ما دور نمانده اند.

* * *  
بررسي تطبيقي حماسه هاي دو ملت در تاريخ مناسبات فرهنگي ارمني 
و ايراني حائز اهميت اساسي است. صرف نظر از آن، تا كنون، در اين زمينه 

. اين امر را نمايندگان مكتب 1هيچگونه كوشش خاصي صورت نگرفته است
استعاري ارمني، گر. خاالتيانتس، ب. خاالتيانتس و گ. هوسپيان در جريان 

مد توجه قرار داده و نظريه » رستم و زال«بررسي بازگويي هاي ارمني داستان 
هاي بسيار عجيب و متناقضي ارائه نموده اند. پروفسور گر. خاالتيانتس سعي 

ايراني بر روي روايات مردمي ارمني تاثير » هنامهشا«نموده اثبات كند كه 
ژرفي نهاده است. او براي اثبات نظر خويش داويت ساسوني را با رستم مقايسه 
كرده با ادامه بيشتر مسئله بدين نتيجه رسيده كه پيلتن ارمن همان رستم تغيير 

او  .ه استكه بصورتي الگويي براي قهرمانان ملل قفقاز در آمد استاسم يافته 
  مي نويسد:
كامالً نه ماهيتي شخصيت داويت ساسوني، قهرمان اصلي منظومه با «
معرفي مي گردد. در آنجا ما بسياري از خطوط مشخصه و تيپيك را مي  متفاوت

ط آنها متمايز مي شود. و اينكه با طوسيابيم، كه حماسه ايراني بطور كلي 
روايات ساير ملل قفقاز بيگانه نيست، مللي كه توام با ارمنيان با ايجاد ارتباط با 
ايران در شرايط يكسان سياسي ديده شده اند. در ضمن، تاثير روايات ارمني در 
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و نيرومند  نواحي دورتر از قفقاز، در خارج از مرزهاي قلمرو حكومت مطلق 
  .   ...»گسترش يافته است  ايران

 داشت باگرات خاالتيانتس از اين نظريه اشتباه دفاع نمود. او سعي
ارمنيان بعنوان ملتي كوچك هيچ چيز مختص بخود ارائه نداده «كه  دنماي اثبات
درهاي پرديس اسرار آميز خود را در «و اينكه شرق به همت پارسيان » اند

تخيل ه اي دعوت كرده است، جايي كه برابر آنان گشوده و به دنياي افسان
  دامن طبيعت غني شرق شكوفا گشته است. چنان عظمت درابشري ب

طبيعي است كه حتي روايات تاريخي ما همچون «او مي نويسد: 
داويت، از تاثير همسايه مبرا نمانده اند، شخصيت برجسته اي چون رستم، به ملل 

م جديد مي توانست دستخوش مختلف  قرون بي انتها تعلق دارد، بحق كه نا
فراموشي گردد و يا با قهرمانان جديد جاي خود را عوض كند، ولي پيكر پيلتن 
او، بدون شك در ملت ارمني زنده و بعنوان نمونه حاضري در خدمت دليران 
نوين بود. تقوا، عدم سودجويي و نيكي او توام با نيروي غير قابل شكست، بايد 

بلكه ملل همسايه را نيز جلب مي كردند. داستان نه تنها همدردي ملت پارس 
پارسي است، نحوه جنگها، سالحها، ريشه  حماسهتاثير  تحتحماسي ارمني تماماً 

كن كردن درخت، ماندن در اعماق چاه ها، ستيز با ديوان، جنگ پدر و فرزند و 
  . 1»غيره يكسانند

و » دالوران ساسون«در مورد شباهتهاي موجود ميان حماسه 
گارگين هوسپيان نيز سعي در تبيين استعاري كرده است. او بسال » شاهنامه«

ط ي. طوسمنتشره » جريده قوم شناسي«در شماره هاي هفتم و هشتم  1902
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 د كهانرا بچاپ  رس» رستم و زال«يكي از روايتهاي ارمني داستان  ،الاليان 
انتشار يافت. او در تحليل كتاب  نيز در كتابي مجزا 1905در سال  ن اثرهما

سعي در اثبات نقش درجه اول فولكلور ايراني نه تنها در خلق ادبيات شفاهي 
ارمنيان «ملت ارمني بلكه يك رشته ملل ديگر نموده است و اشاره مي كند كه 

و ميل دارد قانع كند  »با همجواري با پارسيان از تمدن آنان متابعت نموده اند
تاثيرات مذهب زرتشتي پارسي نه تنها در اساطير ارمني بت پرستي بلكه در «كه 

  . 1»تاريخنويسي دوران مسيحت نيز قابل توجه اند
تأكيدهاي گ. خاالتيانتس، ب. خاالتيانتس و گ. هوسپيان بدون شك 

ارتس، غلط و بي اساس هستند. دانشمنداني چون الفارگ، اسپنسر، تيلور، و
مورگان، مك لنان، هوسپ اوربلي و سايرين اثبات كرده اند كه عناصر 
اساطيري براي كليه ملل جهان عموميت دارند و اينكه سوژه هاي فولكلوريك، 
شباهتهاي رويدادها و شخصيت ها نه به علت قرض گيري و استعار بلكه در اثر 

  شرايط يكسان مراحل تاريخي بوده اند.
تسلط بر سنگ، آتش و فلز در «بلي نوشته است: آكادميسين ه. اور

شرايط يكسان و اعصار مختلف در بخشهاي گوناگون كره زمين مسير تحولي 
يكساني پيموده است. تفكر انسان كه منوط به تحول زندگي اقتصادي اوست و 
در جريان تحول خود در اقصاء نقاط جهان به شكلهاي متشابه شخصيتهاي 

تشابه و با روايات منعكس كننده مبارزه اين شخصيتها ظاهر متشابه، افسانه هاي م
، حيوانات در برابر طبيعتاين افسانه ها روايات مبارزه انسان  است.گرديده 
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درنده و انسان سينه به سينه در بين نسلها چرخيده و تعريف شده، اغلب به طور 
  . 1»شگفت آوري به اشكال متشابه به زمان ما رسيده اند

نان ه. اوربلي به اينجا منتج نمي گردند كه ملتها ارزشهاي از اين سخ
فرهنگي خود را مبادله نكرده اند و لذا در علوم زباني ملل، روش قياسي را بايد 

  ضد علمي و غير قابل قبول دانست.
از سده هفتم ق.م. بررسي نمود ه است كه آكادميسين هراچيا آجاريان 

سال تمام با اقوام ايراني  1600م)، ارمنيان -11 تا عصر فردوسي (سده
سال آنها يا بطور مستقيم  900همسايگي و همجواري داشته اند. از اين مدت 

   .2بوده اند وابسته يتحت سلطه پارسيان بودند و يا در تابعيت آنان داراي حكومت
منابع اوليه گواهي مي دهند كه در سراسر اين دوران، ارمنيان در 

يغيشه پارسيان هرگز در سطح پايين تري از پيشرفت قرار نداشته اند. با مقايسه 
سال پيش  1500وفادار وارتان ماميكنيان سردار ارمنيان، بيش از  پيكارگر و دبير

مطالبي در مورد نقش عظيمي كه ارمنيان در زندگي ملل ايران ايفا نموده اند 
ور در سرزمين ايران چنان گفته او، ارمنيان در زمان پادشاه شاپه نوشته است. ب

در كليه شهرها كليساهايي بر پا مي كردند كه باشكوه  وبي هراس و آزاد بودند 
و جالل خود حتي از قصرهاي پادشاهي پيشي مي گرفتند. آنها محلهايي موسوم 
به شهادتخانه مي ساختند و همانند كليساها تزيين مي كردند و در تمام جاها 

  مي ساختند.  ديرها و خانقاهها بر پا

                                                           
  .108-107. ص 1956ه. اوربلي. حماسه قهرمانان ارمني. ايروان:  - ١
  .222، صفحه 1940ايروان: ه. آجاريان. تاريخ زبان ارمني. بخش يكم.  - ٢



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ١٦ شاهنامه و منابع ارمني                                          

يغيشه آنگاه اشاره مي كند كه اگر چه شاپور بناي سختگيري در قبال 
ارمنيان نهاد و بسياري از آنان را گرفته شكنجه داد و بسياري را نيز بقتل رساند، 
ولي وي پشيمان شده خود بخود خسته شد و نتوانست از جمعيت ارمنيان بكاهد. 

تا هيچكس آنان (ارمنيان) را اذيت نكند  بعالوه، او به مغان و مغبدان امر كرد
  .1»بلكه هر يك از آنها بدون ترس و هراس بر عقيده خويش استوار بماند

اوضاع در سده پنجم چنين بود و در سده هاي آتي نيز چنين ادامه 
  يافت. 

ساير نمايندگان مكتب استعاري گ. خالتيانتس و ب.  نظراتاگر 
مدارك موجود امكان پذير  پايهعكس آن بر  يم، اثباتكنخاالتيانتس را دنبال 

با  . ليكناست كه حماسه ارمني بر نوع ايراني تاثير نهادهبدين معني خواهد بود 
نتيجه اي عايد ارمني شناسي و ايران شناسي نمي شود. واقعيت اين  اين كار

با اسكلت اجتماعي خود با ملت » دالوران ساسون«است كه حماسه ارمني 
با حاالت فكري اقوام ايراني تطابق و هماهنگي دارد. از اين » شاهنامه«ارمني و 

اي يكي از ط آكادميسين ك. مليك اوهانجانيان برطوسحيث ديباچه نوشته شده 
» فردوسي«مجموعه  در 1934كه در سال » زال -رستم«داستان روايات ارمني 

  .بود ، قابل توجه استبچاپ رسيده 
مسايلي كه اين دانشمند نامدار مطرح و حل مي كند جاي هيچگونه 

همان » زال-رستم«شكي باقي نمي گذارد. او عادالنه اشاره مي كند كه داستان 
ما، كه » دالوران ساسون«ه و رواج داشته كه حماسه قدر در ارمنستان اشاع

را » زال-رستم«گويندگان داستان ما با استثنايي جزئي، هر يك از شاخه هاي «
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مي  روايت  كرديمي دانند و آنچه را كه مي دانند، هم به زبان ارمني و هم 
  ». »كنند

 البته ديباچه آكادميسين ك. مليك اهانجانيان تمام مسايل مربوط به
را حل و فصل نمي كند. مولف خود اشاره » زال-رستم«ايراني -داستان ارمني

كرده كه چنان مسئله اي را در برابر خود نديده است. او قصد داشته است تنها 
و داستان » دالوران ساسون«تشابهات چند موتيو و رويداد حماسه ارمني 

مفصل آتي آنها  ايراني را ارائه دهد كه بنظر او بررسي-ارمني» زال-رستم«
كمك شاياني » دالوران ساسون«به حل مسئله منشاء و شكل گيري داستان «

  . 1»خواهد نمود
در مورد بررسي تطبيقي حماسه هاي ارمني و ايراني، م. آبغيان و ه. 
اوربلي نيز سخن رانده اند. درست است كه آنها نيز اين مسئله را موضوع 

ار خود نظرات ارزشمندي ارائه داده اند بررسي مجزايي نكرده اند، ليكن در آث
  كه ما آنان را در كتاب حاضر مد نظر گرفته ايم.

* * *  
بع ما  بررسي خالصه ادبيات مربوط به موضوع مورد نطرپس از مطالعه 

قانع شد كه كارهايي كه تاكنون در زمنيه بررسي تطبيقي  آساني مي توان
حل كليه  دراهات مبرا نبوده، انجام شده اند از تناقضات و اشتب» شاهنامه«

 نگارندگان كتاب هاي ياد شدهند. بايد گفت كه ناتوان هستمسايل مربوط به آن 
را مطرح نكرده اند. اثر حاضر نيز ادعاي جوابگويي به كليه  اينگونه مطلب

مسايل مربوط به شاهنامه را ندارد و تنها مجموعه اي از برخي مسايل مبهم را مد 
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رابطه با بررسي تطبيقي مناسبات فولكلوريك و ادبي ملل ارمني نظر دارد كه در 
  است.مطرح و ايراني 

مورد توجه بوده است. انگيزه آن نامه  1954نگارش اين اثر از سال 
نوشته  1876ارمني از ايران بوده كه در دسامبر  بزرگيست تارسالي رافي رمان

ستان به تهران وارد شده . وي در آنجا راجع به منوچ پارسي كه از هندوبودشده 
  »خورني تاريخ« مي دهد، او شخصي بود كه با شوق فراوان ارائه بود اطالعاتي 

ارمني را كه مي توانستند نقاط تاريك تاريخ باستاني ايران را  ساير تواريخ«و 
  . دموضوع تتبعات خود قرار دا ،روشن سازند 

نيز بايد از منوچ ما «رافي در پايان نامه اظهار تمايل مي كند كه 
متقابالً شروع به  يات خودادبزبان و و   سرمشق گرفته به منظور استغناء تاريخ

  . 1»زبان و آداب آنان كنيم ،مطالعه ادبيات گبرها (پارسيان آفتاب پرست)
در آن زمان، وقتي كه تازه به گردآوري مطالب پرداخته بوديم چنين 

نيست. ولي وقتي كه با منابع چند  بنظر مي رسيد كه انجام چنان كاري دشوار
زباني و متفاوت و متنوع مربوط به موضوع آشنا شديم، آنگاه به سنگيني بار 

كه محتاج زمان و نيروي فراوان بود. بويژه عدم وجود زيرا اين اثر پي برديم، 
مي توانست از  و پديد آوردن آنبود  پژوهش چنين اثري باعث دشواري
بررسي فردوسي و  «قع گردد. تنها كتاب موجود بسياري از جهات مفيد وا

بقلم آكادميسين  »تاريخنويسي ارمني«و » موتيوهاي داستاني ايران در شاهنامه
  ك. مليك اوهانجانيان بود كه راهنماي خويش نموديم. 
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* * *  
مناسب ديده ايم كه نخست به اختصار در مورد پژوهش  ايندر 

را مورد ارزيابي » شاهنامه«كوشيده ايم زندگاني فردوسي سخن بگوييم آنگاه 
د. روشن گرد خوانندهبراي  ه در فصلهاي بعدي شد قرار دهيم تا مسايل مطرح

آن را  "بودن مردمي"در حين ارزيابي اين يادگار عظيم و با شكوه ادبي، مسئله 
سعي كرده ايم اين نظريه موجود در فردوسي شناسي  و مطرح و بررسي نموده

بعنوان » شاهنامه«ز طرفداران بسيار دارد رد كنيم كه بر اساس آن را كه تا امرو
اثري مربوط به قشرهاي اشرافي حاكم در ايران عصر فئوداليسم تلقي مي 

  گردد.
به بررسي تطبيقي اطالعات موجود در  پژوهشفصل سوم اين 

اختصاصي دارد كه براي آن از منابع  ارمنيانراجع به ارمنستان و » شاهنامه«
  دي سود گرفته ايم. متعد

 هروايات افسانه اي حماس فصل بعدي كتاب به بررسي انعكاس هاي
ي ايران در ادبيات ارمني قبل از فردوسي مي پردازد. در آنجا ما نظريه جديد

 خورني حقيقاً وجودط طوسياد شده » نراست سخ«مطرح مي سازيم كه كتاب 
بعدها ويرايش  و بودراني داشته است كه منبعي شامل تاريخ پادشاهان قديم اي

اثبات اين نظريه  باقرار گرفته است. » كارنامه اردشير بابكان«شده تحت عنوان 
سعي نموده ايم تا شك و ترديد مربوط به موثقيت منابع تاريخ و عصر خورني 
را كه گوتشميد، ن. مار، ن. آدونتس، آ. ساروخان، كر. خاالتيانتس و سايرين 

  .نماييم منتفي ، پيش كشيده اند
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در همان فصل مكان خاصي به بررسي تطبيقي افسانه آژداهاك 
بيوراسب كه بوسيله خورني بيان گرديده اختصاص دارد. با ارائه نظري جديد بر 

خورني، ما نتيجه گرفته ايم كه پدر تاريخ نه تنها » از افسانه هاي پارسي«بخش 
آژداهاك اما ديگري  يك بلكه دو افسانه حفظ نموده است، كه يكي از آنها به

صورتهاي ببه بيوراسب مربوط است كه براي مولفين عرب و فردوسي 
  شناخته بود. شيدسب، بوداسبدگرگون يافته 

دالوران «و حماسه ارمني » شاهنامه«مكان بزرگي به در اين كتاب 
اختصاص يافته كه » زال-رستم«ايراني -تهاي داستان ارمنييو روا» ساسون

  اين اثر را تشكيل مي دهد.بخش اصلي برنامه 
دالوران «ما ، براي رد نظريات اشتباه نمايندگان مكتب استعاري 

و حماسه هاي ملل ديگر را با هم مقايسه نموده ايم و » شاهنامه«و » ساسون
شيده ايم اثبات كنيم كه اشتراك موجود در آنها نه اينكه خود ويژگي و وك

ته نسمستثني بلكه مفروض دامختص بخود بودن فرهنگ كشورهاي مجزا را 
است. در عين حال سعي كرده ايم اثبات نماييم كه فتوحات فرهنگي كشورهاي 
مختلف شرق در محافل خود باقي نمانده تبديل به مالكيت بين المللي و عمومي 

  گشته اند. 
در كتاب به ويژه نشان داده شده كه موتيوهاي موضوع داستانسرايي 

سلجوقي يافته اند.  - در دوران سلطه اقوام ترك ژهبويفردوسي زمينه مساعدي 
رستم يكي از قهرمانان  ناماين امر از داستان مردمي خلق شده در حول و حوش 

مسجل مي گردد كه با داشتن سوژه داستان قهرمان پيلتن » شاهنامه«اصلي 
ايراني بعنوان هسته خود، در محيط ارمني و در زمينه هاي ارمني رنگ و بوي 
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احيا » دالوران ساسون«يافته در فولكلور مردمي ارمن بويژه در حماسه  جديدي
  شته بصورت يكي از شاخه هاي مكمل آن در آمده است.گ

* * *  
دالوران «فردوسي و نسخ قديمي آن، حماسه ارمني » شاهنامه«

تواريخ مورخين ارمني، ، » زال-رستم«و روايات داستان » ساسون
، يزنيك يا خورناتسي بوزاند، موسي خورني طوسآگاتانگغوس، پاوس

صحيفه « تسي ،ي، سبئوس، موسي كاغانكاتوتس، يغيشه، غازار پارباتسيكوغب
ي گريگور ماگيستروس همچنين آثار شعراي ارمني سده هاي مياني، » ها

، سايات نوا و تسيي، خاچاتور كچارتسي، هوانس يرزنكاتسكنستاندين يرزنكا
  قيقات ما بوده اند.سايرين، منابع اساسي تح

مذكور در اين  نگارندگانما از آثار  ياد شدهغير از منابع اساسي 
فردوسي و «پيشگفتار نيز استفاده كرده ايم كه مهمترين آنها عبارتند از 

تاليف ك. مليك  »و ادبيات ارمني» شاهنامه«موتيوهاي داستاني ايران در 
تاليف » موسي خورني ارمنيانيخ افسانه هاي مردمي ارمني در تار«اوهانجانيان، 

موسي خورني و «تاليف و. آبراهاميان، » فردوسي و شاهنامه وي«م. آبغيان، 
  تاليف آ. ساروخان.    » فردوسي

از تاليفات آ. غاناالنيان، آ. ياكونوسكي، ب. گافوروف، گ. عليف، 
تاريخ تحول فرهنگ «تاليف گر. گريگوريان، » حماسه قهرماني مردمي ارمني«
تاليف آ. آراكليان و ساير كتب بعنوان منابع جنبي اين » عنوي خلق ارمنيم

  ياري گرفته ايم. پژوهش



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ٢٢ شاهنامه و منابع ارمني                                          

 كوشندهپروفسور هامازاسپ هامبارسوميان،  ازوظيفه خود مي دانيم 
نگارش اين كتاب از  زمانكه در  نماييمو فرهنگ سپاسگزاري  نامي دانش

  ايم.توصيه ها و رهنمودهاي پرارزش ايشان سود جسته 
  زندگي فردوسي

  
مشهور در سرتاسر جهان » شاهنامه«درباره زندگي فردوسي، مولف 

اطالعات كمي در دست است. زندگي او اغلب توام با روايات مردمي است. 
» چهار مقاله«او، » شاهنامه«پژوهشگران به منظور تعيين خط زندگاني شاعر به 

ي دولت شاهي و » الشعراتذكره «اثر عوفي، » لباب االلباب«نظامي عروضي، 
  ساير منابع رجوع مي كنند.

اسم واقعي فردوسي و نيز نام پدرش معلوم نيست. حتي نمي دانيم كه 
چه وقت و در چه شرايطي تخلص ادبي فردوسي را كه در فارسي به معني 

به دليلي از داليل ديگران اين  است. احتماالً براي خود برگزيدهاست » بهشتي«
سبت داده اند تا بتوانند دلربايي ابدي او را متجلي سازند. تذكره نام را به وي ن

  .است» پدر قاسم«نويسان او را اغلب ابوالقاسم ناميده اند كه در عربي به معني 
تاريخ اطالعات دقيقي را در مورد زمان تولد فردوسي محفوظ نداشته 

در سال  . بر اساس يكي از آنها ويچند تاريخ ذكر شده» شاهنامه«است. در 
 320م.) هجري هشتاد ساله بود. اين بدان معني است كه او بسال 1010( 400

تاريخ ديگري نيز ذكر مي » شاهنامه«) متولد شده است. ليكن در همين 932(
  تولد يافته است. 935-934شود كه مطابق آن او در سالهاي 
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در خانواده مرفه روستايي زاده شده  طوسوي در  ، بر اساس روايات
ست. چنين روايت مي كنند كه او از همان اوان كودكي عاشق طبيعت بود و ا

ساعتها در كنار نهري كه از نزديكي باغشان جاري بود مي نشست و غرق در 
عالم رويا مي شد و آرزو و مي كرد تا در صورت كسب عنوان شخصيتي 

  بزرگ، پلها و سدهايي احداث نموده نهرهايي جاري سازد.
زبانهاي عربي و پهلوي  و كسب نمود طوسش را در فردوسي تحصيالت

. مي گويند كه با از دست دادن پدرش در رديدرا فرا گرفته مشغول ادبيات گ
گذران زندگي راحت و «سنين جواني، مايملك پدري را به ارث برده و با 

خود را وقف نگارش حماسه نموده است. ليكن داده هاي موجود در » آسوده
ر امر ديگري هستند. در يكي از فرعيات اشعار بزمي، شاعر گواه ب» شاهنامه«

اوضاع وخيم خود را مورد نوحه سرايي قرار مي دهد و با تلخي ذكر مي كند 
كه زمستان سرد است و نمي تواند از چنگ سوز و سرماي ستمگر رهايي يابد، 

  سوخت و خوراكي ندارد.
 65گ در سن در مي يابيم كه شاعر بزر» شاهنامه«از فرعيات بزمي 

سالگي تنها فرزندش را از دست داده و مدتهاي مديدي را در سوگ او نشسته 
است. ليكن تمام اينها روحاً وي را شكست ندادند. بدين علت كه در زمان حيات 
او، توجه خاصي به گذشته قهرماني داستاني مبذول مي شد، او مشوقيني پيدا 

. مثالً، مولف در پايان كرده و از آنها كمكهاي مادي كسب كرده است
تيبه، پول، لباس، خوراك به وي داده، قذكر مي كند كه حسين بن » شاهنامه«

  او را از قروضش رها نموده است و جز آن.
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نمود. او » شاهنامه«سالگي اقدام به نگارش  35فردوسي در سن 
بپايان برد و آن موقعي بود كه سلسله  994كارهاي اولين ويرايش را در سال 

-954ماني به زوال خود نزديك مي شد و در خراسان آلپ تكين ترك (سا
) شجاعانه بر عليه 997-976) سلطه خود را مستقر مي ساخت و نوح ثاني (963

  قره خانيان ترك كه بخارا را مورد تاخت و تاز قرار مي دادند مي جنگيد.
ن. اُ. عثمانف نويسنده زندگينامه فردوسي متذكر مي گردد كه .م

سي در آن روزهاي پرمخاطره براي خلقهاي ايران تصميم به انتظار داشت فردو
تا ببيند چه وقت حاكمي كه داستان تصنيفي وي در مورد عظمت و قهرمانان 
قديمي ايران بكارش آيد، ظهور مي گردد. بگفته او ، در همان اوان سلطان 

مي رسد و براي مقاصد سياسي سعي مي  ه ظهورص) به من1030-999محمود (
كند منشاء ترك خويش را پنهان دارد لذا از مورخين مي خواهد تا داليل و 

كه بر اساس آنها وي از پادشاهان باستاني ايران يعني نسل مداركي بيابند 
ساسانيان منشاء گرفته است. روايت مي كنند كه فردوسي با اطالع از اين امر 

مي كند و قطعاتي را در مدح سلطان محمود » شاهنامه« در شروع به تجديد نظر
  آنرا تقديم مي كند. 1010 در آن دخيل و بسال

نظامي عروضي نخستين تذكره نويس فردوسي كه صد سال پس از 
وي با وساطت حسين  مرگ شاعر از زادگاه او ديدار نموده گواهي مي كند كه

. بگفته او، اين وزير بودده سلطان محمود دعوت ش نزد دربار بن احمد وزير 
سلطان را قانع كند تا منزل مجزايي را در باغ در بار به  بود كاردان موفق شده

شاعر اختصاص داده آنرا با عكس هاي پادشاهان و قهرمانان كبير باستاني، 
نقوش حيوانات مختلف، پلنگها، شيرها و ديوان تزيين نمايند. در عين حال 
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پادشاهي جديد و باستاني ايران را در اختيار  بوط بهمر هاي بامحمود كليه كت
افسانه اي و فردوسي قرار مي دهد تا او نوشته خويش را بازبيني كرده تاريخ 

بنگارد. فردوسي چيزي بيش از آنچه كه در اختيارش نهاده بودند نمي  پيلتنان را
، وقت خواست. زمان آن فرا رسيده بود تا آسوده از تمام رنجها و آزردگي ها 

او ديري نمي » درخشان«وضع  اين خود را وقف كارهاي ابداعي نمايد. ليكن
پايد. ساير شعراي در باري با احساس عظمت نبوغ وي حسد مي ورزند و از او 
منزجر گشته، در هراس مي افتند كه ممكن است وي باعث بي اعتباري آنان 

لطان از وي بدگويي گردد. بدين علت آنها به هر نحوي مي كوشند تا در نزد س
كرده در جستجوي فرصتي بر مي آيند تا فردوسي را از دربار طرد كنند. 

  روايت زير در اين رابطه جالب توجه است.
شعراي درباري سلطان محمود، عنصري، فرخي و عسجدي در باغ 
نشسته و مي مي نوشيدند. ناگهان متوجه فردوسي مي شوند كه به نزد آنان مي 

و منزلت و زندگي شان  يترس دائمي آنها راجع به موقعآمد. هراس و ت
  بالفاصله در آنها بيدار مي شود. عنصري مي گويد:

اين مرد آمده تا وسايل معيشتمان را غصب كند، بياييد با او بدرشتي -
  رفتار كنيم تا از دربار دوري جويد.
  فرخي اعتراض مي كند: 

كنيم و در آخر  نه، بهتر است هر يك از ما يك مصرع شعر تصنيف
آن چنان قافيه مشكل استفاده كنيم كه امكان يافتن مصرع چهارم وجود نداشته 

  باشد. وقتي كه او پيش آيد ما شرط خودمان را پيشنهاد مي كنيم.
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شعرا با اين انگار كه فردوسي را بدين طريق شكست خواهند داد، 
را بر مي  روشنچنين عمل مي كنند. عنصري براي قافيه مصرع اول كلمه 

را مي آوردند. در  جوشنو  گلشنگزيند و فرخي و عسجدي پس او قافيه هاي 
اينجا فردوسي تفكر زيادي نمي كند و بالفاصله مصرع چهارم را مي سازد و 

را مي آورد. وقتي كه شعراي درباري با شگفتي  1پشناسم مكان  نآبراي قافيه 
از وي پرسش مي كنند كه كلمه مستعمل وي چه مفهومي دارد، فردوسي در 
باره روايات قديمي چنان انديشه و معنايي را بيان مي كند كه هر سه شاعر در 

  حيران و شگفتي مي مانند. 
 د آيا توضيح چگونگي اين روايت مشكل است؟ بهدهوي پاسخ مي 

تصديق تذكره نويسان شعراي درباري محمود فردوسي را با نارضايتي و 
تلخكامي پذيرفتند و به هر نحوي سعي كرده اند محمود را قانع سازند كه 

ند كاري عبث و بودمرده پيش بزرگداشت قهرمانان قديمي ايران كه مدتها 
  ردند.بيهوده است و او را به حمد و ستايش شخصيتهاي دوران زرتشتي متهم ك

ل اطالعات موجود در نزد ما گواهي مي دهند كه سلطان محمود با اص
كه طرفدار و هواخواه پادشاهان قديمي  تركي خود، ظاهرا اظهار مي داشت

پارسي است ولي باطناً از پارسيان منزجر و با اصل و نسب و بربريت خود 
 د و تضاد بينبرخور اي برايبنابه روايات مردمي انگيزه  اين امر مغرور بود و

تاريخ «د. حال ببينيم در كتاب مشهور گرديشاعر بزرگ و سلطان ستمگر 
  در اين باره چه نوشته شده است:» سيستان

                                                           
  كنون تا بيامد ز جنگ پشن    از آن كشتن و رزمگاه گشن - 1



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ٢٧ شاهنامه و منابع ارمني                                          

را به شعر در آورد و آنرا به سلطان محمود  "شاهنامه"فردوسي «
  تقديم داشت. او كتاب را چندين روز متوالي براي سلطان قرائت كرد.

خالي و پوچ است، مگر تنها داستان  "امهشاهن"تمام «سلطان گفت: 
مربوط به رستم استثنايي است، چونكه در سپاه من هزاران نفر مثل رستم وجود 

  دارند.
پادشاه سالمت باشد. تعداد مرداني چون رستم در «فردوسي پاسخ داد: 

سپاه او نمي دانم چيست، ولي مي دانم كه خداي تعالي مردي چون رستم را 
  ». خلق نكرده است

او با گفتن اين سخنان خاك زير پاي سلطان را بوسيد و دور شد. 
  سلطان نيز وزير را خواند گفت:

  يد.اين مردك مرا رياكار نام-
  وزير پاسخ داد:

  بايد او را كشت.-
  1»اما فردوسي را پيدا نكردند...

فردوسي ذكر شده كه سلطان ترك شاعر را تهديد »  هجونامه «در 
ليكن موفق به اين كار نمي ». زير پاهاي فيل مي اندازد«  كه او رامي كند 

شود. فردوسي زندگي خود را با هوشياري نجات مي دهد، قزوين را ترك و 
شبانگاه فرار مي كند. تذكره نويسان گواهي مي دهند كه او نخست به هرات و 

» هجونامه«و » شاهنامه«سپس به مازندران مي رود. در اينجا تصميم مي گيرد 
اش را به شاهزاده مرز سپاهراد شهريار تقديم كند. شخص اخير كارهاي 
                                                           

   .15. ص 1942ان: سيستان. تهرتاريخ  - ١
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فردوسي را با خوشي پذيرفته  براي هر مصرع هزار درم مي پردازد. ولي وقتي 
او را » نامههجو«كه اطالع مي يابد كه سلطان محمود شاعر را تعقيب مي كند، 

ين اثر عظيم نمي ا يآتش ميزند. شهريار با چنين عملي براستي قادر به نابود
  شود و زندگي فردوسي را نجات مي دهد. 

نظريات گوناگوني در مورد سالهاي آخر زندگاني شاعر ابراز شده 
است. گمان مي كنند كه او پس از فرار از نزد محمود در بغداد رحل اقامت 

را نوشته » يوسف و زليخا«گزيده. او در اينجا گويا به خواهش خليفه، منظومه 
  . بودآنرا از قرآن گرفته  موضوعكه 

اكثر محققين  .بتوان گفت اينكه فردوسي در بغداد بوده مشكل
ط بوئيان طوسمعتقدند كه وي با ترك مازندران مدتي را در جرجان گذراند و 

زادگاهش برگشته  ايراني مورد حمايت قرار گرفت. آنگاه در سن پيري به شهر
  و در منتهاي تنگدستي وفات نمود.

روايات، مرگ فردوسي به شكل زير روي داده است. يك بر طبق 
روز شاعر هنگام عبور از كوچه صداي بچه اي را مي شنود كه اين سطور 

  اش را مي خواند:» هجونامه«
  مرا بر سر گاه بودي نشست           جهاندار اگر نيستي تنگدست

  
ن پيرمرد سالخورده با شنيدن اين سطور سكته كرده مي ميرد. روحانيو

مسلمان دفن وي را در قبرستان شهر منع مي كنند و چنين استدالل مي كنند كه 
او ملحد است. در اين هنگام خويشان او تصميم مي گيرند تا شاعر را در باغش 
دفن كنند جايي كه تا اآلن نيز مزار او وجود دارد. اين روايت مردمي كه در 
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و نظامي عروضي آنرا رابطه با مرگ فردوسي ساخته شده جالب توجه است 
  بازگو مي كند.

يك مرتبه، سلطان محمود با رهبري سپاهش پس از لشكركشي فاتحانه «
به هندوستان به خانه باز مي گشت. بر سر راه، ناگهان سپاه يكي از شاهزادگان 
محلي جلوي او را سد مي كند. محمود بالفاصله قاصدي نزد شاهزاده فرستاده 

  توضيح مي خواهد.
  وز بعد از وزيرش مي پرسد:سلطان ر

جالب است، پاسخ او چه خواهد بود؟ شخص اخير با ابيات فردوسي -
  به وي پاسخ مي دهد...

  محمود مي پرسد:
قهرماني به انسان  جسارت شده روحيهاين شعر از كيست؟ كه باعث -

  مي دهد.
  وزير پاسخ مي گويد:

ت و پنج است. او بيش از بيس تنگدستاين شعر ابوالقاسم فردوسي -
  سال كار كرد و كتاب حجيمي نوشت ولي پاداشي نگرفت.

  محمود گفت:
خوب شد كه وي را بياد من آوردي، من در قبال او عادل نبوده ام. -

  در قزوين دوباره در باره او به من گوشزد كن. من به او پاداش خواهم داد.
 پس از مراجعت به قزوين، وزير در مورد فردوسي به محمود تذكر مي

هزار دينار براي شاعر بفرستند و از طرف او  60دهد. سلطان دستور مي دهد تا 
عذر خواهي كنند. ليكن وزير انجام فرمان را به تعويق مي اندازد. وقتي كه 
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شترهاي ارسالي سلطان با هدايا و تحف از دروازه طوس داخل مي شدند، از 
  دروازه ديگر جنازه فردوسي را بيرون مي بردند.

اين روايت مربوط به مرگ فردوسي آنچنان بزرگ است كه  تاثير
را با همين تم و » فردوسي شاعر«هنريخ هاينه شاعر نامدار آلماني منظومه 

  موضوع نوشته است.
جلب توجه و كنجكاوي مربوط به فردوسي تنها در چارچوب روايات 

كه  وب اثر جاوداني او شده اندذمنسوب به زندگي او نيست. شعراي متعدد مج
منبعي الهام بخش براي نظامي گنجوي، خسرو دهلوي، علي شيرنوايي، جامي، 
فيضولي و ساير چهره هاي عظيم ادبي شرق واقع شده است. فردوسي خود نيز 
عظمت و جاودانگي اثر خويش را احساس كرده و همچون بسياري از 

  .1نويسندگان بزرگ جهان حيث و اعتبار خود را ذكر نموده است
  
  
  
  

                                                           
  .7، ص 1962فردوسي. سياوش، ترجمه سرگئي اوماريان. ايروان:  - ١
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  فردوسي» اهنامهش«
  
فردوسي از شاهكارهاي ادبيات جهاني است. از يك گواهي » شاهنامه«

هزار بيت است. اين عدد در نسخه  60شاعر چنين بر مي آيد كه اين اثر شامل 
  هزار نوسان مي كند. 80-40هايي كه به دست ما رسيده بين 

فصل است كه مشتمل بر چهار سلسله پادشاهي  50شامل » شاهنامه«
  .استيران پيشداديان، كيانيان يا هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان ا

سال تاريخ است، به سه  4500فردوسي سرتاسر اين اثر را كه حاوي 
  بخش اساطيري، پهلواني و تاريخي تقسيم كرده است.

بخش اساطيري قسمت نخست حماسه مجموعه افسانه ها، احاديث و 
. مولف در اينجا در مورد كيومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشيد، استروايات 

 2500ضحاك، فريدون، منوچهر، نوذر و ساير پادشاهان پيشدادي كه حدود 
  بر تخت شاهي ايران تكيه زده اند تعريف مي كند.  .م.)پ 782-3223(سال 

، يعني بخش پهلواني تاريخ پادشاهان ايران را از »شاهنامه«بخش دوم 
ميالدي شامل است. اين قسمت اساساً به رستم قهرمان  50.م. تا پ 782سال 

اصلي حماسه تخصيصي دارد و مطابق حماسه، فعاليتهاي خود را در دوران 
سلسله هخامنشي و اشاعه آيين زرتشت ادامه مي دهد. در اين بخش داستانهاي 

، »بيژن و منيژه«، »رويداد كاموس كشاني«، »سياوش«، »رستم و سهراب«
  را در خود مي گنجاند.» ل و رودابهزا«
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مي باشد و  642تا  50بخش سوم تاريخي شامل تاريخ ايران از سال 
اختصاص به تاريخ ساسانيان دارد. در اينجا توجه خاصي به بابهاي پادشاه بهرام 

  گور، سردار بهرام چوبين و مزدك مي شود.
ا استادي مالً مجزاي حماسه بپيوستگي و ارتباط دادن اين سه بخش كا

و توصيف پيكار باري تعالي، اهرومزادا (يزدان، اورمزد) و اهريمن مظهر  عظيم
بدي صورت گرفته است، كه در ابتداي آن اگر نيروهاي شيطاني بصورت هاي 
ديوان، هيوالها، آژدهايان، گرگها و ساير حيوانات درنده متجلي مي شوند، در 

ساني بخود مي گيرند، مظاهر بخش هاي پهلواني و تاريخي آنها صورتهاي ان
شيطاني در قالب توران اما طرف نيكي در قالب ايران ظاهر مي گردند. در همان 
ابتداي حماسه، روح نيكي با آگاهي از اينكه نمي تواند بتنهايي بر بدي فايق 
آيد، انسان را خلق مي كند كه به ياري وي آمده از كيومرث تا يزدگرد دوم 

  ر او رستم فرخي پيكار شديد درمي گيرد. پادشاه ساساني و سردا
تا » شاهنامه«فعاليتها و نقش آفريني قهرمانان نيز به استحكام جامعيت 

و با گونه هايي  ديگربه بخش  يبخش حد زيادي كمك مي نمايد، اعمالي كه از
جديد گسترش مي يابند. مثالً رستم، يكي از شخصيتهاي اصلي حماسه، يك 

اما در بخشهاي اساطيري و تاريخي نيز ظاهر مي گردد و قهرمان پهلواني است، 
اين بخشهاي مجزا از حيث محتوا و ماهيت را بدين ترتيب به هم مرتبط مي 

  سازد.
را تاريخ مبارزات  آشكار مي گردد كه اساس آن» شاهنامه«از محتواي 

خلقهاي ايران براي رهايي از سلطه خارجي و ادامه آزادانه زندگي خود تشكيل 
دهد. انگيزه كليه عمليات رزمي توصيف شده در آنجا تورانيان و تا حدي  مي
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. خلقهاي قيامگر ايراني جنگهاي تدافعي انجام داده استنيز اعراب و بيزانسيان 
رخنه و پيشروي تركان صحراهاي آسياي ميانه جلوگيري  از سعي مي كنند

ا زير و رو كرده كنند. سرداران توراني فرماني صادر مي كند كه خاك ايران ر
ثروت خلقهاي ايراني را چپاول كرده زنان و مردان كودكان و بزرگان را به 
اسارت خواهند آورد. كاموس كشاني يكي از مستبدين ترك تهديد به آتش 
افروزي كشور ايرانيان، ويراني مساكن آنان، رحم نكردن به كودكان و زنان، 

شت تا هيچيك از ايرانيان زنده پادشاهان و پهلوانان مي كنند و نخواهد گذا
بماند، احشام آنان را كشته و همه چيز را زير و رو خواهد كرد. خلق ايران به 
اين تهديد كاموس كشاني با سالح پاسخ مي گويد، جنگيده و معتقد مي گردد 

  مردم پشتيبان استقالل ميهن پيروز خواهد شد. و نيكي سرانجامكه 
ر مي آيد تا ملت را به خود آگاهي در صدد ب» شاهنامه«فردوسي در 

رسانده و روحيه ميهن دوستي آگاهانه را در آنان بدمد. او عمليات زال، رستم، 
  و سايرين را با چنين فلسفه اي مقيد مي سازد. طوسگيو، 

قهرمانان حماسه در قبال مستبدين و متجاوزين آزادي خلقهاي ايران بي 
بسياري را نابود ساخته، تورانيان وحشي رحمند. آنها با ضربات سهمگين شياطين 

  كه استقالل ايران را تهديد مي كنند از صفحه كشور محو مي سازند.
ميهن دوستي فردوسي نه تنها با توصيف عمليات قهرمانان مردمي بلكه 
با كوششهاي پادشاهان نيز متجلي شده است. فردوسي با انشاء داستانهاي آنان 

كوشش كرده است تا اين نظريه را  مطلوب رساندهبه كمال بسياري از آنها را 
پيش كشد كه به لطف پادشاه عادل و نيرومند كشور مي تواند رونق يافته 

  زندگي مردم بهبود يابد.



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ٣٤ شاهنامه و منابع ارمني                                          

از حيث ساير جوانب عقيدتي نيز چشمگير است. عشق به » شاهنامه«
 انسان، ديدگاه خوشبينانه نسبت به حيات، دوستي خلقها، مفهوم جنگ و صلح،

 مشخصاتي كه به محتواي عقيدتي حماسه تا حد زيادي كمك نموده اند.

  
  الف) انگيزه تاريخي و رستاخيزي

  
فردوسي بخاطر اقدام به نگارش حماسه مردمي ايران در حقيقت 

به بعد جنگهاي فوق  634انگيزه هايي داشته است. مي دانيم كه اعراب از سال 
آنها در نبرد  637ام مي دادند. بسال العاده موفقيت آميزي بر عليه ايران انج

خونين قادسيه سپاه ايراني كثيرتر از خود را درهم مي شكنند و با كشتن رستم 
سردار نامي، تيسفون پايتخت باستاني ايران را بتصرف درمي آوردند.  زادفرخ

، نبرد نهاوند در حوالي همدان رخ مي دهد و پس از آن 642كمي بعد در سال 
ساله ساساني براي هميشه منقرض مي گردد و ايران بدست حكومت چند صد 

  اعراب مي افتد.
فتوحات سريع لشكرهاي عرب وضعيت جديد سياسي بر ايران مستولي 
مي كند. به موازات اشاعه اسالم زبان قرآن نيز رخنه كرده فارسي ميانه را از 

يشاوند دور بدر مي كند. اشراف محلي با روابط زناشويي و غيره با اعراب خو
مي گردند و آداب و آيين آنها را پذيرفته براي پسران و دخترانشان اسامي 

گوي سبقت را ن ابراي همشكل شدن با فاتح  انديشمندانعربي بر مي گزينند. 
ند و با دبر زبان عربي مسلط مي ش . آنها سريعاًمي بردنداشرافيت ايراني  از
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و ادبي خود  علمياستغناي ه بالحاق به جمع دانشمندان و مولفين عرب شروع 
  ند. ودمي نم

اين وضعيت در قرن هشتم به نحوي تغيير مي كند. در نتيجه شرايط 
ايران تشديد مي  ميان مردماننارضايتي موجود در  ، سخت مالياتي و ستمگري

يابد. آنها با قيام بر عليه ستمگران در صدد احياء استقالل و آزادي ميهن خود 
ن عرب بويژه در ماوراءالنهر ابرمي آيند. قيامهاي بر پا شده بر عليه فاتح

با توجه به شرايط زماني به اشكال گوناگون  ومي گيرند شدت (آسياي ميانه) 
ارزه طوالني اين مي شود كه شرايط مستحكمي ظاهر مي گرديدند. نتيجه اين مب

براي برگرداندن خودويژگي سياسي ايران بوجود مي آيد. ترقي نظام فئودالي 
تا حد زيادي به اين امر كمك مي كند و بنوبه خود موجبات بروز نيروهاي 
جدايي طلب فراهم مي گردد. تمام اينها به اين نتيجه منتج مي شوند كه خليفه به 

 . اين روند راايران منصرف شده استقالل آنرا برسميت مي شناسد  اجبار از
)، بوئيان 999-875)، سامانيان (903-873)، صفاريان (873-821طاهريان (

  ند.رد) آنرا رهبري مي ك955-932) و زياريان (932-1051(
در نتيجه صلح و آرامش طوالني مستقر شده زمينداري بزرگ در ايران 

شرايطي بوجود مي آيد كه پيشرفت اوضاع اقتصادي،   هشروع به ترقي نمود
  سياسي و فرهنگي كشور را موجب مي گردد.

در زمينه زراعت، گاوآهن ابتدايي جاي خود را به گاوآهن سنگين دو 
گاوي مي دهد و نحوه سه كشتي استفاده از خاك و استفاده از سيستم نهرهاي 

اغداري، پرورش تاك، آبياري آهنگ شديدتري براي ترقي زراعت غالت، ب
پرورش ابريشم، دامداري و ساير رشته هاي كشاورزي به ارمغان مي آورد. 
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متعاقب آنها، در كشاورزي تقسيم كار روي مي دهد، صنعت از كشاورزي جدا 
  گشته و در برخي نواحي كشور تمركز صنعتي بوقوع مي پيوندد.

رونق مي عه روشهاي توليد كشاورزي و كااليي بازارها وستدر اثر 
گيرند. اينها نخست به بازارهاي داخلي آنگاه به بازارهاي بزرگ جهاني مرتبط 
مي گردند. يك رشته شهرها بر سر راههاي اصلي تجاري تبديل به مراكز عظيم 

ثروتهاي كالن و كاالهاي گرانقيمت، منسوجات چيني، ادويه  ومي گردند 
  مي شوند. جات هندي، قالي هاي ارمني و غيره به آنجا آورده

تشكيل مراكز توليد، فزوني تعداد آنها و در نتيجه جذب جمعيت 
بيشتر، تاثير عظيمي بر ساختار روستا مي نهد و قشر گيري اجتماعي مطرح مي 

و طبقه تشكيل مي شود  چندگردد. بزودي در ايران و ماوراءالنهر يك جامعه 
يت محكمي در مبارزه هر طبقه مشكالتي بر عليه ديگران ايجاد مي نمود تا موقع

بچنگ آورد. حال، امير در رأس تمام اقشار قرار داشت. پس از او فئودالها، قشر 
نزولخوار و اشرافيت صاحب مقام بودند كه نمايندگان بخش مياني آنها -تجاري

داراي منصب سپاهيگري يا سياسي بودند اما بخش زيرين بسرعت مضمحل مي 
  گرديد.

 وه در شهرها طبقه اي كامالً جديد بود قشر عالي بزرگان ايجاد شد
كارگاهها، كارگاههاي -رباطها، دكه-مهمانخانه هاي شهرها، آسياب ها، منزلگاه

  روغن زيتون، كاروانسراها و غيره را دست خود داشت.
قشر روحاني نيز داراي نقش حاكم مي شود  ، در دوران مورد توجه ما

بر عليه آن مي پردازند. مسئله اين  به مبارزه آشتي ناپذيري و اشراف بزرگان و
عه صنعت و گسترش تجارت اگر چه روحانيت از تحصيل وستاست كه در اثر 
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خواندن و نوشتن و آموزش عاليه محروم بود ولي به وسايل مختلف سعي مي 
  كرد ثروت جمع نمايد و سعي نداشت از صحنه مسابقه دور گردد.

و دهگانها (روستائيان)  انمردم، پيشه ورتوده هاي عظيم مردم، عامه 
  تحت ستم طبقات فوق الذكر قرار داشتند.

بويژه اوضاع روستائيان وخيم بود. فئودالها به وسايل مختلف دارايي 
از حق استفاده از چراگاهها و جنگلهاي  و آنان را آنها را غصب مي كردند

عمومي محروم مي ساختند. آنها بدلخواه با روستائيان سلوك مي كردند، كتك 
مي زدند، چپاول مي نمودند، نه تنها شخصيت و دارايي آنها بلكه زنان و 
دخترانشان را نيز تصاحب مي كردند. در اثر تمام اين ها محروميت روستائيان 

از مي گردد. ميليونها نفر روستاها را رها نموده براي يافتن از حق مالكيت آغ
ه اقتصاد كااليي غير همسان وستكار راهي شهر مي شوند. ليكن از آنجاييكه 

مالكيت را يكباره جريان داشت و نمي توانست توليد كنندگان محروم شده از 
ه ببلعد، در هر گوشه اي توده هاي كثيرالعده خانه بدوشان ديده مي شدك

سرنوشت تلخي جز گدايي يا راهزني نصيبشان نمي شد، كه منابع فارسي و 
  عرب بويژه نار شاهي و نظام الملك در باره آن سخن گفته اند.

متعاقب تمام اينها در داخل جامعه مبارزه شديد طبقاتي روي مي دهد 
و تحت پوشش مذهبي  هكردكه تحت تاثير شرايط زماني ماهيت فرقه اي كسب 

د. جنبش نيرومند اسماعيليان كه بنيان هاي نظام فئودالي ايران و ني كبروز م
از هم پاشيد قابل ذكر است. در مراكز  11-10ساير كشورها را در سده هاي 

عمده كشور، در بخارا، خوارزم، شيراز، گرگان و ساير جاها دانشمندان مولفين 
ود علم و ادب، و هنرمندان متعددي گرد مي آيند. آنها با نيروهاي متحد خ
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عه داده كتب فارسي، يوناني و عربي جمع آوري و امدرسه و سوادآموزي را اش
ايي ه هدانشنام پزشكي وب اتدوين نموده كتابخانه هاي غني بر پامي سازند كت

  عه مي دهند. وستنگاشته هنرها را 
از دانشمندان برجسته آن عصر بايد ابوعلي بن سينا (ابن سينا) را نام 

اثر وي بعنوان كتاب درسي طب تا آخر قرن » كتاب القانون في الطب«برد كه 
) نيز قابل ذكر 929-850ام در اروپا تدريس مي شد. البطاني عالم بزرگ (-17

ثانيه تعيين كرده  24دقيقه و  45ساعت و  5روز و  365است. وي طول سال را 
-940جوزجاني ( وفا ابو .ثانيه با رقم اصلي تفاوت دارد 22دقيقه و  4كه فقط 

ارزمي ) كه جدول سينوسها و تانژانتها را تنظيم نموده و ابن موسي خو998
را نگاشته كه عنوان علم تساوي ها (جبر) در » الجبر«) كه اثر 1036(وفات 

اروپا از آن ريشه گرفته است، از بزرگان بنام عصرند. باالخره بايد بيروني 
از حركت سيارات را كشف نموده ) را نام برد كه قوانيني چند 973-1048(

  است.
در دوران مزبور هنرهاي معماري، حجاري، نقاشي و موسيقي ترقي 
نموده ادبيات هنري بويژه شعر پيشرفت مي كند. قصرهاي ساماني، زياري و 

. آنها نه تنها مشوقين خود بلكه طبيعت و عشق تجمع شعرا مي گرددبوئي محل 
موضعات اجتماعي و سياسي را لمس مي  و قرار مي دهند ستايشرا نيز مورد 

نمايند. حتي فئودالها، وزرا و اميرها نيز شعر مي نويسند. شعر جديد فارسي 
شهيد بلخي، كسائي،  ، نمايندگان برجسته آن عباس مروزي وترقي مي كند 

. اين ها هستندابوشكوربلخي، ابوعبداهللا معروفي بلخي، رودكي و سايرين 
كه در آثارشان برخي مشخصه هاي خاص فرهنگ مقدمين فردوسي هستند 
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رستاخيزي يعني بيان فرديت و دنياي داخلي و ويژگي هاي انساني در خود 
  انسان و نيز جنبه الهي طبيعت متجلي مي گردد. 

اقتصادي، سياسي و فرهنگي  ترقي صرف نظر از اين روند صعودي
وضعيت خارجي كشور يكباره تغيير مي كند.  ميالدي، دهم سده پايانايران در 

قبايل وحشي تركهاي ساكن در صحراهاي آسياي ميانه با استفاده از ضعف 
سامانيان سريعاً بسمت جنوب حركت نموده محلهاي جديد تصرف مي كنند. 

) يكي از آخرين پادشاهان سلسله ساماني براي 954-934تالشهاي نوح بن نصر (
به » قره خان«يجه مي ماند. يكي از قبايل آنها بنام سد پيشروي تركان بي نت

ه رهبري باقر خان ماوراءالنهر را زير سم اسبانش قرار داده محلهاي جديدي را ب
تصرف خود در مي آورد. نيروهاي مسلح ساماني متشكل از اسرا و بردگان 
ترك به پيشروي فاتحين كمك فراوان مي كند و يكي از فرماندهان آنها آلب 

قزوين را تصرف كرده سلسله غزنوي را تاسيس مي  960ن ترك نسب بسال تكي
  نمايد.  

ايران دو جريان مختلف سياسي  مردمدر اين شرايط بسيار سخت براي 
ن ادر جامعه بوجود مي آيد. نمايندگان جريان اول به رهبري بخشي از اشرافي

ر مي دادند اما ايران براي كسب برخي امتيازات نظام جديد را مورد حمايت قرا
مردم معتقد بودند كه بنام استقالل سياسي  رطرفداران جريان ديگر با تكيه ب

ايران بايد بر عليه برده داران ترك مبارزه كرد. آنها براي رسيدن به اين آرمان 
قبل از هر چيز مي كوشيدند خود آگاهي ايرانيان را بيدار ساخته و آنگاه نشان 

م و نشان نيستند بلكه نياكان، پدران و اجداد نيرومند و دهند كه آنها افراد بي نا
پرافتخاري داشته اند كه بخاطر آب و خاك ميهن شجاعانه نبرد كرده دالوري 
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 براي گذارده اند. بدين سان نمايندگان جريان دومباقي خود را براي نسلهايشان 
مي روشن نمودن خط مشي شان شروع به مطالعه عميق تاريخ و فرهنگ ايران 

نمايند و از كتب و انديشه هاي مردمي مداركي بر مي چينند كه نشان دهنده 
. به بودندواضح حقوق قانوني ايرانيان براي بيرون راندن تركان از ميهنشان 

باستاني مورد توجه قرار مي گيرند كه تا آن زمان  هاي بالطف تمام اينها كت
ان ايران بودند، عالقه و به فراموشي سپرده شده و حاوي دالوري هاي قهرمان

 ايايران بر مردمتوجه خاصي نسبت به حماسه ايراني كه بر تاريخ مبارزه 
 ميالدي نهم سده. ضمناً از اوايل مبذول مي شود، استقالل و آزادي داللت داشت

توجه ايران مشغول جنگهاي حياتي بر عليه خالفت عرب بودند  مردموقتي كه 
شته بود. منابع اوليه حاكي از اين امرند كه در آغاز گبه حماسه پارسي  يشديد

آن زمان شاعري مروزي نام حماسه ايراني را تصنيف كرده است كه از كار او 
  تنها شش مصرع به ما رسيده است. 

اين مسئله قابل توجه است كه در زمان پيشروي تركان نيز نه تنها 
با سليقه  ونمودند بلكه بزرگان پارسي نيز به حماسه پارسي توجه مي  نعرااش

 اق. ابومنصور بن عبدلرزسود مي بردندخود آنرا تنظيم كرده و از قرائت آن 
هجري  347) حاكم شهر طوس را بايد بياد آورديم كه در سال 936-1020(
م.) به منصور المامور نوشتن حماسه پارسي را پيشنهاد مي كند. منصور 957(

مراه با سه دوستش يزدان بن شاپور، پيشنهاد او را با عالقه قبول مي كند و ه
خورشيد بن بهمن و شادان بن برزن مجموعه اي ترتيب مي دهد. بجاست پادشاه 

) را بياد آوريم كه از دقيقي شاعر در باري 999-976نوح بن منصور ساماني (
را به نظم در آورد . دقيقي كه بر » شاهنامه«) تقاضا مي كند 977(وفات 
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بردن روحيه و مبارزه جويي خلقهاي ايران،  ز نظر باالاهميت كار محول شده ا
بالفاصله اقدام به تصنيف حماسه مي نمايد. ليكن مرگ نابهنگام وي كوششهاي 
او را موقعي مختل مي كند كه تنها موفق به نوشتن هزار مصرع در باره اعمال 

  . 1زرتشت پيغمبر شده بود
ناتمام نمي ماند. بزودي فردوسي اقدام به  اوبا مرگ دقيقي كار 

نموده وپس از سي سال كار و كوشش طاقت فرسا آنرا به » شاهنامه«تصنيف 
  پايان مي برد.

با در نظر گرفتن تمام انگيزه هايي كه به لطف آنها حماسه ايراني 
» شاهنامه«دوباره احياء و زنده مي شود، درك اين امر مشكل نيست كه چرا 

نوان عالي ترين منبع تاريخ باستاني ايران ارزيابي گرديده است. در فردوسي بع
اينجاست كه نخستين بار رشته پادشاهان ايران و اعمال و وقايعنگاري آنان بطور 

  كامل ارائه شده است.
در جريان موجوديت يافتن  ،همچون كليه حماسه هاي مردمي

ه هاي ادبي پرورش اساطيري، گون-نيز براستي، سيستمهاي مذهبي» شاهنامه«
يافته تحت تاثير روند طبيعي هنري در افكار و تخيالت مردم، بويژه ارواح 
پرستي كه جاي خود را تدريجاً به تخيالت و تصورات فضايي انسان داده نقش 
عظيم ايفا نموده اند. اين امر قابل درك است. انسان ماقبل تاريخ با عدم توانايي 

محيط خود سر چشمه هاي اصل و نسبي خود را  به نفوذ در ماهيت پديد ه هاي
آنها را با كارهاي خويش » اعمال ابداعي«در حيوانات، گياهان يا اشياء يافته و 

تشبيه كرده است بدين ترتيب او به اين نتيجه مي رسد كه همانگونه كه انسان 
                                                           

  خود نموده است.» شاهنامه«فردوسي هزار مصرع دقيقي را بدون تغيير وارد  - ١
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وسيله اي است و خانه مي سازد، همانطور نيز حيوانات، گياهان و اشياء به هر 
 برخي فرقه هاي حوي ابداع گري مي نمايند مثالً اين امر قابل توجه است كه ن

ساكن در آمريكا پيدايش نسل خود را به حيواني مربوط مي سازند كه نام آن را 
خود دارا هستند و استراليايي هاي قديم فكر مي كردند كه انسانها از تكه سنگها 

  تولد يافته اند.
ردوك خداي عالي بود كه با كشتن تيامات در تصورات بابليان قديم، م

خانه هايي برپا نمود و موجودات زنده را در آنها  ، هيوال جهان را پديد آورد
  اسكان داد.

متوجه مي شويم كه تخيالت انسان ماقبل تاريخ » شاهنامه«با نظري به 
در مورد خدايان قديم بنحوي مبهم در آنجا نيز بيان شده است. اتفاقي نيست كه 

ا اطالعات مربوط به بخشهاي اساطيري و پهلواني را در اوستا كتاب مقدس م
مذهب باستاني زرتشتي و ريكوداي هندي مي يابيم. مثالً در اوستا ويوانتوانت 

  است.» شاهنامه«افسانه اي ذكر مي شود كه همرديف كيومرث 
  .1نخستين انسان بوده است» ويوانتوانت«در آنجا مي خوانيم كه 

و قباد  هكاو ،غنرثرا، ورچيتمنوشهوشيانه، داهاك، سايريم،  در اوستا
به گونه هاي دگرگون شده » شاهنامه«سايرين نام برده مي شوند كه در 

  د آمده اند.حاك، سلم، منوچهر، بهرام، كي قباهوشنگ، ض
يادنامه هاي نگاشته شده قديمي » شاهنامه«از نظر تعيين دوران پيدايش 

كه چند قرن قبل از فردوسي » كارنامه اردشير بابكان«، »يادگار زريران«آن، 
. در نامه نخست جنگ ميان حائز اهميت بسيارند بزبان پهلوي نوشته شده اند

                                                           
1 -Le Zend-Avesta. Traduetion nourelle… per Darmesteter, t. 1-3, Paris, 
p. 1822-1893. 
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ارجاسپ پادشاه خيونها و وپشتاسپ پادشاه ايران (در نزد فردوسي، گشتاسپ) 
) موسس سلسله ساساني 241-224اما در دومي اعمال و كارهاي اردشير بابكان(

يا  »كنام يخواتا«ط كتاب وست» شاهنامه«يح مي شود. منشاء باستاني تشر
-632نيز روشن مي شود كه آنرا دانشور در زمان يزدگرد سوم ( »خداينامه«

  ) آخرين پادشاه ساساني برشته تحرير كشيده است.637
از لحاظ اهميت بررسي تاريخ منشاء و تشكيل  دوم نيزيك مدرك 

حائز اهميت بسيار است. اين سند روشن مي سازد  وجود دارد كه حماسه ايران
» شاهنامه«كه بسياري از پادشاهان سلسله ساساني از قرن پنجم اسامي قهرمانان 

(زرير، جاماسپ، بهرام، جم، كاووس، قباد) را برخود داشتند كه بدين علت نيز 
. مردم بعدها اعمال قهرمانان قديمي همنام حماسه را به آنان منسوب كرده اند

به خود » شاهنامه«بزرگي را در پادشاه بهرام گور را ذكر كنيم كه مكان 
، ، بهرام(ورهران غنهرثاختصاص داده است. چنين برمي آيد كه مردم ور

واهاگن) خداي باستاني حماسه را در شخصيت او مجسم و متجلي ساخته اند كه 
  .بدين علت ويژگي رعد و برق اين خدا به وي منتقل گرديده است

اكثراً به تناسب انديشه ورزي » شاهنامه« در مبارزه بر عليه بدي ها
، ديوان، حيوانات ن ايقديمي مردم بيان مي شود. در آنجا، قهرمانان برعليه اژدها

نام خوشبختي بشر نابود مي كنند. پر ه درنده و ارواح خبيث جنگيده آنها را ب
بلكه مسير تحولي چند واضح است كه اين اسطوره زاييده تخيل فردوسي نيست 

صد ساله پيموده بعنوان ثمره تحول تدريجي و طوالني وارد اثر او شده است. 
جاي شك نيست كه فردوسي با تصنيف حماسه ايران در آنجا تمايالت و 

ديوان و -ايران بر عليه سلطه خونين آژداهاك هاي زمان، انسان مردممبارزات 
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ابد. اين تمايل و انديشه شاعر نه هيواالها را در رويدادهاي آن عصر مي ي
  بصورت خشك و غير ملموس بلكه بنحوي زنده و موكد بيان گرديده است.

ايران بر عليه ظلم و  مردمانفردوسي براي توصيف جنگها و مبارزات 
رشته شيوه هاي ابداعي استفاده نموده است. در  هاي زمان از يك ستم اژداهاك

قومي بوجود مي -جديد ايران ارتباط ملي يك مورد وي ميان قهرمانان قديم و
ا به گروه نخست نسبت رآورد و در موردي ديگر اعمال شخصيت هاي اخير 

داده رويدادهاي آن عصر را به دوران اساطيري يا پهلواني رسانده است و بدين 
ك هدف را دنبال كرده است و آن نشان دادن اين امر يشكل در تمام حوادث 
ينيان پرهمتي داشته اند و با سرمشق گرفتن از آنان آنها مي است كه ايرانيان پيش

توانند كشورشان را از وجود تركان پاك سازند. براي اثبات اين نظريه مثالهاي 
كه مربوط به  ياد من كنيم  نمونه كر كرد، ليكن تنها يكذبسياري مي توان 

  .استدوران سلطان محمود 
محمود فرزند سبكتكين، برده ترك، با به ارث بردن تاج و تخت 
پدرش، جنگهاي بي اماني را براي تصرف كامل ايران شروع مي كند. در اين 
زمان شاهدخت سعيده از شهر ري در برابر او قد علم مي كند و از قلمرو خود 
شجاعانه دفاع مي نمايد. محمود براي وي قاصدي گسيل مي داد و از او 

خواهد تا با تمثالش سكه ضرب كند در غير اينصورت به ايران لشكركشي مي
به سلطان «نموده ري را ويران مي كند. سعيده هراسناك به قاصد مي گويد: 

محمود بگو، تا وقتي كه همسرم زنده بود پيوسته در اين بيم بودم كه راهت به 
وظايف او به من  اين نواحي نيافتد و به ري حمله نكني ولي وقتي كه او مرد و

محول گرديد اين ترس از من زدوده شد. خودم (به خودم) ميگفتم كه سلطان 
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محمود پادشاه عاقلي است او مي داند كه در شأن و زيبنده پادشاهي چون او 
كني نيست كه با زني چون من بجنگند. اكنون خدا شاهد است كه اگر تو حمله 

زيرا فقط دو راه وجود دارد و از  و به جنگ تو خواهم آمد. من فرار نمي كنم
دو سپاه فقط يكي در هم مي شكند. اگر من ترا درهم بشكنم به تمام جهان خبر 
خواهم داد كه سلطان محمود را كه قبال صد پادشاه را شكست داده نابود كرده 
ام و براي من نيز راجع به پيروزي ام خبر خواهد رسيد و مورد مدح و ستايش 

. اگر تو مرا شكست دهي چه مي تواني بنويسي. خواهي قرار خواهم گرفت
گفت كه يك زن را شكست داده ام. نه خبر پيروزي به تو خواهد رسيد و نه 

 خواهند». افتخار بزرگي نيستمدح و ثناي پيروزي، لذا شكست دادن يك زن 
  . 1»سلطان محمود يك زن را شكست داده است«گفت: 

داد تاريخي مشابه نيز در بين روي در عين حال قبل از سعيده، يك
يونانيان رخ مي دهد. كتب قديمي حاكي از اين امرند كه قيصر تئوپيلوس با 

در صدد ازدواج با زيباترين دختر كشورش  830جانشيني ميكائل تلوات، بسال 
 به اقصاء و اكنافبر مي آيد. بدين علت فرمانهايي صادر كرده افرادي را 

به دربار دعوت مي كند. تئوپيلوس قيصر جوان از  فرستاده تمام زيبارويان را
خواهر  اتئودور برابر زيبارويان گذشته و سيب زرين دستش را به زيباترين آنها،

مراسم ازدواج برپا مي گردد و تئودورا  ارمني مي گذارد.سردار  وارد ماميكنيان
، قيصر  842 عنوان همسري قيصر را بدست مي آورد. دوازده سال بعد، در 

تئوپيلوس مي ميرد و بعد از وي تئودورا زمام امور حكومت را در دست مي 
برد.  مي گيرد. ملكه ارمني با ورود به صحنه سياست جنگهاي داخلي را از بين
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مرزهاي حكومت را گسترش داده استعداد چنان چهره حكومتي به نمايش مي 
س پادشاه گذارد كه بسياري از قيصرها به آن حسادت مي ورزيدند. بوگوري

  بلغارها با هراس از تئودورا بر عليه او اعالم جنگ مي كند ملكه پاسخ مي دهد:
گستاخي مكن، من شخصاً با رهبري سپاهم به طرف تو حمله ور «

خواهم شد و ترا در هم مي شكنم. اما اگر بخت به من ياري نكند حق افتخار 
  ». كردن نداري زيرا بر يك زن پيروز شده اي

ئودورا نه تنها مانع حمله بوگوريس مي شود بلكه او را بدان اين پاسخ ت
حد منزوي مي كند كه از ملكه تقاضا مي كند تا بلغارستان را به راه راست 

وي نيز كيورغ (گيريل) اسقف را نزد او مي فرستد كه همراه هدايت كند. 
بلغارها را به آيين مسيح در مي  853روحاني بسال  دوستش متديس (مفدي)

د و با ترجمه كتاب مقدس نگاه وي حروف اسالو را خلق مي كنرد. آآو
  . 1بنيانگذار ادبيات اسالو مي گردد

اين قطعات مربوط به سعيده و تئودورا با پاسخهايشان با اين قطعه 
تطابق و تشابه دارند كه در آن دوئل سهراب سردار توراني و » شاهنامه«

شود. در بحبوهه نبرد روي به گردآفريد دختر قهرمان ايراني تشريح مي 
  سهراب مي گويد:

  
  كنون من گشاده چنين روي و موي      سپاه تو گردد پر از گفتگوي

  با دختري او بدشـــــــــت نبرد      بدينسانذبا بر اندر آورد گردكه 
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  1نبايد كه چنين درنگ آورد       كزين رزم بر خويش ننگ آورد     
                          

نمونه هاي ارائه شده نشان مي دهند كه فردوسي با اقدام به تصنيف 
ط نسلهاي متعدد به حكم شرايط وستحماسي قهرمانانه ايراني خلق شده 

سياسي عصر خود به موضوع آن برخورد كرده است. بدين علت در -اجتماعي
محيطش رئاليسم، جهان، طبيعت او و استعداد تجسم صميمانه واقعيات » شاهنامه«

  به مرحله ظهور رسيده است.
توام با تمام اين مطالب، رستاخيز ادبيات دوران باستان نيز نقشي حاكم 

شفاهي نيز اساس  منابع ايفا مي كند كه نه تنها منابع كتبي بلكه» شاهنامه«در 
آن را تشكيل مي دهند. خود فردوسي اين ارزش ابداعي كارش را نيك شناخته 

  است:و ملهم از آن نوشته 
  

  ارسيپبدين عجم زنده كردم        بسي رنج بردم در اين سال سي
     

دانيم،  مي دوسي را دوره پيشرفته فئوداليسم بدين ترتيب، ما عصر فر
كه روابط جديد اقتصادي و قشرهاي نورسته اجتماعي زمينه را براي  عصري

  گذر به جامعه اي با ترقي عالي تر فراهم كرده بود.
گيري، عصر فردوسي را همچنين بعنوان دوران رستاخيز و  با اين نتيجه

  او را بعنوان تجلي دوران رستاخيزي تشخيص مي دهيم.» شاهنامه«اما 
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  ب) مشخصات مردميت (ويژگي هاي مردمي)
  

، اساساً با حل پرداخته اند به فردوسي و اثر عالي وي ي كهپژوهشگران
حال سعي داشته اند اصل و نسب صحيح مسايل مربوط به حماسه ايران، در عين 

و براي  او را روشن سازند. بسياري از آنان معتقدند كه وي اصل اشرافي دارد
نموده اند. حال ببينيم ك. چايكين فردوسي ارائه گفته هايشان نيز استداللهايي 

  شناس روس چه مي نويسد:
فردوسي بعنوان نماينده آزادگان اشرافيت قديمي ايران زمينداري «

ني و خرده محروم از زمين نمايان مي گردد. برخي تضادهاي عقيدتي ميا
فردوسي نيز از همين جا ناشي مي گردد. آن سنت حماسي كه شاعر پي مي 

   1»گيرد خود بخود تماماً فئودالي و اشرافي است
 ستايشبا  « ك. چايكين بدون اثبات اين نظريه اضافه مي كند كه

روراندن شخصيت رستم سركش و فئودال و پ دالوري هاي پهلوانياعمال و 
با احساس خاصي، فردوسي بعنوان يك زميندار جزء نمي توانست با  ، نيرومند

  ». رفتار كند هم عصر خويش چنان حس همدردي با فئودالهاي بزرگ
دليل نتيجه گيري اشتباه ك. چايكين واضح است. مي دانيم كه داويت 

نيز همچون رستم وارث خانواده » وندالوران ساس«قهرمان اصلي حماسه ارمني 
اشرافي بود. مي دانيم كه آكيلس يوناني، سيد اسپانيولي، رونالد فرانسوي و 
ساير شخصيتهاي حماسي نيز اصل اشرافي دارند. و صرف نظر از آن ما آنها را 
قهرمانان مردمي مي شماريم. دليلش واضح است. در جريان تشخيص ويژگي 
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وريك نه بر منشاء اجتماعي قهرمانان بلكه بايد بر اين هاي مردمي هر اثر فولكل
  امر تكيه كرد كه آنان از منافع چه كساني پشتيباني مي كنند. 

نامي شوروي نيز كوشيده است  خاور شناسآكادميسين ي. ا. برتلس 
  را به ثبوت رساند. او نوشته است: » شاهنامه«تا منشاء اشرافي 

بر روي اشرافيت متمركز مي فردوسي تمام توجه خود را خاصه «
كند. ساير طبقات گويي براي وي وجود ندارند، وي به آنها توجه نمي كند و 

  . 1»يا در قبالشان رفتار و برداشت افراطي تحقيرآميز در پيش مي گيرد
را ذكر » شاهنامه«ي. ا. برتلس براي اثبات اين نظريه اش قطعه اي از 

اشرافي چگونه بقصد نابودي يك  مي كند كه در آن تعريف مي شود كه يك
ده كدخدا گردند بدين علت نيز همگان از  انروستا دستور مي دهد كليه ساكن

كار و كوشش دست بر مي دارند و آن واحد پس از مدتي كوتاه به بيابان 
  مرگبار بدل مي شود.

بنظر ما اين تاكيد ي. ا. برتلس نيز صحيح نيست. وقتي كه فردوسي از 
حه بعلت كار نكردن روستائيان كدخدا شده سخن مي گويد، او نه بيابان شدن وا

اينكه نقش حاكم اشرافيت بلكه انگشت نما بودن آن بخاطر كار نكردن، بي 
استعدادي و در نتيجه نقش تعيين كننده روستائيان در زمينه ايجاد نعمات مادي 

  را مد نظر دارد.
فردوسي به » اهنامهش«منشاء مسلم اشرافي به ي. ا. برتلس با اعتقاد 

  قطعه زير نيز اشاره مي كند:
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يك كفاش جوان شير ژيان را تحت تاثير شراب مطيع مي سازد. 
ن باور نمي كنند كه در رگهاي اين جوان فقط خون يك كفاش جاري ااشرافي

اگر او فرزند يك نجيب زاده بود اين امر قابل درك مي «است. با اين فكر كه 
مادر كفاش مي فرستند تا روشن شود آيا او هيچگاه آنها شخصي را نزد » بود

» اشرافي«بطور اتفاقي مرتكب گناه نشده و آيا در رگهاي اين جوان دلير خون 
  وجود ندارد؟

در اينجا تنها بايد تعجب نمود كه چگونه خود ي. ا. برتلس متوجه 
تناقضات موجود در گفته اش نشده است. بجاست توضيح آكادميسين ه. اوربلي 

  در حماسه ارمني در اينجا بياوريم: عوضا در رابطه با روايتي مشابه اين مور
خلق ارمن با پروردن داستان خود در باره نوجوان خوتي كه سپاه «

يوسف را شكست داد، بايد در مورد يافتن خويشان ارجمندي براي اين قهرمان 
خود مي انديشيد، زيرا با تجسم مردم، شخص غير اشرافي نمي تواند قهرمان 

ن مردم باشد، در حالي كه قهرمان آنهم قهرماني كه چندين قرن زيسته به گما
   1»و منشاء اش بخوبي مشخص و معلوم باشده بايد داراي پدر و جد بود 

گويا روشن است. فردوسي با تعريف روايت مربوط به كفاش جوان 
شخص غير اشرافي نمي تواند قهرمان «بحق بر اين تجسم مردمي تكيه زده كه 

است كه و اينكه او بايد از حيث اصل و منشاء مشخص باشد. مسئله اين » باشد
به گمان مردم، قهرمان اصلي آنست كه از قدرت شگرف برخوردار بوده نجيب 

. به عبارت ديگر مطابق فولكلور قهرمان بايد از هر حيث باشدزاده و اشرافي 
  شاخص بوده با قدرتش، اعمالش و نسبش بدرخشد.
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» شاهنامه«نيز بوده اند كه كوشيده اند جنبه هاي مردمي  خاورشناساني
ين علت رد كنند كه آن اثري جمعي نبوده بلكه انفرادي است. اين نتيجه را به ا

گيري نيز اشتباه است. تاريخ هنوز چنان اثر هنري را بجاي نگذارده كه مولف 
آن تمام مردم باشند. راز مردميت منظومه حماسي نه در اثر جمعي بودن بلكه در 

 .مردم را بيان مي كندتمايالت و اميدهاي و آنست كه تا چه حدي انديشه گري 
افراد خاصي بودند » دالوران ساسون«مشخص است كه راويان حماسه ارمني 

تس زاتيك، دائي ناخو، موكاتسي وارتان، موكاتسي هوان و نه نچون خاپوي
ما را از مردمي دانستن آن برحذر نمي  امر ارمني در مجموع. ولي اين ملتتمام 

ن همگي در مرزهاي فكري مردم قرار داشتند و روايات شنيده دارد، زيرا ناقال
خود را باور كرده از محدوده تجسمات و زبان مردم دور نگشته اند. بهترين 

شكوهمند  نمايش كه نيز در آيد » شاهنامه«اثبات اين نظر مي تواند در خدمت 
نامه كار(«روايت مردمي است. مقايسه آن با يادداشتهاي اوليه حماسه ايران 

نشانگر اين امر است كه ») خداينامه«، »يادگار زريران«، »اردشير بابكان
ط مردم وستفردوسي از كليه تمايالت و ايده هاي عالي انساني و ملي بيان شده 

به نيكي برخوردار بوده راي و نظر روح مردمي را استادانه منعكس نموده است. 
مي كند و اشاره مي نرا كتمان اتفاقي نيست كه خود او نيز مردمي بودن اثرش 

ط يك نظر شخصي برجسته وستنمايد كه در حين تصنيف آن روايات مكتوب 
  از نسل روستايي (دهگان) را در اساس كارش قرار داده است. او مي نويسد:  

  
  يكي پهلوان بود دهقان نژاد       دلير و بزرگ  وخردمند و راد

  سخن ها همه باز جستپژوهنده روزگار      نخست       گذشته 
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  ز هر كشوري موبدي سالخورد     بياورد و اين نامه را گرد كرد
  وزان نامداران    فرخ    گوان      بپرسيد شان از نژاد        كيان 

...  
  1چو بشنيد ازيشان سپهبد سخن      يكي  نامور  نامه   افــكند  بن

                                                          
ثابت مي شود.  ويژگي هابوسيله يك رشته » شاهنامه«مردمي بودن 

ايران را بر عليه اعراب،  مردمهسته آن همين تاريخ باستاني است كه مبارزه 
هيوال و هر  -ن ترك، طبيعت، حيوانات درنده، انسانابيزانسيان، بويژه فاتح

  گونه مستبد منعكس مي سازد.
بوضوح نشان مي دهد كه اين داستان با  همچون آبگينه» شاهنامه«

موجوديت طوالني در اذهان مردم مانند بهمن غلتان از كوه، مدام قشرهاي 
جديدي گرفته به عظمت اساطيري مي رسد و گهگاه با برخورد به موانع خرد 
شده و به تكه هاي مختلف تبديل مي شود و بدين سان اشكال و ابعاد جديد 

  وسي رسيده است.فرد زمان بخود گرفته به
با اقشار زيرين قهرمانان » شاهنامه«ساير ويژگي هاي مردمي بودن 

مردمي پيوندهاي مستحكمي دارد. فريدون فرزند عادي مردم آنگاه كه ستمهاي 
مي كند خشم بي  مشاهده ا چشم خودبضحاك تكيه زده بر تخت شاهي ايران را 

پادشاه كشور باعث تالم حدي سرتاسر وجودش را فرا مي گيرد. اعمال شيطاني 
 خود گرز سهمگين با و اندوه بسيار وي مي گردد. بعنوان پاسخي براي تمام اينها

به جنگ ضحاك مي رود و بر شيطان مخوف پيروز گشته او را به كوه دماوند 
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برده بر در يكي از غارها به ميخ مي كشد. صرف نظر از حيله گري و قدرت 
مي شود زيرا مردم پشتوانه او هستند و كاوه افسانه اي ضحاك، فريدون پيروز 

آهنگر پشتيبان او بود كه با پيشبند پوستين وي درفشي ساخته بعنوان نشانه 
تا چه حد » شاهنامه«افتخار ايران در مي آوردند. اينكه سرچشمه هاي مردمي 

آهنگر و پيشه اش گواه بر آن است. اين  ت بودنژرف اند همين امر مافوق طبيع
وقتي كه اشرافيتي وجود نداشت و  است يعنيبه قدمت كشف فلزات اعتقاد 

  شده بود. ني بندجامعه هنوز قشر 
ساير قهرمانان حماسه، سام، زال، رستم و ديگران نيز پشتيبانان افراد 

در نوجواني پيل سفيد جدش سام را كه با  ختيعادي هستند. قهرمان اخير 
  .كشد مي بريدن ميخهايش به مردم آزار مي رساند

هم در مبارزه بر عليه  ، بنام مردم» شاهنامه«دالوري هاي قهرمانان 
 ن بشريداعليه مستبنيروهاي خبيث طبيعت و شياطين افسانه اي و هم جنگ بر 

  داخلي و خارجي بروز مي يابند.
زال و رستم، با اعمالشان سعي مي كنند اين مفهوم  ثانشسام و وار

لتي بايد خود صاحب ميهنش باشد و همان را انساني را بثبوت رسانند كه هر م
بعنوان قهرمانان مردمي، هرگز سعي  ن. آناديگر ملت ها خواهان باشدنيز براي 

د و نمي خواهند بر كشوري ننمي كنند از امكاناتي كه برخوردارند سودجوي
حاكم شوند كه به مردم تعلق دارد. آنها حتي نمي كوشند كشورهاي ديگر را 
نيز به ميل خود اداره كنند و چنگ بر حكومت نمي زنند. مثالً در حماسه 
چندين بار رستم موفق به شكست افراسياب مي شود حتي يكبار هنگام انتقام 

نموده و كشور را بين پهلوانانش تقسيم  سياوش، او بر تخت شاهي توران جلوس
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از اين تخت پس از چندي  مغان دانايعني  مي كند اما به توصيه نمايندگان مردم
  منصرف گشته به ايران باز مي گردد.

قهرمانان ايران مدام با پرهيز از كليه امكانات دستيابي به حكومت و 
دور نگه نمي دارند.  مقامهاي عالي، در عين حال خود را از امور اداري كشور

مثالً وقتي كه كيخسرو پس از مرگ پدرش كيكاووس آماده جلوس به تخت 
با گيو و گودرز بناي مخالفت مي  طوسخالي شاهي ايران مي شد، پهلوان 

فريبرز فرزند  وگذارد و چنين استدالل مي كند كه او فاقد اين افتخار است 
ري است. پهلوانان براي پايان ديگر كيكاووس عاقل تر و در نتيجه نامزد بهت

دادن به مشاجره قرار مي گذارند دو برادر كيخسرو و فريبرز را بر ضد بت 
پرستان گسيل دارند. براي فتح دژ آنها نخست فريبرز نيروهايش را مي آزمايد 

كه نوبت به كيخسرو مي رسد  ولي با ناراحتي از گرما عقب مي نشيند. وقتي
سمان ناگهان تيره و تار و رگبار تگرگ جاري مي او ياري مي كند. آ بخت با

شود و بت پرستان با هراس از آن از دژ خارج و متواري مي گردند. كيخسرو 
پيروزمندانه به پايتخت باز مي گردد و تمام پهلوانان با خوشرويي و شادماني از 

  او استقبال كرده وي را به تخت شاهي مي نشانند.
مفهوم مردمي حاكم است كه بر طبق آن آشكار است كه در اينجا اين 

تنها شخص مستحق مي تواند بر تخت حكومت تكيه زند. در اينجا اين امر هم 
نتيجه مفهوم مردمي است كه حاكمان گهگاه نه به همت خود بلكه به موجب 

  بخت و اقبال و يا بصورت اتفاقي موفقيتهايي كسب مي كنند.
يران با تخت و تاج، اغلب فردوسي در قبال اين برخورد قهرمانان ا

قرار مي دهد و ماهيت خبيث اينها را نمايان مي  آنها در مقابلرا  رفتار حاكمان
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سازد. حال گشتاسپ را ياد آوريم. او به توصيه زرتشت از پرداختن ماليات به 
افراسياب پادشاه توران سرباز مي زند. شخص اخير به ايران حمله ور شده آنرا 

شد. گشتاسپ مغلوب از فرزندش اسفنديار پهلوان به خون و آتش مي ك
خواستار كمك مي شود و قول مي دهد در صورت پيروزي تختش را به وي 
واگذارد. اسفنديار سخنان پدرش را باور كرده به جنگ تورانيان رفته پيروز مي 
گردد. گشتاسپ از قولش منصرف شده توطئه هايي را بر عليه فرزندش تدارك 

  گ او مي شود.ديده و باعث مر
بهرام گور ساساني و  در باره افزودهروايات ، » شاهنامه«تمام فصلهاي 

غيره مملو از جهان بيني ها و احساسات مردمي است. فردوسي در اين داستانها 
ن را مورد انتقاد قرار داده و ستمها و بي عدالتهاي آنان را ااز يك سو مستبد

 افراد ايده اليك و پسنديده حاكمان و افشاء مي نمايد و از سوي ديگر اعمال ن
او به قصد » شاهنامه«را در مقابل ايشان قرار مي دهد. مثال در بخش اساطيري 

آموزش و تعليم جمشيد، فريدون، منوچهر و ساير پادشاهان را به عرش اعلي 
مي رساند و نشان مي دهد كه اوضاع مردم منوط به شيوه كار حاكم كشور 

ردمي اين امر بوضوح مي فهماند كه وضع افراد از جانب است. او با شناخت م
پادشاهان محدود و تعيين مي گردد. اگر پادشاه نيك سرشت باشد مردم در 
آزادي و نيكي زندگي مي كنند اما اگر بد سرشت باشد زندگي نيز به تناسب 
آن سخت و ظالمانه است. او ياد مي كند كه در فرمان جمشيد خوشبختي كامل 

بود زيرا از هنگام تولد نيك طينت بوده است. جمشيد بعنوان كسي  حكمفرما
تحت  مردمانكه به رازهاي خدايي دسترسي داشت قدرتش را در راه آزادي 
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نموده در همه جا نظام عادالنه و  بر عليه خدايي شيطان ستيزكار بسته ه ستم ب
  قوانيني راستين برقرار كرده است.

حماسه نيز با خطوطي ايده آل  قهرمانانيكي ديگر از خسرو انوشيروان 
و  ناتوانانمعرفي مي گردد. او با تصور مردم پادشاهي عادل و نيك، پشتيبان 

ن و استثمارگران بود. او براي نابودي بدي ها استمديدگان و تنبيه كننده مستبد
كشور به سياحت مي پردازد و به اينكه مردم چگونه زندگي مي  در و ستم ها

ن نواحي مرزي در اثر حمالت اقوام اكنند توجه مي كند. رنجهايي كه ساكن
وحشي و راهزن متحمل مي گردند باعث تالمات عظيم روحي براي وي مي 

در روز محشر ما را محكوم خواهند كه ما در خوشي «شوند. او مي گويد: 
فرمان  ن اين نواحياو او براي دفاع از ساكن». روستائيان در بدبختي هستيم اما
  حصارهايي بر پا سازند و نيازهاي آنان را تامين نمايند.  مي دهد

» شاهنامه«ا نيز در ملت هعقايد و ايده هاي جنگ، صلح و دوستي 
  منعكس شده است.

در حماسه دو گونه جنگ عادالنه و غير عادالنه تصوير مي گردد. 
بدين علت كه تورانيان با مقاصد تجاوزگرانه بر عليه ايران مي جنگند در حماسه 
جلوه عادالنه ندارند. بعالوه ايرانيان به جنگ آزاديبخش براي دفاع از مرز و بوم 
اجداد خود شجاعانه بر عليه آنان مي جنگند. مردم و قهرمانانش در آرزوي 

د ناجحافات هستند .آنها نيك مي دانديدن استقالل و آزادي ميهنشان از ستمها و 
كه علت اين جنگها همانا پادشاهان هستند. به اين سبب نيز نمايندگان مردم 

  ط قهرمانان مردمي مي باشند.وستآنها  ياغلب در پي جانشين
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دوستي خلقها در حماسه اساساً بوسيله پيوند همسري ميان پارسيان و 
زال پارسي قهرمان حماسه با رودابه  نمايندگان ساير ملل آشكار مي شود. مثالً

خويشاوند ضحاك عرب ازدواج مي كند، كي كاووس با سودابه دختر پادشاه 
هماوران (يمن) اما رستم با تهمينه دختر پادشاه سمنگان پيوند همسري برقرار 
مي كنند و داريوش پادشاه نامدار پارسي دخترش را به ازدواج اسكندر يوناني 

تنها به پيوند » شاهنامه«در  ملت هاينها. ليكن بيان دوستي در مي آورد و جز ا
ط مناسبات متقابل وستازدواج قهرمانان اصلي محدود نمي شود. اين امر 

سردار والد ادوستانه، خويشاوندي و برادرانه نمايان مي گردد. براي نمونه 
ت توراني را ذكر نماييم كه به رستم در جنگ عادالنه اش كمك مي كند. مالقا

والد و رستم در كارزار واقع مي شود. آنها ابراز دوستي و عالقه مي كنند و ا
بزودي دوستي آنان بر اساس آن كمك و مساعدت فداكارانه ژرفا مي گيرد كه 
اوالد در قبال رستم نشان مي دهد تا ديو سفيد را از پاي در آورده، كيكاووس 

  را از اسارت نجات دهد.
حماسه ايراني را با درك و تعمق  فردوسي روح و محتواي كلي

پرقريحه اي استنباط مي نمايد. در جريان تصنيف آن، از آغاز تا پايان او در 
حدود فكري مردم قرار داشته با هوشياري و تعمق ژرفي به ماهيت آن نفوذ مي 

  كند.
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  سبك ابداعي پ)
  

ط ويژگي هاي بياني، وضوح سرشار وست» شاهنامه« بودن مردمي
  ظهور سليقه هنري مردم به اثبات مي رسد. زباني و

مقايسه آن با بازنويسي هاي قبلي روشن مي سازد كه فردوسي خطوط 
ايران را  مردمان ظاهري موضوع قديمي و انديشه اساطيري باستاني -خارجي

صميمانه حفظ نموده بعالوه او عقايد انديشه هاي مردم خود و ديدگاهش را در 
ن و غيره به شكلي صميمي و مانوس بيان كرده مورد جنگ، دشمن، كار، ز

  است.
پيوستگي عميق فردوسي به انديشه مردمي از اصطالحات، مثلها و 
تمثيالت فصيح و سرشار موجود در حماسه نيز آشكار مي شود. بعنوان دليل 

بهتر است انسان شكوهمندانه بميرد تا با زندگي مفرح «عبارات زير را بياوريم: 
وقتي كه سرو جوانه زند قرقاول نيازي به بوييدن علف «، »دشمن زيست كند

، »جنگ اگر غير منتظره آغاز شود مصيبت بزرگي است«، »نخواهد داشت
برده و صاحب در «، »بسمت مرگ دو راه است، يكي بلند، ديگري كوتاه«

جسم را بايد با نيكي آراست، زيرا نيكي را نمي توان از انسان «، »گور يكسانند
نوزاد شير، «، »وقتي كه گل خوشبو نيست، از رنگش سخن مگو«، »جدا ساخت

وقتي «، »زن بدكار باعث تقبيح مرد است«، »شير است، چه نر باشد چه ماده
هر چه «، »فرزند خلف چشم به جهان مي گشايد، بايد از عشق زنان دست كشيد

 كسي كه در زير ستاره بديمن زاده مي شود بدبخت«، »بكاري آنهم مي چيني
  و غيره. » ديوراها نيز گوش دارند«، »مي گردد
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مبالغات، صفات، مكررات حماسي، تصاوير تمثيلي و سمبليك و ساير 
  طرق بياني نيز تحت تاثير قوي انديشه مردمي ساخته و پرداخته شده اند.

ت شخصيتها به اعصار بسيار قديم بر مي آشكار است كه اصل و نس
پرداخته اند كه ذهن انسان تازه به پرتو افشاني گردد. اينها در زماني ظاهر شده 

بود، آنگاه كه انسان در پي درك پديده هاي طبيعي، آنها را با طبع شخصي خود 
توجيه مي كرد و چنان ويژگي هايي به آنها نسبت مي داد كه خود از آنها 

 فردوسي از» شاهنامه«برخوردار بود. اين امر شاخص است كه شخصيتها نيز در 
وفان، صخره، آب، ته تجسم مذكور دور نمي مانند. باد، رعد و برق، محدود
درخت و موجودات در آنجا صاحب شخصيت شده روح و جسم مي  ،سنگ

گيرند. بجاست از رخش اسب رستم ياد كنيم كه در مواقع لزوم بزبان انسان 
  سخن گفته صاحبش را با داوري هاي صحيح ياري مي كند.

ند هستبجاي انسانها اغلب پرندگان نيز داراي نقش » شاهنامه«در 
مي  وي را پند و اندرزدر صورت ضرورت رستم را ياري داده  هك سيمرغي،

  دهد.
نيز بچشم مي » شاهنامه«اثرات تجسمات قديمي مردم در مبالغات 

خورند. فردوسي در وهله اول براي نشان دادن عظمت سپاه دشمن به اينها 
كشور از سم اسبان «. بدين سان او اغلب ميل دارد تكرار كند: مي شودمتشبث 

در  .و غيره» از گرد سواران و صداي طبل هوا قير گرديد«، »مي شكافد
  حماسه تجسم مبالغه آميز قدرت قهرمانان نيز بچشم مي خورد:

  ،ر بر سينه اشكابوسيت زد چو
  سپهر آن زمان دست او داد بوس.
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ط القاب وست» شاهنامه«گونه هاي پديده هاي اجتماعي و طبيعي در 
، »تهمتن«بيان گرديده، شناسايي شخصيت قهرمانان امكان پذير مي شود. 

. القاب و هستند قهرمانانو غيره از القاب مشخص » رويين تن«، »پيلتن«
 . مثالًهستندصفات مربوط به پديده ها و اشياء طبيعي نيز داراي چنين نقشي 

و » سرخ«، »تابان«براي توصيف زيبايي خورشيد مولف دوست دارد صفات 
  كار ببرد. ه غيره را ب

با تكرار  ومكان خاصي دارند  در بيان هنري فردوسي مكررات حماسي
  هجاها، زنجيره لغات و سطور بيان مي گردند.

  
  به رنج اندر است، اي خردمند گنج         نيابد كسي گنج نبرده رنج

  
تصاوير تمثيلي و سمبوليك، قافيه هاي صدايي (وزني) » شاهنامه«در 

  و صداهاي مترادف در كلمات بوفور يافت مي شوند.
براي ابداع قافيه هاي وزني و صداهاي مترادف در كلمات، فردوسي 

  ل مي شود:وستم» شاه«و » شاد«، »شد«اغلب به كلمات 
  

  با ديدار او شاد شد شهريار
  
در حين  وغني است مقايسات و كنايات  ، شابهاتاز نظر ت» شاهنامه«

  .مي شوداستفاده از آنها نيز مولف از محدوده فكري مردمي دور ن
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فردوسي كنايات را بر اساس مقايسه دو شيئ يا پديده بنا نهاده است. 
او با استفاده از تشابه موجود ميان آنها، نام يكي از آنها را جانشين ديگري 

  امر اول را بهتر شناسانده است.ساخته و بدين وسيله 
متوجه مي شويم كه ريشه هاي » شاهنامه«با بررسي واپسين كنايات در 

نقطه اي دور دست كشيده شده به انديشه قديمي انسانها مي رسند.  به آنها نيز
براي نشان دادن «هگل اين امر را مد نظر داشت وقتي متذكر شد كه فردوسي 

 هلو كنايات به وسي» پديده هاي زندگي به طبيعت بي نفس متشبث گرديده است
خود اين گرديده اند. هگل براي گفته تبديل اي براي بيان پديده هاي مجازي 

لبه شمشيرم مغز شير را مي خورد «مقايسه كنايه وار را از شاهنامه آورده است. 
  .1»گستاخ را مي نوشدآن و خون سياه 

را بر » شاهنامه«تاريخي و انگيزه رستاخيزي حال كه جنبه هاي 
را شناسايي نموده ويژگي هاي مردمي، جنبه هاي  شمرديم و برخي قهرمانان آن

و سبك ابداعي فردوسي را معرفي نموديم، مي توانيم مشخص جهان بيني 
  نتايجي چند اخذ كنيم.

سده . اين اثر در قرار دارندماقبل تاريخ  در» شاهنامه«ريشه هاي  -الف
 يسلجوق -ايران بر عليه اقوام ترك مردمدر طول مبارزه م.   11-10 هاي

هاي شكوهمند تصنيف و حيات يافته و بعنوان يكي از يادگار ،دگربار رستاخيز
  دوران رستاخيز ايراني جاودانگي يافته است.
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ايراني موجوديت يافته  مردمان شخصيتهاي ،»شاهنامه«قهرمانان  -ب
ط آنان نه تنها سابقه قهرمانانه ميهنش بلكه وستكه فردوسي  هستنددر طي قرون 

  زمان حاضر مملو از جنگها و تلخي ها را تصوير كرده است.
ملت ها و تاريخ ، منشاء مردمي دارد. اسكلت آن » شاهنامه«-پ

با انديشه ها و افسانه ها مردمي، روايات،  پادشاهان ايران مردمي است. اينان
  .نداحاديث و طرق بياني حماسي معرفي گرديده ا

  
  



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ٦٣ شاهنامه و منابع ارمني                                          

  ارمنيان در مقايسه با بارهفردوسي در  آگاهي
  منابع ارمني

  
فردوسي نه تنها بعنوان يادگار شكوهمند ادبي بلكه بعنوان » شاهنامه«

ه برا  آن پياپي سدهايران ده  مردمانمنبع مستند تاريخ ملي ارزيابي مي گردد. 
تاريخ خود استفاده نموده از آن ياد گرفته، ملهم گشته  صورت درسنامه عالي

  خواني قرار داده اند.را تماماً موضوع سرود  ط آواي وسايل موسيقي آنوست
رويدادها و چهره هاي  داستان باستاني ويرايش شعري» مهشاهنا«

تاريخي است كه در آن منابع متعدد كتبي و روايات شفاهي مردمي گرد آمده 
اند. اين اثر نه تنها تاريخ ايران را منعكس مي سازد بلكه حاوي اطالعات 

رك، هندي، يوناني و غيره ، تتازيهمسايه ارمني،  مردمانسرشاري در مورد 
  . استنيز 

» شاهنامه« آگاهي هايشديم در خصوص  پيشگفتار يادآورچنانكه در 
در باره ارمنيان، نخستين بار آ. ساروخان توجه كرده و پس از وي هراچيا 
آجاريان سعي در تكميل آنان نموده است. ليكن او به علت عدم دسترسي به 

را  ارمنيانآگاهي هاي فردوسي در باره برخي از » شاهنامه«كامل  هايجلد
برگزيده و برگردانده است و از قطعاتي غافل مانده كه از نظر بررسي مناسبات 

آجاريان قطعه اي از  ـراچياه براي نمونهايراني اهميت فراواني دارند. -ارمني
را ترجمه نكرده است كه در آن تعريف مي گردد كه » كيكاووس«فصل 

با مراجعه به پادشاه ايران از تورانيان شكايت كرده طلب چگونه گروهي ارمني 
  اري مي نمايند. آنها ميگويند:ب
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  ايرانيان و تورانمرزسر    ارمانياناندبپايدربركه
  خواه داد آمده درازراهز      شاهنزديكخواهندراههمه
  تفت خراميد خسروبدگاه      رفتبشنيدهشيارساالرچه

  سزيد چون آوردشان اندربپيش     گزيدفرمانوبشنيدآنچهبگفت
  خواه فرياد و گريان وغريوان    شاهبفرمانيكسربرفتند
  اوي پيش كنان زاريسپردند     برويرازمينودستكردهبكش
  سزي را زندگي جاودانخودكه     زيجاويدپيروزشاهايكه
  تور آنسوش ز و سو  ازينايرانكه    دورستيمآمدبدادشهريز

  پيام خسرو نزد زارمانيان    نامخوانندارمانشخوانكجا
  بدان بر دسترس كشوريبهر    جاودانتاشاهبزيانوشه
  يار شهر بهر باشي توبدزهر    شهريارتوئيكشورهفتبهر
  بالست بر بما ازيشان رويبيك    ماستشهردرتورانمرزسر

  1بود انديشه بيشه آن ازراماكه    بودبيشهيكيايرانشهرسوي
  

همين فصل را نيز برنگزيده است كه در آن جا  بخشي ازه. آجاريان 
نمايندگان ارمني با نگراني از خوكهاي وحشي حمله ور شده از جانب توران به 

شاه با همدردي كه پاددهدكشورشان طلب ياري مي كنند. فردوسي گواهي مي 
با ارمنيان دو تن از مردان دليرش بيژن و گرگين را براي كمك به خلق ارمني 

  به ارمنستان گسيل مي دارد. 
اهم نخستين اطالعات فردوسي در مورد ارمنيان به قرن ششم مربوط 

از ارمنستان مي شود. اين همان دوره اي است كه پس از انقراض آرشاگوني ها 
استقالل خود محروم و تحت تسلط ايران و بيزانس در آمده بود يعني وقتي كه 
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رمنيان پيمان ا) با كسب دو باره تاج و تحت با 531-489قباد پادشاه ايران (
صلح بسته و با برخورداري از كمك هاي آنان بر عليه يونانيان به جنگ پرداخته 

  بود.
ين زمان قباد با رهبري سپاهيان منابع ارمني حاكي از اين هستند كه در ا

پايتخت ارمنستان تحت اشغال يونانيان را تصرف مي  كارينپارسي و ارمني، 
ن آن را نابود مي سازد. ارا اشغال و ساكن آمدشهر كند و آنگاه با ادامه جنگ 

ليكن اين موفقيت هاي قباد ديري نمي پايند. وي پس از چندي تحت ضربات 
تصرف خود در ه و شام را ويران كرده ارمنستان را ب ميانرودانيونانيان كه 

آورده بودند، عقب نشيني مي كند. تعريف مي كنند كه قباد تقصير تمام اينها 
مرزبان ارمنستان مي اندازد و او را معزول و  وارد ماميكنيانرا به گردن 

 هون بر) را منصوب مي نمايد كه تا آن زمان 548-518( مژژ گنونيبجايش 
  به ارمنستان غلبه نموده بود.  تجاوزم هاي

فردوسي در مورد اين رويدادها به اختصار تمام سخن مي گويد. او ياد 
سپاهش را به روم كشيده و اين كشور و «مي كند كه قباد با تدارك نظامي 

او همچنين ذكر مي كند كه دو شهر رومي از ». خاكش را به خارستان بدل كرد
بود و ديگري  )آمد( ياهند مايند كه يكي از آنهاوي تقاضاي تسليم شدن مي ن

  ).نپرگرد( فارقين
فردوسي بنحو شگفت آوري بر حوادث و رويدادهاي مهم تاريخي 

غافل مي ماند و  قباد ) فرزند576-531دوران حكمراني خسرو انوشيروان (
اطالعات كمي را در مورد مناسبات ارمنيان و پارسيان ارائه مي دهد. او تنها در 

بنا نهادن انطاكيه نو  ، ورد لشكركشي نوشيروان به شام سخن گفته تصرف آنجام
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را تشريح مي كند و در مورد شورش نوشزاد شاهزاده پارس و مرگش، درباره 
مذاكرات و پيوند هاي دوستانه پادشاه پارس با سلطان حكومت تركهاي تازه 
تشكيل در شرق، اختراع شطرنج و ساير رويدادها مطالبي مي نويسد. او جنگ 

سخن نمي گويد. اين  ،آن ارمنستان بود انگيزهكه  م.571سال درپارس -يونان
ه با شكست ايران ادامه يافت 591نبرد با چند بار توقف و شروع مجدد تا سال 

بپايان مي رسد. در اين هنگام ميان طرفين جنگ پيمان صلح منعقد شد كه بر 
  د.گرديآن ارمنستان دومين تقسيم را متحمل  پايه

چنين آشكار مي شود كه فردوسي از واقعه تقسيم ارمنستان ميان ايران 
شيروان و بيزانس آگاه بوده ولي آن را تعريف نكرده و تنها ذكر مي كند كه نو

حكومتش را به چهار بخش تقسيم كرده بود كه ارمنستان در بخش دوم قرار 
  داشت.

  براند سراسر گيتيسخنهاي بخواندرادانندگانشهنشاه
  شهر آباد كردنامزدورو بهرچاربرببخشيدراجهان

  كرد شاد بدو نامداراندل كرديادآنازخراساننخستين
  مهان جاي و بزرگاننهاد اناصفهوقمبدزوبهرهدگر
  آزادگان نهادند بخششكه آبادگانآذرايبهرهآنوز
  گيل بوم جزو دانابپيمود اردبيلدرتاارمينيهوز

  1باختر تا بود وراخاورز خزرمرزواهوازوپارسسوم
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فردوسي با ارائه داستان نوشيروان، ارمنستان را در اين قطعه حماسه     
نيز ذكر مي كند كه در آن راجع به لشكركشي پيروزمندانه پادشاه ايران به شام 

  و بازگشتش سخن به ميان مي آورد:
  
  وراو آوا روئينه زخم-شنيدند دمگاونالهآنجايكهوز

  بماند روزگاريوآمدبشام براندلشگربيدارجهاندار
  گاه و تاج و برده وبدرههمان سپاهوسالحچندانبياورد

  درم بدرهاي ازوپيالنز خمدادهميزمينپشتكه
  جاي بسپرد بهرامبشيري رايآمدشرفتنچونمرزآناز

  بماه و بروز سستيهيچمكن بخواهقيصرباژكاينگفتبدو
  آفرين شهريار برهميخواند زمينرويشيرويببوسيد

  درخت كياني اين زرددادمگر بختپيروزوباشدلبيداركه
  سپاه و درفش آمدارمنسوي شاهزدرگاهآمدبرتبيره

  
) فرزند خسرو نوشيروان مرحله اي 590-579دوران حكمراني هرمز (

ايراني است، ليكن فردوسي در اينجا نيز از يك رشته -غني در مناسبات ارمني
رويدادهاي مهم غافل مي ماند. او ياد مي نمايد كه در زمان هرمز جنگهاي 

ايران و لشكركشي هاي تركان شرق ادامه مي يابد آنگاه تاكيد مي كند -يونان
كه بهرام چوبين بر عليه تركان جنگهاي پيروزمندانه اي مي كند، در مورد 

طالبي ذكر مي هرمز كه شاهزادگان پارسي بر عليه وي شورش نموده بودند م
نمايد و جز اينها. فردوسي تنها لشكركشي بهرام چوبين را به قفقاز كه او از 
آنجا منهزم بازگشته بود ذكر نمي كند. بجاي آن جنگ هرمز را بر عليه يونانيان 
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بتفصيل تشريح مي كند و در باره مصائبي كه ارمنستان در نتيجه برخورد اين دو 
  نگراني سخن مي گويد: نيروي مقتدر متحمل مي شود با

  
  بوم آورده اندر بزيرلشگرز رومزبيامدقيصرسويآنوز
  نامدار و آور جنگسواران هزارصدروميانازبودسپه
  نوان قيصر بود اونامازكه نوشيروانبگرفتكهشهري ز

  مهتري نامور اندرونبپيش لشگريكشوريزهربيامد
  بر و بوم همه شد سيه ايشانكز خزرراهزبيامدسپاهي

  بود خويش لشگر باوگنجابا بودپيشدرگردايجهانديده
  خيل خيل شد پراكندهسپاهي اردبيلدرتاارمينيهاز
  شمار از فزون بيامدسپاهي گذارنيزهسواراندشت ز

  نو فرازان گردن وسواران پيشروشانعمرچونوعباسچو
  بجستايشان باژ همي هرمزدكه رستوبومآنشدويرانتاراج ز

  
فردوسي تعريف مي كند كه چگونه هرمز با احساس خطرات موجود 
براي كشور خبرگان، مغان و ريش سفيدان كشورش را گرد هم آورده با آنان 

اگر سپاه «مشورت مي كند. نخست، وزير صحبت مي كند. او مي گويد كه 
دوام نمي آورد. و در نتيجه انجام مذاكره خزر براي جنگ بيايد، مدت طوالني 

». حيثيت اعراب را از ريشه بر اندازدان را اجتناب ناپدير مي داند تا با يوناني
 هساووزير به هر نحوي مي كوشد هرمز را قانع سازد كه دشمن خطرناك ايران 

او نمود. وي مي گويد:  ضربه را هم بر بايد متوجهپادشاه ترك است كه اولين 
ي كه تركان هم از جيحون گذشته به جنگ ما مي آيند نبايد تاخير كرد. وقت«

  ».اگر پادشاه جهان پند نگيرد، از تركان چين اندوه فراواني متحمل مي شود
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بگفته فردوسي با پذيرفتن توصيه وزير و مغان داناي خود فرمان 
 گردآوري سپاه و شروع اقدامات جدي را مي دهد. وي با قيصر يونان زمينه

صلح يافته نخست مصمم به آزادي ارمنستان از زير يوغ خزران شده و آنگاه 
  پادشاه ترك نمايد: هضربه را متوجه ساو

  
  راه برگرفتند خزرسپاه سپاهدربارمينيهآمدچو
  چيز بسيار مرز از گرفتند نيزبكشتندفراوانايشاهاز

  كامدند آنجايگه ازبرفتند شدندبستهشنيدندچونعرب
  

فردوسي در فصل مربوط به اعمال خسرو پرويز فرزند هرمز نيز 
تاريخنويس ارمني  سبئوسارمنستان و ارمنيان ذكر مي كند.  بارهاطالعاتي در 

اين دوره گزارش مي دهد كه پادشاه هرمز سياست غير معقوالنه در  بارهدر 
م پيش داشت. بدين علت شاهزادگان بر عليه وي سر به شورش نهادند. بهرا

چوبين (در نزد سبئوس، واهرام ميهروانداك) والي استانهاي شرقي سپاه آنان را 
برادران رهبري مي كرد. گوستهم و بندوي (در نزد سبئوس، وستام و وندوي) 

 او را براي نجات تخت و تاج ساساني، هرمزد را كور نموده آنگاه زن هرمز،
پرويز با به پادشاهي مي بقتل مي رسانند و بجاي وي فرزند نابالغ وي خسرو 

رسانند. شخص اخير با عدم توانايي در مقاومت بر در برابر شورشيان، به همراه 
دوي به مرز يونان گريخته در شهر گيركسيوم مستقر مي شود. او نگوستهم و ب

از آنجا نامه اي به ماوريك (موريك، موريغ) قيصر ارمني االصل يونان مي 
د. او در اين نامه قول مي دهد بجاي آن سرتاسر نويسد و از وي ياري مي خواه

نواحي شام و آرواستان تا شهر نصيبين از كشور ارمن، از حكمراني تانوتراكان «
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دوين و تا سواحل درياي بزنوني و شهرك آرست و بخش  آرارات و شهرتا 
  را به وي واگذارد.  1»بزرگي از سرزمين گرجيان تا شهر تفليس

كند كه ماوريك با دريافت نامه خسرو سبئوس سپس تعريف مي 
سپاهي در اختيار هونان پاتريس ارمني و نرسس سردار ارمني االصل شام قرار 

  دهد.بداده به موشغ ماميكنيان فرمان مي دهد تا با سپاه ارمنستان آنها را ياري 
به گفته مورخ ارمني، بهرام چوبين با اطالع از اين امر نامه اي را شتابان 

ماميكنيان مي فرستد و در آن به ارمنيان ندا مي دهد با با پيوستن به به موشغ 
سپاهش بر عليه خسرو مبارزه كنند با اين قول كه در صورت پيروزي خود 

حدود و ثغور باستاني  اپادشاهي ارمنستان را دگر بار پا برجا كرده ارمنستان را ب
  به ارمنيان باز خواهد برگرداند.

كه متعاقب آن بي يار د نمي دهم چوبين جواب رد به نامه بهرا ارمنيان
  مي رود.و مساعدت شكست خورده به كام مرگ 

 آگاهشويم كه فردوسي در باره شورش بر عليه هرمز  نخست ياد آور
است. بعالوه او چنان جزئياتي را ذكر مي كند كه در منابع ارمني موجود 

بندوي  گوستهم ونيستند. مثالً او تعريف مي كند وقتي كه برادران همسر هرمز، 
پادشاه را در بغداد كور مي كنند و شخصي را نزد خسرو پرويز مي فرستند تا 

چندين «شتابد كه تخت پدرش را تصاحب كند. خسرو با سپاهش به آنجا مي 
  در آن وجود داشت: » لشكر سريع از ارمنستان نيز
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  زراه آمدبرآتشبكردار سپاهبادلداغزمان اندر هم
  سر زندهيابهرامجهانگير پيشتررسدويكز بترسيد
  فيل فيل نامورتارفتهمي اردبيلوبردغازبد سپاهي

  پورشاه با بادچونتافتهمي سپاهچندينيزارمنينيه از
  

مي شود  آگاهبهرام چوبين  كهزماني آنگاه فردوسي تعريف مي كند 
. لشكر مي كشدكه خسرو پرويز بر تخت پدرش تكيه زده با سپاهش بسمت او 

ط جاسوسان وسترود نهروان به هم مي رسند. در آنجا خسرو  نزديكيدوسپاه در 
تر است لذا با بزرگانش كه آنديان سپهساالر  نيرومندد كه دشمن يابمي آگاهي 

  ارمنستان نيز جزو آنان بود به مشورت مي نشيند:
  

  آرمانيان و ارمينيهارسپهبد انديانچونوشاپورگردوي چو
  ساز رزم و فرزانهبزرگان ازبرايرانشهبا نشستند

  
فردوسي سپس در مورد بندوي سخن مي گويد كه با چابكي از دست 

ارمنستان نزد بهرام آزاد شده به همراه دوستانش راه اردبيل را در پيش گرفته به 
  د:وغ (موصل) ماميكنيان مي رموش

  
  راه گرفتند بر دمانبادچو سپاهاندكوبندويروي آن وز

  ارمني بد لموسي كهبجايي برونيبدكهكسهربرد همي
  زده جايي ديدند پردهسرا دهوراهوآببسي بيابان
  خوردني هم يافت روانآبهم ارمنيبدموسيلكرد نگه
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بگفته شاعر، بندوي در ارمنستان به همت موشغ پشتيبان و ناجي خود را 
را كه بر سرش آمده بود تعريف مي كند، موشغ با  يحوادث آنگاه كهمي يابد. 

  آرامش بخشيدن به وي مي گويد:
  

  كه آگاهي آيد ترا نو بنو  بدو گفت موسيل از ايدر مرو
  همه آشتي نو كند يا نبرد  كه در روم آباد خسرو چه كرد

  در آندشت ياراي خود بخواند  چو بشنيد بندوي زانجا براند
  

فردوسي تعريف مي كند كه خسرو پرويز با دريافت سپاه كمكي از 
جانب قيصر يونان به ارمنستان مي آيد. او در اينجا با موشغ ماميكنيان كه به بيان 

ديدار مي كند. پادشاه موشغ را نمي » در محفل بزرگان پرافتخار بود«شاعر 
پرسي دوستانه چرا از موشغ احوال«كه بندوي مي گويد كه  زمانيشناسد ولي 

نمي كني، زيرا وقتي كه تو از ايران به يونان رفتي او حتي روي يك زمين آباد 
نخوابيده، چادري در بيابان مسكن او بوده، چادر و نمد قصر او بوده است، او به 

سالح و قدرت، گنج و درهم نيز دارد، بر سر راهت تا ، همراهش سپاهي بيشمار 
موشغ را اطمينان مي دهد كه زحمات وي را  ، خسرو پرويز»كنون منتظر بود

بايد بكوشم تا روزهايت مملو از خوشبختي بگذرند، ترا به «ارج خواهد نهاد: 
  ».برد مآرزويت خواهم رساند و نامت را به عرش برين خواه

اري موشغ از او تقاضاي سوار شدن دبگفته فردوسي پادشاه با ديدن وفا
راند و از پناهگاه لم يزرع موشغ بيرون  بر اسب مي كند. آنگاه اسبش را مي

  آمده راهي پرستشگاه آذرگشسب مي شود.
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فردوسي آنگاه تعريف مي كند كه خسرو پرويز با اطمينان به موشغ 
سردار ارمني، سپاهش را به سه بخش تقسيم مي كند و يكي از آنها را به 

  فرماندهي او در طرف چپش قرار مي دهد:
  

  همه دل گرفتند يكسر سپاه  اهچو خسرو بياراست ن قلبگ
  كه گرد و دلير و جهانجوي بود  ورا ميمنه دار گردوي بود
  ابا جوشن و تيغ اهريمني  بدست چپش نامدار ارمني

  بر آن جنگ پر ننگ بسته ميان  سبنسار و شاپور و چون انديان
  

فردوسي آنگاه تعريف مي كند كه وقتي موشغ ماميكنيان از نبرد به 
پادشاه ايران بالفاصله شخصي را نزد شاپور فرستاده از او مي تنگ مي آيد، 

  خواهد تا به وي كمك نمايد:
  

  چو شد جنب جنبان دليران شاه  ز پيش صف آمد سوي قلبگاه
  كه موسيل را باش فريادرس  فرستا خسرو به شاپور كس

  مگر بخت روشن بمشت آوردي  بكوشيد و با پشت پشت آوريد
  

تحوالت منفي در مناسبات ميان موشغ ماميكنيان و فردوسي تغيير و 
به هر نحوي مي كوشد نشان » شاهنامه«خسرو پرويز را ذكر نمي كند. او در 

دهد كه موشغ همواره با وفاداري براي پادشاه ايران خدمت كرده و پيرو او 
بوده است. فردوسي با تشريح صحنه مالقات موشغ و خسرو بر غرور ملي تاكيد 
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تعريف مي كند كه وقتي موشغ مطلع مي شود كه خسرو پرويز از  دارد. او
در اينجا رو به خسرو  ويونان باز مي گردد همراه بندوي به استقبال او مي رود. ا

نماييد و بگذاريد بيايم ركابت را ببوسم و شكوه  لطفي مبرايپادشاها «مي گويد: 
پا و ركابش را «پياده شدن از اسب  هنگامو آنگاه » و جاللت را بزرگ بدارم

 ».بوسيده از هيبت او شتابزده مي شود

سبئوس بر جريان مناسبات خسرو و موشغ آگاه تر است. با ذكر نقش 
ايران، او موشغ ماميكنيان را نه در نقش -ارمنيان در دوره جنگ هاي يونان

د شخص مطيع و كسي كه اجازه بوسيدن پا و ركاب خسرو را به خود مي ده
بلكه با اعمال پهلوانانه توصيف مي كند. بگفته مورخ پس از آن كه بهرام چوبين 

شاهزادگان  ،شورشي بر عليه خسرو پرويز، به نزد خاقان توران مي گريزد
پارسي در نزد خسرو از موشغ ماميكنيان غيبت و بدگويي كرده مي گويند كه 

د. خسرو با اين باور نبو بهرام را مخفيانه مسلح نموده و فرارش را ترتيب داده
بشتاب بيا، كار به جاي حساسي «براي موشغ ماميكنيان نامه اي مي نويسد كه 

  ». رسيده
سبئوس آنگاه ادامه مي دهد كه موشغ ماميكنيان با اين گمان كه خسرو 
پرويز در معرض خطر واقع شده با سپاهي دو هزار نفري به سمت ايران مي 

فر از سربازانش را برداشته به چادر خسرو مي رود. شتابد. او در اينجا پنجاه ن
پرده داران پادشاه ايران مانع ورودش شده مي خواهند تا اسلحه اش را بزمين 
بگذارد. موشغ با پي بردن به توطئه اي كه بر عليه اش تدارك ديده بودند از 

و آنها اطاعت نمي كند و بطور مسلح وارد چادر خسرو مي شود. پادشاه شتابزده 
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بيمناك سخني را براي بزبان آوردن نمي يابد. موشغ در اين هنگام از چادر 
  بيرون آمده با افرادش راهي ارمنستان مي گردد.

از مطالب بعدي سبئوس روشن مي شود كه خسرو پس از رفتن موشغ، 
يكي از اشراف را بالفاصله دنبال او مي فرستاد و خواهش مي كند تا برگردد 

اعتنا نمي كند. بعالوه، او آن نجيب زاده را دستگير نموده و  ليكن سردار ارمني
نزد هوهان پاتريس مي آورد و مي خواهد تا پرده از اين راز بردارد. موشغ با 
اين اعتقاد كه پادشاه ايران بر عليه وي توطئه اي چيده بود، در صدد كشتن 

سازد، خسرو بر مي آيد و قيصر ماوريك را نيز از اين تصميمش مطلع مي 
خسرو از اين تصميم موشغ آگاهي مي يابد لذا سپاهي را راهي ارمنستان كرده 
فرمان اكيد براي كشتن موشغ مي دهد ليكن در اينكار موفق نمي شود. موشغ با 

  پيوستن به يونانيان سپاه خسرو را نابود ساخته سپس به يونان مي رود.
يخ سبئوس، چنانكه اين واقعه مربوط به موشغ ماميكنيان موجود در تار

مي بينيم، تماماً روشن نمي سازد كه شخصيت واال همتي چون سردار ارمني مي 
  د.ه زنبوس و ركاب پادشاه ايران پا  بر  توانست تا اين درجه مطيع گردد كه

نامه بهرام چوبين آشناست، تنها ياد نمي كند كه مخاطب  افردوسي ب
آمدن خسرو پرويز،  از آن ارمنيان بوده اند. او تعريف مي كند كه با اطالع

بهرام براي بندوي، گردوي، بستام، شاپور و آنديان نامه اي مي نويسد. بهرام هم 
هان ط فردوسي، اعمال خالف پادشاوستدر نزد سبئوس و هم در نامه مذكور 

ساساني را يك به يك بر مي شمارد  پيشنهاد مي كند كه آنها از خسرو دوري 
جويند و به وي ملحق گردند. فردوسي از نرسس سردار ارمني االصل شام كه 
يكي از چهره هاي رهبري عمليات جنگي در دوران مورد بحث بود ياد نمي 
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ست بر سرير كند. او ذكر نمي كندكه خسرو پرويز به كمك همين نرسس توان
شاهي ايران تكيه زند و نمي داند كه نرسس به خاطر دالوري هاي خود بود كه 

  مورد توجه ژوستينين قيصر يونان قرار گرفته بعنوان همرزم وي در آمده بود. 
فردوسي براي آخرين بار در نامه قيصر يونان كه براي خسرو پرويز 

نجا تقاضاي استرداد صليب فرستاده بود از ارمنستان ياد مي كند. قيصر در آ
مسيح را مي نمايد كه ايرانيان به بيت المقدس برده بودند، در عين حال خسرو 
نوشيروان را مورد ستايش قرار مي دهد كه به همت او كشورهاي متعدد از 

  جمله ارمنستان تابع ايران گرديده اند:  
  

  ببستند پيشش كمر بر ميان  ز تازي و هندي و ايرانيان
  ز ارمينيه تا در باختر  درياي چين تا شهر خزرز 

  بزرگان با فر و اورند و تاج  ز هيتال و ترك و سمرقند و چاج
  بر آن برگوا بوده اند  همه كهتران شما بوده اند

  
داستان مربوط به شيرين (آنوش) زوجه خسرو پرويز ساساني، و 

جاي بزرگي را به خود اختصاص داده » شاهنامه«زيباروي افسانه اي شرق در 
مورخين و شعراي متعدد شرقي پس از فردوسي، اين قهرمان زيباروي را  واست 

  از اصل و نسب ارمني دانسته اند.
ه ملتي تعلق داشته تاكنون نيز اين امر كه شيرين چه كسي بوده و به چ

ز. ابراهيمف دانشمند آذربايجاني معتقد است كه وي   جاي بحث دارد مثالً
ي تسداراي اصل آذربايجاني بوده. او براي اثبات نظريه اش به موسي كاغانكادو
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مورخ ارمني استناد مي كند. او با نقل مطالبي از وي، كه همسر خسرو پرويز از 
  ين آلبانيا حمايت مي كرده، نتيجه مي گيرد:جاثليق سرزم ويروي

شيرين دختر خلف مردمش (آذربايجانيان) در طول بيست و پنج سال، «
هم ميهن خود ويروي را در نزد خود در دربار نيك داشته و از مجازات پادشاه 

   ».ظالم رهانيده است
ي را صحيح تفسير نكرده است. مسئله تسز. ابراهيمف مطالب كاغانكاتو

است كه وي جاثليق سرزمين آلبانيا را با شيخ االسالم (رئيس روحاني  اين
اسالمي) آذربايجاني يكي نموده و شيرين را هم ميهن او كرده است. آن هم در 

بلكه هرگز  نمي داند ويويررا هم وطن شرايطي كه مورخ ارمني نه تنها شيرين 
  از وي بعنوان ملكه ياد نمي كند. 

ذبيح بهزاده دانشمند ايراني نيز توجه خود را به منشاء قومي شيرين 
» شاه ايران و بانوي ارمني«معطوف داشته است. برخالف عنوان كتابش كه 

  او سعي نموده تا اثبات كند كه شيرين پارسي بود. است
 مي نويسد كه داستان» شاهنامه«فردوسي راجع به شيرين در فصلي از 

ست. صحيح است كه او منشاء قومي وي را صريحاً ذكر خسرو پرويز آمده ا
نمي كند ليكن بطور ضمني چنين مي توان برداشت نمود كه او پارسي نبوده و 
ديانت مسيح داشت. بگفته او وقتي كه خسرو به شيرين برمي خورد و تصميم به 
ازدواج مي گيرد بزرگان كشور از جمله روحانيون زردشتي با اين امر مخالفت 

  ورزند.مي 
پادشاه در خواست فرصتي براي انديشه مي نمايد. روز بعد او به 
خدمتگذار فرمان مي دهد تا با يك قدح پر از خون از حضار پذيرايي كند . در 
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اين هنگام همگان با ناراحتي رويشان را برمي گرداند. كمي بعد، خسرو امر مي 
مال ميل پيشنهاد او را كند تا خدمتگذار براي آنان شراب بياورد. حاضران با ك

پذيرفته شراب را مي نوشند. خسرو براي اين عمل مرموز خود توضيح جالبي 
شيرين در كشوري ديگر چنان بوده كه يك قدح «مي دهد. او مي گويد كه 

خون، اما حاالبا ازدواح با من تبديل به قدحي پر از شراب و خوشبو گرديده 
  ». است

ين واقعه تاريخي به حكايت پي واضح است كه فردوسي با تبديل ا
  برده است كه شيرين نه تنها منشاء اشرافي نداشته بلكه از ملتي ديگر بوده است.

در متون ارمني اطالعات وسيعي در مورد شيرين حفظ شده است. 
بخشي از آنان قبل از فردوسي نوشته شده  به عنوان منابع اوليه ارزش بسياري 

واقعي بوده است.  تكه شيرين شخصي ن امرنددارند. اينها نخست گواه بر اي
آن رويدادهاي  سبئوس از اين حيث قابل توجه است كه موضوع» تاريخ«

  است.دوران خسرو پرويز 
از) بوده در -سبئوس كه شخصاً در دربار خسرو پرويز ساساني (اَبرو

  مورد شيرين مي نويسد:
ن يك زن  از آيين مغان بودند، ليك )بسياري از همسران او (خسرو«

زيبا روي مسيحي هم در ميان آنان وجود داشت كه از سرزمين خوزستان و 
  ».نامش شيرين بود. او بانوي بانوان بود

از مطالب بعدي سبئوس پيداست كه شيرين به كارهاي عظيم عمراني 
كليسايي در نزديكي دربار شاهي بنا نموده   مشهور بوده است. به گفته او وي

   بود.
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كور روشن مي شود كه شيرين در واقع شخصي حقيقي و از قطعات مذ
موجود بوده كه آزادانه و بدون هيچ اشكالي آيين مسيحي مي داشت و لقب 

  يافته بود.» ملكه ملكه ها«
مولفين يوناني تاييد  وستهمين امر را تئوفانس، اواگريوس و تئوفيالك

) قيصر بيزانس بود در 641-610مي كنند. مورخ اخير كه كاتب هراكل (
اش گواهي مي دهد كه شيرين چهره واقعي تاريخي و پيرو آيين مسيح » تاريخ«

بود. او رابي اثبات اين امر به نامه خسرو به معبد سركيوس روسافي استناد مي 
  كند كه در آنجا مي خوانيم:

، مرد بودم برامكه در رو، شاه شاهان، فرزند هرمز...، آنگاه من، خس«
او  باردار شود.مرا حفظ كني و سيرا (شيرين)  امقدس، برايت دعا مي كردم، ت

مسيحي است و من آيين يونانيان را گرامي مي دارم و از آنجايي كه مطابق 
خود نزد را)  آيين ما نمي توانستم او را به همسري انتخاب كنم، به ياري تو، (او

م و او را از ديگر همسرانم واالتر نموده هر روز بي ريا و روحاً او را دآور
  دوست داشتم.

حال مي خواهم از وجود خير تو خواهش كنم تا سيرا آبستن شود. من 
 برايت خواهمدعا كردم و مصمم هستم اگر او حامله گردد من آن صليب را 

  . ١»فرستاد كه او به گردن دارد...
اينجا مطلب مورد توجه ما آبستني شيرين نيست بلكه اين كه او از  در

شهر برام آسياي صغير و دختر مسيحي بوده است. در ضمن همين نظر را 
نيز قبل از ارائه تقاضاهاي خسرو پرويز تثبيت كرده مي گويد:  وستتئوفيالك

                                                           
1 - Thcophylcti Simocattae. Historiorum libri octo rec ognovit immanuel 
Bekkers, Bonnae, p. 232. 
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بود، او را با سيرا كه اصالً رومي و پيرو آيين مسيح  همبستريپادشاه ايران با «
آشكارا بعنوان ملكه مي شناسد و بدين ترتيب قوانين و آداب و سنن پارسيان را 

  ).231(ص » نقض مي كند
تئوفانس و اواگريوس نيز شيرين را مسيحي مي دانند. در مورد او 

 680-670موجود است كه در سالهاي » عنامه بنيام آشوريايوق«اطالعاتي در 
ي نخستين بار نام مريم همسر دوم خسرو پرويز كه تدوين گرديده. در اينجا برا

  ياد مي شود. بود، »پيرو مسيح«اما » رومي«اصالً 
  استنادات فوق روشنگر چه امري هستند؟

معتقد باشيم بايد بپذيريم كه شيرين  وستاگر به مفسران تئوفيالك
نژادي اتباع امپراتوري روم شرقي -رومي بوده. در صورتي كه تركيب قومي

از  ن ششم حاكي از امري كامالً متفاوت است و نشان مي دهد كه در قديمدر قر
 در ساكن«بلكه » يوناني«يا هلن  »رومي«نه تنها » رومي«يا » رمي«كلمه  آن

مستقل از تعلق نژادي او استنباط مي شود. بدين  ،» بخش آسياي صغير بيزانس
اين امر بدان  مي انگارد پس» رومي«، شيرين را وستمعني كه اگر تئوفيالك

  معني نيست كه منظور او رومي يا يوناني بوده.
همچنين با اين نظريه نيز كه شيرين آرامي » وقايعنامه بنيام آشوري«

آرامي ها «بوده موافق نيست. آكادميسين ي. ا. برتلس توضيح مي دهد كه 
 به گمان او. اين را مي توانيم بصورت». سوريه بوده اندن قديمي اساكن

»армянскмий  «نيز بخوانيم. او ذكر مي كند كه در متن شايد (ارمني (
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همينگونه نوشته بود كه به واسطه آن اكنون پي مي بريم كه چرا تمام روايات 
   .1شيرين را دختر ارمني مي نامندبعدي شرق نزديك 

در مورد شيرين، ادبيات عظيمي نيز در دنياي اسالم گردآوري شده 
» كتاب المحاصل و االضداد« و است. ابوعثمان عمر بن الجهيز از متقدمين آن 

  در اينجا مي خوانيم: .است او متعلق به
شيرويه فرزند ابرويز (پروز) وقتي كه پدرش را بقتل رساند و «

د او فرستاد و شيرين را پيش خود حكومت را در دست گرفت (شخصي) را نز
دعوت نمود. (شيرين) امتناع ورزيد و نزد او حاضر نشد و (شيرويه) در اين 
هنگام مايملك، اراضي و گنجهاي او را غضب كرد و او را به هر نحو رسوا 
نمود. و وقتي كه به او رسيد (به شيرين) براي او اهميت كمي داشت كه دارايي 

رساند. و (شيرين خدمتگذار را) بوي  هو جراحاتي ب او را غصب كرده رنجها
اي مرد، اگر آنچه كه مي خواهي غير قابل اجتناب است، سه «فرستاد و گفت، 

». موافقت خواهم كردتقاضاي مرا انجام ده و آنگاه من با گفته هاي تو 
يكي از آنها (اين است كه) «(شيرين) گفت: ». آنها چيستند؟«(شيرويه) گفت: 

و پولهايم را به من برگرداني، دوم، اينكه وارد منبرت شوي و در مايملك 
حضور مرزبانان، اسواران و مردان نامدار حكومتت، تمام اتهامات و جراحاتي 

يزهايي براي ) بر طرف سازي و سوم اينكه پدرت چي(كه بر من واردكرد
وانم آنرا) نگهداري من بجاي گذارده، فرمان ده تا قبر (او را) بگشايند تا من (بت

او (شيرويه) خواستهاي او را بر آورده مي كند و اجازه گشايش ». باز گردانم
در نزد او (شيرين) انگشتري پر از زهر وجود داشت كه  .مدخل قبر را مي دهد

                                                           
1 - E. Berltels, Nizami, M. 1956, p. 107. 
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جسد همسرش را در  و آنرا در دهانش ريخت هبالفاصله مورد استفاده قرار داد
  .  1»ل گرفت و مردغب

لب را از چه منبعي برگزيده مشكل بتوان گفت. مي اينكه جهيز اين مط
دانيم كه مولفين قبل از او در مورد نيت ترحم آميز شيرويه و مرگ شيرين 

كه ما مي شناسيم تنها سبئوس مورخ ارمني بر  يچيزي ننوشته اند. از مولفين
دربار خسرو آگاهي كامل داشت كه بنابه گزارش او پس از مرگ خسرو، 

 اين امر پدرش را تصاحب نمود كه» گنجها و اصطبل پادشاهيزنان، «شيرويه 
  د.يباعث تفكر عميق گرد

جهيز نيز در مورد چند همسري خسرو اطالع دارد و مي نويسد كه در 
هزار زن بود و از دائيان پادشاه بستام و بندوي ياد مي كند كه براي  12دربار او 

  .مورخ ارمني با نامهاي وستام و بندوي آشنا هستند
اثر » تاريخ االنبياء و الملوك«در مورد شيرين اطالعاتي نيز در كتاب 

) موجود است. در اينجا مولف 925-838ابو جعفر محمد بن جرير طبري (
پسر بود كه شيرين  18هزار زن و  12داراي «عرب متذكر مي شود كه خسرو 

  ».بزرگترين آنها يعني شهريار را به فرزندي گرفته بود
ل توجه است كه طبري مانند سبئوس، شيرين را نه بصورت اين امر قاب

معشوقه معمولي بلكه بعنوان همسر دوست داشتني ياد مي كند كه پادشاه او را 
  مي ناميد.» بزرگبانوي «

» تاريخ«اطالعات جالبتري نيز در مورد شيرين در ترجمه فارسي 
منصور بن نوح  طبري وجود دارد كه متعلق به قلم محمد بن البلعمي وزير اعظم

                                                           
  .167هجري، ص 1334كتاب المحاصل و الضداد. قاهره:  -جهيز - ١
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رشته  با يكرا  ) پادشاه ساماني است. بلعمي با ترجمه اين كتاب آن963-973(
غني تر نموده است كه بخشي از آنها به شيرين مربوط مي   هاي جديد داده

  شود. در اينجا چنين مي خوانيم:
تركان و  ميان همهاو (خسرو) معشوقه اي بنام شيرين داشت. در «

پارسيان به زيبايي و اخالق او دختري وجود نداشت. و اين شيرين بود كه 
فرهاد عاشقش شد و براي او صخره بيستون را سورخ كرده به اين سو و آنسو 
پخش كرد هر تكه (سنگ) را كه فرهاد از آن صخره كنده بود ده نفر و حتي 

ينطور (در اينجا) افتاده صد نفر نمي توانند تكان دهند و اينها اكنون نيز هم
  .1»اند

ما فكر مي كنيم كه تا ظهور شيرين تاريخي، در شرق روايتي رواج 
داشت كه بعدها با احاديث نقل شده بطور يكجا دگرگون گشته رنگ و بوي 
جديد يافته است. ما روايت مربوط به قصر شيرين در حوالي بيستون مشهور را 

پنجم وجود آن را تصديق  سدهرخ ارمني بوزاند مو وستمد نظر داريم كه پاوس
مي كند. او تعريف مي كندكه چگونه شاپور پادشاه ايران فرمان مي دهد 
زنجيرهاي آهنين را آورده گردن، پاها و دستان آرشاك پادشاه ارمنستان را 

  .  2ببندند وبه دژ آندمشن كه آنرا دژ آنوش مي نامند ببرند
ه پادشاهان پارسي زمان او نه بر اين امر داللت مي كند ك وستپاوس

تنها ذكر اين مرد را كه در دژ آنوش (آنهوش) زنداني بود بلكه استفاده نام اين 
دژ را حتي ممنوع كرده بودند. او متذكر مي شود كه وقتي دراستاماد از شاپور 

                                                           
  .360. ص 1874وي: . الكنبلعمي. تاريخ طبري - ١
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پادشاه ايران خواستار اجازه ديدار با آرشاك دوم پادشاه در بند ارمنستان در 
تقاضاهايي كه كردي مشكل «ود، شاپور با ناراحتي پاسخ مي دهد: اين دژ مي ش

» پادشاهي ايران برپاست و اين دژ آنهوش نام داشته«زيرا از زماني كه » است
مردي پيدا نشده تا به پادشاه يادآور شود كه كسي در اين دژ زنداني است... او 

د را در خوفراموش شده  -ن با يادآوري آنهوشآنگاه مي گويد، تو اكنو
معرض مرگ قرار دادي كه در پادشاهي آريا از همان ابتدا چنين خيري رخ 

  ).310(صفحه ». نداده است
شيرين آشنا نيست. او تنها ذكر مي كند  هافسانه مربوط ب با وستپاوس

واقع است جايي كه بنا به نظر سبئوس » در حوالي خوزستان«كه دژ آنوش 
  . بودمتولد شده  در آنجا شيرين

موسي خورني، پدر تاريخ نيز وجود دژ آنوش را تاييد مي كند. او 
همچنين تصديق مي كند كه شاپور پادشاه ايران با خشم بر آرشاك دوم پادشاه 

پاهاي او را با زنجيرهاي آهنين بسته به سرزمين خوزستان، به دژ «ارمنستان 
روايات فكر مي كنيم كه همين دژ است كه بعدها هسته ». آنهوش مي فرستد

مردمي واقع شده و شيرين قهرمان اصلي بخش اعظم آنها گرديده است. ما اين 
) سياح عرب قرار داده ايم 1229-1179نظريه خود را بر اساس ياقوت حموي (

آنوش واقع در -كه برخي روايات مردمي مربوط به صخره بيستون و دژ آنهوش
هميت خاصي برخوردار خوزستان را محفوظ داشته است. اين روايت ياقوت از ا

  است كه به علت بناي اين دژ مربوط مي شود. او مي نويسد:
علت ساختن دژ شيرين اين بوده كه پادشاه (خسرو) امر كرده است «

كه تا باغي به طول و عرض دو فرسخ بنا نهند تا هر گونه شكار در آن گرد 
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نمود و براي هر آمده و كثرت يابند. او انجام اين كار را به هزاران نفر محول 
نان، دو ريتل گوشت و يك پارچ شراب تعيين كرد. آنها  قرص يك از آنان پنج

تمام  را كه كار ساختن زمانيهفت سال كار كردند تا آنرا به پايان بردند و 
ها كردند نزد فهرباز خواننده پادشاه رفتند تا او به پادشاه خبر دهد كه آن

(فهرباز) در آن وقت آوازي ساخت و در  و او (ساختن) باغ را تمام كرده اند
نام نهاد. پادشاه » باغ شكار«يعني » باغ نخجيران«نزد پادشاه سر داد و آنرا 

 زمانيرا به فهرباز نسبت داد.  شد و هر يك از آنها را پاداشي داد و آن شادمان
من مي «او گفت: » از من چيزي بخواه«كه پادشاه مست بود، به شيرين گفت: 

ا تو در اين باغ برايم دو نهر از سنگ بتراشي تا شراب و شير جاري خواهم ت
پادشاه اين مطلب را فراموش كرد. ». انجام مي دهم«و (خسرو) گفت: » شود.

و شيرين جرأت يادآوري (اين امر را) نداشت. در اين هنگام فهرباز آوازي سر 
اث دو نهر . (خسرو) براي احددايآن خواست شيرين را يادآوري نمداد و با 

دستور دارد. شيرين به فهرباز در سپاهان اراضي داد و فهرباز خانواده اش را به 
  . 1»سپاهان منتقل نمود

ترديدي نيست كه اين و ساير روايات رومي مربوط به شيرين پس از 
مرگش پيدا شده اند. از استنادات سبئوس روشن مي شود كه در زمان حيات او 

و نقل مي شده اند. بگفته او، چنين اتفاق مي افتد  چنين احاديثي وجود داشته
كه قيصر يونان از كيخسرو پارسي مي خواهد تا جسد دانيال نبي را كه در شهر 
شوش مدفون بود به يونان بفرستد. خسرو امر به انجام خواست قيصر مي كند، 
ولي زنش شيرين مخالفت مي كند. به فرمان او هزاران مسيحي از گوشه و كنار 
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از شهرستان دانيال نبي كنند تا جسد  شور جمع مي شوند و مسيح را دعا ميك
بيرون برده نشود ليكن دستور پادشاه مقتدرتر بود. هنگامي كه مي كوشند جسد 
دانيال را بيرون ببرند گويا معجزه اي رخ مي دهد و چشمه هاي شهر خشك مي 

نزديك مي شود و  ن جسددآمده با خشم از اين امر به حامالد. جمعيت گرنشو
به شهر باز مي گردند، گويا  نكه آنا زمانيآنها را مجبور به بازگشت مي كند. 

  ). 49-48(ص » آب نهرها بار ديگر جاري شد و همچون قبل طغيان نمود«
 بارهكه پس از فردوسي در  سخنوراني همهاين امر جالب است كه 

ي معرفي كرده اند و شيرين مطلبي نگاشته اند او را بعنوان يك دختر ارمن
رويدادهاي آثار آنها اكثراً در ارمنستان جريان مي يابد. مطابق منابع موجود در 

چهاردهم شعراي پارسي و ترك حرامي، خليلي، المي،  سدهدسترس ما تنها در 
عارف چلبي، شاني، احمد امامزاده، ميرزا محمد قاسم، خليفي، ادريس بيگ، 

منظومه نيمه تمام او را وصال ادامه داده،  عرفي شيرازي و وحشي كرماني كه
شيرين را بعنوان يك دختر ارمني معرفي كرده اند. بجاست از نظامي گنجوي، 

پانزدهم ياد  سدهامير خسرو دهلوي و علي شيرنوايي شاعر بزرگ ازبك در 
را ارمني  شيرين ن نيزو آنامذكور ظاهر گرديده  اعراناز ش پيش كنيم كه

  دانسته اند.
ارمني بودن شيرين را  ، نظر مي رسد كه بخش بزرگي از منابعه ب چنين

منابع  ديگركه  ويژه اينه تصديق مي كند لذا به مخالفت با آن نمي پردازيم ب
  مشهور حاوي اطالعاتي اساسي بر عليه آن نيستند.

شيرين ارمني بوده است. نه تنها پارسيان و تركان، تازيان و يونانيان، 
بلكه ارمنيان نيز او را موضوع سرايش قرار داده و او را دختر  سوريان و ازبكان
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اصيل خود دانسته و ستايش و تمجيد بزرگي از وي بعمل آورده اند. از اين نظر 
شايان توجه است كه س.م.آ. آنرا با مقابله » شيرين و فرهاد«حكايت  -داستان

ر ساخته در تفليس منتش 1913فارسي و تركي آماده چاپ كرده آنرا بسال 
  است.

 عسرودهاي منظوم متن، مهين بانو شاهدخت ارمني بردس.م.آ. با ذكر 
د، اما فرهاد را ررا ملكه ارمني واسپوراگان نموده است كه نام مهررا برخود دا

را با استدالل زير  . او اين عمل خوداست كردهتبديل به سنگتراش نامدار ارمني 
  اساس مي بخشد:

آوازخواني نداشتند  سدهبايد توجه كرد كه عثمانيان در طول پنج «... 
كردند. مي و عاشقهاي ارمني هم بعنوان شاعر و هم نوازنده برايشان خدمت 

آوازهاي تصنيفي عاشقهاي ارمني نيز به همين دليل، اكثراً برگردان افسانه هاي 
  . 1»ندتقديمي بودند و با زندگي عثمانيان هيچگونه ارتباطي نداش

  
  با تخليص اين فصل به نتايج زير مي نويسيم:

بعنوان مردم هم خويش با ايرانيان ظاهر » شاهنامه«ارمنيان در  -الف
  شده اند.

ط فردوسي اكثراً به اوضاع ارمنستان در وستمطالب تاريخ مذكور  -ب
  دوران پس از انقراض حكومت اشكانيان مربوط مي شود.

حائز اهميت است. » شاهنامه«مربوط به موشغ ماميكنان، در  ابيات -پ
دارد و  ارمني را نيز به خود شناسي وا ملتفردوسي با ذكر او، احتماالً خواسته 
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-ايران بر عليه اقوام ترك مردمانبه همت شخص او هم پيماني براي مبارزه 
  سلجوقي بيابد.
رده و باني فردوسي با عالقه اي خاص شخصيت شيرين را بيان ك -ت

  اين روايت گرديده كه بر اساس آن شيرين ارمني بوده است.      
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  احاديث حماسي و افسانه اي ايران
  ارمني دوران پيش از فردوسي ادبياتدر 

  »شاهنامه«و در 
  

هاي ارمن و ايران در گذشته چند جانبه بوده است. نه ملت مناسبات 
ارمنيان بلكه انعكاس احاديث حماسي و افسانه اي  بارهتنها اطالعات فردوسي در 

قديمي ارمني نيز كه منبع مهم بررسي منشاء حماسه ايراني و  ادبياتايران در 
مسئله اين است كه پس از  است. بوده ، نتيجه اين مناسبات تحول تاريخ آن است

دند كه تا آن گاه بنا نهاده بونسبت به فرهنگي استيالي تازيان بر ايرانيان، 
بيرحمي مي كنند و آثار عمده اي را نابود ساخته اند كه اكنون ما در مورد آنها 
اطالعاتي را از منابع خارجي بويژه ادبيات قديمي ارمني بدست مي آوريم. حال 

  به موسي خورني گوش فرا دهيم:
در رابطه با اين بسياري پارسي، آشوري و نيز يوناني  تاريخنگاران«

هستند. زيرا پارتيان از آغاز پادشاهيشان تا انقراض آن با  پارتيان)(زمان دوره 
، فرفيريوس، وستروميان سر و كار داشتند. گاه با اطاعت و گاه با نبرد كه پاغپا

پيلمون و بسياري ديگران تعريف مي كنند. ولي ما از كتاب بارسوما كه 
  .1»آورد، تعريف مي كنيم هبوتوخور

، كاتب پادشاه شاپور ياد شدهخوروهبوت شود كه خورني متذكر مي 
نيز مي نامند، با سپاهش به تيسفون  وستكه ژوليان كه او را پارابا زماني .بود
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از  تاريخ، خوروهبوتبگفته پدر  .حمله كرده بود به اسارت يونانيان در آمد
تيسفون همراه مالزمان به يونان رفته به مسيح مي گرود و يغيازار نام مي گيرد و 

فراگيري يوناني تاريخ اعمال شاپور و ژوليان را به رشته تحرير مي كشد. او با 
شامل تاريخ پادشاهان قديمي كه بارسوماي » راست سخن«تواماً نامه موسوم به 

  هم بخت نوشته بود، برمي گرداند.
» تاريخ«آكادميسين ك. مليك اوهانجانيان، با بررسي اين قطعه 

فردوسي و موتيوهاي داستاني ايران در «خورني، در كتاب ارزشمند خود 
، قصد داشت برخي مسايل را روشن سازد. اين ها »ارمني ادبياتو » شاهنامه«

تحت دسترس ما آشنا بوده، آيا از » كارنامه«عبارتند از: آيا خورني به ويرايش 
 ياوه«برخوردار بوده، يا » راست سخن«موسوم به » تاريخي«هيچگونه منبع 

گويي افسانه هاي ناشايست را از احاديث مردمي برچيده و براي موثر و قانع 
به يك منبع و تخيلي رجوع نموده و آنرا » رسم عاداتش هب«آن كننده نمودن 

  ».راست سخن ناميده است
دانشمند نامي در طول تفسير اين مسايل شش نكته را مي پذيرد كه 

  است. او مينويسد:» رنامهكا«نشانگر شباهتها و تفاوتهاي خورني و 
مشتمل بر سه » كارنامه«يك روياي بابك آشناست.  اخورني ب -1«
  روياست.

در » كارنامه«خورني فقط يك افسانه آتش را منعكس مي كند.  -2
مهر)، كه بر -شسپ و برزينگ -مورد هر سه صحبت مي كند (آتر. هروبا (آتر)

  ».را روشنايي مي بخشيدندخاندان ساساني پرتو مي افكندند و سراسر جهان 
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د و بجاي آن محتواي روياي دوم را ساشرا نمي » كارنامه«خورني -3
ساسان بر پيلي سفيد و تزيين شده نشسته بود... و همگان «ارائه مي كند، يعني 

  ».او را سجده و ستايش مي كردند
اشاره مي كند يعني به پديده اي داللت مي كند » و ماه«خورني به -4

بجاي آن نقل مي نمايد » كارنامه«با زندگي ساسان مرتبط بوده باشد، كه بايد 
خورشيد را ديد كه از باالي سر ساسان طلوع مي كند و سرتاسر «ك بكه با

  ».جهان را روشن مي سازد
در نزد خورني راجع به بز است، در » سخنوري بي معني«-5

  .1بجاي بز به قوچ اشاره مي شود» كارنامه«
اين نكات و سپس بررسي آنها، ك. مليك اوهانجانيان به با بر شمردن 

تاريخي «مستقل بوده و » كارنامه«اين نتيجه مي رسد كه خورني حتماً از 
مختصر و غير موثق به قلم يك غير پارسي در دسترس داشته كه مولف آن 

راجع به شخص اخير اطالعات زندگينامه » نامه راست سخن«شايد با استفاده از 
  ).54(ص » ه نموده استاي ارائ

 با بررسي نظر ك. مليك اوهانجانيان در اين نكته كه خورني ويرايش 
سترس ما را نمي شناخت، ما در مي يابيم كه يكي از نامه هاي دتحت » كارنامه«

ناميده مي شده كه پس از » راست سخن«مشتمل بر تاريخ پادشاهان ايران، بدواً 
يافته » كارنامه اردشير بابكان«عنوان  هخورني تحت ويرايش مفصل قرار گرفت

  است. براي اثبات اين نظريه ما به شواهد و داليل بپردازيم. خورني مي نويسد:

                                                           
و در ادبيات ارمني. » شاهنامه«اوهانجانيان. فردوسي و موتيوهاي داستاني ايران در -ك. مليك - ١
  . 46-45، ص 1934(مجموعه)، ايروان: » فردوسي«
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ما تكرار افسانه ها روياي بابك، بيرون جستن آتش ناشناخته از «... 
ساسان، حفظ رمه، ماه، جادوگران يعني پيشگويي كلدانيان واتفاقات پس از اين 

  ).206-205(ص » دانيم را بيهوده مي
از اينجا روشن مي شود كه خورني بر محتواي نامه تحت دسترس خود 
و افسانه هاي موجود در آن كه در باره روياي بابك، بيرون جستن آتش 
ناشناخته از ساسان،  ماه، پيشگويي جادوگران و غيره تعريف مي كردند، واقف 

  بوده است.
د كه ميان داده هاي خورني، و حال، اين شباهتها و تفاوت ها كدامن

  وجود دارند.» كارنامه اردشير بابكان«يعني » شاهنامه«يكي از منابع 
تعريف مي شود كه بابك مرزبان پارس در زمان اردوان » كارنامه«در 

ساسان داشت.  به نام پنجم آخرين پادشاه سلسله اشكاني مي زيست. او چوپاني
بر باالي سر چوپانش طلوع كرده  يك شب بابك بخواب مي بيند كه خورشيد

تمام جهان را روشن ساخته است. شب دوم نيز مي بينيد كه مردم با احاطه 
برابر وي سر تعظيم فرود مي ساسان كه بر پيلي تزيين شده نشسته بود در 

-آوردند و او را سجده و ستايش مي نمايند. شب سوم نيز مي بيند كه آدر
و  نده داخل خانه ساسان آتش  افكندمهر ب-سب و برزينگش-هروبا، آدر

سرتاسر جهان را روشنايي مي بخشند. بابك بالفاصله خوابگزاران را مي خواند 
نفر از نسلش به  و توضيح مي خواهد. اينها پيشگويي مي كنند كه ساسان يا يك

، توضيح مي دهند كه پيل »زيرا خورشيد است«پادشاهي جهان مي رسد، 
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، اما سه آتش نشانه دانش انسانها »انايي و پيروزي استنشانه قدرت، تو«آراسته 
 . 1و مغان، اسپهساالري، كشاورزي و زراعت است

بدواً اشاره كنيم كه فردوسي تشريح روياي اول بابك را مطابق روحيه 
  .ارائه نموده است» كارنامه«

 اين مطلب تعريف مي شود كه بابك با پي بردن به» نامهكار«سپس در 
ان كه ساسان يا يكي از اوالدش در پي كسب پادشاهي است، ساسان خوابگزار از

را نزد خود مي خواند سرش را تراشيده به او اغذيه و لباس مي دهد و آنگاه 
دخترش را به ازدواج او در مي آورد. پس از مدتي از اين ازدواج، اردشير بدنيا 

  مي آيد. 
شيدن سر ساسان را فردوسي بر تمام اين ها واقف است، تنها داستان ترا

ذكر نمي كند. به اختصار مي گويد كه او را به حمام برده، شسته و تميز كرده 
  اند.

خورني پيشگويي خوابگزاران را نيز مي دانست. توام با آن او به 
و فردوسي » كارنامه«اشاره مي كند كه براي » كشتارها« ،»شوراي فحشا«

عادت خود، در اينجا نيز اطالعات  ناشناخته است. اگر چه پدر تاريخ ما به حكم
بسيار مفصلي ارائه نمي كند ولي پيدا كردن جزئيات منبع او با استفاده از 

  ادبيات كمكي مشكل بنظر نمي رسد.
مطابق روايات قديمي «مالخاسيانتس تصديق مي كند كه  استپان

 پارسي، اين بابك يا پاپك با ديدن اين خواب كه مردي نامدار از ساسان زاده
خواهد شد، زنش را براي اينكه مادر اين مرد نامي باشد تشويق كرده بود تا با 
                                                           

  .5-4، ص 1907ط دكتر ه. تيراكيان، پاريس: وستكارنامه اردشير بابكان. ترجمه از متن پهلوي  - ١



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ٩٤ شاهنامه و منابع ارمني                                          

او همبستر گردد. از اين همبستري، اردشير زاده مي شود كه وي را بابكان مي 
  .1»نامند

خورني وقتي به شوراي فحشاي (زاده شدن) ما فكر مي كنيم كه 
  همين بخش از منبع خود را مد نظر دارد. ،اردشير اشاره مي كند

بز و  بارهخورني تذكر مي دهد كه سخنوري بي معني دختر مغ در 
بقيه را تكرار نمي كند و شيرخوارگي كودك در پناه عقاب، پيشگويي كالغ، 

نگ دالورانه تن به تن را ذكر جنگهداري شير پرافتخار و با مالزمت گرگ و 
  نخواهد كرد.

ادامه اين روايت پارسي را در مورد تولد مردي پرواضح است كه 
نامدار از نسل ساسان، تخليص نموده و بنظر ما در آن جا مطلب زير را تعريف 

  :است كرده
يش در خفا نخواهد ماند، زنش »شوراي فحشا«كه  بابك با احساس اين

را كشته و در مورد نگهداري كودك انديشيده است. احتماالً در همين زمان، 
مغ در نزدش حاضر شده و براي تغذيه كودك با شير بز پيشنهاد كرده و دختر 

بابك نيز بدان عمل نموده است. آنگاه كالغ وارد معركه شده و خطري را 
» شير پرافتخار با مالزمت گرگ«پيشگويي كرده كه براي از بين بردن آن 

يز كودك را نگهداري نموده تا اردشير بزرگ شود و با اردوان شجاعانه ست
  نموده اورا كشته و تاج و تخت شاهي را تصاحب كند.

پهلوي و نيز فردوسي اين جزئيات را شامل نمي شودند. » كارنامه«
ط ساسان وستاينها به موازات هم مطلب زير را تعريف مي كنند، دختر بابك 
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خير، نوه اش را به  زايد. باب با باور كردن خوابحامله شده اردشير را مي 
 15يرد و نگهداري او را به پيري مي سپارد. وقتي كه اردشير فرزندي مي گ

ساله مي شود، اردوان شاه ايران او را بعنوان سوار كار دلير نزد خود مي خواند 
و از او همچون خويشاوند نگهداري مي نمايد. ليكن يكبار چنين اتفاق مي افتد 

اين امر را  ي كند.برخورد نموده با او دوستي مكه اردشير با پسر بزرگ اردوان 
شاه پسند نمي كند. او دستور مي دهد تا اردشير را از شركت در ورزشهاي 
دالوران محروم ساخته او را مير آخور سازند. تنها معشوقه اردوان كه فردوسي 
او را گلنار مي نامد اردشير محكوم را كمك و تسلي مي دهد. او عاشق اردشير 

  مي كند. شده مداوماً در خفا با او مالقات
يكبار اردوان مشاورانش را براي شور مي خواند و اينكه چه چيزي در 

مردي «آنها مي گويند، كه انتظار او و خانه اش است جويا مي شود. 
خدمتگزار، اگر سه روزه در برابر سرورش قيام كرده متواري شود، به وزارت 

  ).9ص» (و صدارت مي رسد و بر سرور خويش حاكم و فاتح خواهد گرديد
چنانكه به اردوان گفته  «تعريف مي شود كه » كارنامه«در آنگاه «

به اين مطلب را ) ، وقتي كه شبانگاه نزد اردشير آمده بود دختر (معشوقهبودند 
  ». وي رساند

خورني در اين باب هيچگونه اشاره اي نمي كند. اين مطلب را فقط 
  1.ذكر مي كنددر تاريخش  وآگاتانگغوس مي داند 
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از زنان دربار  كند كه اردادخت يكيآگاتانگغوس آنگاه تعريف مي 
كه پادشاه از  اردوان با اطالع از تمام اين ها، شبانگاه نزد اردشير آمده مي گويد

  رويدادهاي آينده توسط پيشگويان آگاهي يافته است.
اردشير با شنيدن سخنان دختر، قول مي دهد در » كارنامه«مطابق 

در جهان شخصي به نيكبختي تو «قام عالي چنان كند كه صورت رسيدن به م
  ».  پيدا نشود

آگاتانگغوس به اين قسم اردشير نيز آشنا بوده و در نزد او نيز اين 
  برساند.» مقام بانويي«به  او را قهرمان به دختر قول مي دهد

پرواضح است كه در هر دو آنها، دختر همراه اردشير فرار كرده و 
  گوشه نشين مي شود.» دژ مستحكم«عي اردوان و اردشير در قبل از نبرد قط

بايد توجه نمود كه فردوسي داستان اردشير را بر اساس گزينش هاي 
ارائه شده بنحوي هنري پرورده است. تنها او تا اندازه اي تضاد موجود ميان 
ساسانيان و پارتيان را شدت بخشيده تا بدينوسيله حقوق حاكميت اولي ها بر 

  .يابد(توجيه شود)ديگران پايه و اساس 
احاديث مربوط به اردشير آشناست . او اگر  بوزاند نيز به وستپاوس

ولي بطور غير مستقيم  شودچه داستان مربوط به اردشير را مستقيماً بازگو نمي 
تفهيم مي كند كه خودش منشاء اردشير و اعمال او را مي شناسد. مثالً در باب 
پنجاه و چهارم كتابت چهارم تاريخش با تعريف جريان تيره شدن دوستي شاپور 

اه مشهور پارسي و آرشاك پادشاه ارمني اشكاني، گواهي مي دهد كه پادش
  پادشاه ارمنستان خشمناك رو به شاپور مي گويد:
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از من دور شو، اي نوكر بدكار كه بر سرورانت سرور شدي، و من «
مرگ پادشاه اردوان و انتقام پيشينيانم را بر تو و فرزندانت نخواهم بخشيد زيرا 

تخت ما سرورانتان را غصب كرده ايد ليكن شما تا وقتي اكنون شما، نوكران، 
  . 1»كه ما دگر بار جايمان را نگرفته ايم من به شما اين اجازه را نخواهم داد

باز هم مي توان مثالهاي ديگري ذكر نمود تا روشن شود كه در 
. با اكتفا به نمونه است ارمنستان، احاديث مربوط به اردشير چگونه رواج داشته

ذكر شده، رجعت به موسي خورني را ضروري مي دانيم. او در كتابش با هاي 
در مورد اردشير » موثقي«بارسوما، اطالعات » راست سخن«استفاده از نامه 

فرزند ساسان مي دهد كه براي تصاحب مسند حكومت ايران بر عليه اردوان 
ن شورش با قيام مي كند. بگفته او، خسرو پادشاه ارمنستان به محض اينكه از اي

خبر مي شود بالفاصله به كمك اردوان مي شتابد ولي با رسيدن به آسورستان 
خبر مرگ او را مي شنود و به ارمنستان باز مي گردد. او از اينجا فيليپ قيصر 
روميان را در اين باره مطلع مي سازد و كمك مي طلبد. فيليپ به علت شورشي 

مك كند ليكن دستور مي دهد تا كه در قلمروش حادث شده بود نمي تواند ك
به او ياري دهند. خسرو بدين ترتيب سپاهي  وستنواحي مصر تا سواحل پون

عظيم گرد آورده به سمت اردشير حمله مي كند و آسورستان و ساير ممالك را 
خويشاوند خسرو در ايران با خوشحالي از  وه ساچاناز دست او در مي آورد. 

تي كارنيان خود بر عليه اردشير قيام نموده تصميم اين پيروزي همراه با قوم پار
به عزيمت به ارمنستان مي گيرد. خسرو با شنيدن خبر عزيمت خويشاوندانش 
بسيار خوشحال مي شود ولي او مدت طوالني نزد وي نمي ماند زيرا بزودي 
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شخصاً آنها را تعقيب و نابود  بجز يك بچه مطلع مي گردد كه اردشير با سپاهش
يكي از وفاداران آنها نجات داده و به كشور  وبرزاو را  وت، كرده اس

كوشانيان برده است. گر چه اردشير زحمات زيادي متحمل مي شود تا بچه را 
بچنگ آورد ليكن موفق نمي گردد. خورني آنگاه تعريف مي كند كه پارسيان 

ط وستچه بعدها افسانه هاي متعددي را در اين مورد ساخته اند كه بر اساس آنها ب
قوم  و نام گرفته پيروزمتحيوانات نگهداري و بزرگ شده است. كودك 

  كامساراكان از او پديد مي آيد.
خورني پس از تعريف كشتار قوم پارتي كارنيان، متذكر مي شود كه 
خسرو پادشاه ارمنستان اين انتقام را با شدت تمام گرفته است. او با سپاهش و تا 

  پيروز شده او را تا هندوستان تعقيب كرده است. كمك ملل شمالي بر اردشير
راست «اين بود داستان خورني در مورد اردشير ساساني بر اساس نامه 

كه موسي خورني  آنان  از آنها متفاوتند» شاهنامه«و » كارنامه». «سخن
  .نامد مي» ياوه گويي«را

استفاده » راست سخن«از تمام اينها چنين استنباط مي شود كه نامه 
. مجموعه اي غني از موتيوهاي است ط خورني در واقع وجود داشتهوسشده ت

ايراني بوده كه پس از خورني ويرايش يافته -داستاني و تشريح مناسبات ارمني
ناميده شده است و در عين حال از تمام قطعاتي » كارنامه اردشير بابكان«و 

ساسانيان را تيره مي  محروم گشته كه به نفع ارمنيان و پارتيان شكوه و افتخار
  ساختند.

مشاهده نموديم كه پدر تاريخ با تنفر و نكوهش در مورد افسانه هاي 
پارسي سخن مي گويد. صرف نظر از آن، او گهگاه با اختصاري پرمحتوا 
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منابع » تاريك«جزئياتي را ارائه مي دهد كه به كمك آنان چند نكته 
ر، افسانه آژداهاك نقل شده را مي توان روشن ساخت. از اين نظ» شاهنامه«
فردوسي گنجانيده شده است شايان توجه بسيار » شاهنامه«ط او كه در وست

  .است
از افسانه هاي «خورني محتواي افسانه منتسب به آژداهاك را در بخش 

كتاب خويش شرح مي دهد. او در اينجا خطاب به مشوقش ساهاك » پارسي
  باگراتوني مي نويسد:

ي است كه داراي، افسانه هاي آژداهاك بيوراسب ولي اين چه تمايل«
پوچ و بي معني است، يا اينكه چرا ما را بخاطر افسانه هاي ناپرورده و بي سليقه 
و بويژه بي معني پارسي، در زحمت مي اندازي، نكوكاري نخستين و ناپسند او، 
خدمتگزاري ديوان براي وي، ناتواني در غفلت از خطا و دروغ، بوسيدن شانه 

ها بخاطر ژدهايان از آنجا، آنگاه گسترش شرارات، كشتن انسان اها، زاده شدن 
 ط شخصي هرودن نام ووستشكم (چگونه اند). سپس بستن او با سيمهاي مسي 

  ). 90(ص » بردن او به كوهي موسوم به دمباوند
خورني سپس تعريف مي كند كه هرودن (در نزد فردوسي، فريدون) 

ر اين هنگام آژداهاك او را به سمت تپه مي كشد جايي بر سر راه مي خوابد. د
كه هرودن با بيدار شدن او را مي گيرد و به غاري در كوه برده مي بندد و 
خويشتن را بصورت مجسمه اي در برابر او قرار مي دهد و آژداهاك با هراس 
از آن به زنجيرهايش رضايت مي دهد و حاضر به خروج از آنجا و به تباهي 

  جهان نمي شود.كشيدن 
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» ضحاك«ط خورني با فصل وستمقايسه داستان آژداهاك نقل شده 
نشانگر اين امر است كه شباهت زيادي با نقل فردوسي دارد. م. » شاهنامه«در 

امين، آ. گوشميد، ن. مار و استپان مالخاسيانتس اين امر را در آثارشان به تفصيل 
توضيح آنچه «كنيم. در اينجا قطعه نشان داده اند لذا ما بر روي آن تاكيد نمي 

و كتاب » از افسانه هاي پارسي«از بخش  1»كه در مورد بيوراسب موثق است
  توجه ما را به خود معطوف مي كند.  استخورني كه محتاج بررسي ويژه اي 

نظري «ر. اشتاكلبرگ ارمني شناس نامي آلماني در اثرش تحت عنوان 
آژداهاك بيوراسب و مزدك «يان در و ن. آكين» به تاريخ احاديث پارسي

بار ديگر مزدك و «و » كمونيست در روايات ارمني مطابق موسي خورني
اظهار مي دارند كه قطعه مذكور با افسانه آژداهاك نقل شده » موسي خورني

ط پدر تاريخ مطابقت ندارد. آنها براي اثبات اين موضوع داليلي ذكر كرده وست
داهاك را با مزدك ، فرقه دار مشهور پارسي نتيجه مي گيرند كه خورني آژ

  اشتباه گرفته و آراء و عقايد او را نگاشته است.
موجود » توضيح آنچه كه در مورد بيوراسب موثق است«اينكه قطعه 

در تاريخ خورني با جزئيات خود با افسانه مربوط به آژداهاك مطابقت ندارد، ما 
گ و ن. آگينيان در اين نكته موافق هم شكي در آن نداريم. ولي با ر. اشتاكلبر

نيستيم كه خورني آژداهاك را با مزدك اشتباه گرفته است. ترديدي نيست كه 
اين تناقض آنها از اينجا ناشي مي شود كه آنان خورني را مولف دوران ديرتري 
مي دانستند. آنها با اين باور مسلم كه پدر تاريخ ما مولف قرن نهم بوده در قرون 
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عقايدش مي توانست با  و صيتي را جستجو مي كردند كه آراءپيشين شخ
ط خورني منطبق گردد. آنها مزدك را چنين شخصيتي وستموضوع نقل شده 

انگاشته اند و با مشاهده شباهاتي ميان او و تعاليم بيوراسب، نتيجه گيري هايشان 
  را اثبات شده تلقي نموده اند.          

شده و به قرن پنجم عودت يافته است  اكنون كه معماي خورني گشوده
به آساني مي توان نتيجه گيري هاي ر. اشتاكلبرگ و ن. آكينيان را مردود 
دانست. براي اين موضوع مي توان به اين استناد نمود كه مزدك آموزشهايش 

) وعظ مي كرد و در نتيجه موسي 531-488را در زمان قباد اول پارسي (
ته نمي توانست با مكتب او آشنا باشد. ما فكر مي خورني كه قبل از وي مي زيس

مجزا را به ما رسانده كه يكي از آنها به  كه خورني بوضوع دو افسانهكنيم 
آژداهاك اصلي (ضحاك) اما ديگري به بيوراسپ كه دگرگون يافته ارمني نام 
بوداسب بنيانگذار افسانه اي ستاره شناسي است مربوط مي گردد. حال اين 

  توجيه نماييم. نظريه را
از افسانه هاي «ديديم كه پدر تاريخ در آغاز بخش نخست فصل 

افسانه هاي «خطاب به مشوقش ساهاك باگراتوني مي نويسد: » پارسي
چه نتيجه مي توان از اينجا اخذ ». آژداهاك بيوراسب پوچ و بي معني است

  نمود.
در مي توان فرض كرد كه خورني يا چند افسانه در مورد آژداهاك 

ط وست» آژداهاك بيوراسب«اختيار داشته و يا در متن اوليه تاريخش كلمات 
ويرگول يا يك حرف ربط از هم مجزا بوده اند كه بعدها با حذف از جانب 

اخ، اين نامها با هم در آميخته و باعث اشتباه و گنگي شده سنُ ياويرايشگران 
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مل مي دانيم. اين امر قابل ذكر است كه اگر پدر تاست. ما مورد اخير را مح
تاريخ ما تحت عنوان آژداهاك بيوراسب يك نفر را مي شناخت پس عنوان 

» توضيح آنچه كه در مورد بيوراسب موثق است«بخش دوم فصل مربوط را نه 
  مي نهاد.» توضيح آنچه كه در مورد آژداهاك بيوراسب موثق است«بلكه 

د است كه بيوراسب و آژداهاك دو چهره داليل ديگري نيز موجو
ن قديمي ايراني و عرب ما را بر اين باور قرار مي اكامالً متفاوتند. نه تنها مولف

  دهند بلكه خود خورني كه مي نويسد: 
روت است. ماز زمان ن بيوراسب نام نياي آنان (پارسيان)آژداهاك «

امر بطور آميخته به هم و زيرا وقتي كه زبانها بر پهنه گيتي گسترش يافت ، اين 
بدون رهبران صورت نگرفت بلكه گويي به عنايت خداوندي اوست و پيشوايان 
تعيين گشتند كه هر يك از آنان ثغور خود را با نظم و قدرت به ارث برد. و من 

مي شناسم كه در يك متن كلداني  كنتورس پيوريدانام اصلي اين بيوراسب را 
وت قوم مرر از غنا و استادي اش ، با اطاعت از نيافته ام. او با شجاعتي كمت

در دست داشت و مي خواست نشان دهد كه همگان بايد از  ساالري ملتش را
زندگي عمومي برخوردار باشند، او مي گفت كه هيچكس نبايد چيزي 
خصوصي داشته باشد، بلكه همه چيز بايد عمومي باشد. هر سخن و هر عمل او 

مخفيانه نمي انديشيد، بلكه تمام رازهاي پنهان قلبش را آشكار است، هيچ چيز را 
به زبان مي آورد، و تبيين مي كرد كه مقربان همچون روزها، شبها نيز نزد او 

  ).91(ص » آمد و رفت كنند. به اصطالح نيكوكاري ناپسند او همين است
خورني آنگاه تعريف مي كند كه بيوراسب با قدرتش در ستاره شناسي 
مي خواهد شرارت كامل ياد گيرد و اين امر برايش ناممكن بود، زيرا به منظور 



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ١٠٣ شاهنامه و منابع ارمني                                          

فريب مردم عادت داشت مخفيانه كار نكند لذا امكان ياد گيري چنين شرارات 
كه  -نديشد،براي اين آموزش تدبير تلخي مي ا -افراطي و كامل فراهم نبود،

گويا دردهاي سهمگين در شكم دارد و به هيچ طريق نمي تواند عالج شود. مگر 
ط سخن و عنوان سهمگيني كه هيچكس نمي تواند بدون خطر آنرا بشنود. و وست

با يادگيري روح خبيث كه شرارت را تراوش مي كرد، با نهادن سرش بر شانه 
ر گوشش در خانه و ميادين به هاي بيوراسب بي شك فنون ناپسند را با صحبت د

  وي ياد مي داد.
خورني آنگاه مي نويسد كه در افسانه راجع به بيوراسب اشاره مي 

 ورا جامه عمل مي پوشاند  خواسته اشكنند كه جوجه شيطان با خدمت به او 
  براي آن طلب هديه و پاداش كرده شانه اش را مي بوسد.
هايان و يا تبديل كامل پدر تاريخ توضيح مي دهد، اما روييدن اژد

كه او مردان بيشماري را  آنجااز بيوراسب به اژدها كه مي گويند، همين است، 
قرباني ديوان مي كرد، مردم از او بيزار شده با هم متحد گشته او را مغلوب 
ساختند، او به نواحي كوه نامبرده گريخت، وقتي كه مبارزه بر عليه او شدت 

بود از هم پاشيده و متفرق گرديد. مبارزان با  گرفت، انبوهي كه همراه او
اطمينان به اين امر چند روزي را در آنجا به استراحت پرداختند. ليكن بيوراسب 
با گردآوري مجدد پراكنده شدگان، بطور ناگهاني بر آنها مي تازد و باعث 
خسارات بسيار مي گردد، ولي جمعيت پيروز مي شود و بيوراسب به فرار 

شود. آنها وي را گرفته در نزديكي كوه بقتل مي رسانند و در چاهي ل مي وستم
  ).92-91گوگردي مي اندازند (ص 
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آژداهاك -روشن است كه بيوراسب در نزد خورني همان ضحاك
نيست. او تنها با ماهيت شيطانيش به اين آخري شباهت دارد، اما كليه ديگر 

  جوانبش شديداً از وي متفاوت است. 
بحث بويژه سطوري باعث تفكر جدي است كه پدر در قطعه مورد 

مي شناسد. » از حيث ستاره شناسي«تاريخ در آن ها بيوراسب را شخصيتي قوي 
هاي ستاره ه ما فكر مي كنيم كه او با اين اشاره مي خواهد بنيانگذار افسان

 مي پيافته شيدسشناسي را به ياد آورد كه فردوسي او را با نام دگرگون 
  اشي ترجمه روسي حماسه ايران در برابر نام اخير نوشته شده:شناسد در حو

نخستين مشاور تهمورث و منزوي دانا. نام او با نام بوداسب «
ن عرب ا(يوداسب) بنيانگذار افسانه اي ستاره شناسي مترادف است كه مولف

  . 1»اشاره كرده انداو  به سده هاي ميانهزبان 
ستاره روشنايي بخش و راهنماي «را معلم و  پفردوسي، شيداس

 مي برد، خيانت را منع مي نمود و به راه راستمي داند كه سرور را  ثتهور
   .2»به مقربان اجازه رفت و آمد به نزدش را مي داد شبها

كه در آن قابل درك مي شود   از اينجا عبارت فوق الذكر خورني
انديشيد، بلكه تمام رازهاي پنهان قلبش را هيچ چيز را مخفيانه نمي «بيوراسب 

بزبان مي آورد و تبيين مي كرد كه مقربان همچون روزها، شبها نيز نزد او آمد 
  ».و رفت كنند

                                                           
1 -  Firdowsi, Shahnameh, M, 1957, p. 609. 
2  - Aboulkasim Firdowsi, Shahnameh, Dushambeh, 1964, p. 47. 
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انتظارات استثمار شدگان را نيز به نام  ،فردوسي گرچه غير مستقيم 
پادشاه قلبش «مي دانست و اشاره مي كند كه تحت تاثير وي،  مرتبط پشيداس

و قسم ياد نمود كه استبداد و وحشت را » از شرارت و بي عدالتي پاك نمود را
  از كشور خواهد زدود.

ط وستمذكور  استناد ديو شدن قهرماناين امر قابل ذكر است كه 
خورني از برابر چشمان فردوسي نيز پوشيده نمانده است. درست است كه او 

نسبت نمي دهد، ولي  پيداسش -بوداسب -اين ديو شدن را مستقيماً به بيوراسب
داللت دارد بر اينكه تهمورث تحت تاثير او با ديوان صميميت يافته بر شيطان 

  سوار و به كمك او بر فن نگارش مسلط گشته است.
بر اساس اين استنادات فكر مي كنيم كه خورني در واقع نه يك بلكه 

صلي اما ديگري دو افسانه به ما رسانده كه يكي از آنان مربوط به آژداهاك ا
ن عرب بصورتهاي او براي مولف پبيوراسب كه براي فردوسي بصورت شيداس

كه  يوداسب شناخته شده، مرتبط است. ما همچنين فكر مي كنيم-بوداسب
كه بدواً در نقش بنيانگذار ستاره شناسي ظاهر  بوداسب يك خدا يا پهلوان بود

كسب عنوان ديوان  گرديده عقايد كمونيستي موعظه مي كرده و بعدها با
عني يراسب وبسياري از خطوط آژداهاك را به خود گرفت و آژداهاك بي

  بيوراسب ديو شده ناميده شده است.
ط خورني چنين روشن مي شود كه حديث وستاز داده هاي ارائه شده 

مربوط به رستم پهلوان نامي ايران نيز در ارمنستان رواج داشته است. خورني با 
خطاب » ارمنيانتاريخ «غاتورك در فصل هفتم كتاب دوم بحث در مورد آنگ

  به ساهاك باگراتوني مي نويسد:
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ولي اگر مي خواهي، من هم در مورد اين دروغهاي بيمزه و بيجا «
تعريف مي كنم همچون پارسيان كه در مورد رستم سگزي تعريف مي نمايند كه 
به اندازه صد و بيست پيل قدرت داشت. سرودهاي مربوط به قدرت و دالوري 

سامسون  خوراو حاكي از مطالبي بسيار نامناسب در مورد او هستند، كه نه در 
  ).115-114(ص » ، نه هركول و نه سگزيهستند

تعليم دو گرانه آيين زرتشت  بارهدر تاريخ خورني اطالعاتي نيز در 
را تشكيل » شاهنامه«ر كه تاكنون متذكر شده ايم اساس موجود است و همانطو

  مي دهد. اينك ببينم او در فصل ششم كتاب اولش چه مي نويسد:
سي بل ولي من اكنون خوشحال خواهم شد تا سخنان خود را از «
قبل «، راستگوتر از بيشتر آنان و محبوب من، آغاز كنم. او مي گويد: بروسيان

يدن انسان و پس از كشتيراني كسيستريوس بسوي برج و متعدداللسان گرداز 
كه من آنها را سام، » حكام كشور مي گردند تهوستارمنستان، زروان، تيتان، هاپ

  ).23(ص » كام و ژاپت مي انگارم
با ادامه تاكيدش بر منبعش سي بل بروسيان، خورني سپس اشاره مي 

كشته اند، مقاومت نشان  را رانده وكند كه برادرانش سلم و تور چه وقت او 
تا فرزندانش را بر همگان  مي خواستبر عليه او پيكار مي كنند. زيرا او  و داده

پادشاه گرداند. تيتان در زمان اين شورش، بخشي از ارث زروان را غصب مي 
، ولي خواهرشان بدكند. بنظر مي رسد كه مبارزه ميان آنان شدت مي يا

قانع و اختالفات را برطرف مي سازد. آنگاه آستغيك ظاهر مي شود و آنان را 
ته موافقت مي كنند كه زروان پادشاهي نماند. آنها تواماً با قول وستتيتان و هاپ

د كه تمام فرزندان زروان را نابود سازند تا پس از وي نو پيمان مقيد مي گرد
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كسي داعيه شاهي نكند. بدين منظور مردان قوي را بر زنان او سرپرست تعيين 
ي كند. و وقتي كه اين مردان دو نفر از وارثين را مي كشند، خواهر م

آستغيك، همراه زنان زروان برخي از زورمندان را قانع مي سازند تا ساير 
كودكان را زنده نگاه داشته به غرب و به كوهي كه موسوم به اوليمپيوس است 

  گسيل دارند. 
ن شرك، واقعيات خورني با دفاع از اين نظريه كه افسانه هاي دورا

) مورخ يهودي 404-319تاريخي را در هسته خود دارند، به اپيپان قبرسي (
  اشاره مي كند:» كتاب فرقه ها«رجوع مي كند و با اتكا به اثر او 

كسي اين مطالب را ولو اينكه افسانه و يا حقيقت بداند ولي اگرحال «
  )24(ص » من معتقدم كه بسياري چيزها صحيح است

فوق چنين آشكار مي گردد كه خورني به مكتب مغ زرتشتي  از مطالب
آشنا بود و مي دانست كه او اصل پروردگاران خير و شر را بعنوان اساس 
تعاليمش مي پذيرفت. مطابق فردوسي زاينده نخستين آنها يعني خير، ايرج بوده 

  بر عليه اش مبارزه نموده و او را كشته اند. ركه برادرانش سلم و تو
ته (ژاپت) وستي كنيم كه زروان (سام)، تيتان (كام) و هاپفكر م

لم و تور فردوسي هستند كه ط خورني، پيش پيكران ايرج، سوستمذكور 
  رشته فرقه ها تاثيراتي نهاده است. اعتقادات منسوب به نامهايشان بر يك

در مورد مكتب مغ زرتشتي اطالعات بيشتري در نزد يزنيك 
  ارمني موجود است. تاريخنگاراني تسو غازار پارب اتسيكوغب

» تكذيب كيش پارسيان«يزنيك بويژه در كتاب دومش تحت عنوان 
به آيين زرتشتي پارس مي پردازد. يزنيك به منظور رد كيش قديمي پارسيان 
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» شاهنامه«اصول اساسي آنرا متذكر شده به چنان جزئياتي مي پردازد كه در 
        1يافت.فردوسي نمي توان 

استناد يزنيك پيش از پيدايش زمين و آسمان، زروان در طول هزار به 
  ». من در رحم مادرشان نطفه بستندرياه هرمز و«سال قرباني ذبح مي نمود تا 

مولف ارمني آنگاه استناد مي كند كه اهريمن با اطالع از تصميم 
از آنجا خارج مي گردد.  هپدرش، پيش از موعد رحم مادرش را سوراخ نمود

فرزند من خوشبو و منور است و تو سياه و «پدر رو به وي مي گويد:  سپس
  ».متعفني

زروان زاده مي » فرزند خوشبو و منور«در حين صحبت آنها، هرمزد 
  .شود. پدر پادشاهيش را به او قول مي دهد

بدين ترتيب از شهود يزنيك نيز روشن مي شود كه آيين قديمي 
در اساس خود داشته كه اولي به نور و  پارسيان اصل خدايان نيكي و بدي را

  دومي به تاريكي تشبيه شده است. 
ني مطلع و آگاه در اصول و انيز مولف» زرنگار«ي و يغيشه تسغازار پارب

خود با نقل نامه مهرنرسي » تاريخ«اساس آيين زرتشتي هستند. آخري در 
زرتشتي را پارسي كه خطاب به خلق ارمني نوشته شده بود، ماهيت آيين  بدهزار

  .2عيان ساخته تاريخش را مي نگارد
  آنچه كه مذكور آمد نشان دهنده اين است كه:

                                                           
  .79، ص 1914تفليس:  ي.اتستكذيب فرقه هاي وارتاپت يزنيك كوغب - ١
اثر يغيشه، مقابله با متون خطي و كوشش ي. در ميناسيان،  يانر. ش. به درباب نبرد وارتان و ارمن- ٢

  .41-24، ص 1957ايروان: 
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رشته احاديث اردشير بيشتر از روايات حماسي و افسانه اي   - الف
انعكاس يافته است. اين احاديث در مقايسه با  قديمي ارمني ادبياتدر    ايراني

و برخي نكات تاريك و مبهم حماسه  ديده مي شوندشاهنامه با سبكي قديمي تر 
  د.نايراني را روشن ساخته ايرانشناسي را با داده هايي جديد تكامل مي بخش

قديمي ارمني انعكاس احاديث افسانه اي حماسه ايراني  ادبياتدر  -ب
» راست سخن« در آغاز» كارنامه اردشير بابكان«روشن مي سازند كه نامه 

  .است دگرگوني گشتهو يش دچار اختصار ناميده مي شده كه در حين ويرا
مقايسه روايت خورني مربوط به آژداهاك (ضحاك) با قطعه  -پ

و ساير منابع نشانگر اين امر است كه خورني نه يك » شاهنامه«مترادف آن در 
بلكه دو افسانه را حفظ نموده كه يكي به آژداهاك اصلي اما ديگري به 

ي نيك و يا پهلوان بوده بعدها شرور گشته بيوراسپ تعلق دارد كه در ابتدا خدا
  . است برخي ويژگي هاي آژداهاك را برخود گرفته

قديمي ارمني اطالعات سرشاري نيز در مورد آيين  ادبياتدر  -ت
  زرتشتي موجود است كه كامالً شبيه تعاريف فردوسي مي باشد.
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  »شاهنامه«
  و
  »دالوران ساسون« حماسه مردمي ارمني

  
به » دالوران ساسون«حماسه ارمني  در زمينه  همه پژوهشگرانتقريباً 

ضرورت بررسي تطبيقي آن اشاره كرده اند. آكادميسين م. آبغيان براي چنين 
جنگ با اژدها،  بودن قهرمانان بزاكرده كه آتطبيقي يك رشته موتيو پيشنهاد 

ط زن وستكودكي و شرارتهاي كودكانه، قدرت مافوق طبيعي، آزمايش 
آنها قرار داده است. او اشاره مي  رديف را در و غيره رشهوتران، اسارت در غا

يح يك رشته بررسي تطبيقي اين موتيوها از نظر فولكلوري به توض«كند كه 
  .1»داستان ما كمك بسيار مي كندمسايل بغرنج فولكلوري 
اوربلي نيز همين نظر را ابراز داشته است. او نيز  وسپآكادميسين، ه

ساير داستانسرايي  در مياناشاره مي كند كه براي تعيين مكان حماسه ارمني 
هاي خلق شده در طول هزاره ها، نخست بررسي اين شباهت ضرورت دارد كه 
در ارمنستان قديم بين افسانه هاي مربوط به عالم هستي و ساير تجسمات قديمي 

  .2نه هاي مردمي موجود استافسا

                                                           
  .26-25. ص 1، جلد 1936دالوران ساسون. ايروان:  - ١
  .102. ص 1956هوسپ اوربلي. حماسه قهرماني ارمني. ايراوان:  - ٢
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اثبات اهميت بررسي تطبيقي حماسه هاي ارمني و ايراني امري است 
مسئله اي بغرنج است كه ضرورت حل آن را  امر ضروري. اين

  شده اند. يادآور نيز  ديگرپژوهشگران
روشن مي شود كه » دالوران ساسون«و » شاهنامه«از بررسي تطبيقي 

دارد. هسته اولي تاريخ ايران  را تمايز خاص خودوجه هر يك از آنان اهميت و 
تاريخ ارمنستان تشكيل مي دهد. منشاء يكي تاريخ نبردهاي دومي را  هستهو 

ن ترك اما منشاء ديگري تاريخ قيامهاي مردمي ارمني بر ابر عليه فاتح يانايران
. تصادف و تطابق در حين تشريح اين پديده ها كه به دوره است تازيانعليه 

ن ابر عليه متجاوز ملتي متفاوتي تعلق دارند، تنها اين امر است كه هر دو ها
خارجي به ستيز برمي خيزند. ليكن اينهم پديده اي كلي براي حماسه هاست. 

 است، براي نمونه روي داده مللاين مبارزه اي است كه تقريباً در زندگي تمام 
 اين امر است ولي تازين نيز مبارزه مردم بر عليه متجاوزا هسته حماسه اسپانيايي

تشبيه كنيم. علت » دالوران ساسون«باعث اين نتيجه گيري نمي شود كه آنرا به 
در يكي با مردم اسپانيا و ديگري با مردم ارمني سر و كار  ،آن واضح است

ابراز  »دالوران ساسون«و » شاهنامه«داريم. همين مطلب را مي توان در مورد 
ايران هماهنگي دارد اما  مردمانداشت. نخستين آنها با اسكلت اجتماعي خود با 

دومي با حاالت روحي و معنوي ارمنيان سازگار است. صحنه عمليات يكي 
ايران و توران است اما ديگر در ارمنستان و مصر. به عبارت ديگر هر يك از 

و به  استاقتصادي او  -آنان نشانگر حاالت مردم خالق خود، وضع اجتماعي
مي گردد. بدينسان ما البته قصد  نمايان اين ترتيب نيز بصورت حماسه ملي 

اثبات اين را نداريم كه ميان حماسه هاي ارمني و ايراني شباهات و انطباقهايي 
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وجود ندارد. ما به كمك بررسي تطبيقي آنها به نقاط مشترك بسياري پي مي 
  زير پديد آمده اند:نظر ما از مراتب ه بريم كه ب

از وجود تاريخي حماسه ها در دوره اي بسيار دور، در نتيجه  -الف
تجسم مبهم مبارزه انسان نخستين ارمني و ايراني بر عليه پديده هاي مشابه 

  طبيعي، نيروهاي مشابه خبيث و درندگان.
ن امتعاقب تشديد تنفر ضديت يكسان خلقها بر عليه متجاوز -ب

شخصيت قهرمان  يسياسي و اجتماعي و پيدايي هاي همسان خارجي و بي عدالت
   حامي ايدئال مطابق اينها.
قهرمانان از نيرويي » شاهنامه«و هم » دالوران ساسون«هم در حماسه 

فوق العاده و عناوين خود برخورد دارند مثالًً در حماسه ارمني داويت ساسوني 
ر، شيرافكن)، عمويش را (بسان شي» مهرشيرگون«(الكن)، پدرش را » تلور«را 
  ند.مانو غيره مي » كره جالل«و اسبش را » هوان بانگزن«

نيز وجود » شاهنامه«چنين عناوين مبين ويژگي هاي قهرمانان در 
(پير، سفيد مو) » زر«پدرش زال را » پيلتن«يا » تهمتن«دارد. در اينجا رستم را 

  و غيره مي نامند.» رخش«و اسبش را 
اين عناوين مي توانستيم داويت و رستم، مهر و بحق به علت ترادف 

كه به چنين عناويني در  زمانيزال، جالل و رخش را وابسته به هم بدانيم. ولي 
 درنيز برمي خوريم اجباراً طبيعي بودن آنها را بايد بپذيريم. مثالً  ملل ميان ديگر

، »انداز طنين«، منالس را »پررنج«، اديسه را »تندرو«حماسه يوناني آشيل را 
  مي نامند و جز اينها.» زيبا چشم«و در ديگري الهه آديرف را » صدا دار«
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اينكه اين نتيجه گيري بي اساس نيست از يك استدالل ديگر نيز واضح 
مي شود. سخن در اين مورد است كه در تمام حماسه ها، قهرمانان با عظمت جثه 

   .1ندمي خورو برخورداري از نيروي ماوراءالطبيعي به چشم 
 مللهمين تشريح حماسي نيز براي قهرمانان داستانسرايي هاي ساير 

تعريف مي شود كه » مورو متسي ايليا«بكار مي رود. مثالً در داستان روسي 
تمام تهيدستان به قهرمان توصيه مي كنند تا بر عليه عظيم الجسگان بجنگد و تنها 

بزحمت او را برخود نگه  از سوياتاگور دوري جويد زيرا او تهمتن است و زمين
  .2»مي دارد

رستم در همان آغاز فعاليت بصورت قهرماني برخوردار از نيروي فوق 
زنجيرش را پاره كرده  كه ييلپنوجواني بر العاده ظاهر مي گردد و در سنين 

  بود حمله ور شده او را رام مي كند.
تقريباً قهرمانان اصلي تمام حماسه هاي شرقي نيز با قدرت شگرف 
خود در سنين نوجواني به چشم مي خوردند. برخي تفاوتهايي تنها ميان صحنه 

» دالوران ساسون«. مثالً در حماسه شوندهاي نشانگر قدرت آنان مشاهده مي 
رت قدرت داويت كودك در حين بازي با بچه هاي بزرگان و اشراف مصر بصو

  .3كندكشتن يا ناقص العضو نمودن آنها جلوه مي 
مي  ي هندي نيز مشاهده»ماها بهاراتا«در  را چنين قدرت اغراق آميزي

كنيم. در اينجا آسامانجاس فرزند ساهارا نيز بازي هايش را با نتايج اسفناك براي 
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. بچه ها به پايان مي برد. او از حنجره آنها گرفته و به رودخانه پرت مي كند
والدين بچه هاي آسيب ديده با خشم بر اعمال او نزد ساهارا رفته اعتراض مي 

ما بر هراسي كه آسامانجاس كنند. اي پادشاه بزرگ ما را از اين ترس و 
  ».مستولي ساخته رها ساز

با چنين » دالوران ساسون«مهر كوچك نيز در حماسه ارمني 
همچون آسامانجاس،  شرارتهاي كودكانه ظاهر مي شود. درست است كه او

 با كتك زدن تذكر مي دهد كه اينبچگان را به رود نمي افكند ليكن به آنها 
  كار را هم مي تواند انجام دهد.

رستم و نيز داويت در عين حال شرابخوارگي را بسيار دوست دارند. 
مثالً رستم تنها پس از سه روز خورد و نوش گرزش را برداشته به جنگ سهراب 

ما داويت وقتي به پاي شراب مي نشيند از جامهاي معمولي استفاده مي رود ا
  نمي كند.

در تشريح كسب سالح و زره قهرمانان شباهتهايي در هر دو حماسه مي 
گرز «پدر بزرگش و رستم » كره جالل«و » شمشير رعد آسا«بينيم. داويت 
  دست مي آورند.ه را ب» رخش«و » چون پاره كوه

ئه نمود و اثبات كرد كه ويژگي هاي قهرمانان مي توان نمونه هايي ارا
حماسه هاي ارمني و ايراني از اين حيث نيز با ويژگي هاي قهرمانان پهلواني 

   لل ديگر همانندي دارند.م
در حماسه هاي ايراني و ارمني ميان خطوط مافوق طبيعي قهرمانان 

ين شباهتهاي شگفت آوري وجود دارد. چه در اين و چه در ديگري آنها با روي
تني و عظمت از نيرويي غير قابل شكست و عظيم برخورداردند. آب در هر دو 
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حماسه سرچشمه اساسي قدرت و شكست ناپذيري قهرمانان محسوب مي شود. 
راويان حماسه ارمني اين مطلب را با آبزادي ساناسار و باغداسار توضيح مي 

». ميشن بزرگ  اونا ماه به ماهاگر خاكزاد سال بسال بزرگ ميشه، «دهند كه 
ردند. اين گآنها با نوشيدن آب چشمه و يا شنا در آن نيرومندتر و رويين تن مي 

از » دالوران ساسون«امر جالب توجه است كه تقريباً تمام قهرمانان حماسه 
قرار  برادران دوقلوي ساناسار و باغداسار تا مهر كوچك مدام در تماس با آب

   1 دارند.
(چشمه شير) آب حياتبخش داويت را از قدرت و شكست ناپذيري 
برخوردار مي سازد. او با شنا در كاتناغبيور اين خاصيت را نيز بدست مي آورد 

وارد  كيلوگرم) ملك مصر بر وي آسيبي نمي تواند163كه نيزه نود پوتي (
  سازد.

اسفنديار (گونه  .نيز همين معني و اهميت را دارد» شاهنامه«آب در 
محسوب » شاهنامه«ارمني، اسپاندارات) نيز از ديگر قهرمانان شكست ناپذيري 

بر مي شود. او اين ويژگي را نه از شنا در آب بلكه بعلت حمل زره زرتشت پيغم
. تنها نقطه آسيب پذير او چشمش است كه رستم به توصيه است بدست آورده

قتل مي رساند در ضمن اگر ه سيمرغ نيزه مخصوصش را در آن جا زده وي را ب
چه راويان حماسه ارمني مستقيماً متذكر نمي شوند ولي از تعاريف آنها چنين بر 

ش از آن مطلع يد كه داويت ساسوني نيز محل آسيب پذير داشته كه دخترآمي 
  بوده با ضربه آهسته تير او را كشته است.
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مدارك نشان مي دهند كه اين تجسم (تصور) بعنوان جلوه و بروز 
مستولي گشته و در حماسه هاي  للمجهاني جاودانگي شديداً بر آگاهي تمام 

آنان منعكس شده است. مثالً زيگفريد آلماني را ياد آور شويم كه از چنين 
. او اين ويژگي را از شنا در خون يك ناپذيري برخوردار بود ويژگي آسيب

اژدها بچنگ آورده بود. تنها نقطه ضعف او بر شانه اش قرار داشت كه بعلت 
  يك برگ، خون با آن نقطه تماس نيافته بود.

. ليكن او نيز براي خود طبق حماسه يوناني، آشيل نيز رويين تن بود
پايش بود كه مادرش تديس الهه دريا از آنجا نقطه ضعفي داشت كه پاشنه 

گرفته فرزندش را روي آتش نگاه داشته بود تا ويژگي هاي خاكزادي او را با 
  .1آبش نابود سازد

داليلي موجود است كه اينگونه ايده ها در حماسه هاي گوناگون 
ريشه هاي آنان را بايد در دوراني جستجو  و دآمده انديدمستقل از يكديگر پ

مود كه انسانهايي كه در شرايط طبيعي متفاوتي زندگي مي كردند منشاء حيات ن
برخي  .را در مواد مختلف مي دانستند و سعي در جلو گيري از مرگ داشتند

جوامع بشري اين امكان را در آب، ديگران در دنياي حيوانات و گروه سوم در 
بالتغيير باقي مانده رد علت نگراني م مواان مي يافتند و بدين ترتيب در تموئپانت

و فقط موضوع بوجود آوردنده آن تغيير مي كند. مي توان تصور نمود كه 
انسانهاي قديم، با اين وجود تا آخر به مسئله جاودانگي معتقد نمانده اند. با 
قناعت به آزمايش هاي تلخ زندگي كه مرگ اجتناب ناپذير است، بر روي 
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بدين ترتيب آنها را فناپذير نموده  قهرمانان نقاط آسيب پذير باقي مانده و
  است.

مبارزه متضاد نيكي و بدي در حماسه هاي ارمني و ايراني عموميت 
يزدان است كه بنامهاي » شاهنامه«دارد. همانطور كه قبالً ديديم خداي نيكي در 

اما خداي بدي اهريمن است. اولي بعنوان  استنيز مشهور  مزدا و هرمزدااهور
ن و آسمان، انسان و روشنايي اما دومي خداي قحطي، جنگ، پروردگار زمي

آسمان، خورشيدها، انسانها و حيوانات نيك از  ست.اامراض همه گير و تاريكي 
يكي اما ديوان، درندگان، جادوگران و ارواح خبيث از ديگري اطاعت مي 
كنند. آنها در پيكار دائمي قرار دارند كه در طول آن اگر چه اصل نيكي 

نمي تواند بدي را ريشه كن سازد زيرا اين  يمواره پيروز است ولي بطور قطعه
  آخري نيز ابدي است.

ط معاونينش احاطه شده كه از وستاهريمن بعنوان تجسم عيني بدي 
نيرويي فوق العاده، منظري پرهيبت و صداي سهمگين برخوردارند. ديو سپيد، 

و غيره در آنان قرار دارند. يزدان سنجان، پوالد، ارژن، ديو افغان، گرگ، اژدها 
خداي نيكي نيز براي خود معاونيني دارد. كه عبارتند از فرشته سروش، سيمرغ 

  و غيره.
اهريمن در بخش اساطيري قسمت نخست و حماسه با اشكال مختلف 
ظاهر مي شود. در دوران كيومرث نخستين پادشاه ايران، اهريمن به شكل ديوان 

ه سيامك را بقتل مي رساند، آنگاه تبديل به شيطان گشته سياه در آمده، شاهزاد
توطئه سلم و تور را بر عليه ايرج زمينه سازي ، ضحاك را به ديو بدل مي سازد 

  مي كند و جز اينها.
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فريدون، سام، رستم، اسفنديار و ساير قهرمانان طرفدار خداي نيك در 
ها و درندگان هيوال، بر عليه بدي و ظلمت مبارزه كرده ديوان » شاهنامه«

نماينده اهريمن را نابود مي سازند. فريدون به ضحاك هيوال آسيب مي رساند، 
وحشي و  يو شيرها سام ديو سد كننده آب را نابود مي كند، اسفنديار گرگها

  اژدها و رستم ديو افغان را مي كشد و جز اينها.
ساناسار، باغداسار، مهر بزرگ، داويت، مهر كوچك قهرمانان حماسه 

نيز بر عليه درندگان، ديوان و هيوالها به ستيز مي » داويت ساسوني«ارمني 
پردازند. جالب توجه است كه اينها نيز بر عليه نيروهاي خبيث پيكار مي كند و 
جنگ نور و آفتاب را بر عليه ظلمت، جنگ زندگي بر عليه مرگ را به نمايش 

ر عليه اژدهاي دريايي اين حيث، جنگ ساناسار در شهر مسين بمي گذارند. از 
براي آزادي زرين گيسو كه با پيروزي آفتاب و نور به پايان مي رسد حائز 

           1..ستاتوجه 
قرائني موجود است كه بر اساس آن مي توان چنين گمان كرد كه مهر 

خري بر عليه درندگان وحشي جنگيده اند. آهمين انگيزه بزرگ و داويت نيز با 
به خواهش دوستان به ديو مخوف آسيب مي رساند و  هنگامي كه گله دار بود

در جايي ديگر شيرها، گرگها، خرسها و ساير درندگان را از كوه و دشت گرد 
  آورده و مطيع مي سازد.

مي توان نمونه هاي متعددي ذكر كرده اثبات نمود كه حماسه هاي 
دارند. ولي بر  ارمني و ايراني در مورد اصول نيكي و بدي نيز نقاط اشتراك

اساس آنها نمي توان استناد نمود كه يكي از آنها بر ديگري تاثير نهاده. مبارزه 
                                                           

  .72-71، ص 1961داويت ساسوني حماسه مردمي ارمني. ايروان:  - ١



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ١١٩ شاهنامه و منابع ارمني                                          

ه در ايران و هميشگي خير و شر كه در تمام مراحل تاريخي بشر وجود داشت
-و نيك و عادل قهرمانروشنايي  يژگيوارمنستان پديده اي فوق العاده نبوده 

است.  درآمدهتشنه آزادي  للمتمام  ي براياميد و پناهگاه رتبه صو تهمتن
بابلي، ميترا و واون در -نينيب، ناماش در اسطوره آشوري مثالً نقش نيكي را 

لمان، سيد در اسپانيا، زئوس زيگفريد در آ ، هندوستان، ران اُزيريس در مصر
  آپولون، آشيل، هرا، آنتاس و سايرين در يونان ايفا نموده اند. 

مل دانست كه سرنوشت مهر كوچك حماسه تحمي توان اين امر را م
نيز به همان مسئله نيكي و بدي مربوط است. آخري » دالوران ساسون«ارمني 

در سنين كوچكي با محروميت از وجود پدر در جستجوي عدالت از كشوري به 
با نوميدي به زيارت مزار والدين مي  رانجامسكشور ديگر سرگردان مي شود. 

. پدرش داويت به او توصيه مي كند خواهد رود و  با گريستن از آنهاكمك مي
تا به صخره وارد شود تا روز نيكبختي فرا رسد. مهر همين كار را انجام مي 

  دهد. او پس از طي راهي دراز به سنگي در حوالي وان رسيده مي گويد: 
  
  ،كنم د.. به ايست، شمشيرم را بر آن صخره وار.

  آن را ببرد پس من بي گناهم ،گر 
   1اگر نبريد پس گناهكارم.ليك 

  
ف شكافته شده، صخره در برابر ضربه مهر دوام نياورده از دو طر

  تهمتن با اسبش در آن مي افتد.
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 و اوارتشب واردر راويان آنگاه تعريف مي كنند كه هر سال 
هامبارسوم، اين صخره واقع در نزديكي وان باز شده مهر از آنجا بيرون مي آيد 

دگر بار به جثه اش را نمي تواند تحمل كند،  و با اين باور كه خاك سنگين
  مي گردد. بازدرون صخره 

ف و گاه متضادي را در مورد ماهيت، اهميت نظرات مختل ژوهشگرانپ
جلوه گر «مهر كوچك ابراز داشته اند. م. آبغيان معتقد بود كه او  يو پيداي

او به اين معني وي را با تيمور لنگ مقايسه ». طبيعت خبيث و مخرب است
  نموده و نوشته است:

تيمور لنگ و مهر، يكي شخصيت تاريخي و ديگري پهلوان افسانه اي «
دستان هر دو و زندگي مخرب ند ولي چه وجه تشابهي ميان قطره خوني هست

  .1»آنها وجود دارد
لئو نيز نوشته است كه مهر تجسم عيني طبيعت جنگ ويرانگر است و 

 ،»قدرت جهنمي كه چهار طرفش را پايمال و تحت فشار قرار مي دهد«
  . 2»استبداد و خيانت «

ا ساختار غامض خود در مورد مهر ما فكر مي كنيم كه اساطير ب
كوچك به يكباره وارد صحنه تجهيز و تدارك نگشته بلكه مسير تحول طوالني 

رشته روايات قديمي در مورد ميخكوب شدن تهمتن  كيابداعي پيموده است. 
در صخره به ما رسيده است كه مي تواند براي نگرش به جريان تحول تدريجي 

ك اهميت فراواني داشته باشد. مرثيه فكر اساطيري مربوط به مهر كوچ
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) از اين دست 456-525يوناني ( سراي اثر اسكيلس نوحه »پرومتئوس«
روايات قديمي است كه با داستانهاي شايع در قفقاز در مورد ميخكوب شدن 

داراي سه بخش بود:  آعاز رد» پرومتئوس « .استقهرمانان به صخره ها مرتبط 
» پرومتئوس آزاد شده«و » پرومتئوس زنجير شده«  ،»آتش بر پرومتئوس «

  قي مانده است.باتا زمان ما كه تنها بخش دوم 
از بررسي اين بخش از نوحه سرايي معلوم مي گردد كه در زمان 
اسكيلس در اساطير يونان، تهمتن به ميخ كشيده شده در صخره ها بعنوان خداي 
نيكي تلقي مي گرديد. خود پرومتئوس در زمان گفتگو با گروه آوازخوان اين 

  1كند. ويژگي اش را چندين بار بيان مي 
سپس پرومتئوس تعريف مي كند كه انسانها قبالً بي شعور و نادان 
بودند، مي ديدند ولي درك نمي كردند، مي شنيدند ولي نمي فهميدند و نمي 
توانستند خانه هاي باشكوه بسازند. او مي گويد اين منم كه براي آنان اعداد و 

ده، بادبان را اختراع كرده كشتي كرحيوانات وحشي را اهلي  الفبا، ابداع نموده 
  عه داده، خانه ها ساخته ام و غيره.وستسازي را 

اين امر جالب توجه است كه مرثيه اسكيلس، افسانه هندي آگتي 
(آتش زا) را بياد مي آورد كه در آن نيز قهرمان آتش را از آسمان فرود مي 

اغذيه مي بخشد. آگني آورد، بر ارواح شبانه فائق مي آيد و به انسانها ثروت و 
 به مردم به صخره زنجير مي شود و يهندي نيز همچون پرومتئوس براي نيك

  آنگاه رها مي گردد.
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بررسي تطبيقي روايات مربوط به تهمتن و ميخكوب شدن او به صخره 
حاكي از اين است كه اينها در بدو امر مخلوقات نيك بودند كه با از دست 

  ه ديوان خبيث پيوسته اند.دادن تدريجي ماهيتشان به زمر
پرومتئوس قهرمان مرثيه اسكيلس به اين خاطر مجازات مي شود كه 
آتش را براي مردم به ارمغان آورده زندگي فرهنگي و نوشتن و خواندن، منطق، 

ان آموخته است. نخستين آنخانه هاي باشكوه، كشتي سازي و غيره را به 
نحوه جديد ي اينگونه اعمال بودند منجمله كيومرث پادشاهان ايران نيز دارا

تغذيه و لباس پوشيدن را آموزش مي داد. دوم، هوشنگ آتش را كشف مي 
كند و جشن موسوم به سده را تعيين مي نمايد. سوم، جمشيد نحوه ساختن خانه 

لباس پوشيدن، كشتي سازي و غيره را به مردم ياد مي دهد. اين ، هاي با شكوه 
وان حلقه اي ميان تهمورث امر نيز اتفاقي نيست كه جمشيد در نزد فردوسي بعن

نيك و ضحاك خبيث در پايان گستاخ گرديده از مردم مي خواهد تا او را در 
  مقام خدايي بپرستند و بدين علت از صحنه خارج مي گردد. 

نيز باعث تفكر و » شاهنامه«در خصوص مسئله مورد بحث اين فصل 
نيد. پس از انديشه مي شود كه فردوسي در آن داستان كيخسرو را نقل مي ك

پوچي دنيا را احساس نموده، بزرگان و سران  ،ايران ردشصت سال اداره عادالنه 
كشور را گرد آورده به اعترافات گوش فرا مي دهد و با انزوا در يك اتاق 
هيچيك از آنان را به حضور نمي پذيرد. پهلوانان با تحت تاثير قرار گرفتن از 

ال فرستاده از او كمك مي خواهند. زال اين عمل غيرعادي پادشاه گيو را نزد ز
د كه با ديوان همدست شده امور بالفاصله نزد خسرو آمده او را سرزنش مي كن

كشور را فراموش نموده است. پادشاه توضيح مي دهد كه از خداوند تأسي مي 
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جويد و او را دعا مي كند. آنگاه وي بزرگان اشرافي را فرا خوانده ثروت را 
و لهراسب را به نيابت منصوب كرده به همراهي سپاه به سمت تقسيم مي كند 

دست و كوهها مي رود. او در اينجا نزديك چشمه چادر زده با آب سرد 
طلوع آفتاب همراه باد شديد ناپديد مي گردد.  صورتش را شسته هنگام

آن واقعه را بدين گونه توجيه مي كنند كه او براي رستاخيز مردگان  معتقدين
  ده است.ناپديد ش

با اين وجود پي بردن به اينكه اسطوره مربوط به مهر كوچك نيز مي 
به ما  شابهمست. از مقايسه روايات نيمشكل  ،توانست دستخوش دگرگوني شود

مي توان به اين نتيجه رسيد كه او نيز در ابتدا خداوند نيكي بوده و فقط  رسيده
ارمني، در  حيط و جوم در و آنگاه تبديل شده دگرگوني به خباثت و بعدها با 

برخي دوران رستاخيز ارمني، فعاليت اوليه خود را دگربار بدست آورده و 
  دوران مياني را حفظ نموده است. خطوط خباثت

ما فكر مي كنيم كه روايت به ميخكوب شدن تهمتن قديم به صخره، 
پديده به چاه افتادن داويت را نيز منعكس مي سازد. ملك مصر براي داويت تله 

ط نمدي مي پوشاند. وستاي تدارك مي بيند، چاهي مي كند و از باال آنرا 
دعا به كليسا پهلوان ارمني با ساده لوحي درون آن مي افتد ولي نمي ميرد. و با 

  ل شده از آنجا بيرون مي آيد و انتقامش را مي گيرد.وستو صليب پدرش م
نيز از جانب دشمن داخل چاه از پيش تهيه شده مي » شاهنامه«رستم 

افتد. او نيز قادر به خروج از آنجا شده از دشمن انتقام مي گيرد. ليكن او به 
  .علت جراحات ناشي از افتادن به داخل چاه مي ميرد
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شواهد و قرائن حاكي از اين هستند كه روايات مربوط به چنين 
شخصيتهايي قبل از فردوسي در ارمنستان نيز رواج داشتند كه سند و دليل 
قاطعي براي مردود شمردن نظريه اشتباه نمايندگان مكتب استعاري محسوب مي 

ن در ط خورني را بياد آوريم كه محتواي آوست اد شدهيشوند. افسانه آرتاوازد 
چارچوب به زنجير كشيده شدن تهمتن در غار محدود مي گردد. آميراي 

  و غيره نيز از اين دست قهرمانان هستند. آمراي اُستي آبرسكيل ابخازي،گرجي، 
به شباهات ديگري » شاهنامه«و » دالوران ساسون«با بررسي تطبيقي 

م در هر دو نيز پي مي بريم. اين مسئله جالب توجه است كه روياها نقشي عظي
با برخي ويژگي هاي » ن ساسوناردالو«ايفا مي كنند. پروسه رويا در حماسه 

مشخص روانشناسي متجلي مي گردد. وقتي كه داويت به جنگ ملك مصر مي 
ستاره مصر مي درخشيد، «رود عمويش هوان طنين انداز در خواب مي بيند كه 

ش مي گويد: ديدم كه پس از بيدار شدن به زن». ستاره ساسون خاموش مي شد.
ستاره مصر مي درخشيد و ستاره ساسون خاموش مي شد، داويت از دستمان 

  .1»رفت
از كليه عالئم و نشانه ها چنين استنباط مي شود كه راويان ما پروسه 

با ملك مصر،  جنگ ازپيش را با آگاهي عميق درك كرده اند. خواب و رويا 
كه در آن او تهديد به تخريب و  هوهان طنين اندازي نامه ملك را مي خواند

ويراني ساسون، كشتن تمام مردان و به اسارت گرفتن بازماندگان مي نمود. در 
چنين اوضاع بحراني روحي، در ذهن هوان طنين انداز نگراني اجتناب ناپذيري 

  اب او نيز منعكس است. وبوجود مي آيد كه در خ
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وانشناسي قرار ر نيز بر چنين اساس» شاهنامه«روياهاي موجود در 
دارند. در آنجا نيز تفسير روندهاي روحي خوابها با جريان تحول پديده هاي 

  ايران مطابقت دارد. حادثه زير بهترين دليل بر اين مدعاست:
ان بر وي حسد برده بر عليه گرسيوز دوست سياوش، جنگاور دلير اير

 ) او رااوشگردعزيمت به سياوشگارد (سي او بااو به دسيسه چيني مي پردازد. 
 در غضبناك بودهمعتقد مي سازد كه افراسياب سردار ترك بر وي شديداً 

به  ب رفته سياوش با ايرانياناانتقام جويي است. سپس به مالقات افراسي تدارك
مذاكره نشسته تصميم حمله به توران را دارد. افراسياب به واسطه اين تحريكات 

االجبار به ارزيابي مقياس و درجه بر عليه سياوش به جنگ مي پردازد. آخري ب
دشمن مي نشيند. سياوش با در نظر گفتن اخالق پست  متكبرانه هاي اتمام حجت

او خوشبيني اش را از دست مي دهد. چه بايد كرد؟ راه نجات در چيست؟ در 
حين يافتن پاسخ اين پرسش ها به اين نتيجه مي رسد كه شكست خواهد خورد و 

غمخوارگي تسليم رويا مي شود. او در خواب خويشتن پس از سه روز نگراني و 
را در ساحل رودي پر آب مي بيند كه در آنجا سربازان بيگانه صف كشيده 

تعقيب او مي افتد، آتشي كه مدام  به زبانه كشانآتش بودند. در اين هنگام 
بزرگتر مي شد و به شهرش رسيده آنجا را دستخوش حريق مي كند. سياوش 

تا از چنگ آتش تعقيب گر رها گردد ولي سعي او نتيجه اي  تالش مي نمايد
ساحل رود نمايان  ايستاده بر يلها و افراسيابپوسربازان چندي نمي دهد. پس از 

مي شوند كه با نگاه او آتش شعله ورتر مي شود و با آميخته شدن با امواج 
  سياوش را در كام خود مي گيرد. 
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رد (خوابهاي فريدون، سام، مي توان نمونه هاي ديگري نيز ذكر ك
ياد آوريم)، ولي از همين نمونه مذكور ه را ب يگراندگودرز، افراسياب و 

روشن مي شود كه مصادف بودن خوابهاي هر دو حماسه نيز ربطي به تاثيرات 
متقابل ندارد. همين پديده هاي خواب ديدگي است كه براي فولكلور كليه 

، آشوري، هندي، آلماني، روسي و غيره ، براي حماسه هاي يوناني، مصريللم
  عموميت دارد.

نشان مي دهد كه هومر نيز مسئله خواب را با » ايلياد«بررسي دقيق 
  انديشه هاي بدوي مطابق با ماهيت قهرمانان بكار گرفته است.

هومر و نيز تمام انسانهاي اعصار قديم گمان مي كردند كه خواب 
  توانست بخوابد و اين يا آن رويا را ببيند.به ميل او انسان مي  ووجود داشت 

پيكار موجود ميان ترس و بيمزدگي، شهوت و خجالت، رسم 
و » دالوران ساسون«ميهماندوستي، پدر و فرزند و ساير تجسمات در حماسه 

  موتيوهايي كلي هستند.» نامهشاه«
رستم پدر با فرزندش سهراب مي جنگند و او را هالك » شاهنامه«در 

  مي كند.
نگ پدر و فرزند در حماسه ارمني نيز موجود است تنها با اين ج

  تفاوت كه در اينجا پدر فرزندش را بجا آورده او را نمي كشد.
تا فرا رسيدن زمان  »شاهنامه« و » دالوران ساسون«در حماسه هاي 
تعريف ميشود كه رستم و داويت چگونه نشاني  چنين ،جنگ پدران و فرزندان 
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باقي مي گذارند و سفارش مي كند كه در صورت تولد فرزند  را نزد زنشان
  1آنرا به بازوي راستشان ببندد. رپس

نظر ما اين امر از قديم االيام در ه اين ترادف و تصادف آشكار است. ب
ايجاد شده است. فكر  يانو ايران انارمنيات مشابه زيستي موجود ميان اثر عاد

فرزندان به توجه كه  مي كنيم كه اين نيز نتيجه عادات مشابه زيستي است 
  سرنوشت پدرانشان معطوف گرديده مي خواهند به هويت آنان پي ببرند. 

» دالوران ساسون«و » شاهنامه«ميان قهرمانان مرد و زن نيز در جنگ 
گرد آفريد به لباس مردان در » شاهنامه«تصادف و ترادف جالبي است. در 

گوهار و آمده نيرويش را در جنگ با سهراب مي آزمايد. همين نقش را 
داويت  ايفا مي كنند. آخري با شكست در برابر» دالوران ساسون«در  تخاندو

هنگام فرار موهايش را رها مي گذارد تا زن بودنش را نشان دهد. گردآفريد نيز 
با شكست از سهراب گيسوانش را آزاد مي كند، كه پس از آن سهراب بسرعت 

  تاخته كمندش را به كمر او انداخته وي را مي گيرد.
ر نظرات نمايندگان مكتب استعاري را بپذيريم مي توانيم بگوييم كه اگ

و يا فردوسي از آنان استفاده كرده » شاهنامه«از » دالوران ساسون«نقاالن 
است. ولي البته اين امر محتمل نيست. نمونه مذكور نيز يك خط عمومي 

ادآور شويم نيز مشاهده مي كنيم. ي للمداستاني است كه در داستانسرايي ساير 
آرتاشس و «كه اين امر را قبل از فردوسي نيز در داستان قديمي ارمني 

مي يابيم كه موسي خورني به ما رسانده است. در اين داستان، جريان » آرتاوازد
عشقي آرتاشس و ساتنيك بيان مي گردد كه تشابه بيشتري با حكايت سهراب و 
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مهر كوچك و گوهار. مسئله  يا خاندوتداويت و گردآفريد دارد تا رويداد 
اين است كه يكي از قهرمانان اصلي در هر دو مورد نيز به اسارت گرفته مي 

. در هر دو مورد نيز يك دختر به پشتيباني طرف شكست خورده بر مي شود
خيزد و با سخنان نافذ طالب صلح مي گردد و اين عشق قهرمان دلير گرديده 

  سپس در كمند او گرفتار مي شود.
گسيل داشتن سفير نزد دشمن يكي ديگر از خطوط عمومي داستاني 

نزد  قاصدي  كيكاووساست. در حماسه ايران » دالوران ساسون«و » نامهشاه«
پادشاه مازندران مي فرستد و اطاعت او را ميطلبد. آخري شديداً امتناع مي 

مردي را مي فرستد و او را تهديد به ويراني  بار ديگر كيكاووسورزد. 
دهد.  بار جواب دندان شكن تري مي كشورش مي كند. پادشاه مازندران اين

شده سپاهش را گرد آورده فرماندهيش را به رستم مي  خشمگين كيكاووس
ايان ـــپه سپارد. جنگ سهمگين آغاز مي شود و با نبرد تن به تن رستم و جويا ب

  مي رسد. 
مي يابيم. در اينجا، » دالوران ساسون«چنين رويدادي را نيز در حماسه 

مي دهد. آخري نيز داويت ملك مصر ديو نما را مورد بي احترامي قرار 
قاصدي به ساسون فرستاده از داويت مي خواهد به اطاعت خود در آيد. داويت 
سفير را رسوا كرده پس مي فرستد. ملك خشمگين مي شود و سپاهي را به 
ساسون گسيل مي دارد. ولي قبل از رسيدن به آنجا بار ديگر سفيري را نزد 

جنگ آغاز مي شود كه با جنگ  داويت اعزام مي كند. بار ديگر پيشنهاد رد و
  تن به تن داويت و ملك به پايان مي رسد.



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ١٢٩ شاهنامه و منابع ارمني                                          

تصادف رويدادهاي مذكور واضح است. با در نظر گرفتن آن مي توان 
همچون نمايندگان مكتب استعاري در اغراق گمراه شد و تاكيد كرد كه در اين 

كه در  وجود دارد. در صورتي» دالوران ساسون«بر » شاهنامه«مورد نيز تاثير 
ندگان مكتب ينما اوري هماننددحماسه ايراني مسئله طبيعت ديگري دارد. با 

استعاري نه تنها خود ويژگي حماسه ارمني بلكه، حماسه ايراني و بطور كلي 
. پدر تاريخ موسي خورني، پنج قرن شود شمرده ميد ودرم ملل حماسه كليه

نظر فرستادن  پيش از فردوسي افسانه هايك و بعل را يادداشت كرده كه از
بعالوه با ماهيت خود در بسياري جاها  ،ستاسفير همسان رويدادهاي مذكور 

است كه در آن راجع به جنگهاي » شاهنامه«حتي بطور تحت اللفظي شبيه قطعه 
پهلوان سام بر عليه تهمتنان مازندران تعريف مي گردد. ليكن اين امر باعث قبول 

السه خواضح است كه رويدادهاي ذكر شده نيز . پرستيمسئله تاثير متقابل ن
ابه جنگها و نبردهاي شعمومي داستاني هستند كه در نتيجه گونه هاي م شده

  اند. شدهمتخاصم ايجاد  للمموجود ميان 
ايراني همچنين » شاهنامه«و در » دالوران ساسون«در حماسه ارمني 

و ترديد انداخته او را  شباهت هايي نيز وجود دارند كه خواننده را در دودلي
ملزم به انديشه در مورد تاثير مقابل موجود ميان آنها مي كنند. و اين قابل 

متمادي در شرايط دائمي  ده هايسدرك است. خلقهاي ارمني و ايران كه 
مناسبات اقتصادي قرار داشته طبيعتاً نمي توانستند از تاثيرات متقابل فرهنگي 

نياز بررسي مفصل تر و عميق تر  هبل اين مسئله مبرا باشند. ليكن بعلت اينكه ح
  را به آينده محول مي كنيم. آن دارد،
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  از كليه مطالب فوق چنين نتيجه گيري مي شود كه:
هر يك از حماسه هاي ارمني و ايراني داراي اهميت و تمايز  -الف

بيان  را نآ وضع خاص وخالق خود  لتمخاص خود است و اوضاع و احوال 
  مي كند و بدين وسيله نيز بعنوان حماسه ملي مشخص و متمايز مي گردد.

از برخي روايات مردمي ياد شده در حماسه هاي ارمني و ايراني  -ب
روشن مي گردد كه اينها در دوران ماقبل تاريخ و در نتيجه تجسم مبهم مبارزه 

  ان ايجاد شده اند.يكسان پديده هاي مشابه طبيعي و نيروهاي خبيث بر عليه انس
 در دوران ماقبل از تاريخ در ارمنستان و ايرانكه شابه روايات م -پ

، به گونه اي مشابه يا متفاوت با در نظر گفتن زمان و شرايط پديد آمده اند
  گرفته اند.به خود تحول يافته رنگ و بويي متناسب با اوضاع 
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  »رستم زال«روايات ارمني داستان 
  و

  »شاهنامه«
  

رشته سوژه ها و موتيوهاي داستاني و افسانه اي  يكدر فصل پيش ما 
بلكه » دالوران ساسون«و » شاهنامه«را بررسي و مقايسه نموديم كه نه تنها در 

همجوار و دور دست عموميت دارند. در عين حال ما  للمبراي دنياي داستاني 
در آنجا ذكر نموديم كه هر يك از اين حماسه ها اهميت و تمايز مختص به 

 للم. ولي ما نگفتيم كه تساود داشته و بعنوان يك اثر ملي مختص به خود خ
ارمني و ايراني قرون متمادي با زيستن در كنار همديگر، از تاثيرات متقابل و 

  مانده اند.تبادالت ارزشهاي فرهنگي مبرا 
از منابع تاريخي آشكار مي شود كه خلق ارمني در شرايط سخت 

اي دنياي داستاني ايراني متشبث شده آنان را با روح زيستي به موتيوه
تر نموده به هر نحو سعي كرده است تا قهرمانان پهلواني  فولكلوريك خود نرم

پيوند دهد. قرائني موجود » دالوران ساسون«ايران را به قهرمانان حماسه ارمني 
مه ارمني در مورد دنياي داستاني ايراني بويژه در نيملت است كه كنجكاوي 

وحشي اقوام ترك سلجوقي همچون ملخ  روه هايگيازدهم وقتي كه  دهسدوم 
در ارمنستان پيش مي رفتند و شهرها و روستاهاي پر رونق را ويران و دستخوش 
حريق مي كردند، شدت فرواني يافته بود. نتيجه اين امر چنين مي شود كه 
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اعظم روايات  در ارمنستان بوجود مي آيد كه بخش» رستم زال«داستان مردمي 
  روايت كرده اند.» دالوران ساسون«متعدد آن را گويندگان حماسه 

در اينجا،  .نيست» شاهنامه«جامع  الصهخدر واقع » رستم زال«داستان 
توران را برخود -سياسي جنگ ايران-قهرماناني كه تاثير مناسبات اجتماعي

ينفك با شرايط و دارند شديداً رنگ و بوي محلي بخود گرفته اند. آنها بطور ال
حاالت ارمنيان و به مكانهايي پيوند يافته اند كه قهرمانان حماسه ارمني 

  به فعاليت پرداخته اند. و اين طبيعي است.» دالوران ساسون«
تصانيف شفاهي با گذر از يكي به ديگري و «م. آبغيان مي نويسد: 

دگرگون ط همان گوينده دگر بار تعريف شده بطور كلي متحول و وستاغلب 
د كه ناجتناب ناپذيرتر و اساسي تر مي گرد مانيزمي شود. دگرگوني ها 

اجتماعي و اقتصادي ناشي در شرايط اجتماعي -مناسبات سياسي محصول روحي
ديگر كه متناقض  طور تحت اللفظي از دوران و مكانيه ب هكاست  يك طبقه

ادبيات  هاي اجتناب ناپذير براي رونق پيش شرط«و برخوردار از اولي 
  .1، گذر مي كند است »حماسي

نيز » رستم زال« ،م. آبغيان داستان اد شده توسطيبي ترديد، به داليل 
در ارمنستان مقبول بود و بي گمان با سليقه و نحوه استنباط شرايط جديد مكاني 

اقتصادي جامعه ارمني و سياست داخلي و خارجي -تطبيق يافته با ترقي اجتماعي
  ه است.دشارمنستان پرورده و هم آهنگ 

قهرمانان » رستم زال«تقريباً تمام قهرمانان روايات ارمني داستان 
نفر ند. در يكي از آنها رستم بعنوان يك هست هم اصل و نسب» دالوران ساسون«
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كه دوست هوان طنين انداز عموي برزو است نمايان مي  ارمنستان ساسوناهل 
گردد. در روايتي ديگر داويت پدر برزو است اما در سومي، زال بصورت 

  ه شهر ساسون در مي آيد و جز اينها.پادشا
قابل توجه است كه گويندگان ارمني تنها به ارمني نمودن قهرمانان 

اكتفا نكرده اند. آنان داستان را در لفافه تشريحات آداب و » رستم زال«داستان 
سنن زيستي و فولكلور ملي مختص بخود قرار مي دهند و نتيجه چنين مي شود 

ري از سوژه تاريخي پهلوان نامدار ايراني بعنوان هسته كه داستان با برخوردا
تبديل به داستان  داستان خود، بكلي دگرگون گشته شكلي نو يافته است. آن

قهرمانانه بازسازي شده جديدي با خطوط فولكلور مردمي ارمني گرديده و 
  .را»شاهنامه«را بيشتر بياد مي آورد تا » دالوران ساسون«حماسه ارمني 

، »رستم زال«سيان يكي از گويندگان ارمني داستان مثالً پاتور بوغو
حكايت مربوط به انتخاب اسب رستم را دقيقا بگونه اي تعريف مي كند كه 
موراد هوسپيان گوينده حماسه ارمني به داستان مربوط به داويت را تعريف مي 

  1.داردكند كه چگونه او بتوصيه پيرزن اسب عمويش را بر مي 
ي اين امر شايان توجه است كه در هر دو داستان، مسئله انتخاب بر اسب

واقع مي گردد، داويت كره جالل را كه جدش ساناسار از  ه شدهزاد دريا ه از ك
  2.(كره) را» جوان«دريا در آورده بود، انتخاب مي كند اما رستم رخش 
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ر دفردوسي در مورد انتخاب اسب رستم چنين نقل نمي كند. او نخست 
كه با سپاهش به ايران مي تازد سخن مي گويد. توران  پادشاه افراسياببه  باره

آنگاه توصيف مي كند كه چگونه بزرگان ايران گرد زال به مشورت مي 
رستم است و قول مي دهد نگ جبار نوبت  پردازند. آن پير مي گويد كه اين

او سپس گفتگوي ميان پدر و پسر را ». دباسبي با قدرت پيل بيا«كه براي او 
مي نگارد كه در حين آن زال از رستم قدرداني كرده او را بر عليه دشمن 
تحريك مي نمايد. رستم با شنيدن دقيق سخنان او، آمادگي اش را اعالم مي 

از «ت، اگر كمانش را بكار گيرد كند. وي مي گويد كه عاشق شراب نيس
تيركش ستاره مي بارد، زره پوست ببر مي پوشم و همه جا مرگ و نيستي 

اسبي چون تپه، گرزي چون پاره كوه، « بدين جهت او  .و غيره» خواهم گسترد
احتياج دارد. » زره اي از پوست ببر كه از آتش و آب آسيب ناپذير است

كه كليه رمه هاي زابلي و كابلي را نزد رستم  فردوسي در پايان اضافه مي كند
از قبل براي «مي آورند و او (رخش) كره را بر مي گزيند كه بگفته اسب بان 

  ».جهان پهلوان تعيين گرديده بود
آشكار است. تنها در مفهوم  » رستم زال«چنانكه مي بينيم، تمايز قطعه 

اب اسب شباهتي ديده مي شود كه براي اكثر واقعي حديث يعني در داستان انتخ
رستم زال حماسه ها عموميت دارد. اين مفهوم واقعي حديث موجود در داستان 

. اين امر در استمنوط به پرستش آب بعنوان يكي از پديده هاي قهار طبيعت 
ديده نمي شود ولي با كليه رشته ها و شعبات آن در حماسه دالوران » شاهنامه«

  ساسون گسترش جريان مي يابد.
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قابل ذكر است كه گويندگان ارمني اين خط و ويژگي آبزادي 
نموده اند. در اينجا نيز آب در » رستم زال«قهرمانان ارمني را وارد داستان 

زندگي قهرمان نقش اساسي ايفا مي كند و در اينجا نيز پيرزني با پندهايش ظاهر 
آبتني كرده و تنها آنگاه به جنگ مي » حوض«مي شود و به توصيه او رستم 

  رود. 
تنفر قهرمانان نسبت به ستم و زورگويي در هر دو داستان به يك شكل 
ابراز مي گردد. ليكن گويندگان تدارك مختص به قهرمانان را بصورت تجهيز 

د. اين امر نيز جالب توجه است كه رستم نيز ننان با زره و اسلحه توصيف مي كن
يت سالح برمي گيرد. حتي آرايش اسب او نيز شبيه زيور آالت دقيقاً مانند داو

    1است.كره جالل 
گويندگان براي بيان تنفر قهرمانان نسبت به استبداد و ستم در هر دو 
مورد، داستان زيان ديدگي مالياتچيان را بنحوي خاص ذكر مي كنند. واضح 

چنين ويژگي سزادهي از » دالوران ساسون« است كه داويت در حماسه 
   .2استبرخوردار 

باجگيران بيگانه چنان رفتار مي  ابنيز » رستم زال«رستم در داستان 
  كنند كه داويت. او نيز دندانهاي باجگيرها را كشيده بر پيشانيشان ميخ مي كند.

بيان شده » رستم زال«جنگ رستم بر عليه پادشاه دشمن كه در داستان 
حماسه ارمني هماهنگي دارد. قهرمان در اينجا نيز با مشاهده سپاه بيشمار  كامالً با
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دشمن احساس ترس و بيم، عدم قاطعيت مي كند ولي به تشويق و ترغيب 
  ي چون داويت مفتخر مي گردد.ياسبش، به كارزار شتافته به دالوري ها

شيطنت هاي كودكانه «متوجه مي شويم كه  ه هابا نظر به اين مقايس
سهراب از «، »شكار سهراب و نفرين پير مزرعه دار«، »و اعتراض شهرسهراب 

و ساير قطعات نيز در نتيجه » مادرش آگاهي مي يابد كه رستم پدرش است
  حماسه قهرمانانه مردمي ارمني ابداع شده اند.

و در  است كه مربوط به زندگي و اعمال فرزند سهراب » برزو«قطعه 
دارد. » شاهنامه«پيوند دورادوري با موجود است  يك رشته روايات اين داستان

نيز » رستم زال«برخي از پژوهشگران گمان مي كنند كه اين بخش از داستان 
، فردوسي »شاهنامه«پارسي است كه با الهام از » برزونامه«گيري لغوي امو

  نوشته شده است.
طعه اثبات اين نظريه دشوار است. واقعيت اين است كه بر روي ق

». برزو نامه«بيشتر است تا منظومه » دالوران ساسون«نيز تاثير حماسه  »هبرز«
همان نقشي را ايفا مي كندكه مهر  هبرز» رستم زال«ما معتقديم كه در داستان 

اختالف تنها در نامهايشان است و آنهم ». دالوران ساسون«كوچك در حماسه 
مستقيماً مهر  را وبرزداستان  گويندگان در چند روايت اين .نه در تمام موارد

  . 1»از دالوران ساسونه وا«مي نامند يا مي گويد 
. او جانشين ارزنده داويت استشبيه مهر نيز مولودشرايط جديد  هبرز

و سنديهاي  ها ، افراسيابمصرو رستم است كه پس از آنها بار ديگر ملوك 
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زر پير را -نين انداز و زالارمن و ايران تاخته هوان ط للمسلمان و سايرين بر
  ناراحت مي كردند.

با اين نامه ارسالي هوان طنين انداز » دالوران ساسون«بخش مذكور در 
  :مهر مستدل مي شودبه 

به شهر ساسون تاخته اند ولي  كزبادينپسران خويشاوند با ،  مهراي  «
    .1».ستوان مقابله با آنان را ندارم ، پا شو بيا به دادم بر

  همين نگراني را در نزد زال نيز مي يابيم:
يكروز پادشاه زال به دالك خانه (آرايشگاه) رفته بود و اصالح مي «

كه  كه از دامن عمويش هوان گرفته گردش مي كرد. همينكرد، برزو را ديد 
  كشيد كه ديگر نگو. برزه گفت: يهچنان آچشم پادشاه زال به برزو افتاد 

  بكشي؟ هآپادشاها موقعي كه من زنده ام چرا بايد -
 . در دربندبيادم آمد م به تو افتاده پدرتمتي چشگفت، اي فرزند وق

، سيصد و شصت و شش خانه بود هيچكس غير از پدرت نمي توانست ينپوالد
  .2»باج بگيرد. حاال تو را ديدم غم تو تحت تاثيرم قرار داد

البته از نقل قولهاي مذكور اين نتيجه اخذ نمي شود كه هر دوقهرمان 
شكل عمل مي كنند. در اعمال آنها تنها  تحت تاثير علل يكسان آشكارا به يك

همسايه و حتي  للمخود بلكه  ومقاين امر مشترك است كه هر دوي آنها نه تنها 
دور دست را نيز مي خواهند آزاد ببينند. مثالً مهر با اين آگاهي است كه در 

                                                           
  .229. ص 1936. ايروان: 1دالوران ساسون. جلد  - ١
  .24. ص 1901ب. خاالتيانتس. قهرمانان ايران در بين خلقها ارمني. استامبول:  - ٢



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ١٣٨ شاهنامه و منابع ارمني                                          

ن آگاهي با ياه نيز با ، برز1لب و ديو كوپ بغداد مي جنگدحبرابر پير آدمخوار 
  .2ديو، باجگيران و پهلوان قطران پادشاه قره باغ و سايرين به ستيز مي پردازد

دالوران «تمام اينها بطور انكارناپذيري نشان مي دهند كه تاثير 
 »شاهنامه«بيشتر به چشم مي خورد تا تاثير » رستم زال«براي داستان » ساسون

بكلي از  ويرايش ارمني . ليكن اين بدان معني نيست كه»دالوران ساسون« بر
محروم بوده به توازي آن قرار ندارد. در واقع در بسياري » نامهشاه«موتيوهاي 

را به باد » شاهنامه«روايات داستان قطعاتي وجود دارند كه بخش هاي مترادف 
مي آورند ليكن اينها باعث نمي شوند تا داستان را كالً يك قرض گيري بدانيم 

در حماسه هاي زيرا تاثير يك انعكاس دور دست بجاي مي گذارند كه به آساني 
جنگ تن به تن » دالوران ساسون«ساير خلقها نيز يافت مي شود. مثال در 

از اينگونه نمونه هاست كه بين زئوس و كرونوس يوناني،  رزندشفداويت با 
اهورامزدا و زروان پارسي، ايليامورومتسي و سوكوليك روسي، كريزامور و 

خلقها نيز موجود است.  كارتون سلتي و ميان پدر و فرزندان حماسه هاي ساير
قرون ريشه در اوربلي متذكر مي شود كه اين امر مبارزه  وسپهآكادميسين 

يعني وقتي كه خدايان نيك نقشي جديد مي پذيرفتند و گاه به دارد باستان 
خدايان خبيث مبدل مي گشتند. ليكن اين دگرديسي در تمام حماسه ها روي 

ت و مهر جنگ تن به تن مي كنند ولي داوي ، نمي دهد. مثالً در حماسه ارمني
اين جنگ به كشته شدن يكي از طرفين منجر نمي شود بلكه پدر و پسر همديگر 
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جنگ » رستم زال« را باز مي شناسند. جالب است كه در يكي از روايات داستان
   1تن به تن رستم و سهراب نيز چنين پاياني دارد و پدر فرزندش را بجا مي آورد.

نمونه هايي نيز هستند كه در » رستم زال«روايات داستان  در يك رشته
آنها جنگ تن به تن پدر و فرزند دقيقاً به گونه اي كه فردوسي نگاشته پايان مي 

چشم مي ه پذيرند. ليكن در اين مورد نيز تاثير فكر سنتي قديمي ارمني بيشتر ب
  2». شاهنامه«خورد تا 

د كه اگر ناين فكر را القاء مي كن داستان رستمبا تعريف  گانگويند
رستم مي توانست يكساعت جسد فرزندش را در بغل به دور ميدان بگردد، پس 

» ارمني زاده«او دوباره زنده مي شد. به نظر ما بر روي اين قطعه، اثر افسانه 
در و رو) كه تحت تاثير پرستش خدايي كه مي مرد و زنده مي شد  (آراي زيبا

م ــــــــــدورادور به چش ،. م. در ارمنستان بوجود آمده بودپ 6-7 ده هايس
نگارنده اين  خستيننق.م.) فيلسوف يوناني 347-427افالطون ( خورد. مي

در روز دوازدهم دراز «افسانه گواهي مي دهد كه آرا در جنگ كشته شده و 
رستم «ارمني اين امر در داستان  .3»پشته آتش زنده مي شودكشيده بر روي 

در دوران سانه واريانتي از اف نآروي نمي دهد زيرا احتماالً در اساس » زال
به زنده  نسبت كه در آن تعريف مي شود كه شاميرام با ناباوري ر داردبعدي قرا

  انداخته و آنرا بپوشانند.مجدد آرا، دستور داد تا او را در چاهي  نشد
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ط روايتي از داستان تضمين مي شود كه در آن گفته وستاين گمان ما 
مي شود كه رستم پس از سه سال گرداندن جسد فرزندش در تمام جهان بر روي 

با اين باور كه روزي » دفن مي كندرا  آن«دوشش، به توصيه يك پيرزن 
   1دوباره زنده شود.

فردوسي، رستم نيز سعي دارد فرزندش را جالب است كه به عقيده 
داند  زنده كند، البته نه به شكلي كه گويندگان ما تعريف مي كنند. او تنها مي

كه در نزد كيخسرو پادشاه ايران دارويي وجود دارد كه با آن فرزندش عالج 
مي گردد  ازدست خالي ب او هم د. لذا گودرز را نزد پادشاه مي فرستد كهابيمي 

  .و سهراب مي ميرد
آنچه كه به جنگ تن به تن پدر و فرزند مربوط مي شود در اينجا نيز 

تشريح » رستم زال«تفاوت فاحشي دارد. آنگونه كه در روايات ارمني داستان 
  احساس نمي شود.» شاهنامه«شباهتي با قطعه مطابق گرديده هيچگونه 

» تم زالرس«جريان عشق بيژن نيز كه در يكي از روايات ارمني داستان 
است. از اين قسمت چنين » شاهنامه«شرح آن رفته انعكاسي از تشابه دورادور با 

بيژن «استنباط مي شود كه بازسازي مردمي ارمني آن نيز با داشتن سوژه داستان 
منيان چنان دگرگون گشته ربعنوان هسته خود با شرايط ا» شاهنامه» «و منيژه

   2اثري از شباهت بجاي ننهاده اند.اسامي در موارد تغيير يافته هيچگونه 
مشاهده مي كنيم » رستم زال«و » شاهنامه«ديگري كه ميان » شباهت«

حديث سياوش است. بايد متذكر شد كه روايت منسوب به سياوش پيش از 
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را با تشابه و يا تفاوتهايي  مشرق زمين شناخته بود و آن للمفردوسي نيز بر 
  و روايت نموده اند.جزئي، در بسياري كشورها تعريف 

حديث او در ارمنستان نيز احتماالً از ديرباز شناخته شده بود. غوند 
(خون » خون سياوشان«خود گلي را بنام » هاي بوساك«آليشان در كتاب 

مي گويند. بگفته او » آغباراتس آريون«را  اژدها) ذكر مي كند كه ارمنيان آن
ي گل و يكي هم شيره يا سمغ كه از اين نام دو مطلب ارمني اخذ مي شود،ا يك«

مي نامند... » دم االخواي«راجع به آن مي نويسد كه در عربي آنرا 1امير دولت 
خودش قرمز است و در جزيره عمان يافت مي شود و از آنجا مي آورند، دو 

  . 2»نوع است، نوع مرغوب آن قرمز و صاف باشد
» اتس آريونآغبر«غ. آليشان آنگاه با شگفتي اضافه مي كند كه گل 

ملل شرق و اروپايي را با زيبايي اش خيره و مجذوب كرده و آواز ارمني 
  مربوط به آن را ذكر مي كند:

  
  اي آغبراتس آريون من
  كه رستي در اين سنگها
  چشمات نرگس گون

    3يكي در خواب و يكي بيدار
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چنين آمده كه سياوش را » خون سياوشان«راجع به گل » شاهنامه«در 
را از تنش جدا مي كنند يك  شسردشت مي برند و تشتي را زير سرش نهاده به 

  قطره از خون روي زمين مي افتد و گل خون سياوشان از آن جا مي رويد.
نيز موجود است و در » رستم زال«همين امر در روايت مردمي ارمني 

 آنجا حكايت مي شود كه وقتي افراد افراسياب خانه سياوش را محاصره مي
  در نااميدي مرگبار به زنش مي گويد:كنند او 

    .1»مگذار خون روي زمين بريزد ،  زيرا بايد در تشت بريزد...«
نامادريش روي مي دهد مخالفت رياكارانه  اتفاقي كه بين سياوش و

هم در  اين زن شهوتران با عزيمت سياوش به توران، داستان ازدواج و غيره
موجودند. ليكن تمام » رستم زال«ارمني فردوسي و هم در داستان » شاهنامه«

  هر دو اثر با خطوط و استنباط متفاوت ارائه مي شوند. اينها در
  
  :استزير  شرحمطالب فوق الذكر به  خالصه 

با برخورداري از داستان » رستم زال«روايات ارمني داستان  -الف
رستم، اين قهرمان مردمي ايران بعنوان هسته خود، در ارمنستان در شرايط و 

ط تركان سلجوقي ابداع گشته با تداوم خود اوضاع و احوال ارمني در دوره تسل
  بصورت داستانسرايي نوين مردمي جلوه گر شده است.

از سبك هاي ابداعي، تاكيد » رستم زال«روايات ارمني داستان  -ب
فردي، انحرافات ليريك مبرا بوده با خطوط صميمي حماسه مردمي ارمني 

                                                           
  . 29. ص 1901. تفليس: 1گ. هوسپيان. رستم زال. داستان مردمي. بخش - ١



                                       ا. باغداساريانآ. شاهسواريان/                    ١٤٣ شاهنامه و منابع ارمني                                          

تكرار شرايط زماني آن  و نيز با تشابه قطعات و رويدادها و» دالوران ساسون«
  پرورده شده است.

نشان مي دهند كه قهرمان » رستم زال«روايات ارمني داستان  -پ
چنان صميمي گشته كه با خويشاوند شدن با  رمنياناايراني در شرايط مكاني 

قهرمانان حماسه ارمني با آنان در جنگ هاي استقالل ارمنستان شركت و همياري 
  نموده اند.
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  يو ادبيات آتي ارمن» شاهنامه«
  

قبل از فردوسي » شاهنامه«در جاي خود ديديم كه موتيوهاي حماسه 
ن ارمني منعكس گرديده است. ادر ارمنستان رواج يافته در آثار نخستين مولف
ن ارمني دوران ماقبل فردوسي با اهمچنين مشاهده كرديم كه بسياري از مولف

ي ايران نگريسته كيش ايران را مورد انتقاد ديدي تمسخر آميز به احاديث داستان
بي « رافرهنگ غني ايران و آيين زرتشتي  در باره ياظهارگونه قرار داده هر 
يازدهم وقتي كه شرايط سخت  دهسمي دانستند. اين وضع در » معني و بي مايه
، نزديك، ايران، هندوستان، ارمنستان، گرجستان، آلبانيا اورخسياسي براي 

روسيه و ساير ممالك ايجاد شده بود بكلي تغيير كرد. اقوام وحشي و مهاجم 
ساكن در دشتهاي آسياي ميانه با استفاده از تضادها و شورشهاي داخلي ايران در 
آن زمان  و نيز نفاقي كه ميان قشر عالي زميندار رسوخ كرده بود از شرق تا 

، ارمنستان، گرجستان و يانرودانمآترپاتكان را جوالنگاه خويش ساختند. آنها 
آلبانيا را متصرف مي گردند و آنگاه با تبديل كشورهاي پر رونق و آباد به 

سازند و  بيابان لم يزرع، به ريازان رسيده و شاهزاده والديمير را مغلوب مي
كيف را اشتغال و طعمه حريق مي نمايند و بر سواحل ولگا و دن اسكان يافته 

اد مي كنند كه حدود و ثغور آن از چين تا كيف و آفريقا حكومتي پهناور ايج
  كشيده مي شد. 

مي  واپسگرانه سيريموقتي كه جامعه فئودالي در اين شرايط سخت 
به خاموشي نگرويده بود و اين فكر را  للمتاللو اميد و اعتقاد در ميان  ،پيمود 

 مختلفلل مبه جزاي اعمالشان خواهند رسيد.  ن روزياالقا مي كرد كه متجاوز
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در اين دوران تيره نيز اميدهايشان را به دالوران بسته از سرمشق قهرمانان 
پهلواني پيشين روحيه و الهام مي گرفتند. مدارك نشان مي دهند كه در اين 

مغلوب بيش از همه از رستم قهرمان ايراني ملهم مي ملل مبارزه شديد عقيدتي 
مطابق حماسه ايراني در شرق نخستين كسي بود كه بر عليه اقوام  گشتند كه

سلجوقي شمشير بدست گرفته بود. تمام اينها بدينجا منتج مي گردد كه -ترك
در كشورهاي مفتوح، وحدت موتيوهاي متعدد داستاني روي مي دهد، و با 

گوناگون روايت شده و از  للمميان در بازپروري در شرايط جديد اجتماعي 
  كي به ديگري انتقال مي يابند.ي

مغلوب نمي انديشمندان ملل قابل درك است كه در چنين شرايطي، 
توانستند بي تفاوت باقي بمانند. آنان بزودي به تواريخ پيشين و نامه هاي قديمي 

ل شده نامهاي متعدد قهرمانان تاريخي و اساطيري را از آنان خارج نموده وستم
ه خانلي حديث جيه مي كنند. در گرجستان موساعمال آنها را تفسير و تو

» مسيحلاعبد«را از فارسي بر مي گرداند، شاوتلي مديحه » اميران دريجان«
فردوسي است. » شاهنامه«را مي نويسد كه شديداً متاثر از ») نوكر مسيح(«

ني شاعر ايراني به گرجي ترجمه شده، شوتا ااثر گرگ» ويس و رامين«داستان 
پرورش شعري  را تحت »پوست يوزپلنگ پوش«فارسي ومه ولي منظروستا

  قرار مي دهد و جز اينها. 
مي توان چنين انتظار داشت كه چنين كارهايي نيز در ارمنستان 
صورت بگيرد. ليكن اينها بدست ما نرسيده اند، در نتيجه بايد چنين گمان نمود 

نگرفته  كه در اين خصوص كارهايي به اين وسعت در سرزمين ارمن انجام
 و افسانه هابه ن و شعراي ارمني به مناسبتهاي مختلف ااست. تنها چند تن از مولف
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و برخي قسمتهاي آنها را تفسير نموده اند. از اين داستانهاي ايراني اشاره كرده 
علمي ارمني -نظر يكي از نامه هاي گريگور ماگيستروس چهره سياسي و فلسفي

هفت ماجراي «كه در آن محتواي مختصر  يازدهم حائز اهميت است دهس
   .1استارائه گرديده » شاهنامه«از » رستم

مطالب ماگيستروس چنين برمي آيد كه او در تفاوت با خورني، كه از 
قلمداد مي » ناپرورده و بي سليقه«، »پوچ و بي معني«افسانه هاي پارسي را 

در سطحي عالي ارزيابي نموده او را به كرونوس و هومر تشبيه كرد، رستم را 
  نموده است.

گريگور ماگيستروس، اسفنديار، قهرمان نامي حماسه ايران را با نام 
  دگرگون شده اسپانديار مي شناسد.

، يادداشتهايي را نيز در نزد كستانتين ده هاي ميانيسدر ارمنستان 
يادداشتي كه پس از  درمي يابيم. عه حماسه ايراني وستي راجع به تسيرزنگا
روشن مي  آمده »در باب بزرگان پيشين... يمطالب«منظومه چهاردهم او عنوان 

حتي در كليساهاي جامع ارمني نيز  14و  13 ده هايسدر » شاهنامه«شود كه 
  رسوخ كرده بود. او مي نويسد:

، برادرانش خواهش واندخمردي نشسته بود و شاهنامه را با صدا مي «
شاهنامه را بصورت شعر بگو، من اين چيز را ساختم. همچون شاهنامه با كردند 

  .2»صدا بخوانيد
                                                           

ط ك. كستانيانس وستگرگور ماگيستروس. مقدمه متن و تحشيه نخستين بار » نامه هاي« - ١
  . 127-126، ص 1910آلكساندراپول: 

، 1901سيزدهم و اشعارش. به كوشش م. پوتوريان. ونيز:  دهس ي. شاعر مردميتسكنستانتين برزنكا - ٢
  . 128ص 
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از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه در دوران تسلط تركان سلجوقي، در 
تعريف مي كردند و مي خواندند.  را »شاهنامه «روستاها و شهرهاي ارمنستان 

عر روحاني ما يعني اهل شا» برادران«بدينجهت چنان محبوب ارمنيان گشته كه 
  بگويد.» شعر بسان شاهنامه«دير، از او خواسته اند 
آبغيان با اشتغال به بررسي يادداشت فوق الذكر  انوكآكادميسين م

شعري «شاعر ارمني با گفتن » برادران«ي بدين نتيجه مي رسد كه تسك. يرزنكا
ني با همان علم بديع را مد نظر داشتند و مي خواستند شعري ارم» بسان شاهنامه

  وزن در خصوص اين داستان بشنوند. او مي نويسد:
همان با صدا گفتن است » به صدا خواندن«يا » به صدا گفتن«شعر را «

تنها در اين مورد سيالبهايي از بخشهاي ريتميك كه بايد تاكيد ريتميك را 
  . 1»برخود داشته باشند مخصوصاً به تناسب ساخت شعر تاكيد و كشيده شود

م غفلت از اعتبار عظيم آبغيان در زمينه بررسي تطبيقي وزن با عد
با صدا «وقتي مي نويسد  اشتباه مي كند  ما معتقديم كه او» شاهنامه«شعري 
با آهنگ است كه در بين قرائت و توام خود يك نوع گفتن خاص » گفتن

  .شودمي سرود خواني واقع 
عري يعني به نظر ما همان آواز خواني است با صداي ش» با صدا گفتن«

به معني اجرا با آهنگ موسيقايي است. در گذشته در كليساها حتي عبارت 
را نيز به همين معني بكار مي بردند. حال ببينيم كه استپان  »صدا زدن«

» صدا كردن«خود زير شق سوم ماده » لغتنامه تشريحي ارمني«مالخاسيانتس در 
  چه توضيحي مي دهد:

                                                           
  .553. ص 1946. ايروان: 2م. آبغيان. تاريخ ادبيات قديمي ارمني.جلد - ١
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كليسا را صدا زدن (بجاي ناقوس با صدا زدن (كليسايي). با آواز «
زنگ). ناقوس زن هر روز صبح زود از دري به در ديگر مي گشت و با آواز 

  ).160(ص » خواني بانگ مي زد
  آواز خواندن است. به معني» فتنگبا صدا «حاال نيز 

ته. به نظر ما وزن نمي توان گفت كه م. آبغيان تمام اينها را نمي دانس
تصنيف » شاهنامه«ورا به اشتباه واداشته كه شبيه وزن ي اتسشعر ك. يرزيكا

گرديده است. ولي اين امر خود نيز واقعيتي است كه به آساني مي توان با 
مردي تشنه بود و شاهنامه را به «استفاده از يادداشت شاعر ارمن به آن پي برد: 

  ».صدا مي گفت
خوانده  مي توان چنين گمان نمود كه اين مرد شاهنامه را به آواز

ي را مجذوب خود نموده است. اينها بدين تسبانواي آن برادران ك. يرزنكا
زبان ارمني اجرا ه جهت با يادگيري اين نغمه مي خواستند آنرا بصورت شعري ب

» شاهنامه«بايد به وزن  تسنمايند. قابل درك است كه بدين منظور ك. يرزنكاي
با شعر متناسب نمي شد.  ل مي گرديد زيرا انتخاب وزني غير از آن نغمهوستم

» شاهنامه«ط م. آبغيان كه پيش از فردوسي در وزن وستاين دليل مذكور 
ك. » برادران«ر مي شود كه غزلسرايي ارمني موجود بوده بدين اثبات منج

  .نبودندوزن  نيازمند تسيبرزنكا
ي نه به تست ك. يرزنكار بايد گفت كه يادداشپس از اين توجيه مختص

خاطر علم عروض بلكه از نظري ديگر باعث جلب توجه ما گشته است. از اين 
باعث خشنودي روحي  14-13 سده هاي در» شاهنامه«امر نتيجه مي گيريم كه 

توان مي  تيجه رانارمنيان شده آنان را ارضاء نموده است. در عين حال اين 
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همسايه  لتمي با ارمني پيوندهاي مستحكم لتمياد شده  ده هايسكه در  تگرف
  پارس داشته حماسه قهرماني ابداعي آن را دوست داشته است.

تاريخ عيني و افسانه اي زندگاني اسكندر مقدوني بيشتر از هر موتيو 
  .حماسه سرايي فردوسي در ارمنستان محبوب و گسترده بود

افرادي چون ه. هاكوبيان، ه. تاشيان، غ. آليشان، ك. كستانيانتس، آ. 
. ندمينيان، ن. بيوزانداتسي، م. آبغيان و سايرين به بررسي اين تاريخ پرداخته ااز

-1320ي (وفات تسزبان تصديق مي كنند كه خاچاتور كچار تمام آنان يك
ده س( تسي)، گريگور آغتامارم.1326-1250ي (تسم.)، هوانس يرزنكا1313
 اشعار مقفيما كه در مورد تاريخ سردار بزرگ  با ساير شاعران) .م16-15 هاي

تصنيف نموده اند با شاهنامه آشنا بودند و بويژه بخشي از آن را مي دانستند كه 
  به اسكندر مربوط مي شد. حال ببينيم كه ك. كستانيانتس چه مي نويسد.

همسايه ي ديگر كه ادب اقوام صتفر براياين مسئله با يك سو نهادن «
تاثير  ده هاي ميانهسشرقي بويژه پارسي تا چه اندازه اي بر روي ادبيات ارمني 

ما يادآوري اين امر را در اينجا ضروري مي بينم كه خوانندگان  ،نهاده است
تصنيف كننده اشعار مقفي داستان اسكندر، بي ترديد با بخشي از شاهنامه 

   1»آشنايي داشتند كه مربوط به اسكندر بود
  مينيان نيز جالب توجه است. او چنين مي نويسد:اآ. ز نظريه

) بعنوان سربازي شجاع بر سر زبانها بود، نام شخص اخير (اسكندر«
 هنوشته و نظامي گنجوي نيز قطعه مديح در شاهنامه در باره او شعريفردوسي 

سرايانه اسكندرنامه را نگاشته است. اين امر نتيجه اين پرسش عمومي است كه 
                                                           

  . 106، ص 1898كستانيانتس. گريگور آغتاماري و سرودهايش. تفليس:  - ١
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ي با يافتن ترجمه قديمي ارمني و تسسيزدهم، خاچاتور كچار دهساواخر در 
شرك آلود  و را رونويسي نمود و اين نوشته ناشايست آن، ساييده و كهنه شده 

  . 1»ي بر آن نوشتپشگفتارو يشگفتارپرا براي محبوب ساختن، 
گورگن آنتونيان ادبيات شناس با تكيه بر اين نظريات ك. كستانيانتس 

تشابهاتي را ميان » نظامي و ادبيات ارمني«در اثرش تحت عنوان مينيان او آ. ز
» تاريخ اسكندر«نظامي گنجوي و  »اسكندر نامه«تصنيفي براي  اشعار مقفي

ي مي يابد و چنين گمان مي كند كه شاعر ما تحت تاثير نظامي قرار تسكچار
  داشته است.

دوستي ارمنيان و «در تز دكتراي خود تحت عنوان ك. آنتونيان نيز 
  حمايت مي كند: از اين نظريه »آذربايجانيان در ادبيات

به داستان منسوب ي در قبال تسنگرش انتقادي خاچاتور كچار«
اين مسئله را محتمل مي سازد كه شاعر ارمني به قطعه نظامي آشنا  كاليستانس

  2»را تشكيل مي داد سرمشق آن» اسكندرنامه«بوده و منظومه 
كه در ادبيات ارمني تحت عنوان  »تاريخ اسكندر«مي دانيم كه 

نوشته شده است. اين اثر م. 4-2 ده هايسدر ،نيز قرار دارد» تذكره اسكندر«
و همواره در  پنجم به ارمني برگردانده شد دهسپيش از فردوسي و نظامي در 

خاچاتور «ارمنستان محبوب و شايع بود. م. آودالبگيان ادبيات شناس در كتاب 
 ييسد كه تنها در كتابخانه نسخ خطي قديمخود، چنين مي نو» يتسكچار

  اين تاريخ محفوظ است.از نسخه دستنويس  21ارمنستان 

                                                           
  .212. ص 1915، نخجوان نو: 1مينيان. تاريخ ادبيات ارمني. بخش ازآ.  - ١
  .66. ص 1962گورگن آنتونيان. دوستي ارمنيان و آذربايجانيان در ادبيات. ايروان:  - ٢
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نيز خورني تاريخ افسانه اي زندگي اسكندر مقدوني حتي براي موسي 
  او چنين مي خوانيم:» ارمنيانتاريخ «. در كتاب شناخته شده بود

و چهارمين وقتي كه اسكندر مقدوني فرزند فيليپ و المپياد از بيست «
آشيل بر تمام سرزمين ها مسلط گشت، خودش مي ميرد و حكومتش را براي 
افراد بسياري باقي مي گذارد و وصيت مي كند كه سرتاسر پهنه حكومتي اش 

  ).148، 147(ص » مقدوني نام يابد
شواهد و قرائن حاكي از اين امرند كه در مورد تاريخ اسكندر در 

دوم رستاخيز(رنسانس) ارمني گرديده است.  ارمنستان، توجه خاصي در دوره
ي نخستين شاعر ارمني سده هاي ميانه است كه به تاريخ سردار تسخاچاتور كچار
  .رداختپبزرگ مشغول 

را با  مقابله نسخ قديمي رونويسي  »تاريخ اسكندر مقدوني«او داستان 
ه ك اتي بكار برده قطعاتي را در پايان اضافه نمودفكرده اختصارات و اضا

  .است محتواي قطعات داستان را در آن نگاشته
نيز براي داستان نوشته و  يگفتارسيشگفتار و پپبه غير از اين مورد، 

اشاره مي كند كه به خواهش افراد  يشگفتارپتفسير كرده است. او در آغاز 
 هامشيراك هامباكاتس «مختلف به كار اين داستان پرداخته و آنان را با نامهاي 

ي آنگاه اشاره مي كند كه در آخر تسياد مي نمايد. كچار »دران روحانيپ«و » 
راجع به پيوند اسكندر و مسيح مفصالً سخن خواهد گفت و سپس به ارزيابي نامه 

خود مي پردازد. او معتقد است كه تذكره اسكندر مي تواند » پاكنويس شده«
 حكام كشور به گردد و » تمام پادشاهان و شاهزادگان«سرمشق مفيدي براي 

  ي انجام كارهاي نيك پند مي دهد.برا
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سردار يوناني » تاريخ اسكندر مقدوني«داستان  گفتارسپي در تسكچار
پر نبوغ مي شمارد. احساس مي شود و را گرامي مي دارد و او را دانا و دلير 

 اسكندر باعث تالم روحي شاعر ارمني گرديده بودن مشرك و بيگانهمسئله كه 
اب اصل و نسبت اسكندر به هخامنشيان . اگر فردوسي اين مسئله را با انتسبود

ي راه ديگري برمي گزيند. او اعمال مسيح را با تسپارسي حل مي كند، كچار
  كارهاي اسكندر مقايسه كرده آنان را مساوي دانسته است. او چنين مي نويسد: 

اين مرد عظيم، اسكندر مقدوني نمونه اي از شاه جهان ما عيسي «... 
   1»مسيح گرديد...
ين طرز فكر را نيز وارد قطعات خود كرده است. او در ي اتسكچار

مقايسه ارائه مي دهد كه يكي از آنها  18خصوص زندگاني اسكندر و مسيح 
قدرتش چون سامسون و اسكندر) شيري دلير بود... «(چنين به پايان مي رسد: 

  .2»نمونه اي از مسيح
كالسيتنس  نامه بررسي« خود تحت عنوان رانهحبمتاثر ه. تاشيان در 

ي را با اطالعات تسكچار »پاكنويس شده«سخه ن »در باره اسكندر دروغين
موسي خورني، توما آرزروني، آسوغيك و گريگور توسط محفوظ 

ماگيستروس در باره اسكندر مقايسه نموده چنين معتقد است كه شاعر ارمني با 
  وفاداري به منابعش خدمت كرده آنها را تحريف و دگرگون ننموده است.
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پاكنويس «ميان نامه اگر مسئله چنين است پس اين تشابهات را كه 
» شاهنامه«نظامي و قطعه مترادف » اسكندرنامه«ي و منظومه تسكچار» شده

  فردوسي موجودند، چگونه مي توان توضيح داد؟
نظامي » اسكندر نامه«ي مي توانست با تسالبته مستثني نيست كه كچار

فردوسي آشنا باشد. ولي اين امر بدين » شاهنامه«گنجوي و نيز قطعه متراف 
ي تحت تاثير نظامي و فردوسي قرار تسگيري ختم نمي شود كه كچار نتيجه

ولي چنين  زم استالداشته است. بدين جهت مداركي اساسي و بي چون و چرا 
  مداركي موجود نيست.

ما معتقديم كه تشابهات موجود ميان آثار دو شاعر نه تنها در نتيجه 
مي گردد كه آنها مورد  تاثير پذيري نيست بلكه از منبع و منابع مشتركي ناشي

ي با ابداع شخصيت اسكندر قصد تساستفاده قرار داده اند. چه نظامي و چه كچار
تاريخ  «نداشتند نظراتي ابراز دارند كه حتماً نوآوري باشند. پوشيده نيست كه 

و اطالعات موسي خورني، توما آرزروني، آسوغيك، گريگور  »اسكندر
اوي مطالب حفردوسي كه » شاهنامه«ره ماگيستروس راجع به اسكندر و باالخ

عظمت نظامي و  .داشته اندوجود  ترپيش ستاوسيعي در باره سردار نامي يونان 
ي نيز در همين امر واقع مي گردد كه توانستند افكار موجود را به تسكچار

تناسب نيازهاي زمان احيا نمايند. بجاست نظر هوانس تومانيان را در اين 
  ماييم. او چنين مي نويسد:خصوص ذكر ن

 ،كندمي ارائه از ميان دريچه پر نبوغ خود  شكسپيركه  ينظرات كليه«
 . اين است صحنه مسابقه و افكاري كه اكنون موجودندبود ابراز شده او از پيش
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(و غير ممكن است از اول نبوده باشند) احيا، تجسم، (روشنتر و شكوهمندتر) و 
  .1»ر چنين نبود واي به حال شعرااگ .معرفي جامعه

ي از اين نظر به تاريخ تسمي توان استناد نمود كه نظامي و كچار
ت و سياسي و حاال-اند. بدين جهت آنان از شرايط اجتماعي نگريستهاسكندر 

  ه اند.دشاحوال اجتماعي آن عصر ملهم 
از تاريخ روشن مي شود كه مغوالن با تصرف استانهاي شمالي ارمنستان 

، با گروههاي وحشي راهزنان نواحي جنوبي و غربي كشور ما را  م.1236 بسال
ن بخش بزرگي از ينوي جوابمورد تاخت و تاز قرار مي دهند. آنان به رهبري 

ارمنستان و نواحي شرقي آسياي صغير را بتصرف در مي آورند. مغوالن در اين 
ست انهدام و بين روستاها و شهرهاي ارمنستان را از بن ويران مي كنند و سيا

ارمني را در پيش مي گيرند. آنها تواماً اكثر مردان و زنان  ومقكشتار جمعي 
بويژه جوانان را به اسارت مي گيرند و براي فروش به كشورهاي ديگر مي 
برند. مغوالن با ادامه وحشيگري هاي پيشينيان خود اقوام ترك سلجوقي، 

ارمني را شديداً  ومفمايند و باجگيري و چپاول را منبع اصلي درآمد خود مي ن
  تحت استثمار قرار مي دهند.

)، 1282-1265اوضاع ارمنستان بويژه در دوره حكمراني ابقاخان (
) بدتر مي شود. 1304-1265) و بويژه غازان خان (1291-1284ارغون(

حمداهللا قزويني مورخ ايراني گواهي مي دهد كه نواحي وسيعي از ارمنستان و 
  آن آترپاتكان خالي از سكنه شده بود. همسايه بالواسطه
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خود  لتمي بعنوان فرزند صميمي و داناي تسقابل درك است كه كچار
نمي توانست نسبت به تمام اينها بي تفاوت باشد. بزودي او شعري تحت عنوان 

مي نگاردكه در آن تيره بختي كشور و مردمش را » مرثيه ويراني خانه شرقي«
اوضاع اسفبار ميهنش را چنين مي يابد  علت ي تسنوحه سرايي مي كند. كچار

  كه شاهزادگان قديمي ارمني ديگر در صحنه نبودند:
  .شاهزادگان محبوب ما مردند«
  1»جوانيفرزندلنشان در سن و 

يچ و سايرين را كه يو فرزندانش، شاهزاده تارسا شوپر، ي تسكچار
بودند، در » سردار جنگ«و » شيرزادگان«، »درب آهنين را خرد مي كردند«

شمار شاهزادگان قديمي قرار مي دهد. او در باره يكي از اين حكام حتي مي 
ترديدي نيست كه  ».مسيح نيز نيرومندتر بود عحزاتمحتي از  او «:نويسد 
ان ميهندوست آن، يك هدف ي با يادآوري شكوه ارمنستان و شاهزادگتسكچار

را تنها در قلب ارمنستان  آزاديشان اتداد تعليم را تعقيب مي كرد كه، ارمنيان را 
و با احياء حكومت سياسي ارمني و بيرون راندن مغوالن وحشي از مرزهايشان 

به ي بخاطر ارائه اين عقيده تسمي توانند باز يابند. ما فكر مي كنيم كه كچار
ل گشته و پاسخ بسياري وستم» تاريخ اسكندر مقدوني«كه به داستان  مردم است

، يعني اينكه پادشاه كشور بايد است از مسايل آزار دهنده اش را در آن يافته
عادل، خير، دانا و دلير بوده از افتادگان دستگيري نموده بيچارگان، ستمديدگان 

  ام بي خانه و كاشانه را ياري نمايد.تيو ا
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اظهار داشت و اثبات نمود كه فردوسي و نظامي نيز  را اليليدمي توان 
  .شده اند متشبثاسكندر به همين منظور به تاريخ 

ي و سايرين تسي، گريگور آغتامارستدر سده هاي ميانه، هوانس يرزنكا
افكارشان را ابراز داشته يا » تاريخ اسكندر«نيز در مورد بخش هاي مجزاي 

  اشعاري در آن خصوصي نگاشته اند.
و  ي كه در دوران سهمگين لشكركشي هاي مغولتسيرزنگا هوانس

دوره چپاول و قتل و غارت و اسارت و سياست سنگين مالياتي مي زيست، و 
ده سزندگي اقتصادي و فرهنگي ارمنستان در پايان شاهد عيني بر وقايع و 

» دراريخ اسكنــــــت«ي داشت به تسبا همان ديدگاهي كه كچار، سيزدهم بود 
  مي نگريست.

ي نوشته تسي در مورد اسكندر اشعار مقفي آنطور كه كچارتسيرزنكا
تاريخ سردار بزرگ دنياي قديم به تصنيف ننموده است. او در آثار علمي خود 

    .1.رجوع كرده است
ي در تسيوش و اسكندر جالب است كه يرزنكاحديث مربوط به دار

موعظه اي كه در ضيافت ترتيب يافته به احترام هتوم و توروس فرزندان لون 
ي با تصوير ايده هاي تسايراد كرده است. در اينجا يرزنكاسوم پادشاه ارمنستان 

در مقابل شخصيت اسكندر حسن اخالق، شجاعت و روز رستاخيز عادالنه 
   قرار مي دهد. داريوش

در » تاريخ اسكندر«محبوبيت  ر بارهدي نيز تسگريگوريس آغتامار
ده نشان ـــيـارمنستان سخن گفته است. بررسي اشعار مقفي او كه بدست ما رس
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مي دهد كه محتواي تاريخ اسكندر از جانب او نيز شديداً دگرگون نگرديده 
ي، از نسخه قديمي ارمني آن استفاده نموده بر اساس تساو نيز بسان كچار است.

سلطان «پيكر سياسي  است قطعات مختلف اشعاري تصنيف مي كند كه خواسته
  :را عينيت بخشد» بي مانند

  اي سلطان بي مانندم، روزها و عمرت دراز باد
  . 1تو چنان پادشاهي كني كه همه جهان خوشنود باد

ي با آگاهي كامل به داستانهان اسكندر مقدوني تسآغتامارگريگوريس 
كه بر اساس اينها  يبسيار رايج و شايع در سده هاي ميانه به منظور آرايش اشعار

ل وســـتنگاشته بود و براي توجيه همه جانبه مفاهيم آن به انحرافات ليريك م
مي گردد. اين امر جالب توجه است كه او نام آلكساندر را اغلب بصورت 

بكار برده آشكارا ابراز مي داشت كه به منابع پارسي مربوط به » اسكندر«
  آشناست. » شاهنامه«اسكندر من جمله 

) و سايرين م.16ي (سده ساسقف زاكاريا كنونيانتس، هواساپ سباست
  نيز در باره قطعات گوناگون تاريخ اسكندر اشعاري نگاشته اند.
ميانه است كه به  سايات نووا نيز از جمله شعراي ارمني سده هاي

  موتيوها و قهرمانان حماسه ايراني اشاره مي كند.
اين شاعر و آهنگساز بر جسته »: عشق در آتش فروزان«مثالً در سرود 

  ارمني از رستم بعنوان تجسم عيني قدرت و دالوري ياد مي كند:
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  گر تو گردش با عشق را پرسي 
  . 1رستم زال تاب نمي آورد گر پرسي

  
مطرود از «، »تو از آن سر دانايي«ر سرودهاي ارمني سايات نووا د

». باغ پر از بلبل است«، »به باغ يارم رفتم«و سرودهاي گرجي » شهر هند
نيز نام رستم را ياد مي كند. شاعر » چنان مردي هست«، »دردي به سان دردم«

گر چه اشاره اي جزئي مي كند ولي مي فهماند كه از احاديث شفاهي مربوط به 
  ارمني و گرجي اطالع داشته است. للمستم شايع در بين ر

چنين بر مي آيد » خبر به نزد بلبل رسيد«از يك واريانت سرود ارمني 
كه سايات نووا هفت ماجراي رستم را نيك مي دانست و مطلع بود كه پهلوان 

  آنرا نابود ساخته است:» ديو سپيد«ايراني بر سر راه مازندران طي برخوردي با 
  

  ،هزار گز غيرت بايد، تا ديو سپيد دستگير شود
  . 2باز هم ميدان نصيب رستم زال شود

  
را بكار برده آنرا رش - شخسايات نووا نام اسب مشهور رستم (ر (

طوطي هستي، و  و آنگاه كه مي نشيني قوش«اغلب با يارش مقايسه مي كند: 
  ». رگَه به سان رش و گه جوربجو« يا » آنگاه كه مي ايستي رش نازنين
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من همچون «پيوند سايات نووا با حماسه ايراني در سرودهاي ارمني 
نيز نمايان است. در سرود اول » چشم و ابرويت را چه كردي«و » بلبلي غريب

  شاعر خطاب به يارش مي گويد.
  

  اي يار من به تو سالم مي كنم، بر مي گردي و مي آيي
   ).18 (صانداز مي گذرد.  بسان بلو شاهسخنت چونكه 

   
ان بدرستي متوجه شده، سايات نووا باگفتن يچنانكه م. هاسراتدر اينجا 

را مد نظر داشته » شاهنامه«تير بهرام گور يكي از قهرمانان  »بلو شاهانداز«
  است.

» گوهري گران بر رويت چيده«سايات نووا در سرودهاي ارمني 
» ن گوش فرا دهيدبه سخنان نوكرتا« يو سرود آذربايجان» مطرود از شهر هند«

ياد مي كند. قابل ذكر است كه او نيز  -اسكندر مقدوني -از اسكندر زولقار
اسكندر مقدوني را بعنوان تجسم عيني عدالت و دالوري مي داند و اين نكته 
روايتي مربوط به او را يادآور مي گردد كه اسكندر قبل از مرگ ثروت كالني 

  ».سكندر زولقار و لعل گرانبهاييجواهر ارثي ا«براي مردم بجاي نهاده: 
  او در آوازي ديگر چنين مي نويسد:

  
  لماس گرانبها، گردت پرز گوهر اياقوت گرانبها، 

  ).63از ارث اسكندر زولقار، هيكل جناغ شگفت آور (ص 
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نووا، به افسانه عشقي همسر ارمني االصل خسرو پرويز ساساني،  تسايا
ملكه شيرين و فرهاد سنگتراش اشاره مي نمايد. او هفت بار از قهرمانان اين 

، محتواي  شداستان رومانتيك افسانه اي ياد مي كند. حتي در يكي از سرودهاي
گ كشت، شيرين را اين داستان عشقي را مختصراً توضيح مي دهد: فرهاد را كلن

  ». خنجر
نووا ترديدي باقي نمي گذارد كه خود به ابداعيات  تدر اينجا سايا

آشنا بوده، حديث مربوط  ملل شرق و فرهاد رايج ميانشيرين  امربوط بشفاهي 
  به دژ آنوش (شيرين) را مي دانست.

قابل توجه است كه ما اغلب اوقات در سرودهاي سايات نووا به چنان 
» شاهنامه«اشت هايي در باب قهرمانان داستاني ايران برمي خوريم كه در يادد

  فردوسي و ساير منابع نمي يابيم. 
در خطاب به معشوقش » گوهري گران بر رويت چيده«مثالً او در شعر 

ي گيوزال ، تو همچون تخت طاووسي هستي كه خسرو شاه به ا«گويد: مي 
  ».اشتجاي گذ

پرواضح است كه سايات نووا در اينجا روايتي را در مورد خسرو 
كه خود نيك مي شناخته ولي فردوسي از آن مطلع  پرويز ساساني مد نظر دارد

  نبوده است.
با اين وصف، چنين گفته مي شود كه سايات نووا ادبيات پارسي را در 

فردوسي ، منظومه هاي نظامي و آثار » شاهنامه«سطحي عالي مي دانسته، با 
  سايرين آشنا بوده است.
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* * *  
  

بدين وسعت در  »شاهنامه«در شرايطي كه  ،چنين گمان مي شود 
ارمنستان گسترش و رواج داشت، ترجمه ارمني آن بايد در دورانهاي قديم 
فراهم مي شد. ولي با كمال تاسف چنين نشده زيرا در غير اينصورت در آثار 

  ن قديمي ما اشاراتي جنبي در باره آن مي يافتيم.امولف
 ساموئل گلزاديانتس كوشش شايان توجهي را در زمينه ترجمه ارمني

را بسال » رستم و سهراب«نموده است. او در شهر شوشي داستان » شاهنامه«
  را يكسال بعد منتشر ساخت.» ضحاك و آژداهاك بيوراسب«و قطعه  1893

زبانشناس و پزشك دربار -پس از س. گلزاريان، ه. تيراكيان محقق
داستان  1909فردوسي همت گمارده است. او بسال » شاهنامه«ايران به ترجمه 

 فتارگشيپرا در نيويورك منتشر نمود. اين كتاب شامل » قطعه اردشير بابكان«
قرار » سخني چند در باب فردوسي«چهار صفحه اي بود كه تحت عنوان 

جا اطالعات مختصري در خصوص زندگي شاعر بزرگ داده  داشت. او در اين
سطر  1975ي وادبي او را ارزيابي مي كند. متن اصلي كتاب كه حا يراثم

سه بخش تشكيل مي شود كه مترجم كوشيده بود شكل وزني  زا است
سيالب) را حفظ نمايد. ساير ترجمه هاي ه. تيراكيان از  11» (شاهنامه«
 1906سال  5-4-3-2-1نيز بر ما شناخته است، اينها در شماره هاي » شاهنامه«

  چاپ رسيده اند.ه ب» آناهيت«مجله  1907سال  2-1و شماره هاي 
ورگ آساتور است. نخستين ، گ»شاهنامه«ان ارمني از ديگر مترجم

چاپ شد. » نورك«در مجله  1924بسال  -»بيژن و منيژه«بخش ،  ترجمه او
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در كتابي جداگانه به طبع رسيد » رستم و سهراب«بخش  1934آنگاه در سال 
نيز در آن » بيژن و منيژه«پيش در آمد داستان مشهور فردوسي و  هجونامهكه 

  گنجانده شده بود.
بعمل آورده است. » شاهنامه«ي نيز ترجمه هايي از تسسوغومون تارون

  را برگردانده است. » شاهنامه«و چند قطعه از » سلطان محمود هجونامه«او 
 ار» رام گور و آزادهبه«قطعه  1934آبراهاميان بسال  وبنپروفسور ر

را منتشر » فردوسي و شاهنامه اش«در تهران ترجمه و آنگاه كتاب تحقيقي اش 
بود بلكه ساير شعراي » شاهنامه«ساخت. اين كتاب نه تنها شامل ترجمه هايي از 

پيش از فردوسي را نيز شامل مي گشت. در شماره هاي پنجم و ششم همان سال 
اپ ـــر بزرگ به ترجمه مهرداد تيراكيان چشاع» هجونامه«، »آناهيت«مجله 

له ترجمه ديگر وي از جماين  1935مي شود در شماره هاي اول و دوم سال 
به طبع مي رسد. پس از آن براي مدتي گويا هيچگونه ترجمه اي از » شاهنامه«
، انتشارات 1942بزبان ارمني صورت نمي گيرد. تنها در سال » شاهنامه«

اثر آكادميسين هراچيا آجاريان » فردوسي«جموعه دانشگاه دولتي ايروان م
» فردوسي در مورد ارمنيان«ارمني شناس برجسته را منتشر مي سازد كه قطعات 

  با ترجمه تحت اللفظي ارمني و متن اصلي در آن مي گنجيد.
 قرائن ساليان اخير گواه بر اين امر است كه تالش ارمنيان براي ترجمه

قام جديدي يافته است. بهترين نمونه آن ترجمه فردوسي ارزش و م» شاهنامه«
كه سرگي اوماريان آنرا با موفقيت انجام داده است.  ستا» سياوش«منظومه 

واقعياتي » «شاهنامه منشاء« :نجانده استگبخش چندين  خود مترجم در كتاب
» مدح ابومنصور«، »را ابداع كردم» شاهنامه«چگونه «، »در مورد دقيقي شاعر
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ايرانيان «كه مترجم آنها را به دو بخش تقسيم كرده است يعني  ،»موشغ ارمني«
و منظومه » ارمنيان به ايرانيان كمك مي كنند«و » به ارمنيان كمك مي كنند

  ».سياوش«
را » رستم و سهراب«، »زال و رودابه«س. اوماريان منظومه هاي 

ورت بص 1967و  1964آنها را در » هاياستان«ترجمه كرده است كه انتشارات 
  كتابهاي جداگانه چاپ و منتشر ساخته است.

  
***  

  
فردوسي و اثر جاوداني او باعث ستايش عظيم نويسندگان ارمني گشته 

، پس از انتشار اثر مشهور استپانوس نازاريانتس، كتاب 1846است. هنوز بسال 
اثر مسروپ تاغياديان چهره نامدار بيداري ادبي و فرهنگي و » ارسيانپتاريخ «

شرح  لي ارمن در كلكته انتشار مي يابد. م. تاغياديان در اين كتاب باجنبش م
پارسي شاعران برجسته آن را نيز ذكر كرده  انتبدتاريخ ايران، در كنار مس

ادبي آنان را در سطحي عالي ارزيابي مي نمايد. م. تاغياديان با ذكر  يراثم
مي گويد كه حافظ، سعدي و دقيقي، در مورد فردوسي با عالقه اي خاص سخن 

را پديد  »شاهنامه فردوسي« ار خودكاهشدقيقي نيمه تمام » شاهنامه«بر اساس 
  . 1آورد

پس از م. تاغياديان، رافي رمان نويس بزرگ ارمني به ارزيابي 
  مي پردازد و چنين مي نويسد:» شاهنامه«

                                                           
  .75. ص 1846ميادزين مقدس). كلكته: (ساركاواك ارشد اج . مسروپ د. تاغياديانارسيانپتاريخ  - ١
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، اين گنجينه جاوداني »شاهنامه«اثر شگفت انگيز فردوسي يعني «
والتر اسكات را ندارد ولي استادي داستانسرايي مردمي گر چه صحت تاريخي 

هومر برتري دارد. قهرمانان فردوسي با قدرت » ايلياد«داستانسرايانه آن بر 
از خود نشان مي دهند،  ارق العاده ايخعظيم خود نمايان مي گردند و نيروهاي 

خصايص روحي انسان و انديشه هاي نيك با صحت و صداقت كامل در آنها  هك
  . 1»محفوظ است

ارمني  يدر مورد فردوسي و اثر عالي او، سمبات شاه عزيز شاعر نام
نيز مطالبي نوشته است. سمبات شاه عزيز به مناسبتي از گريگور ماگيستروس 

در سه روز به  را» خداي مسيح«ذكر مي نمايد كه داستان عهد جديد و قديم 
ارمني در اين كار از شعر درآورده بود، آنگاه اظهار مي كند كه مولف 

او اضافه مي كند كه در هر دوي آنها ». فردوسي شاعر تأسي جسته است«
 صرعيكي از «و اين امر حائز اهميت است كه » شكل شعري يكسان است«

افسانه اي پارس شروع و تا عصر خود ادامه مي يابد و ديگري از آدم تا ظهور 
  . 2»دوم

در رابطه با تفسير مسايل فردسي » شاهنامه«جالب توجه است كه 
مقدمه تاريخ «در زباني نيز در ميان ارمنيان ارزيابي گرديده است. حال ببينيم 

  وسط پرتوگال ميكائل پاشا چه نوشته شده است:تمنتشر شده  »يغيشه
دگرگوني هايي را كه زبان فارسي از زمان داريوش  دوخكه  يانمز«

بينيم مشكل  متحمل گرديده مي ويشتاسپ تا اردشير ساساني و سپس فردوسي

                                                           
  .112. ص 1958رافي. در باره ادبيات. ايروان:  - ١
  .117. ص 1897سمبات شاه عزيز. نامه هاي تابستان. مسكو:  - ٢
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مي توانيم باور كنيم كه تيگران ارمني زاده و ورامشاپوه مي توانستند سخنان 
يكديگر را در صورت مالقات بفهمند، چنانكه مشهود است، اردشير، يزدگرد و 

   . 1.»درك نمايند..ش را ويدار زبان  دنتنسوات مي تيسبان مه فردوسي
ن با سخنان شاعرانه نيز مورد در بين ارمنيا» شاهنامه«فردوسي و 

يگران دستايش قرار گرفته اند. ي. چارنتس، ن. زاريان، س. تاروني، ه. شيراز و 
  اشعار نغزي در مدح او سروده اند.

چارنتس را كه به فردوسي بزرگ تقديم گشته در اينجا  حال دو بيتي
  مي آوريم:
  
  وسيات بسياري شاهان را مزين كرده اي فرد تالش شاعرانه با

  ليك شاهي نبود تا زندگي بي يار و ياورت را جال دهد اي فردوسي
  

  ركشي هاي شاهنشاهانشكمدح سوزان ل
              2.جال نداد نه به مرگت حقير و نه عمرت يتيم
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