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  پيشگفتار
كه نمي توان بدرستي درازنـاي آن       ايرانيان و ارمنيان از زمان هاي بسيار دور ،          

ازهمان سپيده دم تاريخ با يكديگر مناسبات و روابط بـسيار           ” را مشخص كرد ، احتماال    
رشته هاي اصلي فكـري     . نزديك در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته اند         

و معنوي آنان با انعكاس در دين و آيـين، آداب و سـنن، اسـطوره هـا و حماسـه هـاي                      
 زبان و ادب از ديرباز به يكديگر گره خورده و با پژوهش هـاي علمـي گـسترده        ملي،

اي كه در خصوص فرهنگ و زبان مشترك دو ملت، در ميان ارمنيان حداقل از يـك                 
و نيم قرن پيش انجام گرفته است، روز به روز جنبه هاي جديد تري از ايـن همنـشيني                   

تانه در سـالهاي اخيـر نيـز        خوشـبخ . و هم آوازي و هم فكري ملـل كـشف مـي گـردد             
پژهشگران ژرف انديش ايران به تحقيق در باره فرهنگ و تـاريخ ارمـن و مـشتركات                 

  .آن با فرهنگ ايران مي پردازند
تاريخنگاران و نويسندگان ارمن از سده پنجم ميالدي كه كتابت جديـد ارمنـي     

در به واسطه اختراع حروف الفباي ارمني توسـط مـسروپ ماشـتوتس شـكل گرفـت،                 
آثار خود كه منابع بسيار غني تاريخي و فرهنگي محسوب مي شوند همـواره در بـاره                 
جنبه هاي مختلف زندگي ايرانيان چـه بـصورت مـوردي و پراكنـده و چـه بـصورت                   
جامع و اختصاصي اطالعات ارزشمندي نگهداري كرده انـد و بـسياري از آنـان بـراي                 

با رستاخيز فرهنگي جديد    .  دارند روشن كردن نقاط تاريك تاريخ ايران ارزش حياتي       
ايران كه پس از انقـالب ملـت ايـران پديـد آمـده اسـت، يكـي از رشـته هـاي مـورد                         
پژوهش، بررسي مشتركات فرهنگي و تـاريخي ايرانيـان و ارمنيـان، بررسـي تـاريخ و         

و نيـز   ) از سـده پـنجم مـيالدي تـا كنـون          (فرهنگ ايران از ديدگاه منابع غني ارمنـي         
  .فرهنگ ايران در ميان ارمنيان بوده استبررسي انعكاس 

” شاهنامه“يكي از منابع بسيار ارزشمند در بررسي مشتركات ايرانيان و ارمنيان            
. فردوسي است كه منعكس كننده اسـطوره و حماسـه و تـاريخ ملـي ايـران مـي باشـد                    

كتابي كه نگارنده به جامعه اهل ادب و انديشه پيشكش مي كند نتيجـه بررسـي هـايي                  
كه از حدود يك قرن پيش در زمينـه شـاهنامه شناسـي ارمنيـان صـورت گرفتـه               است  

است و نگارنده عالوه بر نظريات انديشمندان و نگارندگان ديگر، مطالب جديدي نيـز              
  .اضافه نموده است

با توجه به اينكه در زمينه زندگي و فعاليت هاي فردوسي و تشريح بخش هـاي                
رت گرفتـه اسـت، بنـابراين نگارنـده در ايـن            مختلف شاهنامه پژوهش هاي زيادي صو     

خصوص به اجمال بحث  خواهد كرد و توجه بيشتري بـه بحـث اصـلي تحقيـق يعنـي                    



  ٤

پژوهش ارمنيان در مورد شاهنامه، انعكـاس مناسـبات فرهنگـي و تـاريخي ايرانيـان و                 
بخـش هـايي از ايـن      . ارمنيان در شاهكار فردوسي و مطالب ديگر مبذول داشـته اسـت           

امروز متن كامل آنها ارائـه مـي   . تر در جرايد توسط نگارنده چاپ شده بود    كتاب پيش 
  .شود

نگارنده پژوهش خود را با اين اميد ارائه مي دهد كـه جامعـه اهـل تحقيـق در                   
در كتاب روا داشته يا به ديـده اغمـاض بنگرنـد و يـا               ” قبال نادرستي هايي كه احتماال    

  .ستي ها و نادرستي ها آگاه سازندمنت گذاشته وي را از كمي ها و كا” ترجيحا
  

  اديك باغداساريان 
  )گرمانيك. ا(
  ، تهران1373تير ماه 



  ٥

  
   نگاهي به زندگاني فردوسي و شاهنامه او-1

در فـاز يـا پـاز    .) ق.ه330. ( م940حكيم ابوالقاسم فردوسـي در حـدود سـال      
احبان دهگانان در آن زمـان صـ      . توس در يك خانواده دهگاني تهيدست شده زاده شد        
 بـه   365حـدود    (976در سـال    . امالك و طبقه اشراف كشاورزي را تشكيل مي دادند        

 سالگي  71 تا   70 سال يعني در     35نظم شاهنامه را آغاز كرد و پس از         )  سالگي 35سن  
ماخـذ عمـده شـاهنامه فردوسـي،     . آن را بـه پايـان رسـانيد    .) ق.ه400 (1011به سـال    

اواسط سده چهارم هجري به حكـم ابومنـصور         شاهنامه منثور ابومنصوري است كه در       
محمد بن عبدالرزاق توسي فرمـانرواي تـوس تـدوين شـد و عـالوه بـر ايـن روايـات                     
مختلف شفاهي و كتبي بدست فردوسي افتاد و وي مجموع آنها را در شاهكار جاويـد                

فردوسـي  . اسـت ” وزن حماسه هـاي ايـران     “وزن شاهنامه بحر متقارب     . خود جاي داد  
ق و مطالب عالي فلسفي و اجتماعي و اخالقي را در طي داسـتان هـاي خـود                  معاني دقي 

آورده است وي پس از ختم شاهنامه آن را از توس به غزنين برد و به محمود غزنـوي                   
فردوسي پس از مسافرت به اين شهر بر خالف انتظار خود مورد توجـه و               . تقديم كرد 

 روايات سلطان محمود تعهـد كـرده        محبت پادشاه غزنوي قرار نگرفت و با آنكه بنا بر         
بود كه در برابر هر بيت يك دينار بدو دهد بجـاي دينـار درهـم داد و ايـن كـار مايـه                 
خشم فردوسي گشت چنانكه بنابر همان روايات همه درهم هاي محمود را بخشش كرد              

  :ليكن داليل اختالف و كدورت فردوسي و محمود از اين قرار بود
ردوسي شيعه مذهب و محمود سني مـذهب كـه هـر     اختالف مذهبي ميان ف  -1

اين امر از هجونامـه اي كـه فردوسـي بـراي  محمـود               . دو در عقيده خود راسخ بودند     
  .سروده است بخوبي بر مي آيد

فردوسـي  .  اختالف عقيده محمود و فردوسي بر سر مـسايل نـژادي و ملـي    -2
ط حماسـه ملـي نـاگزير       ايراني وطن پرست بود و در شاهنامه نيز به حكم شراي          ” محققا

همواره دشمنان ايران را مانند تازيان و تركان به بـدي يـاد كـرده اسـت و بـالعكس از           
ايرانيان همواره به نيكي سخن گفته و ارمنيان نيز همواره در كنار ايرانيـان ديـده مـي                  

  .شوند
 خست ذاتي محمود كه فردوسـي بـه آن اشـاره كـرده اسـت او را از دادن             -3

چنانكه پاداش محمود در برابر رنج سي ساله شـاعر          .  داده بود مانع شد    پاداشي كه قول  
 يـا   1020سـال   ( سالگي بدرود حيات گفـت       80بسيار حقير مي نمود فردوسي در سن        

و مدفن وي در تـوس مـي باشـد و آرامگـاهي كـه در                .) ق. ه 416 يا   411و  . م1025



  ٦

 در شـهريور سـال      .ش براي او ساخته اند در محل تقريبي مـدفن اوسـت           . ه 1313سال  
از خاور شناسان و دانشمندان كشورهاي مختلف جهـان از جملـه            .) ش.ه1313 (1934

از ارمنستان دعوت به عمل آمده كه در جشن هزاره فردوسي شركت كننـد، نخـستين                
جلسه كنگره فردوسي به رياست حاج محتشم الـسلطنه در تهـران تـشكيل شـد كـه تـا                    

 هيئت مهمانان به اتفاق رضاشاه به مشهد رفتند و          سپس. هفدهم شهريور ماه ادامه يافت    
  . مهر ماه گشودند20آرمگاه فردوسي را در 

× × ×  
شاهنامه فردوسي كه عده اي آن را نامه يا تاريخ شاهان و گروهي ديگر آن را                
نامه شهر يا كشور ايران دانسته اند مجموعه اي از داستان هـاي افـسانه اي، حماسـي و                   

اولين بار موسي خورني تاريخنگار ارمني سده پنجم ميالدي بخش          . تاريخي ايران است  
” از افـسانه هـاي پارسـي      “خود تحـت عنـوان      ” تاريخ ارمنيان “هايي از آن را در كتاب       

يك قرن بعد از او در زمان انوشيروان همت به گردآوري داستان هاي             . گنجانده است 
نخـستين انـسان و      (آخرين متن پهلوي آن كه شـامل كيـومرث        . مردمي و حماسي شد   

 -651(تا خسرو پرويـز بـود در زمـان يزدگـرد سـوم              ) پادشاه مطابق با اساطير ايراني    
. ناميـده مـي شـدند     ” خداينامـه “اين مجموعه ها در پهلوي به       . گرد آوري شد  .) م631

  .به عربي ترجمه شده اند.  م8-9شاهنامه هاي گردآوري شده در سده هاي 
امه و آثار ديگـر زبـان پهلـوي و ترجمـه هـاي              بر اساس خداين  .  م 957در سال   

عربي آنها شاهنامه منثور زبان دري موسوم به ابومنصوري كه در بـاال يـادآوري شـد،                 
تنهـا سـه بيـت از او        (اين شاهنامه توسط شاعراني چون مـسعودي مـروزي          . پديد آمد 
بـه  )  هزار بيـت 55حدود (و فردوسي )  بيت از او باقي مانده     988(دقيقي  ) باقي مانده 
  .نظم در آمد

 بخش تقـسيم شـده كـه هـر بخـش شـامل يـك                50شاهنامه از نظر ساختاري به      
مهمترين . يا داستان ناميده شده است و از نظر حجم با يكديگر برابر نيستند            ” پادشاهي“

داســتان “، ”هفــت خــوان رســتم“، ”زال و رودابــه“داســتان هــاي شــاهنامه عبارتنــد از 
و جـز اينهـا، شـاهنامه را        ” رستم و اسفنديار  “،  ”سياوش“،  ”رستم و سهراب  “،  ”اسفنديار

  .اسطوره، حماسه و تاريخ: مي توان به سه دوره عمومي تقسيم نمود
دوره اساطيري از عهد كيومرث آغاز شده تا ظهـور فريـدون ادامـه مـي يابـد                  
شاهنامه منعكس كننده پيكار نيكي و بدي است و اغلب ايـن نبـرد بـه صـورت مقابلـه                    

ي عدالتي نمايان مي گردد و بيانگر تصاوير هنري پيكار بي امان بين ايـران               عدالت و ب  
دوره حماسـه يـا پهلـواني شـاهنامه شـامل           . اسـت ) منبـع بـدي   (و تـوران    ) منبع نيكي (



  ٧

دالوري هاي وصف ناپذيري قهرمانان ملي ايران براي حفظ آزادي ميهن ايـران اسـت               
لوه هاي مبارزه ملي بـراي آزادي  و اين داستان هاي حماسي از جمله شكوهمندترين ج   

  .اين دوره از قيام كاوه تا قتل رستم را در بر مي گيرد. و استقالل ملي و مردمي است
در دوره تاريخي شاهنامه، تاريخ ايران با توجـه بـه دوران حكومـت پادشـاهان          

 -1: در شـاهنامه از چهـار سلـسله بحـث شـده اسـت             . سلسله هاي مختلف بيان مي شود     
  . ساسانيان-4 اشكانيان، -3 كيانيان، -2، پيشداديان

در بخش تاريخي شاهنامه اطالعات زيادي در باره ارمنيـان و ديگـر همـسايگان     
اطالعات مربوط به ارمنيان به رويداهاي سده ششم و هفـتم مـرتبط             . ايران وجود دارد  

  .هستند
 فردوسي در نقل روايات از مĤخذ خود نهايت امانت را بكار برده و در وصـف       
. مناظر طبيعي، ميدان هاي جنگ، خصايص پهلوانان، كمال مهارت را نشان داده اسـت             

داستان هاي عشقي شاهنامه با آنكه آميختـه بـه عناصـر حماسـي اسـت، امـا جـذاب و                     
در مقدمه شاهنامه و آغـاز و پايـان سرگذشـتها، فردوسـي بـه حكمـت و       . دلكش است 

ر و نقل معاني و سادگي زبان و فكـر          بطور كلي شاعر در بيان افكا     . موعظه مي پردازد  
و روشني سخن و استحكام و انسجام كـالم بـه حـد اعـالي فـصاحت و بالغـت ممكـن                      

بدون شك شاهنامه فردوسي به عنوان يكي از آثار جاوداني ادبـي بـاقي              . رسيده است 
  .خواهد ماند

  



  ٨

   شاهنامه در منابع ارمني-2
  

  چكيده-1-2
 داسـتان هـاي حماسـي و قهرمـاني ايـران در             پيش از اينكه افسانه ها، اساطير و      

، شــاهنامه ابومنــصوري .)ســده هفــتم م(از جملــه خداينامــه [مجموعــه هــاي شــاهنامه 
به رشته تحرير در آيند، انعكـاس خـود         )] 1010-1011(، شاهنامه فردوسي    .)م957(

روايـت ارمنـي داسـتان اردشـير بابكـان توسـط          . را در ادبيات باستاني ارمني يافته انـد       
در واريانـت لـورانتي     (اتانگغوس تاريخنگار ارمني سده پنجم نگهداري شـده اسـت           آگ

موســس خورناتــسي يــا موســي خــورني در بــاره داســتانهاي رســتم، ). ترجمــه يونــاني
. آژداهـاك بيوراســب، و فريـدون  در كتــاب تــاريخ ارمنيـان خــود يـاد كــرده اســت    

قـادات ايـران باسـتان،      در بـاره اعت   . يرزنيك كوغباتسي فيلسوف ارمني سـده پـنجم م        
بخـشي از روايـات     . سبئوس در مورد خسرو و شـيرين مطـالبي نگاهـداري كـرده انـد              

حفظ .) م990 -1058(داستاني رستم، اسفنديار و آژداهاك را گريگور ماگيستروس         
  .كرده است

در باره شاهنامه منظوم    ) 1314 -18 تا   1250(اولين بار كستاندين يرزنكاتسي     
از سـده   . اد كرده است و با بحر متقارب آن شعري نيز سروده است           در ادبيات ارمني ي   

به بعد به كرات در مـورد شـاهنامه فردوسـي در آثـار خـاور شناسـان و ادبيـات                  . م18
  .هنري ارمني ياد مي شود

  
   روايات حماسي و افسانه اي ايران در تاريخ ارمنيان موسي خورني- 2-2

ه جانبه بـوده  در آثـار فرهنگـي هـر            مناسبات ايرانيان و ارمنيان در گذشته هم      
. يك از اين دو ملت مقـاطعي از تـاريخ و فرهنـگ ملـت ديگـر انعكـاس يافتـه اسـت                      

همانگونه كه اطالعاتي در باره ارمنيان در شاهنامه فردوسي نگهـداري شـده بـه همـان                 
گونه نيز روايات حماسي و افسانه اي ايران در منـابع ارمنـي انعكـاس يافتـه انـد و در                     

 منابع مهمي جهت بررسي چگونگي پيدايي و تحول تاريخ حماسي ايران به شـمار          واقع
پس از يورش تازيان به ايران زمين بسياري از منابع فرهنگـي دوران باسـتان               . مي روند 

با مراجعه به منابع ملـل ديگـر مـي تـوان در             ” به باد نيستي سپرده شد و و اكنون صرفا        
  .آن موارد آگاهي يافت

نه منابع كه اطالعـات گرانبهـايي در بـاره ايـران در خـود حفـظ                 يكي از اينگو  
مورخ سده پنجم   ) موسي خورني (اثر موسس خورناتسي  » تاريخ ارمنيان «نموده كتاب   
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در سراسر كتاب از ايـران يـاد مـي          ” اين تاريخنگار در كنار اينكه تقريبا     . ارمني است 
بـه بررسـي    » ي پارسـي  از افسانه هـا   «كند با اين حال يك فصل جداگانه تحت عنوان          

در «بخش نخست اين فصل تحـت عنـوان         . روايات حماسي ايران اختصاص داده است     
با توجه به اينكه خورني تحصيالت خود را تحت         . قرار دارد » باره آژداهاك بيوراسب  

تأثير فرهنگ يونان كسب نموده و تحت تأثير اين فرهنگ قرار داشت امـا بنـا بـه در                   
حـاكم ارمنـستان و مـشوق او در نگـارش كتـاب تـاريخ،               خواست ساهاك بـاگراتوني     

از . اطالعات گرانبهايي را در زمينه افسانه ها و حماسه ايران به يادگـار گذاشـته اسـت                
بـه پايـان    .  م 482مندرجات كتاب تاريخ آگاه مي شويم كه اين اثر بايد پيش از سـال               

ي در بـاره حماسـه      در واقع حدود پنج قرن پيش از فردوسي، مورخ ارمنـ          . رسيده باشد 
. در اين بخش افسانه هاي آژداهاك و فريدون ارائـه شـده انـد   . ايران سخن گفته است   

اگر چه خورني به اختصار اين داستانها را بيان مي كند اما خطوط اصلي آنها را حفـظ                  
در بـاره اطالعـات موثـق راجـع بـه           «بخـش دوم ايـن فـصل تحـت عنـوان            . مي نمايـد  
اينجا خورني در باره اصـليت و زمـان بيوراسـب توضـيحات             در  . قرار دارد » بيوراسب

  .بيشتري ارائه مي دهد و دليل شورش مردم و كشته شدن وي را بيان مي كند
خورني در بخش هاي ديگر كتاب خود در باره رسـتم پهلـوان سيـستاني سـخن                 

بـه  ) سـگزي (رسـتم سـاگچيك     “مي گويد و اشاره مي كند كه پارسيان معتقدنـد كـه             
  ).8تاريخ خورني، كتاب دوم، فصل . (»صد و بيست پيل قدرت داشتاندازه يك

همانگونه كه اشاره شد خورني در بخش هاي مختلف اثر خود در باره خانـدان               
هاي حكومتي ايران، چگونگي قـدرت يـافتن آنهـا، ارتبـاط آنهـا بـا دسـتگاه حاكمـه                    

 بررسـي آنهـا    ارمنستان و در مواردي افسانه هاي مربوط به آنها سخن گفتـه اسـت كـه               
  .خارج از حوصله اين مقول است

  
   روايات افسانه اي ايران و گريگور ماگيستروس پاهالووني-3-2

يكي از چهره هـاي نامـدار ارمنـي در          .) م990 -1058(گريگور ماگيستروس   
سياست، فلسفه و علوم بـود و از شخـصيت هـاي برجـسته سياسـي در زمـان پادشـاهي                     

سـلجوقيان از شـرق و      . م11در سـده    . مار مـي رود   باگراتوني و سـپس بيـزانس بـه شـ         
بيزانس از غرب ارمنستان را تحت فشار قرار مي دهنـد و دربـار بـاگراتوني ارمنـستان                  

در چنين شرايطي گريگور ماگيستروس كه صاحب       . دچار تزلزل و تضعيف مي گردد     
ك و اراضي اطراف آن در ارمنـستان شـرقي بـود امـال            ) bejni(ناحيه اي به نام بجني      

بـين  (خود را به بيزانس مي بخشد و به جـاي آن قيـصر برخـي نـواحي  از ميـانرودان                      
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آنجـا مـي    ) ماگيـستروس يـا بدشـخ     (را به او مي دهد و او را به عنوان حاكم            ) النهرين
نامـه  . او با فعاالن سياسي و اجتماعي ارمني و بيگانه به نامه نگاري مي پـردازد              . گمارد

حـاوي اطالعـات ارزشـمند تـاريخي و ادبـي، فولكلـور و              هايي از او كه به ما رسـيده         
نامــه هــاي «در ايــن نامــه هــا تحــت عنــوان  . اســاطير ارمنــي مردمــان همــسايه اســت

ايـن  . قطعات جالبي در باره روايات افسانه اي ايران نگهداري مي شـود           » ماگيستروس
 اطالعات از ان جهت ارزشمند هستند كه از زمـان آگانـاتگغوس و موسـي خـورني تـا                  

ارمنيان با حماسه ايراني آشنايي داشته اند و اين         ) عصر ماگيستروس ( ميالدي   11سده  
آگاهي ها چنان است كه برخي از آنها حتي در شاهنامه و ديگر منظومه هاي حماسـي                 

  .ايران نگهداري نشده اند
در (ماگيستروس در يكي از نامه هاي خود در باره عزيمت رستم بـه مازنـدران     

و برخورد او با اژدهـا سـخن مـي گويـد اژدهـا              ) ”هفت خوان رستم  “ش  شاهنامه در بخ  
هنگام شب به رستم نزديك مي شود يعني زماني كه او در خواب بود تا بتواند پهلوان                 

هـشيارانه هنگـام نزديـك شـدن اژدهـا      ) اسب رستم(را ناگهان از بين ببرد ليكن رخش        
مي گردد اين كار سه بار تكرار       صاحب خود را بيدار مي كند اما اژدها ناگهان ناپديد           

  .شده رستم به خاطر بيدار شدن بي جا بر رخش غضبناك مي شود
ماگيستروس داستان فوق را بطور فشرده در نامه هاي خود ذكر مـي كنـد امـا                 
اين امر حائز اهميت است كه فردوسي در شاهنامه خود محل وقوع برخـورد رسـتم و                 

» داباوانـد «آن محـل را در نزديكـي كـوه          اژدها را قيـد نمـي كنـد امـا ماگيـستروس             
مطلب دوم اين است كه در نامه هاي ماگيستروس، اژدهاي يـاد            . ياد مي كند  ) دماوند(

او ايــن نــام اژدهــا را بــه صــورت هــاي      (شــده كــسي جــز خــود دوزخ نيــست     
ياد مي كند كه دومي صحيح تر و همـان       ) dyuzegh(يوزغ  (و  ) dyughegh(ديوغغ

  .)واژه دوزخ فارسي است
ماگيستروس بالفاصله  بعد از نبرد رستم و دوزخ بـه جنـگ رسـتم و اسـفنديار                  

ياد مي كنـد كـه تـا    ) rostom(ماگيستروس نام رستم را به صورت رستُم   . مي پردازد 
امروز نيز در ميان ارمنيان اينگونه تلفظ مي شود و اسفنديار را بـه صـورت اسـپانديار                  

پاندارات و اسـپانديات در منـابع ارمنـي بكـار           اين نام به صورت هاي اس     . (ياد مي كند  
 به معني پاك داد در      spentodata، اوستايي   spantasataفارسي باستان   (رفته است   

ماگيستروس در باره رسـتم و اسـفنديار يـاد مـي كنـد كـه                ). spandyatفارسي ميانه   
وه در نزديكـي كـ  ) اسفنديار(رستم هنگامي كه در خواب بود شخصي به نام اسپانديار     

در شاهنامه ده ها صفحه به اين داسـتان اختـصاص يافتـه              . …دماوند به او مي رسد و       
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در شـاهنامه   . اما قطعه اي كه ماگيستروس نگهداري كرده در شـاهنامه موجـود نيـست             
بطور كلي اسفنديار در شرق ظاهر مي شود و هيچ اشاره اي به حضور او در نزديكـي                  

روس در قـسمت هـاي ديگـر نيـز بـه اسـفنديار         ماگيست. كوه دماوند در آن نشده است     
اشاره مي كند و در جايي ديگر راجع به انزواي او در كوه سبالن سخن مي گويد كـه            

چنـان كـه پيداسـت      . در منابع ديگري هيچگونه اطالعاتي در اين بـاره موجـود نيـست            
داستان هـاي حماسـي ايـران بـا گـسترش از شـرق بـه غـرب از ويژگـي هـاي محلـي                         

سبالن يكي از پيامبران قديمي و نيز نـام كـوهي در سـه فرسـخي          . ده اند   برخوردار ش 
بـا يكــي از  ) سـاواالن (اردبيـل اسـت و بـه نظـر مــي رسـد داسـتان مربـوط بــه سـبالن         

رويدادهاي حماسه ايران وحدت يافته و ماگيسترس نيز از همين داسـتان محلـي بهـره                
  .گرفته است

ه روايـات گونـاگوني در بـاره        در كشورهاي همسايه ارمنستان غيـر از ايـن كـ          
در اين باره نيز ماگيستروس     . حماسه ايران رايج بود پرستش اسفنديار نيز رواج داشت        

در مورد پرسـتش اسـفنديار موسـس        . مطالبي در نامه هاي خود نگاهداري كرده است       
  .كاغانگاتواتسي مورخ ارمني سده هفتم نيز مطالبي ضبط كرده است

ورخ ارمني سده هفتم نيز قيد شده امـا بـه عنـوان             اسفنديار در كتاب سبئوس م    
بنابراين مشخص مي شود كه بسيار      ). آسياي ميانه امروز  (يكي از پهلوانان مشرق زمين      

پيش از ماگيستروس و فردوسي در سده هفتم مـيالدي اسـفنديار در ميـان ارمنيـان بـه                   
  . ايراني شناخته شده بود-عنوان يك قهرمان شرقي

  
  ستاندين يرزنكاتسي شاهنامه و ك-4-2

چنانكه اشاره شد روايات و داستان هاي حماسي و افسانه هاي ايران از دير باز               
مضامين شـاهنامه بـويژه پـس از نيمـه          . در ارمنستان براي مردم و نگارندگان آشنا بود       

آنگونه كه از منابع تـاريخي بـر        . در فرهنگ عاميانه ارمني رواج يافت     . م11دوم سده   
مني همواره در شرايط سخت تاريخ خود به موتيـف هـاي حماسـي و               مي آيد، ملت ار   

داستاني ايران پناه برده آنها را با روحيه و ويژگي هـاي محلـي خـود سـازگار نمـوده                    
دالوران “است و به هر نحو قهرمانان حماسي ايران را با قهرمانان حماسي ارمني يعنـي                

ازهـاي تركـان سـلجوقي در       بنـابراين در زمـان تاخـت و ت        . پيونـد داده اسـت    ” ساسون
كشورهاي مختلف از جمله در ارمنستان و برقـراري سـلطه آنهـا بـود كـه عاشـق هـاي            
ايراني هنگام گردش در شهرها و روستاها به روستاهاي ارمني نيز مي رفتند و در ميان                

شاهنامه چنان مورد   . مردم داستان هاي خود را تعريف مي كردند و آواز مي خواندند           



  ١٢

كـستاندين  . ان قـرار داشـت كـه حتـي در كليـساها نيـز تعريـف مـي شـد                   عالقه ارمنيـ  
 يك گواه قوي براي عالقه شديد ارمنيان بـه      13يرزنكاتسي شاعر نامي ارمني در سده       

: او چنــين مــي نويــسد). 1314 -28، مــرگ ميــان 1250تولــد دهــه (شــاهنامه اســت 
منظـور بـرادران    (دران  بنابراين بـرا  . مردي نشسته بود و شاهنامه را با صدا مي خواند         «

از من خواهش كردند چنان اشعاري بسرايم كه بتوان آن را بـروزن             .) گ.ب. ا -ايماني
  .»شاهنامه خواند، و من هم اين شعر را ساختم تا آن را با صداي شاهنامه بخوانيد

در محافـل  ” در اينجا مراد از خواندن شاهنامه، آنگونه است كه نقـاالن معمـوال       
آكادميـسين پروفـسور   . داسـتانهاي شـاهنامه را تعريـف مـي كننـد        عمومي براي مردم    

مانوك آبغيان بـراي اثبـات تـأثير ايـن وزن شـاهنامه در شـعر ارمنـي نمونـه هـايي از                       
شاراكان هاي كليسا ساخته كستاندين يرزيكاتسي و حتي گريگور ناركاتـسي را ارائـه              

» ن برتر انديشه بر نگـذرد  به نام خداوند جان و خرد    كزي          « :از جمله بيت  . داده است 
  .را با يك بيت شاراكان مقايسه مي كند

بنابر اين از سده دهم ميالدي به بعد كه شاهنامه فردوسي تدوين شد وزن هـاي                
البته نمي توانيم مدعي شويم كه گريگور نارگاتـسي         . آن در شعر ارمني تأثير گذاشت     

يرزنكاتـسي متـأثر شـده،      همانگونه كه كستاندين    .) م951 -1003(شاعر نامي ارمني    
شعر كستاندين تنها از نظـر شـكل و ظـاهر از شـاهنامه              . شعر خود را پديد آورده است     

البته ايـن   . از حماسه سرايي ايراني متفاوت است     ” متأثر شده است و از نظر محتوا كال       
امر طبيعي است زيرا كستاندين شعر خـود را در محـيط كليـساي مـسيحي ارمنـي مـي                    

 فلـسفي مـد نظـر مـي بـود تـا حماسـه و                - مي بايست محتواي مذهبي    ”سرود و قاعدتا  
  .شعر فردوسي شعر دنيوي، اما شعر كستاندين ديني و مذهبي است. اسطوره

× × ×  
بر اساس اطالعات باستانشناسي، پرستش اسب در ميان اقوام آريايي خـوارزم،            

وار محبـوب   سياوش به عنوان خـداي اسـب سـ        . باختر و سغد در زمان باستان رايج بود       
اين محبوبيت سياوش نسل به نسل تا زمـان         . ترين قهرمان در خوارزم به شمار مي رفت       

روايات مربوط به سياوش نه تنها در ميان ملل فارسي زبـان            . فردوسي منتقل شده است   
تـصادفي نيـست كـه تـا        . بلكه در ميان همسايه آنها از جمله ارمنيـان نيـز رواج داشـت             

ــ     ــل قرم ــوع گ ــك ن ــز ي ــون ني ــاريون    كن ــل شاوارش ــي گ ــاي ارمن ــه ه ز را در لهج
)shavarsharyun ،aryun   ــون و ــي خ ــه معن ــياوشshavarsh ب ــا )  س ــون «ي خ

  .مي نامند) يعني گل پديد آمده از خون سياوش(» سياوش
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همانگونه كه پيشتر اشاره شد در طول قـرن هـا حماسـه ايرانـي در ميـان ملـل                    
ر روايات محلي اين حماسـه بـزرگ        ديگر چنان تأثير گذاشته است كه گاهي ملل ديگ        

را پديد آورده قهرمانـان خـود را بـا قهرمانـان شـاهنامه گـاهي يكـي كـرده و گـاهي                       
اسـت كـه روايـات      » رسـتم زال  «يكـي از ايـن مـوارد داسـتان          . خويشاوند ساخته انـد   

بـه دوران مـا رسـيده       » دالوران ساسـون  «متعددي از آن توسط نقاالن ارمنـي حماسـه          
با قهرمانـان حماسـه     » رستم زال «م قهرمان روايت هاي ارمني داستان       تما” تقريبا. است

در يكـي از آنهـا رسـتم بـه عنـوان اهـل          . خويشاوند شده اند  » دالوران ساسون «ارمني  
يكـي  ) (dzenov - hovhanبه ارمنـي  ( ساسون معرفي مي شود كه هوهان فريادزن 

در يكـي  . و اسـت عموي بـرزو دوسـت و رفيـق ا   ) ”دالوران ساسون “از شخصيت هاي    
پـدر بـرزو و در      ) ”دالوران ساسـون  “شخصيت اصلي حماسه    (ديگر از روايات داويت     

نقـاالن ارمنـي تنهـا بـه ارمنـي كـردن            . يكي ديگر زال پادشاه شهر ساسـون مـي باشـد          
قانع نشده اند بلكه تمام اين داستان را با راه و رسـم هـا و                ” رستم زال “قهرمانان داستان   

عاميانه ارمني به در آميختـه انـد بـه گونـه اي كـه ايـن داسـتان           عادات ملي و فرهنگ     
” موضوع تاريخي پهلوان نامدار ايران را به عنوان هسته مركزي در خود دارد اما كـال               

را به  » دالوران ساسون «تغيير و تحول يافته شكل تازه اي گرفته است و بيشتر حماسه             
  .را» شاهنامه«ياد مي آورد تا 

× × ×  
چنانكه اشاره رفت مضامين شـاهنامه چـه در منـابع نگارنـدگان و              بدين ترتيب   

شاعران دوران باستان و چه در فرهنگ عاميانـه مـردم ارمنـي زبـان نفـوذ و گـسترش                    
يكي از موتيف هاي شاهنامه كه در ارمنستان محبوب و رايج بوده تاريخ واقعي              . يافت

پژوهندگان نامي آن دسته    بنا به گواهي    . و افسانه هاي زندگاني اسكندر مقدوني است      
از شعراي ارمني كه در بـاره ايـن سـردار نـامي شـعر سـروده انـد از جملـه خاچـاتور                        

ــسي  ــات (كچارتـ ــسي  .)م1330 -1313وفـ ــوانس يرزنكاتـ .). م1250 -1325(، هـ
اسـقف زاكاريـا گنونيـانتس و هواسـاپ         ) 15-16سده هـاي    (گريگرور آغتامارتسي     

هنامه آشنايي داشته اند و بويژه بخش مربوط بـه          و ديگران با شا   ) 16سده  (سباستاتسي  
  .اسكندر را نيك مي دانستند

سايات نووا از شاعران نامي ارمني سده هاي ميانه در اشعارش به موتيف هـا و                
او از  » عـشق همچـون آتـش روشـن اسـت         «در  ” قهرمانان ايران اشاره كرده است مثال     

و در شعرها و سرودهاي متعددي      ا. رستم به عنوان سمبل قدرت و دالوري ياد مي كند         
، فرهـاد و شـيرين      )تير او (از قهرمانان ايران، رستم و حتي اسب او رخش، بهرام گور            
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نام مي برد و داستان ها و روايت هاي آنها را در مقـام تمثيـل و اسـتعاره بـه كـار مـي                         
  .گيرد
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  بررسي حماسه هاي ملي ايران و ارمن-3
  

   چكيده-1-3
 ايران و ارمن به عنوان همـسايگان صـميمي در طـول            حماسه هاي ملي دو ملت    

چند هزار سال نمي توانند جدا و منفك از يكديگر باشند و تأثيرپـذيري هـر يـك از                   
شاهنامه فردوسي به عنـوان محـل تجلـي        . ديگري امري طبيعي و حتمي بشمار مي رود       

ـ                  شده از  تاريخ حماسي ايران از تأثيرات دالوران ارمـن چـون موشـغ ماميكنيـان مبـرا ن
ديگر سو منابع كهن ارمني نيز تأثيرات شديد حماسه ايران را ثبـت كـرده انـد، آنچـه          
كه در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيـرد بررسـي جلـوه هـاي حماسـي مـشترك                    

  .ايرانيان و ارمنيان است
در كتـاب   ” داستان حماسي ارمن دو بخـش دارد، نخـست روايـاتي كـه عمـدتا              

اثر جاوداني موسـي خـورني تاريخنگـار ارمنـي سـده پـنجم              ” تاريخ ارمنيان “پرارزش  
ميالدي به جا مانده اند و دوم، حماسه دالوران ساسـون كـه روايـات متعـددي از آنهـا                    
سينه به سينه تا زمان ما بـاقي مانـده و از سـده نـوزدهم روايـات مختلـف ايـن حماسـه           

تـأثير حماسـه    . توسط پژوهشگران از زبان گويندگان و نقاالن بـه ثبـت رسـيده اسـت              
  .ايراني چه بر روي دسته نخست و چه دسته دوم وجود داشته است

به منظور آشنايي اجمـالي بـا حماسـه ارمنـي بايـسته اسـت مختـصري در بـاره                    
موسي خـورني زمـاني كـه در مـورد حماسـه قهرمـاني              . ويژگي هاي آن سخن بگوئيم    

زي نـام مـي     صحبت مي كند از رستم سـگ      ) به معني تورك زشت چهره    (تورك آنگغ   
او قـامتي  . بنا به نظر خورني او فرزند باسكام و نوه هايك پيشواي قوم ارمن بـود       . برد

بلند، بدني خشن، نگاهي قهارانه و قدرتي مافوق انساني داشت كه به علت زشتي او را                
او مي توانست بـا ضـربه دسـت صـخره هـاي عظـيم را بـشكافد، بـا                    . آنگغ مي ناميدند  

اشد و به تخته سنگ بدل ساخته باز هم بـا نـاخن روي آنهـا شـكل                  ناخنهايش آنها را بتر   
در سواحل پونتوس به دشمن حمله كرده صخره هاي تپـه شـكل را از               .  شير نقش كند  

جا كنده و پشت سر آنها پرتاب نمود و در اثر امـواج بوجـود آمـده از برخـورد ايـن                 
خورني . ر برده شدند  صخره ها با آب دريا كشتي هاي دشمن يا غرق و يا به مناطق دو              

ماننـد پارسـيان كـه قـدرت        (معياري براي سنجش قدرت تورك آنگغ پيدا نمـي كنـد            
  ). پيل تشبيه مي كردند120رستم را به قدرت 

نام تورك آنگغ از دو نام اساطيري يكي خـداي رعـد و بـرق و توفـان تـارو،                    
مـه ارمنـي    در ترج . تاركو، توگو يا ترگا و نام خداي ارمني آنگغ پديـد آمـده اسـت              
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كتاب مقدس نرگال خداي سومر و اكد آنگغ ترجمه شـده اسـت و محـل پرسـتش او                   
ناحيه معروف آنگغ در ارمنـستان بـود اسـت و تـورك آنگـغ بـه عنـوان حـاكم آنجـا                       
گمارده مي شودو از همين جا نام خاندان آنگغ اخذ مي شود، لقب آنگغ كه در زمـان                  

ده بود در واقـع بـه معنـي منـسوب بـه           خورني به معني زشت و بد ريخت ريشه يابي ش         
نام تورك نيز در ريشه يابي مردمـي بـه معنـي داده             . خاندان آنگغ يا آنگغيان مي باشد     

) چنانكه كه سبئوس تاريخنگار ارمني قيد كرده      (شده يا داد و هديه به كار رفته است          
آنگـغ  پس در جمع به معني هديه خداي آنگغ يا چنانكه در زبان فارسي بكار مي بـريم             

  .مي باشد) همانند خداداد، الهه داد، بغداد(داد 
  .به حماسه دالوران ساسون مي پردازيم” اينك اجماال

  :در حماسه دالوران ساسون چهار نسل قهرماني وجود دارد
 داويـت   -3)   مهر شـيرافكن  ( مهربزرگ   -2 برادران ساناسار و باغداسار          -1
اين چهار نـسل بـا هـم رابطـه          .  مهر كوچك  -4)    با لقب تلور به معني الكن     (ساسوني

ناحيـه اي در ارمنـستان   (ساناسار و برادرش پايه گذار و پيـشواي ساسـون        . نَسبي دارند 
. مهر بزرگ فرزند و جانشين ساناسار اسـت       . بودند) باستان، واقع در غرب درياچه وان     

. سـت داويت هم فرزند و جانشين مهر بزرگ و مهر كوچك فرزند و جانشين داويت ا              
هر يك از آنها داراي روايات حماسي مي باشد و نخستين بار در كتاب مقدس، تـاريخ                 

و غيـره از    ) آفونـسو . تنريرو ، م  . آ(خورني و توما آرزروني، سفرنامه هاي پرتقاليان        
 توسط گارگين سـروانزتيان از      1873اولين بار بطور كامل در سال       . آنها ياد شده است   

در شـمال ساسـون و در غـرب درياچـه     ( آرنيـست مـوش    زبان گرپو گوينده روستاي     
يادداشت و بـه چـاپ رسـيد و پـس از آن تـا كنـون بارهـا روايـات مختلـف آن                        ) وان

  .گردآوري و به چاپ رسيده است
داستان داويت ساسوني روانـي و        در ميان روايات حماسي چهار نسل ياد شده،         

ن حماسه دالوران ساسـون را      توفق بيشتري نسبت به ديگران دارد و بخش اعظم و كانو          
تشكيل مي دهد بطوري كه اغلب اين حماسه را با نـام حماسـه ساسونتـسي داويـت يـا                    

  .داويت ساسوني مي شناسيم
حماسه دالوران ساسون داستان حماسي چهار نـسل اسـت و از پيـدايي خانـدان                
ساسون آغاز شده با محبوس شدن مهر كوچك هميـشه زنـده و بـي جانـشين در ميـان                    

در سراسر اين حماسـه نبـرد و مبـارزه در برابـر بيگانگـان               . ه ها به پايان مي رسد     صخر
در داستان نسل اول، خليفه بغـداد يـا يـك پادشـاه بـت پرسـت بيگانـه و                    . جريان دارد 

دشمن ارمنيان است و به زور دختر پادشاه مسيحي يا ارمني را به ازدواج خـود در مـي      
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پدر يا پدر خوانده مستبد خود      ) اسار و باغداسار  سان(آورد و دوقلوي متولد شده از او        
را به قتل مي رسانند و مادرشان را آزاد مي كنند و پس از دشواري هاي بسيار به يـك           

در داسـتان نـسل     . كشور كوهستاني پناه مي برند و دژ و شهر ساسون را بنـا مـي نهنـد                
 هم كيش و مهر     دوم نبرد و اختالف ميان يك مستبد بيگانه ديگر يعني ملك مصر غير            

. بزرگ قهرمان ساسون روي مي دهد و اين نزاع و جنگ با صـلح بـه پايـان مـي رسـد             
وقتي كه مهِر بزرگ با زن ملك مصر همبستر مي شود ملك صغير مصر بـه دنيـا مـي                    
آيد كه دشمن اصلي ساسون بشمار مي رود و دشمني و خصومت جديدي بوجود مـي              

در داسـتان داويـت ايـن دشـمني         . دنيا مي آيد  آيد بويژه اين كه داويت در ساسون به         
عمق بيشتري مي يابد و به مسئله پيچيده بدل مي شود و از حـال شخـصي بـه وضـعيت              

يـك رشـته برخـورد بوقـوع مـي پيونـدد و             . ملي و اجتماعي سياسي تبديل مي گردد      
بويژه نبرد تن به تن داويت و ملك مصر روي مي دهد و با مرگ ملك مصر به پايان                   

همين مخاصمه اما كمي ماليم تـر در داسـتان چهـارم ادامـه مـي يابـد، مهـر                    . دمي رس 
كوچك با ساكنان شهر دشمن مي جنگد و آنها را نابود مي سازد و انتقام خون پدر را                  
مي گيرد و يا با نوه هاي كوزبادين تهديد كننده ساسون مي جنگد، آنها را به اسـارت                  

در ” ديگر مسئله ازدواج اسـت كـه عمـدتا      موضوع مهم   . در آورده و مجازات مي كند     
ايـن ازدواج از    . كشورهاي بيگانه صورت گرفته در نهايت به جنگ منتهـي مـي شـود             

 ،  Dsovinarخليفه بغداد و يا زوينار .(طرف بيگانگان با توسل به زور انجام مي شود
 بـه   اما ازدواج افراد خودي با عشق آزادانه و بر اساس اصل برابري           ) پادشاه بت پرست  
 ارمغـان،  - مهـر بـزرگ  Deghzoun Dsam دغـزون زام  -ساناسار(وقوع مي پيوندد 

در جريان وقوع هر دو موضـوع، توصـيف     ).  گوهر - خاندوت، مهر كوچك   -داويت
جـاي مهمـي بـه خـود        ) جنگ، نبرد تن به تن، كشتي، مسابقه      (و تشريح صحنه نبرد ها      

رمانـان خـودي و عقيـده      اختصاص مي دهد و طي آن برتري هاي اخالقـي و بـدني قه             
ويژگـي  . شكست ناپـذيري آنهـا در برابـر دشـمنان غيـر هـم كـيش ارائـه مـي گـردد                     

سازندگي و قدرت موروثي نيز موضوع ديگر حماسه را تشكيل مي دهد در كنار ايـن                
ويژگي ها، موضوعات متعدد ديگر نيز مسطح مي گردند و بـه حماسـه غنـا و شـور و                    

  .هيجان ويژه اي مي بخشند
 دالوران ساسون از افـسانه هـاي كهـن، سـوژه هـاي داسـتاني سـنتي از                   حماسه

  .آوازها و روايات تاريخي مردمي در قالب يك نظام واحد تشكيل شده است
داستان ساناسار و باغداسار بر اساس افسانه هاي باستاني رعد و بـرق بنـا شـده،                 

اي مهـر   داستان هاي مهر بزرگ و كوچك بر پايه موتيف هـاي اسـطوره شناسـي خـد                
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يعني خداي روشنايي و آفتاب ارمني و اقوام هند و اروپـايي باسـتان، آميختـه        ) ميترا(
  .به افسانه قديمي و محلي محبوس شدن قهرمانان در صخر ها و غارها پديد آمده است

پايه داستان داويت نيز، افسانه هند و اروپايي كهن نبـرد رعـد و بـرق تـشكيل                  
 راستاي محلـي شـدن قهرمانـان افـسانه اي و رفتـار و               تاريخ حماسه ارمني در   . مي دهد 

محـيط جغرافيـايي    . كردار آنها و ارتباط با مكان واقعي جغرافيايي جريان يافته اسـت           
ميهن قهرمانان افسانه اي مي باشـد بـا كوههـا           ) ناحيه، دژ، شهر  (حماسه نخست ساسون    

د و پل باتمانا و نـواحي       و رو ) كوه سيم يا نيشو يا سياه، زواسار، ماروتا با وانك خود          (
موش، چاپـاغجور، خـالت، وان، وسـتان، مانـازگرد، كـاپوت كـوغ،              (دور و نزديك    

ديـاربكر و  . ، سپس كشور يا شهر مصر واقع در جنوب ساسون است        )كاغزوان و غيره  
بغداد و خالفت آن جاي خاصي بـه خـود اختـصاص            . حلب در قلمرو مصر قرار دارند     

  .مي دهند
در . هي موصل نيـز دشـمن ساسـون بـه شـمار مـي رونـد               كشور خالت و پادشا   

تبريز، خوي و چند شهر افـسانه       : برخي از روايات لوري  و گرجستان، شهرهاي ايران        
نيز به عنوان دشـمن ساسـون يـاد مـي           ) شهر مس، كشور دليران، شهر سبز و غيره       (اي  

ن مكان هـاي واقعـي جغرافيـايي و دشـمني بـا حاكمـان آنهـا خـود گـواه دورا                    . شوند
اگر چه عناصر اوليـه حماسـه دالوران ساسـون از زمـان باسـتان               . تاريخي خاصي است  

سرچشمه مي گيرند اما تحول و تطور داستاني آنها، طبقه داستان ها و بازسازي مجـدد                
 صورت گرفتـه اسـت      7-13آنها توسط گويندگان و نقاالن مردمي در اثناء سده هاي           

ت ارمنـي در برابـر خليفـه بغـداد و حكـام           و در درجه نخست در اثر مبارزه شـديد ملـ          
داسـتان ساناسـار و باغداسـار از نظـر تـشابه بـا              . پديد آمده انـد   ) 12-13(ايوبي مصر   

داستان برادران شاهزاده آشور، كشتن پدر و پناه بردن به ارمنستان مرتبط مي شـود و                
ر زمـان   تا حدي وقايع تاريخي سده هفتم پيش از ميالد را منعكس مي سازد و بعـدها د                

رنـگ و آهنـگ جديـدي بـه خـود گرفتـه             .) م7-11سده هاي   (خالفت اعراب بغداد    
 851 و   749در تحول داستان داويت، مبارزات شديد اهالي ساسون در سـالهاي            . است

قيـام نخـست بـه      . در برابر تشديد نظام باج و خراج اعراب تأثير و نقـش داشـته اسـت               
هوهـان بـاگراتوني و برادرزادگـانش       رهبري هوهان فرزنـد دادا و دومـي بـه رهبـري             

اين و ديگر نام هاي تاريخي به نـام هـاي قهرمانـان تبـديل               . داويت و آشوت روي داد    
، دشمنان قديمي نيـز بـه صـورت نـام     )هوهان طنين انداز يا فريادزن، داويت   (شده اند   

  ).خليفه بغداد، ملك مصر(هاي جمعي متجلي مي گردند 
* * *  
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وب بر مي آيد از سده پنجم ميالدي به بعد برخي بخـش         تا آنجا كه از آثار مكت     
. ها و يا بخش هاي كامل حماسه ايران در ارمنـستان شـناخته شـده و روان بـوده اسـت               

خورني در پاسخ به در خواست ساهاك بـاگراتوني مرزبـان ارمنـستان اطالعـات                ” مثال
 ديوان به   كردار و رفتار او، خدمت    ) يعني ضحاك (اجمالي درباره آژدهاك بيوراسب     

شخـصي بـه    . وي، بوسه زدن شانه هاو بر خاستن مار از شانه هاي او به مرزبان مي دهد               
مـي  ) دماونـد (او را با بندهاي برنجي مي بندد وبه كوه دمباونـد  ) فريدون(نام هرودن  

  .برد
در بخش ديگري خورني از رستم ياد نموده  اضافه مي كند كه تـورك آنگـغ                 

ا خـود معيـاري بـراي سـنجش ايـن نيـرو در اختيـار نـدارد                  داراي نيروي زيادي بود ام    
 پيـل سـنجيده     120را بـا نيـروي      ) سگزي(آنگونه كه پارسيان قدرت رستم ساگچيك       

  .اند
شـاه دالور   «سوار شدن سياوش و كيخـسرو بـر اسـب شـبرنگ هماننـد جملـه                 

كفش زرين توس جامه سرخ بر پا را به يـاد           . است» آرتاشس سوار اسب سياه زيبا شد     
ي آورد كه منحصر به آرگاوان مي باشد در بند قرار گرفتن ضحاك در كوه دماوند                م

همـين داسـتان در     . همانند بسته شدن آرتاوازد از دالوران كوه ماسـيس در غـار اسـت             
  .مورد ميراني  قهرامان گرجي نيز وجود دارد

هـم در حماسـه دالوران ساسـون و         . در حماسه جديد نيز مشابهاتي وجود دارد      
در  ”امه، قهرمانان از قدرت مافوق طبيعي برخوردارند و داراي القاب هـستند مـثال     شاهن

و »  مٍهٍر شيرافكن «، پدرش را    )يعني اَلكَن (tlorحماسه ارمني داويت ساسوني را تلور     
  .لقب مي دهند»  ه جالل كُرَ« ، اسبش را  »هوان طنين انداز«عمويش را 

اينجا به رستم تهمتن يا پيلتن، پـدرش        در  . همين مطلب را در شاهنامه نيز داريم      
بنـابراين مـي تـوانيم ارتبـاطي        . واسبش را رخش مي نامنـد     ) پير، سفيد مو  (زال  را زر     

  .ميان داويت و رستم، مهر و زال، جالل و رخش تشخيص دهيم
جنگ تن به تن خاندوت خـانوم بـا داويـت  مـشابه نبـرد تـن بـه تنـسهراب  و                   

رستم و سهراب با نتيجه اي مختلف همـراه اسـت در    جنگ تن به تن     . گردآفريد  است  
اينجا پدر پسر را مي كشد اما در حماسه ارمني داويت به دست دختر سـلطان چملكـر                    

  .كشته مي شود
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   شاهنامه و حماسه ارمني دالوران ساسون-2-3
بسياري از پژوهشگران كه به بررسي حماسه ملـي ارمنـي پرداختـه انـد متفـق                  

اين حماسه بايد بصورت تطبيقي نيز مـورد تحقيـق قـرار گيـرد و در                القول هستند كه    
مقايـسه ايـن    . اين ميان مقايسه تطبيقي حماسه هاي ايران و ارمن ضرورت يافته اسـت            

دو حماسه نشان مي دهد كه هر يك از آنها داراي ويژگي هاي منحصر بـه خـود مـي                    
ن تشكيل مي دهـد، موضـوع   هسته اولي را تاريخ ايران و دومي را تاريخ ارمنستا       . باشد

و راستاي اولي را تاريخ مبارزات ايرانيان در برابر تركان اما موضوع دومـي را تـاريخ          
تشابه هر دو حماسه كه در      . قيام ها و مبارزات ارمنيان در برابر تازيان تشكيل مي دهد          

در . زمان هاي مختلف روي مي دهند در مبارزه آنها مقابـل اشـغالگران خـارجي اسـت                
سه نخست ايران در برابر توران و در دومي ارمنستان در برابـر مـصر مبـارزه مـي                   حما
در هر دو حماسه، قهرمانان از نيروي فوق العاده برخوردارند و داراي القابي مي              . كند
مهـر  «پدرش را   ) به معني الكن  (در حماسه ارمني داويت ساسوني را تلور        ” مثال. باشند

ملقـب مـي    » جـالل كُـره   «و اسـبش را     » ين انـداز  هوان طن «و عمويش را    » شير افكن 
  .كنند

رستم را تهمتن يا پيلـتن، پـدرش        ” اينگونه القاب در شاهنامه هم موجودند مثال      
با مقايـسه ايـن القـاب مـي         . و اسبش را رخش لقب داده اند      ) پير، سفيد مو  (زال را زر    

  .دهيمتوانيم داويت را با رستم، مهر را با زال و جالل را با رخش مطابقت 
در تمام حماسه ها بزرگي بدن قهرمانان و قدرت مافوق طبيعي آنها جلـوه گـر        

در شاهنامه نيز در باره رستم چنين آمده است كه رستم از همـان روز تولـد                 . مي شود   
چنان  قدرتي از آفريدگار دريافتكرد بگونه اي كه وقتي پا روي سنگ قـرار مـي داد                  

  .هر دو پا در آن فرو مي رفت
  :مطلب را نيز در حماسه دالوران ساسون در مورد مهر بزرگ داريمهمين 

  او بد مي دويد چونكه بدنش بود سنگين«
  »هنگام دويدن پاها فرو مي رفت در زمين

او در  . رستم در همان آغاز كار   قدرت سرشار خود را به نمـايش مـي گـذارد                 
كند و او را به اطاعـت  زمان نوجواني به پيلي كه بندهايش را پاره كرده بود حمله مي     

در حماسه دالوران ساسون نيز، قدرت داويت كودك هنگام بـازي         . خود در مي آورد   
هـم  . با بچه هاي بزرگان مصر به صورت كشتن يا معلول كردن آنها ظـاهر مـي گـردد                 

رستم تنها پس از سه روز خوردن       ” رستم و هم داويت به مي خوارگي عالقه دارند مثال         
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داويـت نيـز هنگـام      . را برداشـته بـه مـصاف سـهراب مـي رود           و نوشيدن گـرز خـود       
  .ميخوارگي از پياله معمولي استفاده نمي كند

شمشير برق  «داويت  . هر دو قهرمان به يك نحو صاحب ابزار جنگ مي شوند          
را از پدر بزرگ به ارث مـي        ) كوركيك جااللي (» جالل كره «و  ) توركزاكي(» آسا

  .مي گردد» رخش«و » ارهگرزي چون كوه پ«برد و رستم صاحب 
در حماسه هاي ايراني و ارمني هماننديهاي شگفت انگيزي در بـاره خطـوط و               

هـر دو آنهـا داراي قـدرت شكـست          . ويژگي هاي مافوق طبيعي قهرمانان وجـود دارد       
در هر دو حماسه منـشاء      . ناپذيري، ويژگي رويين تني و عظمت و زيبايي بدني هستند         

در حماسـه ارمنـي،     . قهرمانان را آب تشكيل مي دهد     اصلي قدرت و شكست ناپذيري      
خـاك زادگـان   «ساناسار و باغداسار از آب زايش مي يابند زيرا نقاالن گفتـه انـد كـه             

آنها با خوردن آب چشمه و يا با شنا         . »سال به سال اما اينان ماه به ماه بزرگ مي شوند          
ام قهرمانـان حماسـه   تمـ ” جالب است كه تقريبـا . در آن قوي تر و رويين تن مي شوند       

دالوران ساسون  از برادران دو قلوي ساناسار و باغداسار تا مهر كوچك مـدام بـا آب                  
ساناسار و باغداسار خانه ساسون را روي چشمه آب بنا مي كنند زيرا             . در تماس هستند  

  :به آنها گفته اند كه
  پسرم اين آب، آب قهرمانان است«

  آنكه از اين آب بخورد
  ».ان مي شودپس از آن قهرم

او بـا شـنا در      . آب حيات بخش به داويت قدرت و شكست ناپذيري مي بخشد          
چنان قدرتي بدسـت مـي آورد كـه حتـي نيـزه نـود               ) katnaghbyour(كاتناغبيور  

  .ملك مصر بر وي كارساز نمي شود)  كيلوگرم3/16هر پوت (پوتي 
ينجا چنين  در ا . آب در شاهنامه هم از چنين اهميت و مفهومي برخوردار است          

  :مي خوانيم
  آزادگشت)سهراب(چو رستم زچنگ وي

  بســـان يكي كوه پـــوالد گشـــت
  خرامان بشــد ســـــــوي آب روان

  چــون جان رفته گـــويا بيابــد روان
  )95شاهنامه ص (

او از ايـن    . است” شاهنامه“اسفنديار نيز يكي ديگر از قهرمانان شكست ناپذير         
ا در آب بلكه به علت حمل زره زرتشت پيامبر برخـوردار شـده              ويژگي نه به خاطر شن    

تنها نقطه ضعف و آسيب پذير بدن، چشم او اسـت و رسـتم نيـز بنـا بـه توصـيه                      . است
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سيمرغ تيري كه از ني خاص تهيه شده بود در همانجـا فـرو بـرده وي را بـه قتـل مـي                    
 انـد امـا از روايـات    اشاره نكـرده ” در داستان داويت نيز اگر چه نقاالن صريحا       . رساند

چنين بر مي آيد كه داويت ساسوني نيز داراي چنين نقطه آسيب پذيري بود كـه تنهـا    
  .دخترش در اين باره آگاهي داشت و با ضربه آرام تير او را مي كشد

اين همانندي هاي حماسـه هـا را از طرفـي نيـز مـي تـوان مـستقل از يكـديگر               
ني جستجو كرد كه در شـرايط طبيعـي مـردم           دانست و ريشه هاي آنها را بايد در دورا        

منشاء حيات را در موضوعات مختلف مي ديدند تا با استفاده از آنهـا از وقـوع مـرگ        
اين موضوعات و يـا وسـايل را برخـي در آب ، ديگـران در دنيـاي            . جلوگيري نمايند 

جانوارن و گروهي ديگر در مجموعه خدايان مي يافتند، در تمام موارد علت نگرانـي               
در افـسانه آلمـاني     . (كي بود اما موضوعات موجـد ايـن انديـشه هـا متفـاوت بودنـد               ي

  ).زيگفيد به جاي آب، خون اژدها باعث آسيب ناپذيري مي شد
معتقد نشدند و بـا ديـدن تجربـه هـاي تلـخ             ” با اين حال به امر جاودانگي كامال      

ين يـك نقطـه     زندگي به اين نتيجه رسيده اند كه مرگ اجتناب ناپـذير اسـت و بنـابرا               
آسيب پذير روي بدن قهرمانان در نظر گرفته اند و بدين وسيله آنان نيز مـرگ پـذير                  

  .گردند
مبارزه نيكي و بدي در حماسه هاي ارمني و ايرانـي بگونـه اي هماننـد وجـود                  

در شاهنامه يزدان يا اهورامزدا يا هرمز به عنوان خداي نيكي و اهـريمن خـداي                . دارد
كي ها پديد آورنده زمين و آسـمان وانـسان و نـور امـا خـداي                 خداي ني . بدي ها است  

آسـمان و سـتارگان،     . بدي ها موجد قحطي، جنگ، بيماري همه گير و تـاريكي اسـت            
انسان ها و جانوران نيكو تابع خداي نيكي ها هستند و ديوان، درندگان، جـادوگران و                

يكديگر در حـال مبـارزه      اينها همواره با    . ارواح پليد از خداي بدي ها تبعيت مي كنند        
هستند و اگر چه همواره خداي نيكي پيروزمند است اما او در نهايت موفق نمي شـود                 

  .نابود سازد و لذا اين خدا نيز مرگ ناپذير است” خداي بدي ها را كال
ديو سپيد، سنجد، پوالد، ارژنگ، ديو اكوان، گرگ، اژدها و غيره بـه عنـوان               

. اده، چهـره مهيـب و صـداي ترسـناك برخوردارنـد           ياران اهريمن از قدرت فوق العـ      
  .اهورامزدا نيز داراي ياراني چون فرشته سروش، سيمرغ و غيره است

در زمـان  . در حماسه ايران، اهـريمن بـا چهـره هـاي مختلـف ظـاهر مـي شـود                 
كيومرث اولين شاه ايران با چهره ديو سياه ظاهر شده شاهزاده سيامك را به قتـل مـي        

يطان تبديل شده ضحاك را دچار ديوزدگي مي كند، دسيـسه سـلم             رساند و سپس به ش    
  .و تور را در برابر ايرج تدارك مي بيند و غيره
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در شاهنامه قهرماناني چون فريدون، سام، رستم، اسفنديار و ديگـران در كنـار            
خداي نيكي ظاهر شده در برابر بدي ها و تاريكي مبارزه مي كنند و ديـوان، شـياطين                  

فريدون ، ضحاك را دچـار باليـا        . نده نماينده اهريمن را نابود مي سازند      و جانوران در  
مي سازد، سام ديو مـزاحم آب را نـابود مـي كنـد و اسـفنديار گـرگ هـاي وحـشي،                       

  .شيرها، اژدها را مي كشد و رستم ديو ارژنگ را نابود مي سازد
اويت قهرمانان حماسه ارمني دالوران ساسون ساناسار، باغداسار، مهر بزرگ، د         

آنها بـا مبـارزه در      . و مهر كوچك نيز با جانوران وحشي، ديوان و شياطين مي جنگند           
برابر نبردهاي پليد و شرور، مبارزه نـور و آفتـاب بـا تـاريكي و ظلمـت و زنـدگي بـا             

 زام  -براي نمونه جنگ ساناسـار بـراي آزادي دغـزون         . مرگ را به نمايش مي گذارند     
مهـر بـزرگ    . يد و نور منجر شد حائز توجه است       در شهر برنجي كه به پيروزي خورش      

داويت هنگـامي كـه گلـه       . و داويت هم با همين انگيزه با جانوران وحشي جنگيده اند          
داري مي كرد به خواهش دوستانش به ديو چهل راهزن بال نازل مي كنـد و در جـايي                   

ها ديگر شيرها، گرگ ها، خرس ها و درندگان ديگر را از كوه و دشت جمع كرده آن                
  .را اهلي مي كند

. يكي ديگر از موارد مشابه تبديل قهرمانان حماسه به سمبل هاي مردمي اسـت             
او در سـنين كـودكي از       . در اين باره بايد سرنوشت مهر كوچـك را يـادآوري كنـيم            

. وجود پدر محروم مي شـود، از ديـاري بـه ديـار ديگـر مـي رود تـا عـدالت را بيابـد                  
. ار والدين مي رود و با گريه از آنان يـاري مـي خواهـد              سرانجام نوميدانه به ديدار مز    

او پـس از طـي راهـي دراز بـه           . پدرش داويت توصيه مي كند وارد صـخره اي بـشود          
  :صخره اي در نزديكي وان مي رسد و مي گويد

   بايست، تا شمشير خود بر سنگ زنم…«
  گر ببرد پس گناهكار نيستم
  ».و گر نبرد پس گناهكارم

ورد و در اثر ضربه مهر دو نيم شده پهلوان با اسب خود بـه               صخره دوام نمي آ   
گويندگان و نقاالن تعريف مي كنند كه هر سال، شب جـشن هـاي              . داخل آن مي افتد   

، اين صخره در نزديكي وان دهان بـاز         )معراج(و هامبارسوم ) عيد آب پاشي  (وارتاوار  
اب سـنگيني او را نـدارد،   مي كند، مهر از آنجا خارج شده و با اعتقاد به اينكه زمين تـ    

  .دوباره به درون صخره باز مي گردد
او پس از   . در شاهنامه فردوسي نيز فصلي در باره داستان كيخسرو وجود دارد          

شصت سال حكومت عادالنه بـر ايـران بـه بيهـودگي و پـوچي جهـان پـي مـي بـرد و                        
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را در بزرگان كشور را گرد آورده و به اعتراضات آنها گوش مي كند و سـپس خـود               
پهلوانـان گيـو را نـزد زال    . اتاقي محبوس مي سازد و هيچكس را نزد خود نمي پذيرد        

زال نيز بي درنگ نزد كيخسرو مـي شـتابد و او            . مي فرستند و او را به ياري مي طلبد        
را سرزنش مي كند كه با ديوان هم صحبت شـده امـور حكـومتي را فرامـوش كـرده                    

سـپس او بزرگـان را      . گاه خداوند دعا مي كند    پادشاه توضيح مي دهد كه به در      . است
گرد آورده ثروت خود را تقسيم مي كند و سـهراب را بـه عنـوان جانـشين برگزيـده                    

در كنار چشمه اي چادر مـي زنـد و بـا            . خود با همراهي سپاه به سوي كوه ها مي رود         
. آب سرد خود را مي شويد و هنگام سپيده دم همراه با بادي شديد ناپديد مـي گـردد                  

معتقدين به او بر اين باورند كه كيخـسرو بـراي رسـتاخيز درگذشـتگان ناپديـد شـده                   
  .است

جذب قهرمان باستاني در صخره در مورد داويـت نيـز بـصورت افتـادن او در                 
ملك مصر دامي براي داويت تدارك مي بينـد و چـاهي            . يك چاه انعكاس يافته است    

پهلوان ارمني در ناآگـاهي بـه درون آن         را مي كند و دهانه آن را با نمد مي پوشاند و             
و چليپا مي زنـد و   ) كليساي جامع (مي افتد اما جان نمي بازد و دستش به نيايش وانك            

  .با خروج از چاه انتقام خود را مي گيرد
در شاهنامه نيز رستم به داخل چاهي مي افتد كه از سـوي دشـمن آمـاده شـده                   

لـيكن پـس از     .  انتقام خود را از آنان بگيرد      او نيز مي تواند از آنجا خالصي يافته       . بود
آن قادر به ادامه حيات نشده در اثر جراحات سختي كه در چاه بر وي وارد شده بـود                   

  .مي ميرد
داليل و شواهدي وجود دارد كه بسيار پيش از فردوسـي اينگونـه روايـات در         

 ارمنـي از    مورد قهرمانان در ارمنستان وجود داشته است و لذا تـأثير پـذيري روايـات              
شاهنامه فردوسي نمي تواند قابل پذيرش باشد ليكن مي توان چنـين بـاور داشـت كـه                  

  .همه اينگونه روايات در اصل داراي يك نوع ريشه و انگيزه آفرينش بوده اند
يكي ديگر از وجوه تشابه دالوران ساسون و شاهنامه وجود نقش عظيم خواب             

عمـويش هـوان    . نبرد ملـك مـصر مـي رود       زماني كه داويت به     . و رويا در آنها است    
 مي خاموش ساسون ستاره و درخشد مي مصر ستاره“طنين انداز در خواب مي بيند كه        

 سـتاره  و درخشيد مي مصر ستاره ديدم“ :گويد مي همسرش به بيداري از پس او .”شود
 هـوان  مـصر،  ملـك  رفـتن  نبرد به تا .”رفت ما دست از داويت شد، مي خاموش ساسون
 كليـه  و شـد  مـي  ويرانـي  به تهديد ساسون آن در كه خواند مي را ملك نامه ندازا طنين
  .آمدند مي در اسارت به ديگر افراد كليه گذشته تيغ دم از مردان
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 سـياوش  دوستش بر گرسيوز .دارد وجود رويا و خواب اينگونه نيز شاهنامه در
 بـه  لـذا  زنـد،  مـي  وا عليـه  بـر  چينـي  دسيـسه  به دست و برد مي حسد ايران دلير پهلوان
 جويي انتقام پي در افراسياب ترك سردار كند مي تلقين وي به و رود مي گرد سياوش
 بـه  حملـه  بـراي  ايرانيـان  بـا  سـياوش  كه گويد مي و رود مي افراسياب نزد آنگاه است
 سـياوش  .رود مـي  سـياوش  نبرد به شده تحريك نيز افراسياب .كند مي مذاكره توران

 پـست  اخـالق  بـه  توجه با .دهد قرار بررسي مورد را دشمن داقتص شود مي مجبور نيز
 نجـات  راه كـرد؟  بايـد  چـه  .دهـد  مي دست از ا خودر خوشبيني سياوش ترك، سردار
 خواهـد  شكـست  دشـمن  از كـه  رسـد  مي نتيجه اين به كند مي فكر چه هر است؟ كدام
 پـر  رود اركنـ  در را خـود  خواب در .رود مي خواب به و شده خسته نهايت در و خورد
 هـاي  زبانـه  لحظـه  همين در .بودند كشيده صف آنجا در بيگانه سربازان كه بيند مي آبي
 طعمه را آنجا رسيده او شهر به و شوند مي بزرگتر تدريج به و افتند مي او دنبال به آتش
  .شود نمي موفق اما يابد نجات آتش دست از كند مي تالش سياوش .كنند مي آتش

 افراسـياب  و هـا  پيـل  همـراه  رودخانـه  ساحل در ايستاده نسربازا چندي از پس
 .بلعنـد  مـي  خـود  در را سـياوش  شده تر قوي آتش هاي زبانه او بانگاه و شوند مي ظاهر
 فريدون، خواب( دارد وجود شاهنامه در رويا و خواب وجود از نيز ديگري هاي نمونه
  .باشد مي امر يگويا خود مورد يك همين ليكن )غيره و افراسياب گودرز، سام،

 خجالـت  و شهوت وحشت، و ترس شاهنامه چه و ساسون دالوران حماسه در چه
 وجـود  ديگـر  هـاي  موتيـف  و ها صحنه ديگر و پسر و پدر ميان مبارزه مهماندوستي، و

 حماسـه  در .كـشد  مـي  را او و جنگـد  مـي  سهراب پسرش با پدر رستم شاهنامه در .دارد
 نمي را او و داده تشخيص را پسرش كه تفاوت اين با اام جنگد مي پسر با پدر نيز ارمني
  .كشد

 ميـان  نبـرد  وقـوع  از پيش داويت و رستم شاهنامه، و ساسون دالوران حماسه در
 اگـر  كننـد  مـي  سـفارش  آنـان  به و گذارند مي باقي زنانشان نزد هايي نشان پسر، و پدر

 دالوران حماسـه  در .ببندنـد  آنـان  راسـت  دسـت  بـه  را هـا  نـشان  اين بود پسر فرزندشان
  :داريم چنين ساسون

  .آورد در زرين بازوبندي«
  .نهفته آن در قيمتي هاي سنگ
  بود پسر اگر گفت،

  ببندد راستش دست به
  شد دختر اگر و
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  .»دهد سهمي او به گفت،
  :خوانيم مي چنين نيز شاهنامه در

  بود مهــــــره يكي رستم ببازوي
  بود شهره جهان اندر مهره آن كه

  بــــدار را ايد كه گفتش و ددا بدو
   روزگار از آيد دختـــري گـــرت

  بـــــدوز بر او بگيســـي و بگيـر
  فروز گيتي فال و اختر نيك بــه

  پســـر زاختر آيــد ايدونـــكه ور
   پــــدر نشــان ببــازو ببنـــدش

  )85 ص شاهنامه(
 مـشابه  عـادات  جودو آن منشاء و شود مي ديده روشني به همانندي و تشابه اين

 فرزندان نيز طرفي از و باشد مي باستان هاي زمان در ارمن و ايران ملل زندگي نحوه در
 كوچك مهر ”مثال .كيستند آنها بدانند خواستند مي و بودند كنجكاو پدرانشان مورد در
  :پرسد مي چنين مادرش از شدن بزرگ از پس

  است؟ كجا من پدر مادرم،«
  د،گوين مي من به ها بچه
  اي حرامزاده نداري، پدر

  بروم دنبالش به ندارم پدري
  است، رفته كجا پدرم
  ».است داويت پدرت گفت، مادر

  :پرسد مي چنين مادرش از نيز سهراب
  گهــر كــــدامين وز كيم زخم

  پدر از كسي چوبرسد چــــگونه
  نهان بماند من از پرسش كزين

  جهان انــــدر زنده ترا نمـــانم
  جــوان گفت همينهت بشنيد چو

  پهلوان نامـــور ازآن بترســــيد
  سخـن بشنو كه مادر گفت بدو

  مكن تندي و باش شادمان بدين
  رستـــــــمـي پيلتن گو توپور

  نيرمي از و ســامــي زدستــان
  )85 ص شاهنامه(

 و مـرد  قهرمانان ميان جنگ ”ساسون دالوران“ و ”شاهنامه“ در جالب مورد يك
 .كنـد  مـي  زورآزمـايي  سـهراب  با مردانه لباس در آفريد گرد ،”اهنامهش“ در .است زن
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 مغلـوب  خانـدوت  .كننـد  مي ايفا ”ساسون دالوران“ در خاندوت و گوهر را نقش همين
 .دهـد  نـشان  داويـت  به را بودنش زن تا كند مي باز را موهايش فرار هنگام شده داويت

 سـپس  و كنـد  مـي  آزاد ار موهـايش  سـهراب  مقابـل  در شكـست  از پـس  نيز گردآفريد
 چنـين  نيز گوهر و كوچك مهر .گيرد مي را وي انداخته او كمر به را كمندش سهراب
 روايت با بيشتري شباهت و است اينگونه نيز ساتنيك و آرتاشس داستان .دارند داستاني
  .دارد گردآفريد و سهراب

 بـراي  پيغام فرستادن ”ساسون دالوران“ و ”شاهنامه“ مشترك خطوط ديگر يكي
 مـي  او از فرسـتاده  مازنـدران  پادشاه نزد پيغامبري كيكاووس شاهنامه، در .است دشمن
 كيكـاووس  و كنـد  مي رد را درخواست اين اخير شخص .آيد در وي تابعيت به خواهد

 بـار  اين مازندران پادشاه .كند مي كشور ويراني به تهديد كرده اعزام سفيري ديگر بار
 آن فرماندهي آورده گرد را سپاهش آمده خشم به ووسكيكا .دهد مي شديدتري پاسخ
 پايـان  بـه  جويـا  و رستم تن به تن نبرد با و دهد روي سختي جنگ .سپارد مي رستم به را
  .رسد مي

 بـه  داويـت  اينجـا  در داريم، نيز ”ساسون دالوران“ حماسه در را رويداد اينگونه
 مـي  ساسـون  در داويت نزد سفيري نيز وي .كند مي احترامي بي صفت ديو مصر ملك
 نكـوهش  مـورد  را سـفير  داويـت  . آيد در تابعيت به كند مي خواست در او از و فرستد
 امـا  كنـد  مـي  ساسـون  روانه را سپاهش آيد مي خشم به ملك .گرداند مي باز داده قرار
 و شـود  مـي  شـروع  جنگ .فرستد مي داويت نزد ديگري سفير مقصد به رسيدن از قبل
  .رسد مي پايان به مصر ملك و اويتد تن به تن نبرد با

 يكـديگر  از ناشـي  قطـع  بطـور  توان نمي را همانندي اين شد اشاره كه همانگونه
 جلـوه  هماننـدي  ايـن  آنها اثر در و  داشته وجود مشترك مباني حاالت تمام در دانست،

 ناديـده  ”كـامال  نيـز  را هـا  اسـطوره  تأثيرپـذيري  تـوان  نمـي  حـال  ايـن  با است شده گر
 ارمنـي  حماسـه  در شـده  بيان هاي ويژگي كه شويم مدعي توانيم نمي بنابراين .انگاشت

 هـاي  اسـطوره  اكثر در ويژگي گونه اين .عكس به و گذشته متاثر ايران حماسه از ”كال
 و هايـك  افـسانه   فردوسـي،  از پـيش  قرن پنج خورني موسي .دارد وجود نيز ديگر ملل
 در بعـدها  فردوسـي  و دارد وجـود  نيـز  آن در سـفير  ارسـال  مـسئله  و كرده ذكر را بعل

 كـه  كـرد  گمـان  چنـين  بتـوان  هـم  شايد .است برده بهره ها ويژگي اين از خود شاهنامه
 ملـل  ايـن  كليه كه است مربوط زماني به مختلف ملل ميان در ها حماسه اين اصلي هسته
  .نمود ماعال قطعي نظر توان نمي حال هر در اند بوده متمركز و واحد نژاد يك واقع در

  :آيد مي بدست زير نتايج شده عنوان مطالب به توجه با
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 خـود  بـه  منحصر هاي ويژگي داراي ايراني و ارمني هاي حماسه از يك هر -1
 بـه  و باشد مي آنها فكر طرز و خاص اوضاع مردم، زيستي محيط كننده منعكس و است
  .شوند مي شناخته ملي حماسه عنوان به نيز علت همين

 آيـد  مـي  بر چنين ارمنستان و ايران هاي حماسه به مربوط روايات برخي از -2
 هاي پديده برابر در مردمان مبارزه اثر در باستان زمان در و تاريخ از پيش دوران در كه

  .اند آمده پديد شرور و بد نيروهاي و مشابه
 شـرايط  به توجه با باستان دوران در ارمنستان و ايران در آمده پديد روايات -3

 حالـت  و رنـگ  يافتـه  تحـول  و ترقـي  مـشابه  غيـر  و مـشابه  اشكالي به موقعيتي و انيزم
  .اند گرفته خود به  محيطي و زماني و مكاني خاص شرايط

 شـده  اخذ ديگري از ها حماسه اين از يك هر معتقدند كه پژوهشگراني نظر -4
 از ناشـي  اتاختالف مختلف، ملل در حماسي هماننديهاي تمام كنار در نيست،  پذيرفتني
 تـوان  مـي  حـداقل  را ها همانندي اين كليه .دارد وجود آنها ميان در نيز محيطي شرايط
 ايـن  نيـز  .دانـست  حماسـي  هاي ويژگي آوردن پديد در ملل مشابه هاي انگيزه از ناشي

 ملـل  هـاي  حماسـه  اكثـر  مـشابه  خطوط به توجه با كه داشت نظر در توان مي را احتمال
 مـي  زنـدگي  متحـد  و متمركـز  بـصورت  اروپـايي  و هنـد  اقوام كه زماني شايد مختلف
 جديـد  هـاي  زيـستگاه  بـه  اقـوام  مهـاجرت  از پس و آمده پديد واحدي حماسه كردند،
  .است يافته ترقي و تحول زماني و محيطي شرايط با مطابق

  
  شاهنامه و زال رستم داستان ارمني روايات بررسي -3-3

 و ”شـاهنامه “ در تنهـا  نـه  بـسياري  اي نهافـسا  و داسـتاني  هاي سوژه و ها موتيف
 دور و همـسايه  مردمـان  از بـسياري  داسـتانهاي  در بلكه ”ساسون دالوران“ ارمني حماسه
 و اهميـت  ايرانـي  و ارمنـي  هاي حماسه اين از يك هر .دارد عموميت و اشتراك دست
 بايد ليكن است يافته تكامل خود به مختص ملي اثر بعنوان داشته را خود مشخصه وجوه
 تأثيرات از يكديگر كنار در زيستن با سال هزاران طي ارمنيان و ايرانيان كه نمود اذعان
 كـه  شـود  مـي  آشكار تاريخي منابع از .اند نمانده مبرا فرهنگي ارزشهاي تبادل و متقابل
 بـا  را آنـان  شـده  متـشبث  ايران داستاني هاي موتيف به زيستي سخت شرايط در ارمنيان
 انـد  كـرده  سـعي  انحـاء  از نحـوي  بـه  نمـوده  پـذيرتر  انعطـاف  ودخـ  فولكلوريك روح

 .دهنـد  پيونـد  ”ساسـون  دالوران“ ارمنـي  حماسـه  قهرمانان به را ايران حماسي قهرامانان
 هـاي  افـسانه  و داسـتانها  مـورد  در ارمنيـان  كنجكاوي آنها مطابق كه دارد وجود قرائني
 وحـشي  و چپـاولگر  هـاي  گروه كه وقتي ميالدي يازدهم سده دوم نيمه در بويژه ايران
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 روسـتاهاي  و شـهرها  كـرده  رخنه ارمنستان در ملخ و مور همچون سلجوقي ترك اقوام
 نتيجه .بود يافته فراواني شدت نمودند، مي آتش و ويراني دستخوش را رونق پر و آباد
 بخـش  كـه  آمـد  پديد ارمنستان در ”زال رستم“ مردمي داستان كه شد آن كنجكاوي اين

  .اند كرده روايت ساسون دالوران حماسه گويندگان آنرا متعدد ياتروا اعظم
  
  زال رستم داستان

 تـاثير  كه قهرماناني اينجا در نيست ”شاهنامه“ جامع تلخيص واقع در داستان اين
 بـوي  و رنـگ  ”شديدا دارند برخود را توران و ايران جنگ سياسي -اجتماعي مناسبات
 ارمنستان خاك با ارمنيان، روحيه و شرايط با ينفكال بطور آنان .اند گرفته بخود محلي

 بـه  آنجـا  در ساسـون  دالوران ارمنـي  حماسـه  قهرمانـان  كـه  انـد  يافته پيوند جاهايي با و
  .است طبيعي”كامال امر اين و اند پرداخته فعاليت

 توسـط  اغلب و ديگري به يكي از گذر با شفاهي تصانيف“ :نويسد مي آبغيان .م
 دگرگـوني  .شـود  مي دگرگون و متحول كلي بطور شده تعريف ارب دگر گوينده همان
 بيـانگرِ  روحـيِ  -معنـوي  ماحـصل  كه گردند مي تر اساسي و ناپذيرتر اجتناب وقتي ها

 تحـت  بطور طبقه، يك اجتماعي شرايط از ناشي اقتصادي و اجتماعي -سياسي مناسبات
 شـرطهاي  پـيش “ زا برخـوردار  و اولـي  متنـاقص  كـه  ديگـر  مكـاني  و دوران از اللفظي
  .”كند مي گذر است، ”حماسي ادبيات رونق براي بالمنازع

 در نيـز  ”زال رسـتم “ داسـتان  آبغيـان،  .م توسـط  شـده  يـاد  دليـل  به ترديد بدون
 تطبيـق  مكـاني  جديـد  شـرايط  اسـتنباط  نحوه و سليقه با گمان بي و بود مقبول ارمنستان

 ارمنستان خارجي و داخلي سياست و ارمني جامعه اقتصادي و اجتماعي پيشرفت با يافته
  .است گشته آهنگ هم و پرورده

 دالوران“ قهرمانـان  بـا  ” زال رستم“ داستان ارمني روايات قهرمانان تمام ”تقريبا
 دوسـت  كـه  ساسوني يك بعنوان رستم آنها از يكي در .هستند نسب و اصل هم ”ساسون
 برزو پدر داويت ديگر ايتيرو در .گردد مي نمايان است، برزو عموي انداز طنين هوان
  .اينها جز و آيد مي در ساسون شهر پادشاه بصورت زال سومي در اما است

 داسـتان  قهرمانـان  نمـودن  ارمنـي  بـه  تنهـا  ارمني گويندگان كه است توجه قابل
 محـيط  سـنن  و آداب تـشريحات  لفافـه  در را داسـتان  آنان .اند نكرده اكتفا ”زال رستم“

 داسـتان  كـه  شـود  مي چنين نتيجه و دهند مي قرار بخود صمخت ملي فولكلور و زيست
 بـه  خـويش،  مركـزي  هـسته  بعنـوان  ايران نامدار پهلوانان تاريخي سوژه از برخورداري

 بـاز  قهرمـاني  حماسـه  بـه  تبـديل  داسـتان  ايـن  .است نويافته شكلي گشته دگرگون كلي
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 دالوران“ منيار حماسه و گرديده ارمني مردمي فولكلور خطوط با جديدي شده سازي
  .را شاهنامه تا آورد مي بياد بيشتر را ”ساسون

 حكايـت  ،”زال رسـتم “ داسـتان  ارمنـي  گوينـدگان  از يكـي  پاتوربغوسيان ”مثال
 هوسـپيان  مـراد  كـه  كنـد  مـي  تعريـف  اي بگونه ”دقيقا را رستم اسب انتخاب به مربوط
 بـه  چگونـه  او كـه اين و كـرده  تعريف را داويت به مربوط داستان ارمني حماسه گوينده
  :دارد مي بر را عمويش اسب پيرزن توصيه

  بردند مي طويله به را داويت«
  بود، شده بسته آنجا در اسب بيست كه

  پسندي مي كه را كدام هر“ :گفت
  !ببر شو سوار بردار، پسرم

  گذاشت، اسب پشت روي را دستش برگزيد را اسب داويت
  زد، زمين به را شكمش اسب و
  رفت، آخر تا و كرد متحانا ترتيب همين به

  »زد مي بزمين را شكمش نهاد، مي دست كدام هر روي
  :رستم توسط اسب انتخاب مورد در بغوسيان پاتور روايت اكنون و

  هست، اسب طويله هفت پسرم :گفت پدرش«
  خواهي مي كه را كدام هر بنگر برو

  شكار برو و شو سوار برگزين،
  نهاد، دست يكي روي و رفت كه وقتي
  »…زد بزمين را مششك

 دريـازاد  اسـب  بـر  انتخاب مسئله داستان دو هر در كه است توجه شايان امر اين
 مي انتخاب بود، آورده در دريا از ساناسار جدش كه را  جالل كره داويت .است استوار
  :گويد مي اش باره در بان اسب كه را، )كره( ”جوان“ رخش رستم اما كند

 رفـت  جوان اسب آن سوي به اسب آن و آمد يرونب دريا از اسبي كه ديدم من“
 يـك  “ :گفـت  مـي  كه رسيد بگوش صدايي دريا داخل از رفت، دريا درون به هم آن و

  .”ندهيد ديگري شخص به نباشد زال پسر رستم اگر و خاست برخواهد جوان بچه
 بـه  راجـع  نخـست  او .كنـد  مـي  نقل چنين رستم اسب انتخاب مورد در فردوسي

 توصـيف  آنگاه .گويد مي سخن تازد مي ايران به سپاهش با كه افراسياب توران پادشاه
 گويـد  مـي  پيـر  آن .پردازند مي مشورت به زال گرد ايران بزرگان چگونه كه كند مي
 پيـل  قـدرت  بـا  اسـبي “ او بـراي  كـه  دهد مي قول و است رستم جنگ نوبت بار اين كه
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 قدرداني رستم از زال آن حين در كه نگرد مي را پسر و پدر ميان گفتگو سپس او ”بيابد
 را اش آمـادگي  او، سـخنان  دقيـق  شنيدن با رستم .شوراند مي دشمن عليه بر را او كرده
 از“ گيـرد  بكـار  را كمـانش  اگـر  نيـست،  شراب عاشق كه گويد مي وي .دارد مي اعالم

 خـواهم  نيـستي  و مـرگ  جـا  همـه  و پوشـم  مـي  ببر پوست زره بارد، مي ستاره تيركش
 از زرهـي  كـوه،  پـاره  چـون  گـرزي  تپـه،  چـون  اسبي“ او جهت بدين .آن جز و گسترد
 اضافه پايان در فردوسي .دارد احتياج ”است ناپذير آسيب آب و آتش از كه ببر پوست

 را كـره  )رخـش ( او و آوردند مي رستم نزد را كابلي و زابلي هاي رمه كليه كندكه مي
  .”بود گرديده تعيين پهلوان جهان براي قبل از“ بان اسب بگفته كه گزيند مي بر

 .شـود  مي ديده باال در شده ياد زال رستم قطعه در تمايزي وجه بينيم مي چنانكه
 كـه  شـود  مـي  ديـده  شباهتي اسب انتخاب داستان در يعني حديث واقعي مفهوم در تنها
 زال رسـتم  داسـتان  در موجود حديث واقعي مفهوم .دارد عموميت ها حماسه اكثر براي
 در امـر  ايـن  .باشـد  مـي  طبيعـت  قهـار  هـاي  پديده از يكي بعنوان آب پرستش به منوط

 ساسـون  دالوران حماسـه  در آن شـعبات  و هـا  رشـته  كليـه  ولـي  شود نمي ديده شاهنامه
  .يابد مي جريان و گسترش

 قهرمانـان  بـودن  آزاد ويژگـي  و خـط  اين ارمني، گويندگان كه است ذكر قابل
 نقـش  قهرمـان  زندگي در آب نيز اينجا در .اند نموده ”الز رستم“ داستان وارد را ارمني
 حـوض  در رسـتم  او سفارش به شده ظاهر پندهايش با پيرزني نيز و كند مي ايفا اساسي
  .رود مي جنگ به آنگاه كرده آبتني

 مي ابراز شكل يك به داستان دو هر در زورگويي و ستم به نسبت قهرمانان تنفر
 ايـن  .كننـد  مي توصيف اسلحه و زره با را قهرمانان يژهو تجهيز گويندگان ليكن .گردد
 آرايـش  .گيـرد  مـي  بر سالح داويت مانند ”دقيقا نيز رستم كه است توجه جالب نيز امر

  .باشد مي جالل كره آالت زيور شبيه نيز او اسب
 داسـتان  مـورد  دو هر در ستم و ظلم به نسبت قهرمانان تنفر بيان براي گويندگان

 حماسه در داويت كه است واضح .كنند مي ذكر خاص بنوي را ياتچيانمال ديدگي زيان
  .است برخوردار سزادهي ويژگي چنين از ساسون دالوران

 داويت كه كند مي رفتار چنان بيگانه باجگيران با نيز زال رستم داستان در رستم
  .كند مي ميخ پيشانيشان بر كشيده را باجيگيرها دندانهاي نيز او .است نموده عمل

 بـا  ”كـامال  شـده  بيـان  زال رستم داستان در كه دشمن پادشاه عليه بر رستم جنگ
 احـساس  دشمن بيشمار سپاه مشاهده با نيز اينجا در قهرمان .دارد هماهنگي ارمني حماسه
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 شـتافته  كـارزار  بـه  اسـبش  ترغيـب  و تشويق به ولي كند مي قاطعيت عدم و بيم و ترس
  .يدنما مي تكرار را داويت هاي دالوري

 گلـه  و سـهراب  كودكانه هاي شيطنت كه شويم مي متوجه مقايسات اين به نظر
 مي آگاه مادرش از سهراب“، ”دار پيرمزرعه نفرين و سهراب شكار“ ،”شهروندان مندي
 ارمنـي  مردمي قهرمانانه حماسه نتيجه در نيز قطعات ساير و ”است پدرش رستم كه شود
  .اند شده ابداع

 يـك  در و باشـد  مـي  سـهراب  فرزند اعمال و زندگي به مربوط كه ”برزو“ قطعه
 .دارد قـرار  شـاهنامه  بـا  دورادوري پيوند در و است موجود داستان اين ها روايت رشته

 از نيــز زال رســتم داســتان از بخــش ايــن كــه كننــد مــي گمــان پژوهــشگران از برخــي
 حماسـي  منظومـه  و اسـت  شـده  فتـه گر عاريت به اللفظي تحت بطور پارسي ”برزونامه“

  .است شده سروده فردوسي شاهنامه از الهام با اخير
 دالوران حماسـه  تاثير كه است چنين امر واقعيت .است دشوار نظريه اين اثبات

 رسـتم  داسـتان  در مـا  بنظر .است برزونامه منظومه از بيشتر ”برزو“ قطعه روي بر ساسون
 بعهـده  دالوران حماسـه  در ”كوچـك  مهـر “ كه ندك مي ايفا را نقشي همان ”برزو“ زال،
 چنـد  در گوينـدگان  .مـوارد  تمـام  در نـه  آنهـم  و اسـت  نامهايشان در تنها اختالف .دارد

 از ايـن “ :گوينـد  مـي  يـا  و نامنـد  مـي  مهـر  داستان ”مستقيما را برزو داستان اين روايت
  .”است ساسون دالوران

 و داويـت  ارزنده جانشين او .باشد مي جديد شرايط مولود نيز مهر شبيه برزوي
 سـايرين  و سـلمان  سنديان و افراسيابها مصر، ملوك ديگر بار آنها از پس كه است رستم
  .كردند مي ناراحت را پير زر زال و ”انداز طنين هوان“تاخته ارمنيان و ايرانيان بر

 مهـر  بـه  انـداز  طنـين  هـوان  ارسالي نامه اين با ساسون دالوران در مذكرو بخش
 ساسـون  شـهر  بـه  شـجاعانه  هستند، خويشاوند پسران گزبادين و مهر“ :گردد مي مستدل
  .”برسي تا بيا و برخيز نيست، من توان در پيروزي و اند آمده

  :يابيم مي نيز زال نزد در را نگراني همين
 بـرزو  :كرد مي اطالح و بود رفته )آرايشگاه( خانه دالك به زال پادشاه يكروز“

 بـه  زال پادشاه چشم كه همين :كرد مي گردش گرفته هوان عمويش دامان از كه ديد را
  :گفت برزو نگو، ديگر كه كشيد آهي چنان افتاد برزو

  .بكشي؟ آه بايد چرا ام زنده من كه زماني پادشاها-
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 بنـد  در“ در .آمـد  بيـادم  پـدرت  افتـاده  تـو  بـه  چـشمم  وقتـي  فرزند اي گفت،-
 بـاج  توانـست  نمـي  پـدرت  از غيـر  هـيچكس  بـود  خانه شش و شصت و سيصد ”پوالدي
  .”داد قرار تاثير تحت مرا تو غم ديدم، ترا حاال .بگيرد

 تحـت  قهرمـان  دو هـر  كـه  شـود  نمي اخذ نتيجه اين مذكور قولهاي نقل از البته
 امـر  ايـن  تنهـا  آنـان  كـردار  در .اند كرده كار روش يك به آشكارا يكسان عوامل تأثير

 را دسـت  دور حتي و همسايه مردمان بلكه خود دممر تنها نه آنها دوي هر است مشترك
 آدمخـوار  پيـر  برابـر  در كـه  اسـت  آگـاهي  اين با مٍهِر ”مثال .ببينند آزاد خواهند مي نيز

 پهلـوان  و بـاجگيران  ديـو،  بـا  ترتيب بدين نيز برزو جنگد، مي بغداد كوپ ديو و حلب
  .پردازد مي ستيز به ديگران و داغ قره پادشاه قطران

 بـر  ساسـون  دالوران تـأثير  كه دهند مي نشان ناپذير انكار بطور مطالب اين تمام
 كه نيست معني بدان اين ليكن .است چشمگيرتر شاهنامه تأثير از زال رستم داستان روي
 در واقـع  در .نـدارد  قـرار  آن مـوازات  بـه  بـوده  محـروم  شـاهنامه  هاي موتيف از بكلي

 مي بياد را شاهنامه مترادف هاي بخش هك دارد وجود قطعاتي داستان روايات از بسياري
 يـك  تأثير زيرا بدانيم عاريتي و اكتساب ”كال را داستان كه شود نمي باعث ليكن آورد

 مـي  يافـت  نيز مردمان ساير هاي حماسه در آساني به كه ماند مي بجا دست دور انعكاس
 هـايي  ونـه نم جملـه  از پـسرش  با داويت تن به تن جنگ ساسون، دالوران در ”مثال .شود
 و مورومتس اميليا پارسي، زروان و اهورامزاد يوناني، كرونوس و زئوس ميان كه است

 سـاير  هـاي  حماسـه  فرزندان و پدر ميان و كرتونسلتي و كليزامور روسي، سوكولنيك
 روايـت  مبـارزه  امـر  ايـن  كـه  شود مي متذكر اوربلي هوسپ .است موجود نيز مردمان
 و پذيرفتند مي جديدي نقش نيك خدايان كه زماني نييع است باستان هاي سده از شده
 نمـي  روي هـا  حماسـه  تمـام  در دگرديسي اين ليكن .گشتند مي مبدل بد خدايان به گاه
 بـه  جنـگ  ايـن  ولي كنند مي تن به تن جنگ مهر و داويت  ارمني، حماسه در ”مثال .دهد
 .شناسـند  مـي  بـاز  را همديگر پسر و پدر بلكه شود نمي منجر طرفين از يكي شدن كشته
 سـهراب  و رسـتم  تن به تن جنگ زال و رستم داستان روايات از يكي در كه است جالب
  .آورد مي بجا را فرزندش پدر و دارد پاياني چنين نيز

 جنـگ  آنهـا  بد كه هست نيز هايي نمونه زال رستم داستان روايات رشته يك در
 در لـيكن  .پـذيرد  مـي  پايان شتهنگا فردوسي كه اي بگونه ”دقيقا فرزند و پدر تن به تن
  .شاهنامه تا خورد مي بچشم بيشتر ارمني باستاني سنتي فكر تأثير نيز مورد اين

 تـوان  مـي  ساسوني داويت و رستم داستان ميان معنوي بسيار تشابهات به توجه با
 در ايرانـي،  اصيل حماسه از برخورداري با رستم داستان ارمني روايات كه گرفت نتيجه



  ٣٤

 گـشته  ابداع سلجوقي تركان تسلط دوره ارمنيان احوال و اوضاع و شرايط با و نارمنستا
 سـبك  از اينهـا  .اسـت  شده گر جلوه ارمني مردم حماسي داستان بصورت زمان مرور با

 مبـرا  شـاهنامه  مخـصوص  بزمـي  تمـايالت  انفرادي، تاكيدي هاي مشخصه ابداعي، هاي
 شـرايط  بـا  گـشته  عجـين  ساسـون  راندالو حماسه و ارمني مردم حماسي خطوط با بوده
 كه دهند مي نشان زال رستم داستان ارمني روايات .اند شده پرورده آنان زماني و تاريخ

 شـدن  خويشاوند با كه اند گشته صميمي چنان ارمنيان مكاني شرايط در ايراني قهرمانان
 منـستان ار اسـتقالل  جنگهـاي  در آنـان  همـراه  ساسون دالوران ارمني حماسه قهرمانان با

  .اند جسته شركت
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  شاهنامه در ارمنيان -4
 دو ملـي  هـاي  حماسه چه و تاريخ هاي عرصه در چه ارمنيان و ايرانيان مناسبات

 .نمـود  مشاهده فردوسي شاهنامه در توان مي را مناسبات اين انعكاس و است بوده طرفه
 مـي  ريخيتـا  چـه  و حماسـي  ديدگاه از چه هنري -ادبي شاهكار و يادگار يك شاهنامه
 هـاي  رويـه  در توان مي را ارمنيان نام تاريخ، ديدگاه از بويژه جاودانه اثر اين در :باشد

 هاي آگاهي باره در كه افرادي نخستين شد اشاره پيشتر كه همانگونه .يافت آن مختلف
 .باشـند  مـي  آجاريـان  .ه و ساروخان .آ اند، نموده پژوهش ارمنيان از فردوسي شاهنامه
 انـد  نـشده  موفـق  بنـابراين  انـد  نداشـته  اختيـار  در را شاهنامه كامل متن انآن چون ليكن

  .دهند انجام نظر نقطه اين از كاملي و جامع بررسي
 نـزد  كـه  گويد مي سخن ارمنياني باره در كيخسرو به مربوط فصل در فردوسي

  :خواهند مي ياري او از و كنند مي شكايت تورانيان دست از آمده ايران شاهنشاه
  

  خسرو از ارمانيان خواهي ددا
  آراستن ساخت نو ساز جهان  خواستن بكين آمد كيخسرو چو
 و تخـت  آن شـد  گـم  زمين توران ز

  گاه
  شاه تخت بر بخورشيد بيĤمد

  مهر برافگند بر آزادگان بر  سپهر ايران شاه با بپيوست
  بشست را خود روي وفا باب  نخست از بود كه شد چنان زمانه

  خواب جاي ازو خردمند نسازد  آب گذشتب يكبار كه بجويي
  خواست باز همي سياوش كين كه  راست گشت برو بهره دو زگيتي

  ياد كرد همي لشكر زگردان  شاد يكروز بنشست بگماز به
  كاله گوهر ز بر بسر نهاده  شاه گاه بياراسته بديبا
  چنگ آواي بر داده گوش دلو  بچنگ مي پر ياقوت جام يكي

  گستهم با كاوس فريبرز  بهم مشبرا نشسته بزرگان
  نيو شاپور و ميالد گرگين چو  گيو و فرهاد و كشواد گودرز چو
  زن رزم بيژن چون و خراد چو  شكن لشكر توس نوذران شه
  پرست خسرو پهلوانان همه  بدست خسرواني باده همه
  نسترن دسته اندرون بپيش  يمن عقيق چون قدح اندر مي
  ساي مشك سمن بر زلفشان سر  بپاي خسرو پيش چهرگان پري
  بار ساالر پيش در بسته كمر  نگار و رنگ و بوي بزمگه همه
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  هوشيار شد ساالر بنزديك  دار پرده يكي آمد در پرده ز
  ايرانيان و توران مرز سر  ارمانيان اند بپاي در بر كه
  خواه داد آمده دراز راه ز  شاه نزديك خواهند راه همه
  تفت خراميد خسرو بدگاه  فتر بشنيد هشيار ساالر چه

  سزيد چون آوردشان اندر بپيش  گزيد فرمان و بشنيد آنچه بگفت
  خواه فرياد و گريان و غريوان  شاه بفرمان يكسر برفتند
  اوي پيش كنان زاري سپردند  بروي را زمين و دست كرده بكش
  سزي را زندگي جاودان خود كه  زي جاويد پيروز شاه اي كه
  تور آنسوش ز و سو  ازين ايران كه  دور ستيم دآم بداد شهري ز

  پيام خسرو نزد زارمانيان  نام خوانند ارمانش خوان كجا
  بدان بر دسترس كشوري بهر  جاودان تا شاه بزي انوشه
  يار شهر بهر باشي تو بد زهر  شهريار توئي كشور هفت بهر
  بالست بر بما ازيشان روي بيك  ماست شهر در توران مرز سر

  بود انديشه بيشه آن از را ما كه  بود بيشه يكي ايران شهر سوي
  دار ميوه همه برآور درخت  كار و كشت اندرون بدو مايه چه

  ما داد بده ايران شاه ايا  ما بنياد و بود ما چراگاه
  جويبار و بيشه همه آن گرفت  شمار از فزون اكنون آمد گراز

  ستوه ازيشان نارما شهر شده  كوه همچو بتن پيالن چو بدندان
  برگزند بما ازيشان مايه چه  كشتمند همان و چارپاي همان

  شاد كردند نيمه بدو بدندان  ياد نداريم كشته كه درختان
  بخت برگشت بيكبار مان مگر  سخت سنگ شان بدندان نيايد
  شاه بپيچيد اندر دل بدرد  خواه فرياد گفتار بشنيد چو

  كرد آواز نكشگرد بگردان  بدرد خسرو بخشود بريشان
  انجمن بر نام همي جويد كه  من مردان و نامداران اي كه
  نبرد بننگ و بزرگ بنام  خورد خوك بيشه آن سوي شود
  دريغ گوهر و گنج ازو ندارم  بتيغ گرازان آن سر ببرَد
  پيشگاه در گنجور بنهاد كه  شاه بفرمود زرين خوان يكي
  آميختندبر بديگر يك همه  ريختند برو گوهر گونه زهر
  نام كاوس داغ برو نهاده  لگام زرين آوريدند اسپ ده

  خواستند نامور انجمن از پس  بياراستند رومي بديباي
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  آفرين با پهلوانان اي كه  زمين شهريار پس گفت چنين
  خويش گنج من گنج كند وزآنيس  خويش رنج من بĤرزوي جويد كه

  ادنژ فرخ كيو بيژن مگر  نداد پاسخ هيچ انجمن از كس
  خداي آفرين كرد شاه ابر  پاي پيش گوان ميان از نهاد
  تو فران باد روا بگيتي  تو ايوان و گاه بود خرم كه
  خويش جان و تن دارم تو بهر ز  پيش كار برين بفرمان آيم من
  گران آمد كارش آن و كرد نگه  كران از گيو گفت چنين بيژن چو

  را راه يآنگه نمود ببيژن  را شاه مر كرد آفرين نخست
  چراست گماني اين خود بنيروي  چراست جواني اين گفت بفرزند
  هنر نگيرد آزمايش ابي  گهر با بود دانا چه از جوان

  چشيد ببايد تلخي و شور زهر  كشيد بايد گونه هر نيك و بد
  آبروي مبر خيره شاه بر  مپوي نرفتي هرگز كه براهي

  بخت يدارب هشيار جوانمرد  سخت آشفت بر پس پدر گفت ز
  مبر گماني بسستي من بر تو  پيروزگر شاه كاي گفت چنين
  پير بانديشه ليكن و جوانم  پذير اندر من از گفتها اين تو
  شكن لشكر گيو بيژن مهم  زتن بگسالنم خوكرا سر
  داد فرمانش و كرد آفرين برو  شاد شاه شد گفت چنين بيژن چو
  سپر هابدي بپيش هميشه  هنر پر اي كه خسرو گفت بدو

  بود سبكسر بترسد زدشمن  بود قوكهتر چون كجا كسيرا
  رهي نداند و جوان بيژن كه  آنگهي گفت ميالد بگرگين

  يارمند هم و باش راهبر همش  بند آب سر تا برو او با تو
  
 گرازان سوي از كه خساراتي به راجع نگراني با ارمني نمايندگان فصل همين در

 آنـان  با نيز شاه .خواهند مي كمك ايران شاه از آمده ردوا سرزمينشان به توران وحشي
 ارمنـي  ملت به ياري براي را گرگين و بيژن دالورانش از تن دو كرده همدردي احساس

  :دارد مي گسيل ارمنستان به
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  گرازان بجنگ بيژن رفتن
  
  كاله سر بر بنهاد و بست كمر  براه بيژن سنجيد پس زان و

  را فرياد همزور و هماورد  را ميالد گرگين بيĤورد
  دراز براه گردن بنخجير  باز و بوز با شاه در از برفت

  كنان بر زتن آهو و سرگور  افگنان كفك پيل چون هميرفت
  گرم داغ از پر دل و بر دريده  غرم دشت همه يوزان چنگال ز

  بند ديو طهمورث چه بيژن چه  كمند خم گور گردن همه
  خون برگ سمن بر هوا از چگان  اندرون باز بچنگال تذروان
  پنداشتند باغ را دشت همه  بگذاشتند راه همه برينسان

  زخشم بروبر خونش بجوشيد  چشم برافگند بيشه بيژن چو
  زين بور بر نهادست بيژن كه  ازين آگاه نه گرازان گرازان
  زود بيشه لب بر آمدند فرود  بود بيشه آن كه آنجا رسيدند
  سوختند همي هيزم و نشستند  ندآفروخت آتش هولناك يكي
  گران گور ماده يك گرفتند  زمان آن داشتند مي خيك يكي

  شراب راي كردند و بخوردند  كباب آتش بر يكسر بگردند
  شادمان دگر با يك ببودند  زمان آن دست باده بر كشادند

  خواب جاي نيك گرگين كرد طلب  شراب پر تن دو هر بر چهره شد چو
  ايست به زماني برادر اي مخسپ  نيست خواب امر بيژن گفت بدو
  كنيم غم بي رنج ازين شاه دل  كنيم محكم كار بيشتر تا كه
  آبگير آن بنزديك تا رو تو  بتير آيم اند گراز با من چو

  هوش آر بجاي و گرز دار بر تو  خروش خيزد بيشه از كه بدانگه
  جدا كن سرش تن از زخم بيك  رها بيابد چنگم ز كو آن هر

  نو شاه با بود اين نه پيمان كه  گو گرگين گفت چنين ببيژن
  كمر را رزمگه اين مر بستي تو  زر و سيم و گوهر برداشتي تو

  جايگاه بنمايمت كه ان بجز  مخواه يارمندي اين من از كنون
  شد تيره برو كيتي كه گفتي تو  شد خيره سخن اين شنيد بيژن چو

  دلير مرد كرد بزه كمانرا  شير بكردار شد درون ببيشه
  درخت برگ ريخت فرو باران چو  سخت بغريد بهاران رعد چو

  بدست آبداده خنجر يكي  مست پيل چون خوك پي از برفت
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  برانداختند بدندان زمينرا  تاختند او سوي جنگرا همه
  سوختند همي گيتي كه گفتي تو  افروختند آتش همي دندان ز

  بيژنا بر دبدي را زره  اهريمنا جو برآمد گرازي
  درخت بر دندانشرا سود همي  سخت سنگ بر پوالد سوهان چو
  مرغزار آن از دود آمدهمي بر  كارزار آتش انگيختند بر
  پيكرش پيلتن شد نيم بدو  سرش ميان بر خنجري بزد
  سير جنگ از دل خسته تيغ از تن  دلير ددان آن شدند روبه چو

  ببست كشسر شبرنگ تفتراك  پست ببريد بخنجر سرانشان
  آورد براه تنانشان بي سر  آورد شاه نزد دندانشان كه

  سر كرده جدا جنگي زخوكان  هنر نمايد ايران بگردان
  ستوه كشيدن از گاوميش شده  گوه چو يك هر برافكند بگردون

    
 شـشم  سـده  بـه  مربـوط  ارمنيـان  مورد در فردوسي اطالعات نخستين اعظم بخش

 و .)م428( بـود  شـده  منقـرض  ارمنـي  اشـكانيان  متحكو كه زماني يعني است ميالدي
 .بـود  آمـده  در بيـزانس  و ايـران  حاكميت تحت داده دست از را خود استقالل ارمنستان
 بـا  و رسـيد  تخـت  و تـاج  بـه  دوم بار براي .)م489 -531( ايران شاه قباد كي كه زماني
  .رفت انيانيون جنگ به شد برخوردار آنان هاي ياري از و بست صلح پيمان ارمنيان

 و ارمنـي  مـشترك  سـپاه  راس در ايـران  شـاه  قبـاد  ارمنـي،  تاريخي منابع مطابق
 ارمنـي  يا( غربي ارمنستان پايتخت )تركيه در كنوني ارزروم شهر( كارين شهر پارسي،
 آن ساكنان و نمود اشغال را آمد شهر خونين نبرد از پس آنگاه كرد، تصرف را )بيزانس

 اثـر  در و نمانـد  پايـدار  طوالني مدت قباد هاي پيروزي حال اين با .گذراند تيغ دم از را
 و داد دســت از را شــام و رودان ميــان شــده نــشيني عقــب بــه مجبــور يونانيــان حمــالت
 ايـن  مقصر را ماميكنيان وارد ارمنستان مرزبان قباد .درآمد آنان تصرف به نيز ارمنستان
 منصوب را )518-548( گنوني مژژ جايش به و عزل مقامش از را او دانسته ها شكست
  .بود شده پيروز ارمنستان بر مهاجم هاي هون بر او آنكه بويژه نمود،

 او، نوشـته  بـه  .كنـد  مـي  صحبت خالصه بسيار رويدادها اين مورد در فردوسي
 خـاك  از تلي به را كشور آن برده روم به را خود ارتش و برآمد نظامي تدارك در قباد
 يكـي  شـدند  او تـسليم  روم در شـهر  دو كـه  كنـد  مي اضافه همچنين .ساخت بدل خار و

 ).نپرگرد( فارقين ديگري و )آمد شهر( هنديا
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  سترگ و دلير شد كودكي يكي  بزرگ كسري گشت تا بدينگونه
  را برومند شاخ تازه چنان  را فرزند داد بفرهنگيان

  برفراخت مهي كاله بگردون  بساخت توران و ايران كار همه
  موم مهره يك چو را او بوم آن شد  بروم لشكر ربياو پس وزان
  دوشارسان زينهار خواست ازو  برخارسان و بوم آن از كرد همي
  دين بنهاد و زند بياموختشان  فارقين دگر و هنديا يكي
  سده جشن و نوروز و مهر همان  آتشكده مرز آن نهادند

  )نشستن تخت بر باز و نوشيروان زادن از آگاهي و هيتال از قباد بازگشتن :409 ص(
  

 )531 -576( انوشـيروان  خسرو زمان در ايرانيان و ارمنيان مناسبات مورد در فردوسي
 مهـم  بـسيار  رويـدادهاي  گرفتن ناديده با او .دهد مي ارائه كمي بسيار مطلب قباد فرزند
 شورش جديد، انطاكيه بنياد آنجا، تصرف و شام به انوشيروان كشي لشكر مورد در تنها
 تركـان  پادشاهي جديد سلسله سلطان با ايران شاه مذاكرات زاد، نوش شاهزاده گمر و
 در او .گويـد  مـي  سـخن  رويـدادها  ديگـر  و شطرنج اختراع دوستانه، پيوندهاي ايجاد و

 ارمنـستان  آن اصـلي  انگيـزه  و بـود  شده شروع .م571 از كه يونان و ايران جنگ مورد
 591 سـال  تـا  ”مجـددا  و متوقـف  بـار  چند جنگ اين .است نكرده يادداشت مطلبي بود
 بسته طرفين ميان صلحي پيمان زمان اين در .رسيد پايان به ايران شكست با و يافت ادامه
  .گرديد خود دوم تقسيم متحمل ارمنستان آن مطابق كه شد

 داشـت  اطالع ايران و بيزانس ميان ارمنستان تقسيم مورد در فردوسي دانيم مي كه چنان
 قلمـرو  انوشـيروان  كـه  شده يادآور بلكه است نكرده بيان زيادي مطلب وردم اين در اما

  :داشت قرار دوم بخش جزو ارمنستان كه كرد تقسيم بخش چهار به را خود حكومت
  براند سراسر گيتي سخنهاي  بخواند را دانندگان شهنشاه
  شهر آباد كرد نامزد ورو  بهر چار بر ببخشيد را جهان

  كرد شاد بدو نامداران دل  كرد ياد آن از خراسان نخستين
  مهان جاي و بزرگان نهاد  اصفهان و قم بد زو بهره دگر
  آزادگان نهادند بخشش كه  آبادگان آذر اي بهره آن وز
  گيل بوم جزو دانا بپيمود  اردبيل در تا ارمينيه وز

  باختر تا بود ورا خاور ز  خزر مرز و اهواز و پارس سوم
 خراج كردن تدبير و بهر چهار به را خود پادشاهي رواننوشي كردن بخش :415 ص(

  )را



  ٤١

 مربوط بخش در ارمنستان از انوشيروان، به مربوط داستان ارائه هنگام فردوسي
  :كند مي ياد آنجا از بازگشت و شام به شاه پيروزمندانه كشي لشكر به

  وراو آوا روئينه زخم -شنيدند  دم گاو ناله آنجايكه وز
  بماند روزگاري و آمد بشام  براند شگرل بيدار جهاندار
  گاه و تاج و برده و بدره همان  سپاه و سالح چندان بياورد

  درم بدرهاي از و پيالن ز  خم داد همي زمين پشت كه
  جاي بسپرد بهرام بشيري  راي آمدش رفتن چون مرز آن از

  بماه و بروز سستي هيچ مكن  بخواه قيصر باژ كاين گفت بدو
  آفرين شهريار بر هميخواند  زمين روي شيروي ببوسيد

  درخت كياني اين زرد داد مگر  بخت پيروز و باش دل بيدار كه
  سپاه و درفش آمد ارمن سوي  شاه زدرگاه آمد بر تبيره

  )ساد و باژ با نوشيروان نزد قيصر پيغام ،421 ص(
 جانـشين  و بـزرگ  پـسر  و هرمـز  زمامداري زمان در ارمنيان و ايرانيان مناسبات

 نيـز  اينجـا  در فردوسـي  امـا  داشـت  پررونقـي  مرحلـه  انوشيروان خسرو )590-579((
 كـه  كـرده  ياد او .است گرفته ناديده را مهم رويداهاي رشته يك شده ياد مورد همانند
 ادامـه  هرمزد زمان در زمين مشرق تركان هاي لشكركشي و بيزانس و ايران هاي جنگ
 در او بـود  داده انجـام  تركـان  برابر در اي مندانهپيروز جنگهاي چوبين بهرام و اند يافته
 بـاره  در فردوسي .دارد مطالبي هرمزد عليه بر پارس شاهزادگان و اميران شورش مورد

 نمـي  سـخن  بازگـشتش  و سـامان  آن در او شكـست  و قفقـاز  به چوبين بهرام لشكركشي
 در كه شديدي خسارات و باليا و بيزانس با هرمزد جنگ باره در  ”مفصال آن بجاي گويد
  :شود مي يادآور بود شده تحميل ارمنستان بر جنگ اين اثر

  بوم آورده اندر بزير لشگر ز  روم ز بيامد قيصر سوي آن وز
  نامدار و آور جنگ سواران  هزار صد روميان از بود سپه
  نوان قيصر بود او نام از كه  نوشيروان بگرفت كه شهري ز

  مهتري نامور ناندرو بپيش  لشگري كشوري زهر بيامد
  بر و بوم همه شد سيه ايشان كز  خزر راه ز بيامد سپاهي

  بود خويش لشگر با و گنج ابا  بود پيش در گرد اي جهانديده
  خيل خيل شد پراكنده سپاهي  اردبيل در تا ارمينيه از
  شمار از فزون بيامد سپاهي  گذار نيزه سواران دشت ز

  نو فرازان گردن و سواران  پيشرو شان عمر چون و عباس چو



  ٤٢

  بجست ايشان باژ همي هرمزد كه  رست و بوم آن شد ويران تاراج ز
  )وزيران با او كردن سگالش و هرمز بجنگ كشور هر از لشگر آمدن گرد :458 ص(

 كـشور  مخـاطرات  احـساس  بـا  هرمـزد  چگونـه  كـه  كنـد  مـي  روايت فردوسي
 نخست .پردازد مي رايزني به نآنا با آورده هم گرد را پيران و مغان بزرگان، و خبرگان
 مـدتي  بيايـد،  جنـگ  بـه  اگـر  خـزر  سـپاه “ كـه  شود مي متذكر و گويد مي سخن وزير

 را تازيـان  حيثيـت  نـابودي  بـن  از و يونانيـان  با مذاكره لذا و نخواهديافت دوام طوالني
  .”داند مي ناپذير اجتناب

 سـاوه  يـران ا خطرناك دشمن كه سازد متقاعد را هرمز شاه كند مي تالش وزير
 كـه  وقتـي « :گويـد  مـي  او .ساخت او متوجه بايد نيز را ضربه اولين و است تركان شاه

 بـه  جهـان  شـاه  اگر .كرد عجله بايد آيند مي ما جنگ به و گذرند مي جيحون از تركان
  .»ديد خواهد فراوان اندوه و غم چين تركان از ندهد، فرا گوش خرد و پند

 مـي  را مغـان  رئـيس  توصـيه  و كـاردان  وزيـر  سـخنان  هرمزد شاهنامه، اساس بر
 صلح بيزانس قيصر با او .دهد مي جنگ براي وآمادگي سپاه تدارك به دستور و پذيرد
 ضـربه  سپس و دهد نجات خزران يوغ از را ارمنستان نخست گيرد مي تصميم و كند مي
  :نمايد ترك شاه سپاه متوجه را خود هاي

  راه گرفتندبر خزر سپاه  سپاه در بارمينيه آمد چو
  چيز بسيار مرز از گرفتند  نيز بكشتند فراوان ايشاه از

  كامدند آنجايگه از برفتند  شدند بسته شنيدند چون عرب
  )وزيران با او كردن سگالش و هرمز جنگ به كشور هر از لشكر آمدن گرد ،458 ص(

-628(پرويـز  خـسرو  به مربوط فصل در ارمنيان و ارمنستان مورد در فردوسي
 آمـده  چنـين  ارمني تاريخي منابع در .دهد مي اطالعاتي هرمزد فرزند و جانشين  )590
 بهـرام  رهبـري  بـه  اميـران  و بزرگـان  هرمـزد،  شـاه  دورانديشانه غير سياست دليل به كه

 و تـاج  نجات براي شاه زن برادران بندوي و گستهم .كنند مي شورش برابرش در چوبين
 فرزنـد  او جـاي  بـه  و كـشند  مـي  سـپس  و ننـد ك مـي  كور ابتدا را هرمزد ساساني تخت

 توانـد  نمـي  شورشـيان  مقابـل  در نيـز  او .كننـد  مـي  جانشين را پرويز خسرو خردسالش
 آنجـا  از و گريزد مي بيزانس مرزهاي سوي به بندوي و گستهم با همراه و كند مقاومت

 كمك طلب او از و فرستند مي بيزانس االصل ارمني قيصر ) موريق( موريك به اي نامه
 تـا  را ارمـن  كـشور  و نـصيبين  شـهر  تـا  شـام  نـواحي  عـوض  در دهد مي قول و كند مي

 بـه  را تفلـيس  شـهر  تـا  گرجـستان  اعظـم  بخـش    بزنوني، درياچه و دوين شهر و آرارات
  .بسپارد يونانيان



  ٤٣

 نرسـس  و ارمني پاتريك هونان اختيار در سپاهي خسرو نامه دريافت با موريك
 سـپاه  بـا  دهـد  مي فرمان نيز ماميكنيان موشغ به و دهد مي قرار آشور ارمني استراتالت

  .بشتابد خسرو ياري به ارمني
 بـه  خطـاب  اي نامـه  در درنـگ  بـي  رويدادها، اين از يافتن اطالع با چوبين بهرام

 مـي  قـول  و بجنگنـد  خسرو برابر در و بپيوندد او سپاه به تا خواهد مي ارمنيان از موشغ
 را ارمنـستان  پاساخته بر را ارمنستان پادشاهي ”خصاش خود پيروزي صورت در كه دهد
  .دهد مي قرار ارمنيان اختيار در قديم مرزهاي با

 مانـده  يـاور  و يـار  بـي  نيـز  او و دهنـد  مـي  منفـي  پاسخ چوبين بهرام به ارمنيان
  .شود مي كشته خورده شكست

 و دارد اطــالع بـود  داده رخ هرمـزد  برابـر  در كـه  شورشـي  مـورد  در فردوسـي 
 شخصي اعزامي و بغداد در بندوي و گستهم بدست هرمزد شدن كور به مربوط اتجزئي
 خسرو و كند اشتغال را پدر شاهي تخت او اينكه براي كند مي بيان را پرويز خسرو نزد

 جـزو  زير ارمنستان از سريع لشكر چند« كه كند مي حركت سپاهي با شتابان نيز پرويز
  :»بود آن
  زراه آمد بر آتش بكردار  اهسپ با دل داغ زمان اندر هم

  سر زنده يا بهرام جهانگير  پيشتر رسد وي كز بترسيد
  فيل فيل نامور تا رفت همي  اردبيل و بردغ از بد سپاهي

  پورشاه با باد چون تافت همي  سپاه چندي نيز ارمنينيه از
  )نشستن تخت بر و هرمزد شدن كور از خسرو شدن آگاه :فصل ،473 صفحه(

 خسرو كه شود مي مطلع چوبين بهرام وقتي كه كند مي تعريف هآنگا فردوسي
 بـه  نهـروان  رود نزديكـي  در سـپاه  دو .تازد مي او به سپاهش با شده پدر جانشين پرويز

 قـوي  دشمن كه يابد مي آگاهي جاسوسان كمك به اينجا در خسرو .رسند مي يكديگر
 جـزو  نيـز  ارمنـستان  سـپهبد ا آنـديان  كه نشيند مي مشورت به بزرگانش با لذا و است تر

  .بود آنان
  آرمانيان و ارمينيه ار سپهبد  انديان چون و شاپور گردوي چو

  ساز رزم و فرزانه بزرگان  از بر ايران شه با نشستند
  )خسرو بجنگ كشيدن لشگر و هرمز شدن كور از بهرام آگاهي :474 ص(

 بهـرام  سـت د از زرنگـي  بـا  كه كند مي تعريف بندوي مورد در فردوسي آنگاه
 موشـغ  نـزد  ارمنستان به و گيرد مي پيش در را اردبيل ه را دوستانش همراه يافته رهايي

  :رسد مي شده، ياد آن   از موسيل صورت به شاهنامه در كه ماميكنيان



  ٤٤

  راه گرفتند بر دمان باد چو  سپاه اندك و بندوي روي آن وز
  ارمني بد موسيل كه بجايي  بروني بد كه كس هر برد همي
  زده جايي ديدند پرده سرا  ده و راه و آب بسي بيابان
  خوردني هم يافت روان آب هم  ارمني بد موسيل كرد نگه

  )بندوي ستن دگر چوبينه بهرام كشتن در سياوش بهرام با بندوي چاره :482 ص(
 از پـس  و گيـرد  مـي  قـرار  حمايـت  مورد ارمنستان در بندوي شاهنامه، اساس بر
  :گويد مي او به موشغ وقايع، تعريف

  بنو نو ترا آيد آگاهي كه  مرو ايدر از موسيل گفت بدو
  نبرد يا كند نو آشتي همه  كرد چه خسرو آباد روم در كه
  بخواند خود ياراي آندشت در  براند زانجا بندوي بشنيد چو

  )بندوي گريختن و چوبينه بهرام كشتن در سياوش بهرام با بندوي چاره :482 ص(
 قيـصر  از كمكـي  سـپاه  دريافـت  بـا  خـسروپرويز  كه كند مي تعريف فردوسي

 بـه  را موشغ شاه .گردد مي روبرو ماميكنيان موشغ با و شود مي ارمنستان راهي بيزانس،
 كنـي،  نمـي  دوستي پرسش موشغ از چرا“ :گويد مي بندوي كه وقتي اما آورد، نمي جا

 اسـت،  نخوابيـده  بـاد آ خـاك  وجب يك روي او رفتي، يونان به ايران از كه وقتي زيرا
 سـپاهيان،  همراهش و است بوده او كاخ نمد و چادر بوده، او مسكن بيابان در چادر يك
 پرويز خسرو آنگاه ،”بود تو انتظار چشم و دارد بسيار پول و گنج  قدرت، و برگ و زين
 سـعي  بايـد « :كـرد  خواهـد  جبران خوبي به را او زحمات كه دهد مي اطمينان موشغ به

 نـام  رسـاند،  خـواهم  آرزوهايت به ترا باشند، بختي نيك با توام عمرت هايروز كه كنم
  .”داد خواهم قرار بزرگان همه باالتراز ترا

 خواهـد  مـي  او از موشـغ،  هـاي  فـداكاري  باديـدن  ايران شاه فردوسي، گفته به
  .”گردد مي آذرگشسپ پرستشگاه راهي سپس شود اسب سوار

 سـردار  موشـغ  بـه  اطمينـان  بـا  پرويز خسرو كه كند مي تعريف آنگاه فردوسي
 در او فرمانـدهي  بـه  را آنهـا  از يكـي  و كند مي تقسيم بخش سه به را خود ارتش ارمني،
  .دهد مي قرار چپ جناح

  سپاه يكسر گرفتند دل همه  قلبگاه ن بياراست خسرو چو
  بود جهانجوي و دلير و گرد كه  بود گردوي دار ميمنه ورا

  اهريمني تيغ و جوشن ااب  ارمني نامدار چپش بدست
  ميان بسته ننگ پر جنگ آن بر  انديان چون و شاپور و سبنسار
  )خسرو خوردن شكست و چوبينه بهرام با خسرو دوم رزم :489 ص(



  ٤٥

 تنگنـا  دچار جنگ در ماميكنيان موشغ وقتي كه كند مي تعريف فردوسي سپس
 بـه  خواهـد  مـي  او از و فرسـتد  مي شاپور نزد را شخصي درنگ بي ايران شاه شود، مي

  :برساند كمك موشغ
  شاه دليران جنبان جنب شد چو  قلبگاه سوي آمد صف پيش ز

  فريادرس باش را موسيل كه  كس شاپور به خسرو فرستا
  آوردي بمشت روشن بخت مگر  آوريد پشت پشت با و بكوشيد
  )خسرو خوردن شكست و چوبينه بهرام با خسرو رزم ،489 ص(

 و پـردازد  مـي  پرويز خسرو به نسبت موشغ وفاداري به موارد تمام در فردوسي
 موشـغ  كـه  وقتـي  نويـسد،  مـي  چنانكه كند، نمي اي اشاره دو آن روابط تغيير مورد در

 رود مـي  او پيشواز به بندوي همراه است، بازگشته يونان از پرويز خسرو شود مي مطلع
 و بيـايم  بگـذار  و كـن  ديگـر  خوشـبختي  قرين مرا شاها،“ :گويد مي خسرو به خطاب و

 او ركـاب  و پا“ شدن پياده هنگام و ”بستايم را تو جالل و شكوه و زنم تو ركاب به بوسه
  .”بوسد مي را

 نامـه  ايـن  كـه  كند نمي ذكر اما دارد اطالع چوبين بهرام نامه مورد در فردوسي
 نامـه  بهـرام  پرويز، خسرو ورود شنيدن با كه نويسد مي او .شد نوشته ارمنيان به خطاب

 سـردار  نرسـس  فردوسـي  .نويـسد  مـي  آنديان و شاپور گستهم، گردوي، بندوي، به اي
  .كند نمي ياد را آسورستان ارمني

 خـسرو  بـراي  كـه  كنـد  مـي  يـاد  قيصر نامه در ارمنستان از بار آخرين فردوسي
 بـه  پارسـيان  كـه  را مـسيح  صـليب  خواهـد  مي او از قيصر اينجا در .بود فرستاده پرويز

 كـه  كند مي ستايش انوشيروان خسرو از حال عين در و گرداند باز بودند، برده اورشليم
  .بودند كرده اطاعت او از ارمنستان جمله از كشورها از بسياري او همت به

  ميان بر كمر پيشش ببستند  ايرانيان و هندي و تازي ز
  باختر در تا ارمينيه ز  خزر شهر تا چين درياي ز
  تاج و اورند و فر با بزرگان  جچا و سمرقند و ترك و هيتال ز

  اند بوده برگوا آن بر  اند بوده شما كهتران همه
  ))صليب( مسيح خواستن و هديه با خسرو قيصريه نامه 503ص(
 زيبـاروي  و ساسـاني  پرويـز  خـسرو  همـسر  )آنوش( شيرين به راجع شاهنامه در

 فردوسـي  از پـس  شعراي و مورخان از بسياري و دارد وجود زيادي مطالب زمين مشرق
 اشتباه به پارسي و آذربايجاني نويسندگان از گروهي البته .اند كرده قلمداد ارمني را او
 او بـه  راجـع  زيـادي  بـسيار  مطالـب  ارمني منابع در ليكن اند دانسته پارسي و آذري را او
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 شـيرين  منـابع،  ايـن  اسـاس  بـر  .اند شده نوشته فردوسي از قبل آنها بيشتر و دارد وجود
 دربـار  در خـود  كـه  ارمنـي  مورخ سبئوس ”تاريخ“ نظر اين از .است داشته وجود ”واقعا
 اسـت  نوشته شيرين مورد در او .است اهميت حائز داشته، حضور ساساني پرويز خسرو

  .شيرين نام به و خوزستان سرزمين از است مسيحي زيباي بسيار زن يك شاه همسر كه
 مـي  گـواهي  مهم اي چهره وانعن به شيرين وجود مورد در نيز ديگري مورخان

 اواگريـوس،  تئوفـانس،  تـاريخي  منـابع  بـه  توجه با ).اواگريوس تئوفانس، مانند( دهند
 الجهيـز  بـن  عمـر  ابوعثمـان  بـرتلس،  نظريـه  ،”نـام  بـي  آشـور  وقايعنامه“ تئوفيالكتوس،

 و الرسـل  تـاريخ ( طبـري  جريـر  بـن  محمـد  جعفـر  ابـو  ،)”االضداد و المحاصل كتاب“(
 ابـن  نـوح  اعظـم  وزير بلعمي بن محمد توسط( طبري تفسير ترجمه و وسسبئ ،)الملوك
 عـارف  المـي،  جليلـي،  حرمـي،  تـرك،  و ايراني شاعران ،)963 -972(ساماني منصور
 عرفــي بيــگ، ادريــس خليفــي، قاســم، محمــد ميــرزا امــامزاده، احمــد شــاني، چلبــي،
 آسـياي  در مبـرا  شهر اهل شيرين كه شود مي مشخص ديگران و بافقي وحشي  شيرازي،

  .است بوده شاه يك شماره زن و شهبانو بلكه سوگلي نه و بود مسيحي ارمني و صغير
 مـي  شـيرين  باره در كند مي بيان را پرويز خسرو داستان كه فصلي در فردوسي

 مـذهب  پيـرو  و نبوده پارسي شيرين كه شود مي مشخص نيز فردوسي نوشته از .نويسد
 بزرگان كند، ازدواج او با گيرد مي تصميم پرويز خسرو كه هنگامي و است بوده مسيح
  :پردازند مي مخالفت به كار اين با زرتشتي مغان جمله از كشور
  پهلوان چون پور و زنده پدر  جوان و بود باك بي پرويز چون
  بدي جهانبين روشن چو بر او بر  بدي شيرين دوست زمين در ورا

  شهان تراندخ از و خوبان ز  جهان در او جز نبودي پسندش
  روزگار يك بود جدا شيرين ز  شهريار جهان بر شد كه انگه به

  بود بهرام رزم همه كارش كه  بود آرام بي بر جهان بگرد
  )شيرين و پرويز خسرو داستان ،504 ص(

 شـكار  عـزم  بـه  روزي كشور آرامش و دشمنان انداختن بر از پس پرويز خسرو
  :شد آگاه او آمدن از شيرين وقتي رفت، بيرون
  روي كرد گول گلنار و بپوشيد  مشكبوي پيراهن زدر يكي
  بوم زرش و گوهر پيكرش همه  روم ديباي سرخ برش از يكي
  پهلوي گوهر همه نگارش  خسروي افسر نهاد بر سر به
  شادكام نبد جواني روز به  بام به بيامد خرم ايوان از

  )خود مشكوي به فرستادنش و شيرن ديدن و شكار به خسرو رفتن :504 ص(
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 خـود  و خاست پاي به خسرو ديدن محض به  رسيد، بدانجا خسرو تا ماند منتظر و
  :داد نشان او به را

  روزگاركهن آن از گفت همي  سخن شيرين به گويا كرد زبان
  درست گل و نرگس بد بيمار كه  بشست را ارغوان گل نرگس به

  )خود مشكوي هب فرستادنش و شيرين ديدن و شكار به خسرو رفتن :504 ص(
 تـا  گفـت  سـخن  فـراوان  خـودش  بـه  نسبت خسرو توجهي بي و كهن عشق از و

 بـا  شكار از بازگشت از پس و بردند دربار به اورا داد دستور و گريست خسرو كه جايي
 نيـز  زنـدان  در و نمـود  مسموم را قيصر دختر مريم خود رقيب و كرد ازدواج ”رسما او

 .كـرد  خواستگاري او از شيرويه خسرو، مرگ از سپ روز سه و پنجاه بود خسرو همراه
 بـا  و رسـانيد  خـسرو  دخمه به را خود و ساخت آزاد او دست از را خود نيرنگ با شيرين
 خـسرو  دخمـه  كنار در اي دخمه شيرويه دستور به و گذشت در همانجا در زهر خوردن
  :داشت فرزند چهار خسرو از شيرين .دادند قرار آن در را شيرين و كندند
  آفرين با شاه آن كشته شد كه  ازين بگذشت روز سه و پنجاه چو

  دسترس جادوي و ريمن اي كه  كس شيروي فرستاد بشيرين
  تويي كس تر كار گنه بايران  خويي بد و داني جادويي همه
  را ماه آوري فرود بيچاره  را شاه داشتي همي بتنبل
  مپاي ايمن و شاد چنين بايوان  آي من نزد كار گنه اي بترس

  اوي دشنام زشت بيگنه آن وز  اوي زپيغام شيرين آشفت بر
  فر باالو مباداش بريزد  پدر خون كه كانكس گفت چنين
  سور هنگام نه ماتم هنگام نه  زدور بدكنشرا اين من نبينم

  دفتري پهلوي ساخته همان  بري انده بياورد دبيري
  كرد ارز او پيش خواسته همه  كرد اندرز داننده مرد بدان
  بشهر جستن نبايست زهرش كه  زهر بصندوق لختي داشت همي
  كفن چمنرا سرو خت دو همه  خويشتن با زهر آن داشت همي

  فراز گردن شاه تاجور اي كه  باز بشيروي پاسخ فرستاد
  باد پست بدكنش آن جان و دل  باد و برگست تو گفتي كه سخنها
  شادكام ازين بدش و شنودست  بنام جز جهان در جادويي كج
  بود تازه جادويي از وي راي كه  بود اندزه و رسم ازين شاه وگر
  شاه روي همي بديدي بديده  شاه بمشكوي كس بدي جادو كه
  نگماشتي خشم چون شبگير كه  داشتي فرخي پي از مرا
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  بياراستي جان من بديدار  خواستي مرا زرين مشكوي ز
  شهريار بر گژ سخن نبايد  دار شرم سخن اين چون زگفتار
  سخن اين مگو اندر كس بپيش  كن ياد دهش نيكي زدادار
  بيگناه آن از شيروي آشفت بر  شاه بنزديك پاسخ ببردند
  نيست خواره سخن زمانه در تو چو  نيست جاره آمدن كز گفت چنين
  گشت زرد رخش رنگ و بپيچيد  گشت درد از پر شيرين بشنيد چو

  انجمن يك با گرم نيايم  من تو نزد كه پاسخ داد چنين
  خوانندگان چيز و جهانديده  دانندگان تو پيش باشند كه

  سالخورد و داننده بياورد  مرد پنجاه شيروي فرستاد
  بس گفتار و آي پيش و برخيز كه  كس فرستاد بشيرين آنپس وز
  شاه بنزديك آمد و بپوشيد  سياه و كبود آن شنيد شيرين چو
  آزادگان گوينده جاي بد كه  شادگان تاگلشن تيز بشد

  پارسا مردم بود چون چنان  پادشاه پرده پس از نشست
  ماه دو آمد در خسرو سوگ از كه  شاه فرستاد كس او بنزديك
  ننگري كهتري بر تا بدان  برخوري تا باش من جفت كنون
  خوبتر و ناميتر نيز آن وز  پدر بسان هم ترا بدارم
  تست پيش جان وانگهي بده  نخست دادم كه شيرين گت بدو
  فرخت دل و راي و زفرمان  پاسخت از نياسايد آنپس از

  داستان خوبرخ آن برگويد كه  همداستان شيروي گشت بدان
  شاد و بادي پيروي شاه اي كه  داد آواز پرده از مهتر زن
  يكسويي راستي از و زپاكي  جادويي و زن بد من كه گفتي تو
  كين نگيرند جوانان زتيزي  چنين اين بود شهروي گفت بدو

  شادگان گلشن در بودند كه  بĤزادگان شيرين گفت چنين
  نابخردي و كژي و تاري ز  بدي از شما ديدي چه من از كه
  بدم دليران پشت كار بهر  بدم ايران بانوي سال بسي

  كاستي و كژي بد دور زمن  راستي از جز هميشه نجستم
  يافت ربه جهان از گونه هر ز  يافت شهر من بگفتار كس بسي

  ام پيرايه و تاج سايه وگر  ام سايه بنه از ديد كه بايران
  پديد آيد پاسخ ازين كار همه  شنيد و ديد كه آنكس هر بكويد
  راه نمودند بخوبي شيرين ز  شاه پيش در بودند كه بزرگان
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  نهان اندر چه آشكار بر چه  اندرجهان نيست كسي او چون كه
  سران كرده كار و انديدهجه  مهتران اي كه شيرين گفت چنين
  مهي تخت زيباي باشند كه  بهي زنانرا باشد چيز بسه
  آراستست خانه بدو جفتش كه  خواستست با و شرم با كه ان يكي
  اوي بيفزايد خجسته شوي ز  اوي زايد پسر فرخ كه آن دگر
  بود مويش نيز بپوشيدگي  بود روشن و باال كه آن سوم

  شدم نو جهان در پيوستگيب  شدم خسرو جفت من كه بدانگه
  بوم و مرز اين اندر نبود نشستش  روم ز بيامد بيدل و بيكام چو
  شنيد و نديد آن جهان در كس كه  رسيد كامگاري بدان آنپس از

  شهريار بد شاد چنان بديشان  چهار آمد فرزندم نيز وزو
  كبود چرخ تاج آن مردانشه چو  فرود و شهريار چون و نستور چو
  زداد بپيچم ار مباد زبانم  نزاد ايشان چو يدونفر و جم ز

  موي پشت همه و ماه روي همه  روي ز چادر بكشاد و اين بگفت
  دست بنماي دروغست گر يكي  هست كه رويم است چنين ديگر سه
  جهان اندر كس نديدي آنرا كه  نهان در بد موي هنر از مرا

  بدخويي از و مكر و تنبل از نه  جادويي اين پيشت همه نمودم
  بود بشنيده نيز مهتران از نه  بود ديده ازين پيش او موي كس نه

  افشاندند بر لبها زير خيو  فروماندند پيران زديدار
  پريد بر زتن نهانش روان  بديد شيرين رخسار شيروي چو
  بسم زايران يابم جفت تو چو  كسم نبايد تو جز گفت ورا
  نياز بي نيم ايران شاه از كه  باز داد پاسخش خوبرخ زن
  شاهنشهي بماناد تو بر كه  دهي فرمان چون بخواهم حاجت دو
  رواست خواهي چه هر آرزو دگر  تراست جانم شيروي گفت بدو
  آراسته كشور بدين بودم كه  خواسته هر كه شيرين گفت بدو
  انجمن نامدار اين پيش همه  بمن يكايك سپاري پس ازين
  بيش و كم او چيز از زارمبي كه  خويش خط زني اندر نامه بدين
  شنود پاسخ چو آرزوها از زن  زود شيروي فرمود آنچه بكرد
  آزادگان و بزرگان زپيش  شادگان گلشن از آمد براه
  كرد شاد را بنده بدانخواسته  كرد آزاد بنده و شد بخانه
  داد بيش بد خويش ورا كو بدان  داد بدرويش بودش چه هر دگر
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  سده جشن و نوروز جاي بر چه  بĤتشكده چندي ببخشيد
  بدي شيران آرام كه رباطي  بدي ويران كه كنامي بر دگر
  شاد كرد ورا روان بنيكي  بداد خسرو جهاندار بمزد
  بوي و رنگ بي خاك بر از نشست  روي بگشاد و باغ بدان بيامد
  نشاند بخوبي يكيرا هر آن مر  خواند خويش بر بندگانرا همه
  ارجمند شما از هست كه كس هر كه  بلند ببانگ آنپس از گفت چنين
  من ديدار نيز كس نبيند  من گفتار داريد گوش همه

  كاستي زدانندگان نيايد   راستي از جز يكسر مگوئيد
  نوشدم او زرين بمشكوي  شدم خسرو پيش من كه پس آن كز
  گناه من از شد پيدا چه آنپس از  شاه فر و بودم بانوان سر

  جوي چاه زني اندر آيد روي چه  ويبر گفتن هيچ سخن نبايد
  بياراستند بپاسخ زبانها  برخاستند جاي از يكسر همه
  روان روشن و دانا و گوي سخن  بانوان بانوي نامور اي كه

  شنيد آوا پرده پس از نيز نه  نديد كس ترا هرگز كه بيزدان
  ناز تخت بر ننشست نيز تو چو  باز هوشنگ زهنگام همانا
  بندگان دل بيدار و جهانجوي  تندگانپرس و خادمان همه
  طراز و بروم و بچين ستوده  سرفراز كاي گفتند بĤواز
  سزد كي تو روي از كردن دي  ببد تو از گفتن سخن يارد كه

  سرزنش كند بلندش چرخ كه  بدكنش آن كه شيرين گفت چنين
  بخت مبيناد چشمش دو پس كزين  تخت و تاج پي از بكشت را پدر
  كرد خوار نشان زان پدر مرگ كه  كرد ديوار شپي گرا مر مگر
  من باريك جان شد تاريك كه  من نزديك فرستاد پيامي
  ام پرستنده آفرينرا جهان  ام زنده تا كه بد اين گفتم بدن

  خويش خواه زبد بودم درد از پر  خويش راه همه كردم پديدرا
  زمن سرايد بد مگر زبانش  انجمن سر بر من مرگ از پس

  شدند بريان پرويز درد از هم  شدند گريان ويژه او زگفتار
  بيگناه آن از بگفتند شنيده  شاه نزد گويندگان رفتند چو

  آرزو آمدش چيز چه از دگر  خو نيك كان شيروي بپرسيد
  بس و ماند آرزو يكي اكنون كه  كس بشيروي شيرين فرستاد
  نياز آمدستم او بديدار  باز شاه دخمه رد كشايم
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  پادشاست او مهتر آن بديدار  رواست هم كين يرويش گفت چنين
  كرد آغاز مويه پارسا زن  كرد باز را دخمه در نگهبان
  ياد كرد همه سخنها گذشته  نهاد خسرو چهر بر چهر بشد

  گرد برآورد روانش زشيرين  بخورد هالهل زهر همانگاه
  بوي كافور جامه يكي در بتن  روي پوشيده شاه بر نشسته
  ببرد ستايش زگيتي و بمرد  بمرد نهاده پشتش بديورا

  گشت تيمار ز پر او زديدار  گشت بيمار شيروي بشنيد چو
  كنند افسر زكافورش و زمشك  كنند ديگر دخمه تا بفرمود

  روزگار بسي نيامد بر برين  استوار كرد شاه دخمه در
  قفيز آمد پر شاهان ز جهانرا  نيز دادند زهر را شيروي كه

  سپرد را پسر شاهان تخت همان  بمرد تشومي و بزارد بشومي
  كاله يابد زكافور بهشتم  ماه هفت كند پادشاهي كسي
  نيست كوتاه عمر از بتر بدي  نيست اه از بهتر بهي بگيتي
  ناگزير آمدم پيش كه بگويم  اردشير شاه پادشاهي كنون

 .انـد  شـده  ظـاهر  ايـران  ملـت  دوسـتان  عنـوان  بـه  شاهنامه در ارمنيان سان بدين
 بـه  ”عمـدتا  كـرده  قيد ارمنستان مورد در تاريخي مطالب عنوان به فردوسي كه مواردي
 اينكـه،  ديگـر  .باشـد  مـي  مربـوط  ارمنـستان  در ارمنـي  اشـكانيان  انقـراض  از بعد دوره

 در .باشـند  مـي  اهميـت  حائز شاهنامه در )ماميكنيان موشغ( موسيل به مربوط داستاهاي
 ايرانيـان  بـا  راهمـراه  آنان و فرستد مي ايرانيان ياري به را ارمنيان شاهنامه خصوص اين
  .نمايد مي معرفي ايرانيان اصلي دشمن ترك اقوام برابر در متحدين عنوان به

 عـشقي  بـا  و ديگـر  اي بگونـه  را پرويـز  خـسرو  همـسر  شـيرين  چهره فردوسي
 آن اسـاس  بـر  كـه  كنـد  مي عمل روايتي گذار پايه عنوان به و كند مي معرفي متفاوت

  .است مسيحي ارمني زيباروي يرينش
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  شاهنامه باره در ارمنيان پژوهش -5
 خـود  بـه  ادبـي  پژوهـشهاي  در مهمـي  و ويـژه  مكان شناسي شاهنامه و فردوسي

 شـاهنامه  و فردوسـي  باره در كوناگون ملل از بسياري پژوهشگران و دهد مي اختصاص
 علم اهل و نويسندگان .دان آورده عمل به تطبيقي و شناسي اسطوره ادبي، تحقيقات وي
  .اند كرده كار زمينه اين در پيش ها مدت از نبوده مستثني امر اين از نيز ارمن ادب و

 بررسـي  به ساروخان آراكل بار نخستين ارمنيان از شاهنامه هاي آگاهي مورد در
 سـال  در كـه  »خورني وموسي فردوسي« عنوان تحت خود تحقيق در او .است پرداخته

 -628(ساسـاني  پرويـز  خـسرو  نظامي همكاري بررسي به رسيد، چاپ به وين در 1936
  .پردازد مي ارمن سپهساالر ماميكنيان موشغ و .)م590

 اطالعـات  مـورد  در آجاريـان  هراچيـا  ارمنـي  بزرگ دانشمند ساروخان، از پس
 در 1942 سـال  بـه  كه دارد »فردوسي« عنوان تحت پژوهشي ارمنيان باب در فردوسي
  .است رسيده چاپ به ايروان

 اسـتپانوس  توسـط  ارمنيـان  ميـان  در فردوسـي  شـاهنامه  علمـي  پژوهش نخستين
 هـاي  بررسـي  كنـار  در روسـيه  قـازان  شهر در اشتغال هنگام او .گرفت صورت نازاريان
 فارسي شعر و ادبيات در و گيرد مي فرا را عربي و فارسي هاي زبان خود شناسي ارمني
 مـي  فردوسـي  شاهنامه باره در تحقيقي كرده رجمهت را سعدي ”گلستان“ .كند مي تعمق
 .كنـد  مـي  دفـاع  آن از دكتـري  تـز  عنوان به 1849 سال در كه )روسي زبان به( نويسد
 چـاپ  بـه  مسكو در 1851 سال در دوم بخش و قازان در 1849 سال در آن نخست بخش
  .رسد مي

 در 1846 سـال  در داشت تسلط شرق ملل تاريخ و ادب به كه تاغياديان مسروپ
 مـي  فردوسـي  شـاهنامه  بـا  مطابق را ايرانيان تاريخ )كلكته1846( ”پارس تاريخ“ كتاب
  .كند مي رجوع خورني موسي تاريخ كتاب به ضحاك پادشاهي مورد در و نگارد

 كتـاب  در خـورني  موسـي  توسـط  شـده  ياد آژدهاك به راجع ارمني ادبيات در
 مگرديچ پروفسور 1850 بسال .تاس شده گفته سخن بسيار ”ارمنيان تاريخ“ ارزشمندش

 پارسـي  داسـتانهاي  بخش آن در و نمود منتشر را ”ارمنستان كهن داستانهاي“ كتاب امين
 موسـي  ”آژدهـاك “ داده قـرار  بررسـي  مـورد  نيـز  را خورني موسي ”ارمنيان تاريخ از“

 نويـسنده  دو هـر  كـه  گيـرد  مـي  نتيجـه  نمـوده  مقايـسه  شاهنامه ”ضحاك“ با را خورني
  .است شاهنامه فريدن همان خورني هرودن و دارند داستان يك از حكايت

 آكينيـان  .ن  خاالتيـانتس،  گريگور چون ارمني ديگر نويسندگان امين .م از بجز
 رشـته  به مطالبي او به مربوط افسانه و خورني توسط  مذكور آژدهاك مورد در غيره و
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  توسـط  اخير مورد و ندكن مي تصديق را امين مگرديچ گيري نتيجه همان كشيده تحرير
  .است گرفته قرار تأييد مورد نيز ارمني معاصر و نامي پژوهشگر چوگاسزيان بابكن

 داسـتاني  هـا  موتيف و فردوسي“ كتاب در اوهانجانيان مليك كاراپت پروفسور
 منـابع  هـاي  هماننـدي  اسـت  كـرده  سعي )1934( ”ارمني ادبيات در و شاهنامه در ايران
 در را ”بابكـان  اردشـير  كارنامـه “ و ”خداينامـه “ ”زريـران  يادگـار “ يعني شاهنامه پهلوي
 و ارمنـي  تاريخنويـسان  توسـط  نخست آنها از جويي بهره چگونگي يافته ارمني ادبيات
  .سازد روشن را فردوسي بوسيله آنگاه

 تحريـر  از پـيش  ”كارنامه“ ارمني واريانت كه گيرد مي نتيجه مذكور پژوهشگر
 تـاريخ  اوليـه  ويرايش در ارمني واريانت و است داشته وجود انارمني ميان در آن پهلوي

 زنجيـره  از بخـشي  واقـع  در ”كارنامـه “ رويـدادهاي  و اسـت  داشـته  وجود آگاتانگغوس
 حكومـت  و فئودالهـا  مبـارزه  و ايرانيـان  با ارمنيان روابط كه دهد مي تشكيل را طوالني
  .گردد مي تشريح آنها توسط ساساني

 پژوهـشگران  ارمنـي  ادبيـات  در ايـران  داسـتاني  هـاي  فموتي انعكاس مورد در
 .ه مالخاسـيانتس،  اسـتپان  آودالبگيـان،  .ت آبغيـان،  .م كـستانيانتس،  .ك چـون  ديگري

  .اند داده انجام هايي بررسي سايراين و تيراكيان .م آبراهاميان، روبن تيرياكيان،
 .اسـت  انيفراو اهميت داراي ارمن و ايران ملت دو هاي حماسه تطبيقي بررسي
 روايـات  بررسـي  در هوسپيان .گ و خاالتيانس .ب خاالتيانس، .گ چون پژوهشگراني

 .انـد  گرديـده  متـأثر  ايرانـي  شـاهنامه  از اينـان  كـه  معتقدنـد  ”زال رستم“ داستان ارمني
 مي مقايسه -رستم با را آن ”ساسوني داويت“ ارمني حماسه بررسي در نخست پژوهشگر

 اسـت  ايرانـي  رستم همان ارمني داستاني پهلوان اين كه يردگ مي نتيجه آخراالمر و كند
  .است يافته تغيير نامش كه

 بـاره  در“ كتـاب  در ارمنـي  نـامي  نويـسنده  )هاكوپيـان  مليـك  هـاكوپ ( رافي
 حماسـه  پرداختـه  شـاهنامه  شـاهكارش  و فردوسـي  بررسـي  به )1958 ايروان( ”ادبيات
  .است كرده مقايسه يزن هومر ”ايلياد“ با را آن نموده تحليل را ايران

 )1897 مسكو( ”تابستاني هاي نامه“ در نيز ارمني بزرگ شاعر عزيز شاه سمبات
  .است نوشته مطالبي او شاهكار و فردوسي مورد در

 در سـعي  ”ارمنيـان  ميـان  در ايـران  قهرمانـان “ كتاب در نيز خاالتيانتس باگرات
 كوچك ملتي عنوان به يانارمن« :نويسد مي او است، نموده نادرست فرضيه يك اثبات
 بـر  مرموزي بهشت دروازه پارسيان لطف به مشرق و اند نداشته خود به مختص چيز هيچ
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 دامـان  در آن توسـط  آوري شـگفت  بطور انسان فكر و ذهن كه است گشوده آنان روي
  ».است كرده نمو و رشد مشرق پرطراوت طبيعت

 كمونيـست  مـزدك  و بيوراسب آژدهاك“ عنوان تحت پژوهشي نيز آكينيان .ن
 )1936 - ”آمـسوريا  هاندس“ نشريه( ”خورني موسي تاريخ اساس بر ارمني روايات در

 واريانـت  را ساسوني داويت حماسه اند كوشيده نحوي به نيز شده ياد پژوهشگران ساير
 چـون  ارمني پژوهشگران از ديگر برخي ليكن .سازند گر جلوه زال رستم داستان ارمني
 گيتـي  مردمـان  كليـه  ميـان  در اساطيري هاي ويژگي كه اند كرده ثابت اوربلي هوسپ
 بـه  باشـد،  شده ناشي ديگري از يكي اينكه بجاي هاي اسطوه اين زيرا يكسانند و همسان

 آمـده  بوجود )است همانند آنها اكثر براي كه( ملت هر تاريخي خاص شرايط مقتضاي
 .باشـد  نمـي  ديگـري  از يكـي  شـدن  ناشـي  بـر  دليلي آنان ميان همانندي وجود لذا و اند

 1934( ”ارمنـي  ادب در شاهنامه شعري وزن“ خود پژوهش در آبغيان مانوك پروفسور
  .است پرداخته ارمني ادبيات در شاهنامه هنري تأثير به )ايروان

 و فردوسـي “ عنـوان  تحـت  پژوهـشي  ،1934 سـال  در آبراهاميـان  روبـن  دكتر
 عــصر بــاره در كتــاب ايــن در او ندرســا چــاپ بــه تهــران در )اول جلــد( ”او شــاهنامه
 محتـواي  تحليـل  و بررسـي  شـاهنامه،  شـعري  فنون او، معاصران و زندگينامه فردوسي،
 هنـري،  هاي جنبه اسالم، تأثير شاهنامه، در زرتشت دين شاهنامه، هاي ويژگي شاهنامه،
 بـه  ،شاهنامه هاي كاستي آلماني، و يوناني ارمني، هاي حماسه با شاهنامه اجمالي مقايسه
  .پردازد مي بحث

 فردوسـي  تولـد  هزاره كشورها ساير و ايران در .)ش1313( .م 1934  سال در
 باشـكوه  جـشن  ايـن  در توانـستند  نمـي  نيـز  ارمنـستان  و ايـران  ارمنيان .شد گرفته جشن

 يـاد  كتـاب  و داد ترتيـب  جـشني  مناسـبت  همين به تهران ارمنيان كلوب .نكنند شركت
 دولـت  دعـوت  بـه  تهـران  در .رسـاند  چاپ به مناسبت همين هب را آبراهاميان دكتر شده
 در و كـرد  شركت فردوسي هزاره جشن در ارمنستان از اوربلي هوسپ پروفسور ايران

 عنــــوان تحــــت )1934( 1313  مــــاه مهــــر 12-16 هــــاي ســــخنراني مجموعــــه
L’ARGENTERIC SASSANIDE ET CHAHNAME كرد سخنراني.  

 آقـاي  خواننـدگان  دسـته  1313 مهـر 13 هجمع روز در فردوسي هزاره جشن در
 و غريـب  جيـواني،  ارمنـي،  هـاي  عاشـق  آوازهـاي  و داشتند شركت گاالندريان نيكول
  .گرديد اجرا روبن تصنيف شبان ني فردوسي، راسوديا و نوا سايات

 مجموعـه  .)ه1313( 1934 سـال  در فردوسي هزاره مناسبت به نيز ارمنستان در
 و فردوسـي  بـاره  در تحقيـق  و مقالـه  چنـد  حـاوي  هكـ  شـد  چاپ ايروان در ”فردوسي“
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 فردوسـي  بـه  را )العـاده  فـوق ( 1935 ژوئـن  6 شماره ”هوسامبر“ روزنامه .بود شاهنامه
  .است داده اختصاص

 بيـروت ( ”ارمني كهن ادبيات تارخ“ كتاب دوم جلد در آبعيان مانوك پروفسور
 پـژوهش  اين در او .ددار ”شاهنامه هاي فرم تأثير“ عنوان تحت فصلي )552 ص 1956

  .كند مي بررسي را ارمني مذهبي آوازهاي و ارمني شعر بر شاهنامه تأثيرات
  چوگاسـزيان  بـابكن  شـاهنامه  و فردوسـي  زمينـه  در پژوهـشگران  از ديگر يكي

 تحـت  فـصلي  )1963 ايـروان (  ” ارمنـستان  و ايـران   ادبي مناسبات“ كتاب در او است
 مجله دوم شماره در وي .دارد ”خورني موسي نزد در بيوراسب آژدهاك افسانه“ عنوان

 قهرمـان  زال افـسانه  انعكـاس “ عنـوان  تحـت  ديگـري  مقالـه  ايـروان  چـاپ  ”نامه ايران“
  .دارد ”خورني موسي تاريخ در ايران داستاني

 جلـد ( ”ارمنيـان  فكـري  فرهنـگ  تحول تاريخ“ كتاب در آراكليان .آ پروفسور
  .است داده اختصاص ”ارمني ادبيات در امهشاهن“ به را فصلي )359 ص ،1959 اول،

 منـابع  و شـاهنامه “ عنوان تحت خود عميق پژوهش با نيز شاهسوواريان آوديس
 و ايـران  حماسه تمايز وجوه و همانندي و ها ويژگي بررسي به )1967 :ايروان( ارمني،

  .است پرداخته ارمنستان
 از اسـت  يافته انعكاس نيز ارمني معاصر شعر و ادبيات در او شاهنامه و فردوسي

 و شـيراز  هـوانس  تارونتـسي،  سوغومون زاريان، ناييري چارنتس، يغيشه اشعار در جمله
  .ديگران

 كنـار  در نيـز  ارمنـي  ادب اهـل  جامعـه  و پژوهشگران گردد مي مشاهده چنانكه
 شـاهنامه  و فردوسـي  ايرانـي،  و ارمني هاي حماسه مورد در انديشه و تحقيق اهل جامعه
 ادامه امروز تا بلند بس تاريخي هاي بررسي اين و اند داده انجام چشمگيري هاي فعاليت
 در ارمنـي  نـشين  مهـاجر  جوامـع  چـه  و ارمنـستان  سـاكن  ارمنيـان  چه راه اين در .دارند

  .هستند مشغول زمينه اين در تحقيق و تالش و كار به كماكان مختلف كشورهاي
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  شاهنامه ارمني هاي ترجمه -6
 و ادبـي  و حماسـي  واالي هـاي  ارزش بـه  توجه با ديگر ملل ونهمچ نيز ارمنيان

 پـيش  سـال  يكصد حدود از را آن خود ملي حماسه و روحيه با شاهنامه روحيه همانندي
  .اند كرده ترجمه تاكنون

 داستان كه باشد مي گيولزاديان ساموئل فردوسي شاهنامه ارمني مترجم نخستين
 شوشـي  شـهر  در 1893 سـال  در كه كرده جمهتر را ديگر قطعه ده و ” سهراب و رستم“

 پاسخ :است شده ترجمه كتاب اين از زير اشعار .است رسيده چاپ به )باغ قره( آرتساخ
 بـه  فردوسـي  البديهـه  فـي  ربـاعي    غزنـوي،  محمـود  سـلطان  الكتـاب  كاتب به فردوسي
 انتهـا  در و محمـود  سـلطان  بـه  خطاب شعري و دربار شاعران عسجدي فرخي، عنصري،

  .است نظم صورت به ترجمه .فصل 23 از متشكل ”سهراب و رستم“ انداست
 شـود،  مـي  مربـوط  ”سـياوش “ داسـتان  بـه  شاهنامه از گيولزاديان ترجمه دومين

 ”بيوراسـب  آژدهاك ضحاك،“ به مربوط سوم ترجمه .شده انجام نثر صورت به ترجمه
 و حمـود م سـلطان  مـدح  نخست .است رسيده چاپ به شوشي در 1894 سال در كه است
 اصـلي  داسـتان  آنگاه و »محمود سلطان و فردوسي“ ستايش و فردوسي پيشگفتار سپس
 خـود  گـواهي  بـه  .است گرديده بيان ترجمه منابع انتها در .شود مي قيد فصل 11 شامل

 عنـوان  تحـت  بخـشي  كتـاب  پايان در .است بيت 000،15 شامل ترجمه اين گيولزاديان
 و شـاهنامه  در فردوسـي  پايـان  و آغاز سخنان آن در و گرفته جاي ”شاهنامه از قطعاتي“

  .است آمده محمود سلطان نكوهش
 شــاهنامه متــرجم دومــين تيرياكيــان هــاروتيون دكتــر زمــاني، ترتيــب نظــر از
 پس داشت پزشكي پيشه و بود آناتولي )1845( قيصريه زاده كه او .شود مي محسوب

 رئـيس  و پزشـك  عنـوان  بـه  و گردد مي باز استامبول به پاريس در تحصيالت كسب از
 همـراه  1890 سـال  در او .شـود  مي منصوب استامبول ملي مركزي مدرسه امناي هيئت
 مـي  زنـدان  روانـه  و دسـتگير  اجتمـاعي  و ملي هاي چهره و انديشمندان از ديگر جمعي
 درباري پزشك عنوان به و آيد مي ايران به 1896 سال در شده آزاد وساطت با اما شود

 خـدمات  خـاطر  به و كند مي وظيفه انجام سال ده مدت به شده منصوب اهش مظفرالدين
 فرصـت  ايـران  در او .گردد مي نايل خان لقب و خلعت و هدايا دريافت به خود شايسته
 و كنـد  مـي  پيـدا  نـو  فارسـي  و پهلـوي  هاي زبان مادري، زبان منشاء مطالعه براي خوبي

 خـوبي  بـه  را سـعدي  و فردوسـي  آثـار  بويژه .شود مي ها زبان آن از ترجمه به عالقمند
 مـي  چـاپ  به پاريس ”باناسر“ نشريه در را خود هاي پژوهش و كند مي مطالعه و بررسي
 زنـد  زرتـشت،  آيـين  ايـران،  اديـان  مطالعـه  به سعدي ”گلستان“ ترجمه زمان تا او .رساند
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 جامعه توجه مورد كه كند مي ”گلستان“ ترجمه به اقدام آنگاه پردازد مي قرآن و اوستا
 اردشـير  كارنامـه “ و ”شاهنامه“ ترجمه به  اقدام سپس .گيرد مي قرار انديشه و ادب اهل

 ارمنـي  زبـان  بـه  پهلوي متون خيام، عمر رودكي، از اشعاري ”بدمارپندان آتر“ ،”بابكان
 مطالعـات  ،”ارمنـي  شـعر  وزن “ ،”ارمني آريايي نامه واژه“ او كارهاي ديگر از كند مي

 آمريكـا  متحـده  ايـاالت  بـه  1907 سال در او .برد نام توان مي را غيره و ”ارمن و ايران
 سـال  در ”بابكـان  اردشـير  كارنامـه “ ترجمـه  .گزينـد  مي اقامت رحل نيويورك در رفته

 در تفـصيل  و تكميـل  بـا  اثـر  همين 1909 سال در و پاريس ”آناهيت“ ماهنامه در 1907
 پيـشگفتار  از پـس  بـوده  بيـت  1975 شـامل  او ترجمـه  اين .رسد مي چاپ به نيويورك

  .است آمده ”فردوسي باره در چند سخني“ به مربوط بخش
 پـيش  ارمنـي  ترجمـه  ايـروان  ”نورك“ ماهنامه چهارم شماره در ،1924 سال در

 سـال  در .شد منتشر  آساتور گورك ترجمه به )بيت 72( ”منيژه و بيژن“ داستان درآمد
 در پـيش  ”سـهراب  و رستم“ داستان مهترج ايروان در فردوسي هزاره مناسبت به 1934
 نقاشي با و آساتور گوك ترجمه با ”محمود سلطان هجو “ و ”منيژه و بيژن“ داستان آمد
  .گرديد چاپ كتاب يك در ارمنستان سرشناس نقاش ساريان مارتيروس هاي

 قطعـه  به او ترجمه .است كرده ترجمه شاهنامه از نيز آبراهاميان روبن پروفسور
 مانـده  پايبنـد  اصـلي  مـتن  وزن بـه  ترجمه اين در او .است مربوط ”آزاده و گور بهرام“

 او .اسـت  كـرده  اسـتفاده  روسـي  چـاپ  و فارسي نسخه سه از ترجمه اين براي او .است
 در كتـاب  .اسـت  افـزوده  را فارسـي  مـتن  انتها در كرده، اضافه كتاب به نيز توضيحاتي

  .رسيد چاپ به )تهران در 1934( 1313 سال
 كـرده  ترجمه را شاهنامه از قطعه سه نيز خيام عمر نامي مترجم يرزايانم هوسپ

 نوشـته  چنـين  مترجم ،”اسفنديار و رستم“ ،”اشكبوس و رستم“ ،”سهراب و رستم“ :است
 جـشن  روز بـه  چـه  هر اما دهم انجام بتوانم را شاهنامه ترجمه كردم نمي فكر من“ :است
 انجـام  به مقيد بيشتر ارمني ايراني عنوان به را خود شديم مي تر نزديك فردوسي هزاره
 فـرا  كـار  شـروع  زمـان  .…كـنم  شركت جشن اين در نحو هر به اينكه و نمودم مي كار
 ادامـه  ترجمـه  بـه  باشـد  فرصـت  كـه  آنجا تا كردم فكر و كردم آغار را ترجمه و رسيد
 بـا  سـپس  و كـرده  شـروع  بند 300 شامل ”اسفنديار و رستم“ ترجمه از نخست او .»دهم

 لـيكن  .اسـت  داده ادامـه  بند 800 شامل ”اسفنديار و رستم“ آنگاه و ”اشكبوس و رستم“
 در 1934 سـال  در او كتـاب  .كنـد  ترجمـه  را كامـل  متن نتوانست وقت كمبود علت به

  .رسيد چاپ به تهران
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 25 كه است تيرياكيان هاروتيون فرزند تيرياكيان مهرداد شاهنامه بعدي مترجم
 داسـتان  دو  سـلطان،  هجـو  شـامل  او هـاي  ترجمه .است كرده ترجمه را شاهنامه از قطعه

 و رسـتم  داسـتان  افراسـياب،  داسـتان  دو رودابـه،  و زال داستان پنج با ضحاك به مربوط
 خـسرو  ، آزاده و گـور  بهـرام  داستان از قطعه دو اسفنديار، داستان از قطعه دو سهراب،

 مفـصل  پيـشگفتار  در او .پرويـز  وخـسر  از قطعـه  دو نوشيروان، از قطعه دو انوشيروان،
 سـال  در شـاهنامه،  منتخب ترجمه كتاب .كند مي بحث ”شاهنامه“ محتواي باره در خود

  .است بيت 2082 شامل ”جمعا تيرياكيان ترجمه .رسيد چاپ به نيويورك در 1951
 را شـاهنامه  ترجمـه  نيز ارمني بزرگ نويسنده )هاكوپيان مليك هاكوپ( رافي

 بخـش  سـه  شـامل  رافـي  ترجمه .اوسنكوف .و روسي چاپ روي از اما .است داده انجام
 تفلـيس  در ”آغبيـور “ ماهنامـه  در كـه  ”بهشتي“ و ”جوان شاعر“ ،”كوچك شاعر“ :است

  .است رسيده چاپ به )8-9 و10 هاي شماره 1884 سال(
 بـا  1934 سال در بعدها كه است كرده ترجمه نيز را هاينه ”فردوسي“ شعر رافي

 از را ”محمـود  سـلطان  هجـو “ تارونتـسي  .رسـيد  چـاپ  بـه  تارونتـسي  نسوغومو ترجمه
  .است كرده ترجمه مصرع 218 شامل شاهنامه

 توسـط  1942 بـسال  كـه  ”ارمنيـان  بـاره  در خـارجي  منـابع “ انتشارات سلسله در
 و يافتـه  اختـصاص  فردوسـي  بـه  آن چهـارم  شماره رسيده بچاپ ايروان دولتي دانشگاه
 آجاريـان  هراچيـا  آكادميـسين  را ترجمـه  ايـن  .دارد قـرار  ”پارسـي  منـابع “ عنوان تحت

  .است داده انجام ارمني نامي شناس ارمني و زبانشناس
 زبـان،  شناسـي،  ارمنـي  زمينـه  در جانبـه  همـه  مطالعات كنار در آجاريان هراچيا

 مـورد  نيـز  را ايرانيـان  سـنن  و آداب و مـذهبي  هاي فرقه همچنين ايران ادبيات و تاريخ
 عـين  در او .اسـت  كـشيده  تحريـر  رشته به را ارزشمندي هاي پژوهش داده قرار بررسي
 شـاهنامه  ترجمـه  .اسـت  كرده ترجمه را فردوسي شاهنامه و سعدي خيام، از آثاري حال

 او ترجمه .دهد مي ارائه نيز مفصل توضيحات او .است خط 299 شامل آجاريان توسط
 در نيـز  اوماريـان  سـرگتي  يـر اخ سـالهاي  در .رسـيد  چـاپ  بـه  ايروان در 1942 سال در

  .است پرداخته شاهنامه ترجمه به ارمنستان
 :اســت كــرده ترجمــه را شــاهنامه هــاي بخــش ايــن خــود نخــست ترجمــه در او

 ،”شـاهنامه  آوردن فـراهم  انـدر  گفتـار “ شـامل  ”پيـشگفتار “ بخـش،  دو شـامل  ”سياوش“
 ابـو  سـتايش  انـدر “ ،”كتاب نهادن بنياد اندر گفتار“ ،”شاعر دقيقي سرگذشت در گفتار“

 عنـوان  دو داراي كـه  آمده ”ارمني موشغ بخش“ انتها در داستان دوم بخش در .”منصور
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 در ).1962 :ايـروان (باشد مي ”ارمنيان به ارمنيان كمك“ و ”ارمنيان به ايرانيان كمك“
  .است شده ارائه ضروري توضيحات كتاب انتهاي

 كـه  اسـت  قطعـه  9 شـامل  ”رودابـه  و زال“ عنوان تحت مترجم همين دوم كتاب
 .اسـت  مـتن  به منوط توضيحات داراي انتها در و است اول كتاب از تكراري قطعه چهار
  .رسيد چاپ به ايروان در 1964 سال در كتاب اين

 در 1967 سـال  در كـه  اسـت  ”سـهراب  و رستم“ به مربوط اوماريان سوم كتاب
  .رسيد چاپ به ايروان

 گنجانده را فوق هاي ترجمه از قطعه رچها ”ليريك شرق“ مجموعه در اوماريان
  ).1971 :ايروان( است

 زال“ ،”پيـشگفتار “ شامل ”فردوسي شاهنامه“ عنوان تحت اوماريان چهارم كتاب
  ).1975 :ايروان( باشد مي ”ليريك قطعات“ و ”سياوش“ ،”وسهراب رستم“ ،”رودابه و

 ترجمـه  و انـد  داشـته  فردوسي ”شاهنامه“ به زيادي توجه ارمنيان ديديم، چنانكه
 خوانندگان و اند گرفته صورت كنجكاوي و توجه همين اثر در كتاب اين مختلف هاي

  .شوند آشنا ايران ادبيات غني شاهكار با اند، توانسته آنها كمك به ارمني
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  شاهنامه و فردوسي ارمني كتابنامه-7
 لاهـ  توسـط  تاكنون بسياري هاي مقاله و ها كتاب فردوسي و شاهنامه مورد در

 .اسـت  شـده  نوشـته  ديگـر  كـشورهاي  در چـه  و ارمنـستان  در چه ارمني انديشه و ادب
 در مطـالبي  آنهـا  بـاره  در يا و داشته دسترسي كتابها و ها مقاله اين به كه آنجا تا نگارنده
 بخـش  ايـن  در را شـده  يـاد  مـوارد  از فهرسـتي  نمـوده  سـعي  اسـت،  يافتـه  مختلف منابع

 عـدم  بـه  توجـه  با كه دارند و داشته وجود نيز ديگري يها نوشته ”مسلما .شود يادآورد
  .باشد نمي آنها ذكر به قادر نگارنده دسترسي،
  .1936 :وين .”خورني موسي و فردوسي“ :ساروخان آراكل -1
  .1942 :ايروان .”فردوسي“ :آجاريان هراچيا -2
 بـه ( ”خـورني  موسي ارمنيان تاريخ و ارمني اشكانيان“ :خاالتيانتس گريگور -3

  .1903 :مسكو ).روسي زبان
 در ايـران  داسـتاني  هـاي  موتيـف  و فردوسـي “ :اهانجاينـان  مليـك  كاراپت -4
  .1934 :ايروان .”فردوسي“ مجموعه در ،”ارمني منابع و شاهنامه

  . 1897 مسكو خاالتيانتس گريگور اثر -5
  .1901 :استامبول .”ارمنيان ميان در ايران قهرامانان“ :خاالتيانتس باگرات -6
  .1905 تفليس ،”زال رستم“ مردمي داستان :هوسپيان .گ -7
  .1956 :ايروان .”ارمني قهرماني حماسه“ :اوربلي .ه -8
  .1934 :تهران ).ارمني(”او شاهنامه و فردوسي“ :آبراهاميان روبن -9

 در 1890 ”سـهراب  و رسـتم “ .الف ،”شرق حماسي دنياي“ :آبغيان مانوك -10
  ).ارمني( 3 شماره ”جديد قرن“ نشريه

ــانوك -11 ــان م ــاهنامه“ :آبغي ــروان ”ش ــه در .1934 :اي ــي“ مجموع  ”فردوس
  ).ارمني(

ــان گــارگين -12  ”فردوســي“ مجموعــه در .”ارمــن ادب در فردوســي“ :لووني
  .1934 :ايروان ).ارمني(

 -ارمنـي  مردمـي  داسـتان  ”زال رستم در مقدمه“ :اهانجانيان مليك كاراپت -13
  .1934 :ايروان ).ارمني( ”يفردوس“ مجموعه در .ايراني

  .1934 :ايروان ).ارمني( فردوسي هزاره مناسبت به .”فردوسي“ مجموعه -14
 .فردوسـي  ”اسب بيور آژدهاك ضحاك، ).مترجم(گيولزاديانتس ساموئل -15

  .1894 :شوشي
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 حماسـي  هـاي  داسـتان  با ايران حماسي داستانهاي مقايسه :آبراهاميان روبن -16
  .1313 :تهران .2 مهر مجله اني،وآلم يوناني ارمني،

 :تهران .36 ارمغان مجله ارمني، زبان به فردوسي شاهنامه :قوكاسيان هراند -17
  .1352 :تهران .29/30 شماره هور مجله در و .1346

 به .L’ ARGENTERIE SASSANIDE IT LE SHAH- NAMEH:اوربلي .ه -18
  .1944 :تهران .فردوسي هزاره مناسبت

  .1934 :ايروان .19-20 ص 5 شماره .فردوسي مجموعه :اوربلي .ه -19
  .1934 : ايروان .1-11 ص ،”فردوسي“ مجموعه شاهنامه :اوربلي .ه -20
  .1906 :پاريس .پهلوي از ترجمه شاهنامه، انتخاب ):مترجم(تيرياكيان .ه -21
ــان .ه -22 ــرجم(تيرياكي ــاهنامه ).مت ــي ش ــه .فردوس ــير كارنام ــان اردش  .بابك
  .1909 :نيويورك

  .1934 :ايروان .سهراب و رستم ).مترجم(آساتور .گ -23
 هفتـه  .اسـفنديار  مـرگ  و اسفنديار و رستم جنگ ).مترجم(تارونتسي .س -24

  .1934 اكتبر 10 ،26 شماره ترت، گراكان نامه
ــن -25 ــان روب ــرام :آبراهامي ــور به ــه آزاده، و گ ــه ترجم ــي ب ــران .ارمن  :ته

1313)1934.(  
 :نيويـورك  .ارمنـي  زبـان  بـه  فردوسي شاهنامه منتخب :تيرياكيان مهرداد -26

1951.  
 بر ارمني روايات در كمونيست مزدك و بيوراسب آژدهاك“ :آكينيان .ن -27

  .1936 آموريا، هاندس نشريه .خورني موسي تاريخ اساس
 .فردوســي مجموعـه  در ”ارمنــي ادب در شـاهنامه  شــعري وزن“ :آبغيـان .م -28

  .1934 :ايروان
 :شوشـي  .ديگـر  قطعـه  چنـد  و ”سهراب و رستم“ ):مترجم(لزاديانگيو .س -29

1893.  
  .1893 :شوشي .”سياوش“ ):مترجم(گيولزاديان .س -30
 :ايـروان  .4 شـماره  نورك، ماهنامه .”منيژه و بيژن“ ):مترجم( آساتور .گ -31

1924.  
 و سـهراب  و رسـتم  منيژه و بيژن شامل( ”فردوسي“ ):مترجم( آساتور .گ -32

  .ساريان .م نقاشي با .1934 :ايروان  .محمود انسلط هجو
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