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   دانشگاه دولتي ايروان- زبان و ادبيات ارمنيةدانشكد

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات ارمني

  
  

  عاميانهادبيات   - ارمنيةهاي شاهنام  شاخه- منابع ارمني- فردوسيةشاهنام

شاهنامة شاعر بزرگ قرن دهم ميالدي ايران، سلطان الشعرا حكيم ابوالقاسم فردوسي، بدون اغراق 
سزايي نيز  هاين اثر بزرگ سواي ارزش ادبي آن، اهميت ب. باشد شاهكار حماسي ادبيات جهان مي

  .دارددر بازسازي بسياري از جوانب تاريخي ايران و منطقه 
اي بزرگ براي فرهيختگان و  گارش شاهنامه اين اثر هميشه سرچشمهدر طي ده قرن بعد از ن  
داستانهاي متعدد شاهنامه تقريباً با تمامي زبانهاي منطقه توسط . دوستان بوده است ادب

انداز  هاي شفاهي شاهنامه كه طنين جز گونه هب. خوانان، نقل و بازگويي گرديده است شاهنامه
اي از آن در زبانهاي  هاي جداگانه هاي تجمع مردم بوده، گونه ها و محل خانه ها، قهوه زورخانه

شده و داراي محبوبيت عمومي قابل  كردي، بلوچي، گوراني، ارمني و ديگر زبانها نيز روايت مي
  .هاي بسيار جالبي برخوردارند هاي كردي وارمني از ويژگي اند، خصوصاً گونه توجهي بوده
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 شاهنامه، براساس ةه و حتي در مواردي احتماالً از منابع اوليهاي اخير با الهام از شاهنام گونه  
آيند و اغلب از لحاظ  شمار مي هاي جالب توجهي از ادبيات عاميانه به طبيعت وجودي خود نمونه

  .اند  اصلي خود فاصله گرفتهةبه اندازة كافي از گون) اي سوژه(موضوعي 
هاي جديد و ديگر موارد،  ود چهرههاي موضوعي تغييرات در وزن و رديف، وج آوري نوع  

چرا كه با وجود تغييرات مذكور موضوع . برد اي بودن آنان را زير سؤال نمي وجه شاهنامه به هيچ
  .ها در مقايسه با بخش مطابق آن در شاهنامه تغيير بنياديني نداشته است گونه   اينةاصلي و پاي

باشد كه قاعدتاً به شاهنامه منتهي   مييماسهاي ح ه گواه بارز اين نكته در كاربرد نامهاي چهر  
اي، گسترش  كردند، و يا تحوالت سوژه هاي جديدي اضافه مي و اينكه چه چهره. گردند مي

. رسد نظر نمي پيمايند مهم به بيني شاهنامه چه مسيري را مي حماسي شاهنامه، زمان شاهنامه و جهان
  .فرماست شود و روح اين اثر جاوداني حكم مهم آن است كه در آنها بافت اصل شاهنامه حفظ مي

هاي كردي  گونه.  كردي ارائه گرديده استةترين ديوان شفاهي شاهنامه در ادبيات عاميان غني  
حتي در . شوند هاي ارمني شاهنامه به نحو بارزي با يكديگر مرتبط مي و گونه) كُرمانجي(شمالي 

هاي   اتفاقي نيست كه در مجموعه لغات گونهباشند و اين بعضي مواقع ترجمه يا بازگويي هم مي
تفاوتهاي . عكسالاند و يا ب هاي كردي رقم محسوسي را به خود اختصاص داده واژه ارمني وام

 اساساً ابداعات هنري و تخيلي عاميانه و يا تفكر محض فولكوريك ها مشهود در اين گونه
آيد كه اين خود  مي ن شاهنامه پيش ها با مت البته در اينجا تفاوتهاي موضوعي گونه. باشد مي

  .باشد برانگيز و داراي داليل خاص خود مي اي بحث مقوله
گونه كه اشاره گرديد طرز تفكر گوناگون ملتها و تأثير  ترين داليل اين تفاوتها همان از مهم  

ي ها اصوالً در گونه. باشد  رايج شاهنامه در آن منطقه ميةادبيات خاص هر يك از آنها بر گون
طور  ه حكايتي در قهرمانان داستان ب-هاي داستاني وري به زبانهاي خارجي تأثير سوژهلفولك

  .شود تري ديده مي محسوس
ساسونتسي « ملي ارمني ةارمني عناصر و مواد بسياري از حماس» رستم، زال«هاي  در گونه  
اغلب » نتسي داويتساسو «ةي مثال ويژگيهاي قهرمانان حماس برا. وارد گنه گرديده است» داويد
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 ةهاي ارمني دو جنب در واقع در اكثر گونه. كار برده شده است هب» رستم، زال«ن گونة نابراي قهرما
  .وجود آمده است ه بسيار جالب باي ختهارمني ادغام شده و آمي حماسي ايراني و

براي مثال . هاي ارمني و كردي بيشتر جوانب موضوعي حفظ شده است  گونهمورددر   
باشد   رمانتيك وحساس حماسه ميةتان كشته شدن سهراب به دست پدرش رستم، كه هستداس

تأثير  ها تحت البته در بعضي از اين گونه. گردد  اصلي نقل ميةعيناً با تمامي جزئيات آن مانند گون
  .جايگزين نام سهراب شده است» مهر«هاي ارمني  حماسه
 شاهنامه در ةهايي از حماس ن است كه موضوعاصوالً در محافل علمي ارمنستان تمايل به آ  

هاي ادبيات قديم  جوامع مختلف ارمنستان حتي قبل از تدوين شاهنامه موجود بوده است زيرا داده
كافي . نمايد مؤسس خورناتسي به اين نكته اشاره مي» تاريخ ارمنستان« به ويژه ٥ارمني از قرن 

ترين شاهد اين قهرمان شاهنامه  قديمي» اسپآژدهاك بيور«  است خاطرنشان سازيم كه داستان
  .باشد مي

وري شاهنامه از چه قدمتي برخوردارند و يا به غير از متن شاهنامه از لهاي فولك حال شاخه  
اي جداگانه و خواهان تحقيقي بنيادين و همه  لهئاند يا نه مس منابع قبل از فردوسي نيز الهام گرفته

) ١٠-١٢ ةصفح( قسمت دوم داستان ، موكسةبا لهج» رستم، زال «ةبراي مثال در گون . استجانبه
 ،١ است) برگرفته از برزونامه١٢ -١٩ داستان صفحات ةباشد اما بقي برگرفته از داستان سهراب مي

كدام از آنها كشته   هيچةوسيل رز و رستم، بهمجنگ تن به تن با فرا برزو قهرمانان داستان در(
  .) شود نمي

توان شباهتهاي  در ارمنستان را از لحاظي مي» رستم، زال«هاي  يل هويت گونهترين دال از مهم  
 فرهنگي اين كشور با روح و بافت ،بيني ارمني، و تحوالت سياسي جهان  گير تاريخ ارمنستان، چشم
  .اي شاهنامه و قهرمانان آن به حساب آورد سوژه
ظامي و نزديكي آن به مرز وضعيت طبيعي توس و قرار گرفتن بر سر راههاي ارتباطي و ن  

توران، به آن خاصه يك شهر بيدار و تدافعي بخشيده بود كه مردمانش به روي هم جنگجو و 
هاي ملي  بينيم تقريباً هشتاد درصد حماسه اينكه مي. باش بودند خو و همواره در حال آماده حماسه

 چنين موقعيتي مشابه ملت  و در٢.شود، در واقع تصادفي نيست ايران توليد اين منطقه محسوب مي
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 آنها نيز ، خودةالجيشي منطق سوق ارمني در قرون متمادي با برخورداري از حساسيت نظامي و
اند و اين يكي از بارزترين داليل  باش بوده خو و همواره در حال آماده مردماني جنگجو، حماسه
هراب، سد اسامي رستم، وجو .تواند باشد ارمني مي» رستم، زال«هاي  زنده ماندن و حفظ گونه

االيام تاكنون نيز گواه ديگري از سازگاري  در بين اسامي اشخاص اين منطقه از قديم... خسرو و 
  .باشد  شاهنامه مية آنها و ابراز محبوبيت نسبت به حماسةروحي
گويشهاي مختلف ارمني كه در سرتاسر ارمنستان بزرگ وجود دارند اغلب تا حد غيرقابل   

اي كه  هاي شاهنامه در ارمنستان غربي، يعني خطه بيشتر گونه.  يكديگر مغايرت دارندفهم بودن از
با گويشهاي )  امروزيةهاي وان، تركي حوزه(گرفته  به اصطالح آناتولي شرقي و مركزي را در برمي

هاي مختلف  هاي مذكور گونه در لهجه .اند آوري و ثبت گرديده مذكور رواج داشته، كه بعداً جمع
  .اند گرديده روايت مي» رستم، زال«نامه اكثراً با عنوان شاه

 به همت انستيتوي تاريخ فرهنگ ٢٠ ميالدي و اواسط قرن ١٩ها در اواخر قرن  اين گونه  
  .آوري شده و به زيور طبع آراسته گرديدند جمهوري ارمنستان جمع

 ةتركي(تان غربي  مذكور در نواحي مختلف ارمنسةآوري شد هاي جمع به چند مورد از گونه  
  :كنيم اشاره مي) كنوني

 ارمني، به روايت و نقل پاتور يوفوسيان اهل تارك كه در سال -ايراني ة حماس» رستم، زال«. ١
 آكادميسين پرفسور ة با مقدم١٩٢٤آيد و در سال   توسط آرتاشس باراقيان به نگارش درمي١٩١٥

از سوي انستيتوي » الشعرا فردوسي اسبت هزارمين سالگرد تولد سلطانبه من«مليك اوهانجانيان 
  .رسد تاريخ مدنيت ارمنستان به چاپ مي

 موكس كه توسط كاهن كارگين هوسپيان در سال ة منطقة عاميانه، با لهجةحماس» رستم، زال«. ٢
چاپ شناسي جلدهاي هفتم و هشتم به   مردمة به نگارش درآمده و سپس در مجموع مجل١٩٠١

 .رسد مي
 توسط پتروس ورودونيان ١٩٠٤ موكس روستاي ديم نوردوزا كه در سال ةبا لهج» رستم و زال«. ٣

 ف شده است و ايشانيكند تعر  سال است در استان ايروان زندگي مي٢نوة خسرو كه هم اكنون 
 زيادي پتروس حكايات و داستانهاي كردي. نام چولو ياد گرفته است ه از شخص نقال ديگري بنيز
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شايد به علت  اصلي خود را ةدانسته و هر چند سالهاي زيادي از جالء وطن او نگذشته اما لهج مي
 . گاه تغيير داده استامر نقالي خود،

 ة روستاي آرنجاكسايس آرتزكه، به روايت دآوو هاروتونيان، در مجلةبا لهج) ِبژُن(» بيژن«. ٤
 ؛٤٠-٥٢ ة صفح،٧ -٨شناسي جلد  مردم

 ساخنر  بوده و باقداسار ارمني، معروف اساناسارة حماسةكنند  موكس، كه حكايتة با لهج»سام«. ٥
» داويت« ارمني ةهاي حماس هم يكي از شاخه» سام«نظر وي حكايت  به. آن را نقل كرده است

 .٥٣ ة صفح،٧ جلد ،شناسي  مردمةمجل. گردد  محسوب مي
 آكادمي علوم جمهوري .١٩٧٧ جندي توضيح حاجي به نگارش و»  زال،رستم« كردي ةگون. ٦

 .شناسي ارمنستان، انستيتوي شرق
 .١٩٠٤ تفليس ،گارگين سروانجديان) هامو هودوو(نام  اي به در مجموعه» سلمان و رستم«. ٧
 ة در روستاي تاق منطق١٩١١كه در سال »  زال،ستمر«هاي  يكي از شاخه» شاه كيكاووس«. ٨

 .كند وستاي شقجان آن را روايت مياهل ر) سواد بي(شاداخ، كمال پتروس 
 ٩٠الاليان آن را از روايت پيرمرد .  نور بايزيد، كه آكادميسين پرفسور يةبا لهج» رستم، زال«. ٩

 ،٨ جلد ،شناسي  مردمة مجل.آورد  نور بايزيد به نگارش درميةي در روستاي قشالق ناحيا ساله
 .٦٨ -٨٥ صفحات ، اولة شمار،١٩٠٦سال 
) موسي( سسؤهاي ايراني اطالعات جالب توجهي را م هاي اسطوره قول  نقل ةدربار  

كه در بسياري از موارد تنها (» تاريخ ارمنستان« ارمني در كتاب ١٥خورناتسي مورخ بزرگ قرن 
ترين و شكوهمندترين  آورده است و افتخار ذكر نام محبوب) باشد منبع تاريخ يبراي منطقه مي

پدر كتابت ارمني ارائه » كرتوقا هاير«ترين يادبودهاي   قديميرا» رستم«قهرمان حماسي شرق، 
  .كرده است

هاي  نام رستم تنها در نوشته«  :نويسد ن شهير ادبيات ايراني مياادوارد براون از متخصص  
العاده و توانايي  كه از كارهاي خارق در حالي. شود پهلوي قديم و آن هم در يكي دو مورد يافت مي

٣.» خورناتسي مورخ بزرگ ارمني كامالً آگاه بوده استسسؤسحرآميز وي م
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دست آمدند نيز  ه رستم و اسب او رخش بةهاي سغدي كه در سالهاي اخير دربار قطعه  
 حماسي رستم و نيروي ةخورناتسي كامالً با اسطور. خورناتسي نبودند) تاريخ(تر از  قديمي
  . اي وي و كجايي بودن او آشنا بوده است افسانه
  ٤.» فيل بوده است١٢٠گويد داراي قدرت   رستم سگزي، كه ميةدربار«: نويسد اتسي ميخورن
 ايراني و همچنين ةنام حماس ه اسفنديار قهرمان بة ميالدي دربار٧در تاريخ سبوس قرن   
 سبوس از اولين كساني بود كه اين . خسرو و شيرين مدارك باارزشي وجود داردة اسطورةدربار

كند كه در قرون آينده درخاور نزديك آسياي مركزي و هند  ثبت مي) احكايت ر(تاريخ را 
  ٥.شود  آن نگاشته مية كار ادبي دربار٦٠كند و بيش از  گسترش وسيعي پيدا مي

 مردم در ةهاي ايراني را بايستي با ارتباط متقابل و زند آشنايي ارامنه با اسطوره و حماسه  
زيرا كه اگر ). كردن و استثنا كردن يادبودهاي كتبيبا جدا(نتيجه همسايگي آنها توضيح داد، 

كرده و اين در   قرن هم قبول كنيم زودتر از فردوسي زندگي ميةعنوان نويسند هخورناتسي را ب
. اند  ميالدي يادبودهاي حماسي ايراني به نگارش درآمده٦ و ٧حاليست كه هم اكنون در قرون 

 ايارني در ة پذيرفت كه حماسد و باياستمشكل تشخيص منابع خورناتسي در اين مورد بسيار 
 ةهاي عاميان طور كه حماسه شده است و خورناتسي همان صورت شفاهي نقل مي هميان مردم ب

  .نيز آورده استرا ارمني را در كتاب خود درج نموده آنها 
» تاريخ ادبيات فارسي و تاجيكي«ايرانشناس معروف روس در » برتلس«الزم به ذكر است   

 دست داشته ه درفردوسي احتماالً منابع ارمني نيز در جهت تنظيم و نگارش شاهنام«: نويسد مي
  ٦.»است
ارمنستان با دانستن ) ٩٩٠ـ ١٠٥٨(گريگور ماگيستروس يكي از رجال سياسي ـ فرهنگي   

 رستم، اسفنديار و اژدها اطالعات ةخود دربار» مكتوبات« ايراني در ةزبان فارسي و اين حماس
  ٧.آورد  اما قابل توجهي را ميمختصر
 ةشوند، دربار  ايراني در ادبيات قرون مياني ارمني اغلب يادآوري ميةهاي حماس چهره  

شاعر ارمني   نويسنده و،٨٠٩قرن (ين يرزنگاتسي تدر ارمنستان كنستان» شاهنامه«تعريف و نقل 
هنوز » فردوسي «ةشاهنامدهد، و بدين ترتيب هنگامي كه آوازة  شواهدي را ارائه مي) ٨ -٩قرن 
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شده است و حتي  خواني مي براي بسياري از مردم مشخص نشده بوده، در ارمنستان شاهنامه
  .كنستانتين يرزنگاتسي با وزن آن شعر و آواز سروده است

خاست و شاهنامه را با صداي بلند  برمي...  مردي«: نويسد باره خود سراينده مي در اين  
 كردند كه با وزن شاهنامه بر آنها شعر دينوي نيز بخواند و من از روي برادران خواهش  گفت، مي

  ٨.»وزن شاهنامه شعري ساختم
گيرتر  تر و چشم  كه محسوس،ترين ويژگي آن ارمني طبيعتاً مشخص» رستم، زال «ةدر حماس  

  لغويةذخير: بخشند  شكلي عاميانه مي،باشد، عناصري است كه به اين حماسه از ديگر موارد مي
 كاربردهاي گوناگون اشكال، استفاده از جفت كلمات تكراري، عبارات ،ويژه عناصر عاميانه آن و به

هاي   آنها تأثير ويژگي گويشةدستوري كه مجموع و اصطالحات، مثلها، و ديگر فنون نحوي و
  .دهند اي را بر زمان نشان مي منطقه
هاي   در اينجا قهرمانان و چهره.تنيس» شاهنامه« كلي ةالبته خالص» رستم، زال«هاي  گونه  

 توران -حماسه كه داراي ويژگيهاي خاص حاصل از ارتباطات سياسي، اجتماعي پيكارهاي ايران
 با خاك ارمني و آن مكانهايي كه قهرمانان يصورت الينفك هاند، آنها ب باشند، شديداً محلي شده مي

  .اند اند، سازگاري نموده تهگسترش داش) پهلوانان ساسون(ارمني » ساسنا تسرر«حماسي 
نژاد  هم» ساسنا تسرر«با قهرمانان » رستم، زال «ةهاي ارمني حماس تقريباً همگي گونه  

 كنه موضوع تاريخي پهلوان نامدار ايران كامالً تغيير چهره داده و ناند و حماسه با داشت گرديده
 ارمني تبديل ةات عاميان جديد در غالب ادبية جديدي به خود گرفته است و به يك حماسةچهر

  .آورد ارمني را به ياد مي» پهلوانان «ةشده است كه بيشتر حماس
  

  ها نوشت پي
 .۱۹۰۵،  ايروان،۲۳ ص ،۷ ة شمار،شناسي  مردمةمجل. ۱
 .۱۳۷۸،  مقدمه، مشهد، چاپ دوم، فردوسيةشاهنام. ۲

3. Browne, Ed. G., A literary history of Persia, From the Earliest Times until firdowse, London, 
1902, p. 117. 

 .۱۱۴ -۱۱۵ صفحات ،موسي، خورناتسي. ۴
 .۱۹۷۴ ، ايروان،تاريخ سبئوس. ۵
 .۱۹۶۵ ، مسكو، برتلس،تاريخ ادبيات فارسي و تاجيكي. ۶



 

  

723   )معرفي مقدماتي( ارمني ة فردوسي در ادبيات عاميانةهاي داستانهاي حماسي شاهنام گونه
  

 .۱۹۱۰،  ايروان،۶۶ ة صفح، مكتوبات،، گريگورماگيستروس. ۷
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