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 چكيده

 ها با سرنوشت ملتشان گـره  كه سرنوشت آن -رستم و كوراوغلو دو قهرمان ملي و حماسي
. اند ها، مبارزة نور و تاريكي، خير و شر، راستي و كاستي نماد تخاصم قدرت -خورده است

اگرچه طبقة اجتماعي اين دو قهرمان از هم متفاوت است؛ اما داشتن روح حماسي و جنبـة  
خـواهي از   اي، دالوري و فداكاري، شـرافت، گذشـت و جـوانمردي، عشـق، كـين      اسطوره

ر ظلم و ستم و خودكـامگي و نـاجوانمردي، و برخـورداري از    دشمنان، عدم تسليم در براب
صفات و خصوصيات پهلوانان، عناصر و . دو است عنايت ايزدي از خصوصيات مشترك آن

اي دارنـد، چگـونگي حضـور     هاي فهيم كه منشأ اسطوره اي همچون اسب موجودات افسانه
چنان شبيه هـم اسـت    نزنان در داستان و مضمون پسركشي در داستان رستم و كوراوغلو آ

    .كه گويي منشأ واحدي دارند
  

  .رستم، كوراوغلو، ادبيات تطبيقي، حماسه، افسانه، اسطوره :هاي كليدي واژه

                                                                                                                   
  * rasmi1390@yahoo.com              دانشگاه شهيد مدني آذربايجان زبان و ادبيات فارسي، استاديار .1
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  مقدمه. 1
  . يكي از موضوعات مهم در حماسه، تضاد بنيادين دو عنصر خير و شر است
در اسـطوره  . اسطوره نخسـتين حكايـت و روايـت درگيـري نيكـي و بـدي اسـت       

وقتي نيك و بـد رنـگ اجتمـاعي و    . ندا ايندگان نيكي و بدي خدايان و پادشاهاننم
نظـر و   اينـان مبـين نقطـه   . شـوند  گيرد، پهلوانان درگيـر آن مـي   همگاني به خود مي

اينكه پهلوانان و جنگاوراني بد، به سود گرايش بـد  . اند تمايالت مردم در اين زمينه
خيزند، نشان بغرنجي زندگي و ناروشني مرز  يا ناروا به ستيز با گرايش به حق برمي

اين، وجود بد براي تبلور و تجلي نيكـي ضـروري    از  گذشته . ميان نيك و بد است
هـاي درگيـري نيـك و بـد اسـت       از اين روست كه هنر و ادب يكي از پهنه. است

  ). 194-193: 1387عباديان، (
به كهنگي خود اساطير  ناپذير اساطير و قدمت آن ها، جزء جدايي پس تخاصم قدرت

هـاي جاويـد را    ها حاوي فرهنگ آدميان است و تصوير اين افسانه اساطير و قصه. است
توانـد جعلـي،    هيچ افسانه و داسـتاني نمـي  . جو كردو توان در زندگي روزمره جست مي
حال اگر اين داسـتان  . است معني و بيهوده باشد؛ زيرا دربردارندة عنصري از حقيقت بي

امـان نـور و    ، فرقي ندارد؛ زيرا هـردو در مبـارزة بـي   1رستم باشد يا كوراوغلو مربوط به
رو، عجيـب   از اين. اند علم كرده تاريكي، خير و شر، خودي و بيگانه، راستي و كاستي قد

هاي مختلـف  ملل دهان به دهان بگردد و روايت ها، بين ها و دستان نيست كه اين داستان
تأمـل در  . ر داستانها متأثر شود و بر بعضي ديگر تأثير گذاردجا گذارد، از ديگ از خود بر

هر دو قهرمـان  . هاي رستم و كوراوغلو نيز مبين اين حقيقت است وجوه مشترك داستان
يـك   هـدف هـيچ  . ملي هستند و سرنوشتشان با سرنوشت يك ملت گره خـورده اسـت  

و نيرويشـان  قـدرت  . انديشـند  شخصي نيست و بيشتر به اهداف ملـي و اجتمـاعي مـي   
واسطة اين نيرو در برابر حوادث نيـز   باالست و فرّه ايزدي نيز مزيد بر اين نيروست و به

هـا   هاي انساني در اين برنامـه  ، اگرچه گاه ضعفدارندهر دو برنامه و تدبير . بيمه هستند
  . كند خلل ايجاد مي
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معتقـد بـوده و   نظر از اينكه اولي بـه جامعـة فئـودالي     داستان رستم و كوراوغلو صرف
دومي بر ضد جامعة فئودالي قيام كرده است، در بيشتر موارد، گـويي از آبشـخور واحـدي    

كنند كـه  كساني چون هندوراس و كرابه، دانشمندان غربي، ادعا مي«. اند سرچشمه گرفته
كه با طبـع  ) 170: 1366نيا،  رئيس(» شده است دستان كوراوغلو يك افسانة ايراني بعدا تركي

كه هر دو داستان، در محافل عامة مـردم   يان و روحية عامة مردم سازگار است؛ تاجاييايران
  . اند سپرده ها بدان گوش مي است و شنوندگان ساعت  شده به صورت نقالي خوانده مي

  پيشينه و روش تحقيق. 2
حماسة كوراوغلو در كشورهاي ايران، تركيه، آذربايجان، بارها به اشـكال مختلـف منتشـر    

است و تحقيقات زيادي نيز دربـارة آن صـورت گرفتـه اسـت؛ ولـي دربـارة وجـوه         شده
، )1366( كوراوغلو در افسانه و تـاريخ اي در مشترك اين حماسه با داستان رستم فقط اشاره

  . شودديده مي» رستم و سهراب«آن هم در داستان 
 ملـي  -نگارنده در اين مقاله بـه بررسـي تطبيقـي داسـتان رسـتم، پهلـوان حماسـي       

  .پردازد ملي ملل ترك مي -، با كوراوغلو، قهرمان حماسيشاهنامه
هايي كه در ارتباط بـا طبيعـت موضـوعات و مواضـع      ادبيات تطبيقي، در كليه زمينه

كنـد و بـه    كنـد، بحـث مـي    گيرد و صورت يك بيان ادبي پيدا مي اشخاص قرار مي
جـاد يـك اثـر ادبـي     هاي هنري هر اثر و يـافتن افكـار جزئـي در اي    بررسي ساخت

هاسـت و   در ادبيات تطبيقي، انـواع ادبـي، كـه مخـتص بعضـي از ملـت      . پردازد مي
  ). 32: 1373غنيمي، (شود  بينيم، تحقيق مي انعكاس آن را در ادبيات ساير ملل مي

  : كند نيز به تعريفي مشابه اشاره مي )13-10: 1380(طه ندا 
بررسي ادبيات ملي و روابط تاريخي خالصه عبارت است از  طور ادبيات تطبيقي، به

. هـا از يكـديگر   هاي ديگر، بررسي چگونگي ارتباط و تأثيرپذيري آن با ادبيات ملت
همچنين بررسي اينكه اين ادبيات چه چيزهايي را از ادبيات ساير ملل گرفته و چـه  

اساس، پـژوهش در ادبيـات تطبيقـي، بيـانگر      اين بر. چيزهايي به آنها بخشيده است
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توانـد در زمينـة    اين انتقـال مـي  . ال ادبيات يك ملت به ادبيات ملتي ديگر استانتق
هاي هنري  شود، شكل هايي كه موضوعات ادبي در آنها ارائه مي واژه، موضوع، قالب

  . باشد... بيان ادبيات همچون قصيده، قطعه، رباعي يا داستان، نمايشنامه، مقاله و 
هـاي متفـاوت بـه بررسـي      فراتر رفته و به زبان اين نوع ادبيات از حوزة ادبيات ملي

  . پردازد هاي گذشته و حال مي تأثير و تأثر فرهنگ اقوام مختلف در زمان
هـاي مكتـب آمريكـايي     در اين پژوهش، بررسي آثار اين دو قهرمان براساس ديدگاه

اين مكتب برخالف مكتب فرانسه، بر اين عقيده اسـت كـه بـراي تطبيـق دو اثـر      . است
اي  ، نيازي به تقارن تاريخي ميان آن دو نيست؛ بدين مفهوم كه بـدون اينكـه مبادلـه   ادبي

ميان دو اثر صورت گرفته باشد و يا اينكه ارتباطي ميان دو نويسـنده برقـرار باشـد، نيـز     
اين مقاله براساس مطالعات تطبيقـي  ). 14: 1382كفافي، (توان به تطبيق دو اثر پرداخت  مي

  :دهد مي به سؤاالت زير پاسخ
  ، كدام است؟ند گيري داستان مؤثر خصوصيات مشترك دو قهرمان كه در شكل. 1
قهرمانان اين دو داستان را به اسـطوره تبـديل    ،اي كدامين عناصر و موجودات افسانه. 2

  كنند؟ مي
  وجوه مشترك زنان دو داستان در سير داستان چيست؟. 3
  ؟ندمؤثريك از عناصر غنايي در هر دو داستان  كدام. 4

  وجوه مشترك داستان رستم و كوراوغلو . 3
  صفات پهلوانان. 1-3
  قدرت بازو. 1-1-3

 2»فـرّ دالوري «اين قدرت نمـادي از  . العاده است قدرت بازوي رستم و كوراوغلو خارق
. جا يـار و يـاور اوسـت    فرّ پهلواني رستم، همه. شود است كه در هر دو پهلوان ديده مي

يـاري وي از  . آورد كس سرِ تسليم فرود نمـي  م مرگ در مقابل هيچداند كه تا د رستم مي
در داسـتان نبـرد   . شود اين فّر بارها پيروز مي. دادگري است كه اين فرّ را بدو داده است
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رسـتم نيرويـي دارد كـه حتـي     . يابـد  رستم و اسفنديار، فرّ پهلواني رستم كامالً نمود مي
كـه   حـالي  در ميهماني اسـفنديار، رسـتم در  . ردچرخ بلند نيز ياراي بستن دست او را ندا

در دسـت دارد، بـه مهمـاني او     -ناپذيري اسـت  كه نشانة شكست -طلبي را ترنج مبارزه
گويد كه رستم را بردست راست خود جـاي  اسفنديار با ديدن رستم به بهمن مي. آيد مي
  :گويدداند و مي تهمتن آن جاي را مناسب شأن و مقام خود نمي. دهد

 ن گفت با شـاهزاده بـه خشـم    چني
  

     كه آيين من بين و بگشـاي چشـم    
ــژاد    ــرّ و ن ــرد و ف ــد از م ــر باي  هن

  

ــر ز داد    ــي پـ ــي راد دارد دلـ   كفـ
  

 سزاوار من گر تو را نيسـت جـاي   
  

  مرا هسـت پيـروزي و فـرّ و راي     
  

  )624-621 ب 5/343: 1386فردوسي، (          
اسفنديار به رستم . شودوي دور مي شدن او در جنگ اسفنديار از همين فرّ با زخمي

  :گويدمي
 كجا رفت آن مردي و گرز تو 

  

  به رزم اندرون فـرّه و بـرز تـو     
  

  )1141 ب 6/388همان، (             
مالد و دوبـاره  هاي رستم پر مي رسد و برخستگيجويي زال، سيمرغ سر مي سپس با چاره
  .گردد فرّه به رستم بازمي

  :آمده است) پسر رستم(د در روايت ماندايي رستم و يز
اي كـه آن را   شـمه بـه سـوي چ  ... شـود   چون رستم در نبرد با پسرش به زمين افكنده مي

ايسـتد و رخ   رود، تن را در آب شسته و رو به شـمال مـي   ميگفتند،  مي» چشمة مرواريد«
كردنـد،   خود را به راست، به سويي كه خورشيد و ده فرشـتة او بـر روز فرمـانروايي مـي    

يش به من وام ده تـا  از نيروي خو«: نيايش رستم چنين بود. پردازد ده و به نيايش ميگردان
  ).83: 1372خالقي مطلق، ( ».بر خاك افكنماين جوان را 

در داستان . يابدمي به زورِ پهلواني دست» قوشابوالق«كوراوغلو نيز با نوشيدن از آب 
هـا بـا نـام     بعضـي از روايـت   كـه در  -»علي كيشي«كوراوغلو، وي با راهنمايي پدرش، 

در : گويد پدرش در توصيف اين چشمه مي. رود به قوشابوالق مي –آمده است» يوسف«
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جوشـد كـه معـروف بـه قوشـابوالق       اي مي هاي اطراف، چشمه يكي از همين كوهستان
اي از غـرب در آسـمان ظـاهر     اي از شـرق و سـتاره   بـار سـتاره   سال يك هر هفت. است
كنند و از برخـورد ايـن دو، پرتـو     اره بعد از مدتي باهم برخورد مياين دو ست. شوند مي

هـايي از درون   جوشد و حباب تابد و با تابش آن، قوشابوالق مي نوري بر اين چشمه مي
ها، سر و تن خويش را بشويد، بـه   اگر كسي موفق شود با اين حباب. زند آب بيرون مي

كـس كـه از آب ايـن چشـمه     هر آن .بديل است يابد كه در جهان بي شجاعتي دست مي
شـود كـه شـيران جنگـل از آن نعـره هراسـان شـده و         اي مـي  نعرهبنوشد، صاحب چنان 

فرزنـدم، ايـن آب   : گويـد بعد از بازگشت روشن، علي كيشي خطاب به او مي. گريزند مي
از اين پس نعـرة تـو،   . بازوان تو را قدرتي بسيار بخشيد و هنر شاعري را به تو هديه كرد

   ).32-31: 1382طهماسب، (تر از صداي صور اسرافيل خواهد بود هيبتپر
  :بالد هاي مختلف به اين زور بازو مي كوراوغلو در سير داستان در موقعيت

  قــوچ كوراوغلـــو چيخـــار دوزه 
  

ــي   ــارام اللّ ــوزهباخم ــه ي   ي
  

  كنـد لي دن اؤيود سيزه نميمن ده
  

  حددينده آشـماماق گـرك    
  

اعتنايي از منِ . ل به دشت آيد به تعداد دشمن، پنجاه يا صدكوراوغلوي ي :برگردان
  ).36همان، (از حد و حدود خود نبايد خارج شويد . دالور، نصيحتي را بشنويد

  نعرة پهلوانان. 2-1-3
هاي پهلـواني   هاي پهلواني است كه در بسياري از حماسه كشيدن يكي از سالح هنر نعره
در روايات حماسي ارمني، . ندمند از اين سالح بهره رستم و كوراوغلو نيز. شود ديده مي

دربارة نعرة رستم بر سر ديـوان   شاهنامهدر  3.»افراد خانوادة زال همه داراي نعرة بلندند«
  : مازندران آمده است

  يكي نعره زد در ميان گـروه 
  

  تو گفتي بدريد دريا و كـوه   
  

  )1857ب 5/192: 1386فردوسي، (          
  :رش ابر به نعرة رستم مانند شده استو در جايي ديگر غ
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  چو آواز رستم شب تيـره ابـر  
  

  بدرد دل و گوش غـرّان هزبـر    
  

 )16 ب 6/217همان، (            

  ).92-91: 1372خالقي مطلق، : ك.ر(گيرند  پهلوانان از اين سالح با آگاهي كامل بهره مي

كردن وي بـه   نهعلي كيشي پس از روا. شكناي است دشمننعرة كوراوغلو نيز، نعره
تر از صور نعرة تو مهيبگويد كه چون از آب و حباب آن خوردي،  شابوالق مي سوي قو

كوراوغلو در آغاز درگيـري بـا دشـمن و در     .)32- 31: 1382هماسب، ط(اسرافيل خواهد بود 
جريان نبرد، با خواندن رجزهايي در قالب شعرهاي شورانگيز، دشمن را از نظر روحـي  

هنگام افتادن به تنگنا و آنجا كـه  . كندمينه را براي پيروزي خود آماده ميخلعِ سالح و ز
وي نعـرة  . شـود  انگيـز متوسـل مـي   شـود، بـه آن غريـوِ هـراس     زور بازو، كارساز نمـي 

اش بـا دشـمن بـه اوج بحـران رسـيده،      كشـد كـه مبـارزه   را زمـاني مـي  » وارش ديوانه«
پس به حربة واپسين، نياز است . است زده شده و كاري از پيش نرفته» هفت فن و هفتاد«

اي كـه بـه قـول    نعـره  ؛وار اوسـت حربـة آخـر، همانـا نعـرة ديوانـه     . تا مسئله حل شود
تـوان  هـاي زيـادي مـي   نمونه. »لرزد شير در بيشه از شنيدن آن بر خود مي«جنون  عاشيق

هـاي دشـوار و بحرانـي     بخشي نعرة كوراوغلـو در وضـعيت   ارائه كرد كه نشانگر نجات
  . است

  : گويد كوراوغلو در سفر ارزروم مي
  نعره چكيب من مئيدانا گيرنده

  

ــوان؟     ــه پهل ــدانما گل ــي مئي  وارم
  

 توتوب كمريندن چاالندا يئـره  
  

  دستيم بئله پهلـوان؟ –منيم ضرب  
  ج

شوم، آيا پهلواني هست كه با من زنم و وارد ميدان ميوقتي من نعره مي: برگردان
كمرش بگيرم و به زمين بكوبم، پهلواني هست ضرب دست مرا نبرد شود؟ وقتي از  هم

 ).115همان، ( ببيند؟
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  عالقه به بزم. 3-1-3
هـر دو بـه سـاز و نـواختن آن     . انـد  رستم و كوراوغلو در كنار رزم و جنگ، مرد ميدان بزم

آرايـد، بـر بسـاط او     رستم در خوان چهارم، چون زن جادو برايش بزمي مـي . آشنايي دارند
  : نوازد گيرد و تنبور مي د و مي مينشين مي

  ابا مـي يكـي نغـز تنبـور بـود     
  

  بيابان چنـان خانـة سـور بـود      
  

  تهمتن مر آن را به بر درگرفت
  

  بزد رود و گفتـار را برگرفـت    
  

  )397-396ب 2/30: 1368فردوسي، ( 
در جنـگ  . شـدن بـا رسـتم را نـدارد     كـس يـاراي حريـف    در مجلس بزم نيـز هـيچ  

كه ديگر پهلوانان از همراهي  گيرد، چنان مي هاي پياپي بر از پيروزي جامگردان، پس  هفت
  ). 309-306: 1349اسالمي، : ك.ر(خواهند كه دست باز دارد  شوند و از او مي با او عاجز مي

فشـرده و آواز   وي در هنگام دلگيري ساز را بر سينه مي. كوراوغلو نيز اهل بزم است
رستم از خوردن مي و برپايي مراسم شـادخواري ابـايي   او نيز همچون . خوانده است مي

كنـان،   ، چـه در زمـان آشـتي    نداشته و اين مراسم شـادخواري، چـه در هنگـام پيـروزي    
گفته شده است كـه هـر پيالـة كوراوغلـو،     . بخشيده است بئل را شور و هيجان مي چنلي

هـا،   يشتر روايتدر ب ).154: 1382هماسب، ط: ك.ر( مشك شراب را داشته است گنجايش نيم
كوراوغلو، ارتباط تنگاتنگي با اساتيد ساز داشته و آنچه مسلم است وي در مجالس شعر 

داشت كسـاني چـون    پا مي كرد و در مجالسي كه خود او بر و ساز اين اساتيد شركت مي
صـورت، هنـر عاشـيقي     هـر  در. نداي داشـت  اشيق جنون جايگـاه ويـژه  عاشيق آيدين و ع

هاي او همواره مورد توجه مردمـي بـوده اسـت كـه او را      ات جنگاوريمواز كوراوغلو به
  ).151-135: 1388اوزون، : ك.ر(اند  دوست داشته

  جوانمردي. 3- 1- 4
  . وجود خصيصة جوانمردي و بخشايش گناه در هر دو پهلوان صادق است
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رستم گناه را اگر از ضعف بشري ناشي باشد و يكي از اصول مهم انساني را نقض 
افكنـد، رسـتم    چون گرگين بيژن را بـه دام افراسـياب مـي   . بخشايد باشد، مي نكرده

رسـد، نجـات او را    طلبد و چون بر سر چاه بيـژن مـي   آمرزش او را از كيخسرو مي
كند كه از گناه گرگين درگذرد و فكر انتقام را از سر بگـذارد؛ امـا    مشروط به آن مي

وانمردي مـانع از سـنگدلي و   خـواهي در ميـان باشـد ايـن جـ      كه پاي كـين  هنگامي
شـود،   كه در قتل سرخه پسر افراسياب نمـوده مـي   گيري پهلوان نيست؛ چنان سخت

  ). 314: 1349اسالمي، (شود  اظهار البه و تضرع سرخه مانع كشتن او نمي
كوراوغلو سمبل دوستي با ضعفا و نماد مردانگي و كرم و بخشش به طبقة پايين جامعـه  

كشي و انتقام باشد، بخشايش و عفوي در  وقتي صحبت از كيناست؛ اما همچون رستم 
عذرخواهي حمـزه  » دزديده شدن قيرات توسط حمزه«كه در داستان  چنان. كار او نيست

هـا   شود و كوراوغلو بـا قسـاوت، از آن   پاشا نمي مانع بريدن سر او و بيشتر قشون حسن
  ).271-267: 1382طهماسب، (گيرد  انتقام مي

  و نيرنگ تدبير. 5-1-3
كار بردن تدبير و نيرنـگ ابـايي    پهلوانان در كنار هنرمندي و چاالكي و قدرت بازو، از به

تنهـا عيـب نيسـت،     كه دور از اصول جنگ و مردانگي نباشد نـه  اين كار تا جايي. ندارند
زمـين،   رفتن رستم به توران، براي رهايي نوة خويش از توران 4.بلكه پسنديده هم هست

  . ها آميخته است يرها و نيرنگبا همين تدب
دهـد كـه بيـژن در تـوران،     نگرد و خبر مينماي ميوقتي كه كيخسرو در جام گيتي
نويسد كه براي رهانيدن او بيايـد، رسـتم بـا لبـاس      گرفتار است و به رستم نامه مي

رود و به درگاه پيران ويسه، وزير باتدبير افراسـياب، بـار    بازرگاني به شهر ختن مي
دهد كه تسـهيالت الزم را بـراي كـار    شناسد و بدو قول ميپيران او را نمي. بديامي

  :بازرگاني وي فراهم آورد
ــان    ــان بازاري ــر س ــه ب ــه جام  هم

  

 بپوشــيد و بگشــاد بنــد از ميــان      
  

ــيم   ــاي س ــردان كمره ــادند گ  گش
  

  هـــاي گلـــيمبپوشيدشـــان جامـــه  
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 ســوي شــهر تــوران نهادنــد روي 
  

  و بـوي يكي كـارواني پـر از رنـگ      
  

  )871-869ب 3/368: 1386فردوسي، (
نشـيند و در  سـتد مـي   و گيرد و بـه داد اي ميگوي بسيار، رستم حجره و پس از گفت

شود كه كارواني به شهر پيران آمده است و خريداران و فروشندگان توران شايع مي
نهند و از بامـداد تـا شـام خواسـتاران ديبـا و فـرش و گـوهر بـه         بديشان روي مي

  ).6: 1356محجوب، : ك.ر(كنند ازرگانان ايران مراجعه ميب
-توان به رفتن كوراوغلو در كسوت عاشيق به مجلس حسنها مياز اين نوع عياري

ن عيـوض بـه فرزنـدي    تـوان در گـرفت   تـر آن را مـي   پاشا اشاره كرد؛ اما صورت پررنگ
: گويـد مـي » 5بئلآوردن عيوض به چنلي«در  )178-137: 1382(هماسب ط. كوراوغلو ديد

جهت نگـار   بدان 6،آورددنيا نمي دانست كه كوراوغلوي دالور فرزندي بهمي» جنون عاشق«
گـردم فرزنـد دالوري   گويد كه مـن مـي  كوراوغلو مي رو، به اين از. نيز ملول و دلگير بود

بـدين سـبب   . يـابم سـيما بـراي تـو مـي     چون رستم پهلـوان و هماننـد يوسـف خـوش    
رسـد و  مي» تكه تركمن«گذرد، تا اينكه روزي به اوبة  ها ميها و درههجنون از كو عاشيق

سيما و چهارشانه به نام عيوض، فرزند علي قصـاب، برخـورد   در آنجا به جواني خوش
وقـت   كند كه او شايستگي فرزندي كوراوغلو و نگـار را دارد و آن كند و احساس ميمي

رود و بـه  اس چوبداري به اوبـة تـركمن مـي   كوراوغلو با لب. رساندبه كوراوغلو خبر مي
بهانة خريد گوسفند پيش عيوض و پـدرش رفتـه و در فرصـتي مناسـب چـون عقـابي       

علـي  . شـود  دارد و بر پشت قيرات سـوار مـي   مي ، عيوض را از زمين برشود  ور ميحمله
انديشد كه با اين موافقت مي -هاي كوراوغلو را شنيده است كه وصف رشادت -قصاب
رو، در برابر درخواست كوراغلو تسليم  اين يش ايل خود نيز سرافراز خواهد شد و ازدر پ
  . شود مي
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  هاي انساني پهلوانانضعف. 6-1-3
ها برگرفته از زندگي حقيقي آدميان هستند و قهرمان حماسه و داسـتان   ها و داستانحماسه

، در هـر دو داسـتان،   رو ازايـن . اي از آن دو اسـت نيز نه خوب است، نه بـد؛ بلكـه آميـزه   
  . اند هاي انساني و نفساني قهرمانان دچار ضعف

هـا و  هـاي انسـاني، ضـعف   نيز انساني است با تمـام ويژگـي   ،شاهنامهرستم، قهرمان 
وي انساني است كه گاهي در برابر نفسانيات . ها و آرزوهاي انسانيها، خواست قوت

. هاسـت ترين انسـان  انديشه، معتدل رو، از نظر خرد و آورد و ازاين سر تسليم فرود مي
سـهراب پـس از   . اين خصيصه در داستان رستم و سهراب، كـامالً قابـل درك اسـت   

با رويـي  . رسد نهايت مي نخستين زورآزمايي با رستم، مهر و سادگي و زودباوريش به
خواهد رستم را بر سر مهر آورد و از همان آغـاز درپـي آشـتي    گشاده و دلي آشنا، مي

شنود و درپي ستيز است، حتي مهربـاني او را  تنها سخن او را نمي ا رستم نهام. است
   :خواندنيز فريب مي

  نگيرم فريب تو، زين در مكوش
مهـري سـهراب سـود     بـه  كنـد، بلكـه از خـامي و دل   او به همين نيز بسنده نمي

خورد، از رسمي موهوم، سـخن  جويد، و چون بار نخست در كُشتي به زمين مي مي
  : رهاند دهد و جان خود را ميآورد، و جوان صميمي را فريب مي ان ميمي به

 دلير جوان سـر بـه گفتـار پيـر     
  

  پـذير بداد و ببـود ايـن سـخن دل     
  

  )228: 1379مختاري، ( 
، 7هاي خـود بـه ضـعف انسـاني دچـار اسـت      ها و تواناييكوراوغلو نيز در كنار قدرت

بدون توجه بـه هشـدارهاي كسـان و نزديكـان     » ربودن حمزه قيرآت را«كه در داستان  چنان
را از دسـت  » قيـرآت «و سـپس  » دورآت«كـه اول   خـورد تاجـايي   خود، از حمزه فريب مي

اش از كه سينه شود و درحالي گاه در برابر تازيانة طعن نزديكان خود پشيمان مي دهد و آن مي
   :سرايد سوزد، ميآتش غم و حسرت مي

  كوراوغلويـــام دئيـــيم ســـنه
  

ــينه اود     توتـــوب آليشـــدي سـ
  

ــه  ــيم بســدي من ــيق ليغ   عاش
  ج

  !شاد اول كونول، نـه ملولسـان؟    
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ام آتش گرفته و از سوز  سينه .گويم كه من كوراوغلو هستم به تو مي: برگردان
! از چه ملولي؟! شاد باش اي دل. كند بودن براي من كفايت مي عاشق. گداخته است

  ).24: 1382طهماسب، (

  اسب پهلوانان هيئت، سالح و. 2-3
  بيان و شمشير مصري  اصل آسماني ببرِ. 1-2-3

هـاي مختلـف    هاي مردم دنيا به شـكل  ها و حماسه ناپذيري در افسانه تني و آسيب رويين
  :بينيم كه تنان، مي نمود يافته است؛ اما با تأمل در داستان رويين

شـدن مـرگ    رونپذيرند؛ يعني همـواره دري بـراي د   اي زخم گونه تنان به همة رويين
در . تني و واقعيـت مـرگ ارتبـاطي ايجـاد كننـد      اند تا ميان آرزوي رويين بازگذاشته

ناپـذيري تـن، تبـديل بـه      كـم زخـم   جهت همين گرايش به واقعيت اسـت كـه كـم   
  ).288: 1372مطلق،   خالقي(ناپذيري جامة رزم يا سالح پهلوان گرديده است  زخم

دربارة اين جامـه روايـات چنـدي    . ين مقوله استببر بيان يا پلنگينة رستم نيز از هم
سـوزد،   ر يا مو دارد، در آتش نميرنگ پ اين جامة تيره شاهنامهبراساس . بيان شده است
  ).342-275همان، : ك.ر(گردد و هيچ سالحي بر آن كارگر نيست  در آب تر نمي

سـته  ايـن جامـه را داراي اصـل بهشـتي دان     فرس لغت  در) 143: 1336(اسدي طوسي 
  : نيز معتقد است )290: 1372( خالقي مطلق. است

تـوان گفـت اينكـه     ساختگي باشد؛ ولي در توجيه اصـالت آن مـي    شايد اين روايت
بـرد و او را بـا زمـين برداشـته و بـه دريـا        گرد رسـتم مـي   تا اكوان ديو زمين را گرد

رد، اكـوان  روست كه چون رستم هنگام خواب ببر بيان را بـه تـن دا   افكند، ازاين مي
صورت بايد براي اين جامـه اصـلي    اين ديو از تماس با اين جامه هراس دارد كه در

  . آسماني قائل شد
شـده از   هاي افتاده از آسـمان و يـا سـاخته   وان سالحت هاي اقوام ديگر نيز ميدر افسانه

ــا از جــنس آذرخــش را مشــاهده كــرد ســنگ دادن  اقــوام بــراي نشــان. هــاي آســماني ي
كنند و نيافتني ميهاي آسماني دست ها را مسلح به سالحيري قهرمان خود، آنناپذ شكست
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در داستان كوراوغلو شمشـير او  . دهند ديگر، با نيروهاي فوق بشري پيوندشان مي عبارت به
پدر او آن را در كوه يافتـه و اسـتادي مصـري آن را بـه صـورت      . نظير و آسماني است بي

، محكـم و  سـخت سـنگ  شمشير پهلوان مقدس و چون شمشير درآورده است و درنتيجه 
جاي بـه ايـن شمشـير خـود      كوراوغلو، جاي). 28- 26: 1382طهماسب، : ك.ر(ناشكننده است 

  : گويد مي» مجلس ربودن حمزه قيرآت را«در . كندمباهات مي
ــو ده ــريم فووج ــو  -ليل  فووج

  

  آت مينيب دوشمان قوووجـو،   
  

ــري قيلينجـــي ــده ميصـ   بئلينـ
  

ــوكوراوغلـــو      كيمـــي مرداولـ
  

ي، بـر كمـر   شمشير مصـر . تازند گروه سوار بر اسب، از پي دشمن مي پهلوانانم گروه
  ).258همان، (اوغلو بايد مردي همانند كور. بسته

  اسب پهلوانان. 2-2-3
  . هاي مهم ايرانيان استاسب از سرمايه

جـا   در هـيچ  اين جانور بسيار سودمند، از روزگاران بسيار كهن همراه ايرانيان بوده،
پيـروزي و سـرافرازي ايرانيـان دليـر در     ... نام و نشاني از آنان به جا نمانده اسـت  

ايرانيان از همان آغاز فرهنگ ... . سربلند است  پيكارها از پرتو همين چهارپاي دليرِ
خود، ارزش اين جـانور زيبـا و سـودمند و هوشـمند دليـر را دريافتنـد و آن را از       

پـورداود،  (... ته، به نگهباني و پرورش و پرستاري آن كوشـيدند  آفريدگان نيك دانس
1356 :21-22 .(  
اي  هـاي افسـانه   هاي حماسه وجود موجودات ماوراء طبيعي ماننـد اسـب   يكي از ويژگي

اين ويژگي در داستان رسـتم و كوراوغلـو نيـز ديـده     . است كه گاه نژادي دريايي دارند
  :شود مي

آمـده   شاهنامهانتخاب رخش در  دربارة :و دورآت نژاد دريايي رخش و قيرآت. 1
هاي اسب زال و مهراب از مقابل رستم عبور داده شدند و رستم با فشار دست بر  كه گله
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اسبي را كه همراه ماديـاني بـود، آزمـود و آن      ها را آزمود و سرانجام كره پشت اسب آن
  . اسب جوان را كه همان رخش است، برگزيد

راند كه رنگ، گلة اسبان پادشاه را به دريا مي اين اسب آتشين: مدهدر روايتي ارمني آ
در يـك روايـت مانـدايي آمـده كـه      . ستت به اينكه اصل اين اسب از دريااي اساشاره

رخش قبل از آنكه به چنگ رستم بيفتد تازه از دريا آمده بود، و در يك روايت ارمني و 
درخواب ديد كه سروشي به او  ،اي افتادكردي چنين آمده است كه رستم وقتي به مهلكه

رستم چنين كرد و بالفاصله رخش از امواج . گويد لگامي درست كن و به دريا بينداز مي
 شاهنامهبودن نژاد رخش، در  موضوع دريايي. دريا نمايان شد و رستم را به خانه رسانيد

ي ايرانـي و  هـا هاي منظوم فارسـي نيامـده؛ ولـي نظـاير آن در قصـه     و در ديگر حماسه
بنابر روايتـي شـفاهي،   ). 25-24: 1361خالقي مطلق، ( روايات حماسي شفاهي مطرح است 

  : رودجوي اسب مناسب خود، به دستور سيمرغ به كنار دريا ميو رستم در جست
چـرد و   گويند وقتي رستم به كنار دريا رسيد آنجا ماديـاني ديـد كـه مـي    اي ميعده
اي كـه  گويند كـره اي ميعده. همان اسب رستم بود اي همراه اوست كه آن كره كره

گويند مادياني از دريا  اي مياسب رستم شد همراه مادياني از دريا بيرون آمد و عده
: ك.ر(اي زاييد كه آن كره، اسب رستم شد  بيرون آمد كه شكم داشت و همانجا كره

  ). 92: 1354انجوي شيرازي، 
از اعتقادات كهن ايراني سرچشـمه گرفتـه    شكبودن نژاد رخش، بي موضوع دريايي
در آنجا نيز ستارة تيشـتر  . رابطه نيستآمده بي» تيشتريشت«در  اوستااست و با آنچه در 

شود كه به موجي نيرومند و شـكيل تشـبيه شـده     به صورت اسب سفيدي وارد دريا مي
بـه قصـد   «را رنگ اسبان پادشـاه   بنابراين، اينكه در روايت ارمني آمده اسب آتشي. است
معني ايـن عمـل در اصـل    . رانده، از اضافات و توجيهات بعدي استبه دريا مي» كشتن

نژادان خود را از اسارت آمده و همبايد چنين بوده باشد كه اين اسب هر روز از دريا مي
برده، تا آنكه سرانجام خود به دسـت  شان، دريا، مي كرده و به وطن اصليآدميان آزاد مي

اي كـه در سـاخت ايـن    ولي با تمام لطافت ذوق و انديشه. گرددنامي، اسير ميپهلواني 
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افسانه به كار رفته است، استفاده از اين عناصر قصه در خارج از فضـاي قصـه مناسـب    
كـه   -هاي ايرانينبوده و همين موضوع سبب شده است كه بعضي از عناصر كهن افسانه

و ديگـر   شـاهنامه از  -بينيمي و قفقازي ميهاي حماسي ارمني و كردي و ماندايدر قصه
  ).25: 1361خالقي مطلق، (اند هاي منظوم ما افتادهحماسه

بنابر بـاوري بسـيار    كه ها اهميت و قداست دارند، تاجاييدر ميان ملل ترك نيز اسب
كنند و اين مراسم در ميان آنان  ها قرباني مياسب) سنگ قبر(كهن در قزاقستان، بر مزار 

  . متداول است بسيار
هـا، هشـداردهنده،   ها وفادارترين رفيق بهادر، شريك پيـروزي ها اسبدر سنت ترك

ها نيز همچـون جنگـاوران    اسب. اند شدهشأن او شمرده مي مشاور، رهانندة قهرمان و هم
آمدنـد، طـي تشـريفات    گرفتند و اگر از پاي درمـي  ها عنوان افتخاري ميدر پايان جنگ

اكنون چند گورِ اسـب در آنـاتولي وجـود دارد كـه     هم. شدنده ميخاصي به خاك سپرد
ناميـده  » بال ترك«، اسب را )48: 1985( الترك لغات محمود كاشغري در. شوندزيارت مي

، االقطـار عجائب تلخيص اآلاثار فياست و عبدالرشيد بن صالح بن نوري باكويي، مؤلف 
  ). 209: 1366نيا،  نقل از رئيس به(» .اندتيدهپرساسب را مي) اغوزها(تغزغزها «نوشته است كه 

 .آينـد  اي بـه حسـاب مـي   هـا، از عناصـر اسـطوره    در فضاي داستاني كوراوغلو اسب
انـد، بـه   كـار رفتـه   تركان به» هاي ميت«ها و هايي را كه در داستاناسب» شوكور ائلچين«

ها ايي كه منشأ آنهاسب(هاي زمانه  هاي آسماني، اسباسب«: كندچهار گروه تقسيم مي
اسـب كوراوغلـو از نـوع    . هايي از نـژاد آب هاي نژاد خاك و اسب ، اسب)غارها هستند

   ).108: 1388اوزون، (» چهارم يعني اسبي است كه منشأ آن آب است
هاي انساني چون  ها گاهي بعضي ويژگي ها در حماسه اسب :سخن گفتن با اسب. 2
  .فهمند يند سخن قهرمان حماسه را ميگفتن را دارند و اگر سخن هم نگو سخن

شود و از كـارزار رخـش بـا شـير، آگـاه      خوان، پس از آنكه بيدار ميرستم در هفت
تنهـايي بـا دشـمنان و ددان،     گويد كه نبايد خود به شود با وي چون آدميان سخن مي مي

   :پذيردنبرد كند، بلكه بايد رستم را آگاه كند، رخش نيز مي
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  چنين گفت با رخش كـاي هوشـيار  
  

  ؟!كه گفتت كه با شـير كـن كـارزار     
  

  اوي اگر كشته گشتي تـو در چنـگ   
  

  من اين گرز و اين مغفر جنگجـوي   
  

 چگونـــه كشـــيدي بـــه مازنـــدران 
  

 كمنــد و كمــان، تيــر و گــرز گــران   
  

  سرم گر ز خواب خوش آگه شـدي 
  

ــدي     ــه ش ــير كوت ــا ش ــو را رزم ب   ت
  

  )298 295ب 23- 2/22: 1386فردوسي، (
شويد، نخجيـري  رسد، تن رخش را ميپس از آنكه به راهنمايي ميش ايزدي به چشمه مي

نوشد و خطاب بـه رخـش كـه فردوسـي بـا صـفت       خورد، از چشمه آب مي كباب كرده مي
  : گويد سراينده از او ياد كرده است، مي

 كه با كس مكوش و مشو نيـز جفـت          تهمتن به رخش سـراينده گفـت  
  

  گر دشمن آيد، سوي من بپـوي ا
  

 جـوي   تو با ديو و شيران مشو جنـگ   
  

  بخفت و بـر آسـود نگشـاد لـب    
  

  شـب  چمان و چـران رخـش تـا نـيم      
  

  )337 -335ب 2/26همان، (
گويـد، ولـي زبـان آدميـزاد را     در حماسة كوراوغلو نيز، اگرچه قيـرآت سـخن نمـي   

ربودن حمزه قيرآت «ر داستان د. گويد كوراوغلو بارها با همدم خود سخن مي. فهمد مي
  : گويد رسد، با اين كلمات با او سخن مي، وقتي كوراوغلو به ديدار قيرآت مي»را

 بئلدن سني دئييـب گلميشـم،   چنلي
  

  !آلما گؤزلوم، قير بيرچكليم قيرآت گـل   
  

  دمير ليباس، پوالد گئييب گلميشـم 
  

  آلما گؤزلوم، قير بيرچكليم قيـرآت گـل    
  

چشمم،  قيرات درشت. اي كه ورد زبانم تو بوده حالي ام در بل آمده نلياز چ: برگردان
قيرات درشت چشمم، . ام لباس آهني و فوالدي بر تن كرده. ام، نزد من بيا طره سيه
  .)259: 1382طهماسب، (ا ام نزد من بي طره سيه

فهمنـد،  هايي به انسـان دارنـد؛ زبـان آدميـزاد را مـي      رخش و قيرآت هر دو شباهت
رستم و كوراوغلو . دهند ها نجات ميكنند و از مهلكهرمان را از وجود خطرها آگاه ميقه

. يابنـد ها را درميگويند و رخش و قيرآت چون دوستاني آنهاي خود سخن ميبا اسب
رخـش و  . نـد هر دو هوشيار و مكارند و هنگام گرفتاري در نجات خـود و سـوار مؤثر  
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فهمنـد و بـا   وي و خصلت قهرمانان خود را ميخ. شوندقيرآت خوشحال و غمگين مي
هـا نيـز   اسـب . با صاحب و سوار خود تفاهم دارنـد . كنندها پيوندي عاطفي ايجاد ميآن

شـمار   تر از رفيـق بـه  شوند و رفيق و برادر سوار و حتي نزديكمانند دالوران ستوده مي
  . روندمي

از يكـديگر جـدا   رخـش و رسـتم تـا زمـان مـرگ       :همراهي اسب با قهرمانـان . 3
بار در داستان رستم و سهراب كه سـواران تـوران، رخـش را     يك. بار شوند، مگر دو نمي
در پايان داستان رستم و رخش، هر . بار هم در داستان رستم و اكوان ديو دزدند و يك مي

البته رخش از پيش احساس كرده بود كـه سـر   . شونددو با هم به حيلة دشمن كشته مي
رفتن خـودداري   اند و بيم افتادن در آن هست و به همين سبب از پيشندهراهشان چاه ك

رانـد و سـرانجام بـه    شود و به ضرب تازيانه او را پيش مـي  كند، رستم خشمگين ميمي
افتند و در بن چاه پرحربه و تيغِ تيـز هـالك   رغم امتناع رخش، اسب و سوار در چاه مي

  :شوندمي
 دو پايش فروشد به يـك چاهسـار   

  

ــد جــاي آويــزش و كــارزار   نب  
  

 بــن چــاه پرحربــه و تيــغ تيــز     
  

 نبد جاي مردي و جـاي گريـز     
  

ــترگ    ــش س ــوي رخ ــد پهل   بدري
  

ــزرگ    ــوان ب ــال آن پهل ــر و ي   ب
  

  )165-163ب 5/452: 1386فردوسي، (          
اي به مرگ كوراوغلو و قيرآت نشده است؛ اما در بعضـي  اشاره حماسة كوراوغلودر 

كـه   در چنـدين روايـت  . انـد زمان دانسته كوراوغلو و قيرآت را نيز هم ها مرگ از روايت
آيد و در نالد كه از پاي درميكشد و ميشود، قيرآت چندان شيهه ميكوراوغلو كشته مي

در روايتي قيرآت همراه با كوراوغلو از آب . شودكنار گورِ كوراوغلو به خاك سپرده مي
تنان جاويـد   در روايتي ديگر كه كوراوغلو به چهلشود و خورد و جاودانه ميحيات مي

جنگـد  اي از دنيا با ستم و پلشتي ميشود و در گوشهپيوسته، قيرآت نيز زندة جاويد مي
  ).174-169: 1388اوزون، : ك.ر(



 1392 پاييز و زمستان، 2، شمـارة 1دورة    ________________________   امة فرهنگ و ادبيات عامهفصلندو

42 

  حضور زنان در داستان. 3-3
از زنـان مطـرح در   . هاي بزرگ جهـان نقشـي اصـيل و بنيـادين دارنـد      در حماسه 8زنان
  : او. رودابه مادر رستم است مهشاهنا

مسائلي كه سر راه ازدواجش با زال وجـود دارد  . است شاهنامهترين زن  توصيف پر
... . هاي خاصـي ترسـيم كنـد     به شاعر امكان داده است سيماي او را با غنا و جلوه

زادة دو كشور فـراهم   اين نخستين باري است كه زمينة پيوند ميان شاهزاده و پهلوان
يد و همين امر است كه مسائلي را به همراه دارد و حـل آنهـا بـراي موردهـاي     آ مي

  ).211: 1387عباديان، (بعدي نيز كارگشاست 
دختر شاه سمنگان، همسر رستم، است كه بعد از تولد سهراب  شاهنامهاز ديگر زنان 

ز نمونة گردآفريد ني. كند با پرورش استعدادهايش، او را كامالً همسان با رستم تربيت مي
كـه عنصـري    -او سهراب را. است شاهنامهيك زن شجاع و زيرك و تنها زن جنگجوي 

گريزد؛ زيرا رستم را پشت و پنـاه   فريبد و خود به داخل دژ مي مي -كرد بيگانه تصور مي
  . خواهد به او گزندي برسد داند و نمي ايران مي

هـاي حماسـي    گر داستانتر از داستان رستم و دي، پررنگ»بئلچنلي«حضور زنان در 
موازات ابـراز خصوصـيات    جويند و بهها شركت مي بئل در مشاوره زنان در چنلي. است

دارنـد و بـه   مي هاي انساني، سالح برلزوم براي دفاع از وطن و آرمان نجيبانه، درصورت
 بئـل را بـراي   رو، بعضي از زنان اشرافي به ميل و ارادة خود چنلي اين از. شتابند جنگ مي

گزينند، مثالً نگار كه دختر خوتكار، سلطان استانبول، است همچون اقامت خويش برمي
شـود، در  شأن مردان مي رزم و هم رود و هم بئل به ميل خود به آنجا مي ديگر زنان چنلي

تدبير او چنان است كه عاشيق جنون آن را برابر با شمشـير  . جويدها شركت ميمشاوره
   :كوراوغلو برشمرده است

  قلينجال كوراوغلو، تدبيرله نگـار 
  

  نئچه ساواشالري اودان گؤرموشـم   
  

: ك.ر(ام كوراوغلو را با شمشير، و نگار را با تدبير، برندة چندين پيكار ديده: برگردان
  ).228-216: 1366نيا،  رئيس
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كـه،   جايي تا. هاي جالب و برجستة داستان استحقيقت، چهرة نگار يكي از چهره در
بئـل، و  او از پاسداران صـادق چنلـي  . و بدون وجود نگار، غيرقابل تصور استكوراوغل

دالوران او را به چشم مادري . كنندة مناسبات كوراوغلو با دالوران است تعديل و تلطيف
آيد، اي پيش ميهرگاه مسئلة پيچيده. كنند بئل نگاه ميمصلح، مهربان، مدير و مدبرِ چنلي

شود و رهنمودهـاي دورانديشـانة او،   ساز مي ، تدبير نگار چارهبراي كوراوغلو و دالوران
رود، او رهبري دفاع گردد و وقتي كوراوغلو به سفر مينشينان مي  بئل گشاي چنليمشكل

نيـز كـه ذيـل    » دربند«در داستان ). 228 -216همان، : ك.ر(شود  دار ميبئل را عهدهاز چنلي
وي خـود  . همچـون تهمينـه مـدبر اسـت     پيكار پدر و پسر مطرح خواهـد شـد، مؤمنـه   

سواركار و دالور ميدان رزم است و فرزنـدش را بـا همـين خصـائل پهلـواني پـرورش       
  . گردد كه فرزند در نبرد بر پدر غالب مي جايي دهد، تا مي

  عشق. 4-3
برخـي از  . يكي ديگر از مضامينِ مشترك در داسـتان رسـتم و كوراوغلـو عشـق اسـت     

  :ند ازا بارتمحورهاي مهم اين بخش ع

  عشق از راه شنيدن وصف. 1-4-3
شـود و عاشـق نديـده بـه      با شنيدن وصف معشوق آغاز مي شاهنامه هاياي از عشقپاره

كـه در   -در داستان رستم و سهراب، رسـتم در جسـتجوي رخـش   . بازد معشوق دل مي
ن رود و با اسـتقبال شـاه سـمنگا   به سمنگان مي -نخجير به دست تركان ربوده شده بود

تهمينـه، دختـر شـاه سـمنگان، كـه      . بـرد شود و شب را در كاخ او به سر ميرو مي روبه
، دهـد  باخته بود، به او پيشـنهاد ازدواج مـي    پهلوان دل تعريف رستم را شنيده و به جهان

البتـه  . آورد كند و با فراخواندن موبدي، تهمينه را بـه ازدواج خـود درمـي   رستم قبول مي
  .دانندهاي بعدي داستان مياز افزودهبعضي محققان آن را 
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شود؛ اما  باختة وي مي در داستان كوراوغلو نيز، نگار با شنيدن اوصاف كوراوغلو، دل
پاشا، به او  اين كوراوغلوست كه از راه شنيدن وصف مؤمنه، دختر عرب» دربند«در سفر 
  . شود مند مي عالقه

  شدن زنان در ازدواج با پهلوانان قدم پيش. 2-4-3
ضـمن   )99-98: 1354(مزداپـور  . شـود ها از سوي زنان پيشنهاد مي گاه ازدواج شاهنامه در

هاي مردان ايرانـي  ، ازدواج تهمينه و رستم را از نوع ازدواجشاهنامه هايبررسي ازدواج
ها عناصري چون سفر مرد ايراني به كشور بيگانه به قصد داند كه در آنبا زنان بيگانه مي
رابطة عاشقانه با دختري بيگانه، زادن فرزند و بازگشت مـرد را مشـترك    شكار يا جنگ،

شدن زن در ابراز عشق در ايـن   قدم داند و بر اين باور است كه انتخاب همسر و پيشمي
  . دهدها رخ ميازدواج

وي كه دختر . شودقدم مي در حماسة كوراوغلو نيز نگار در ازدواج با كوراوغلو پيش
ستانبول، است مانند بسياري از دختران از تجمالت كاخ پـدري بيـزار   خوتكار، سلطان ا

اش چـون   دوسـتانه  وي كاخ پدر را براي طبع جوشان و تحقق احساسـات انسـان  . است
بئل سـوق  يابد و آرزوي رهايي از تنگناي جامعة فئودالي او را به جانب چنليقفسي مي

آمـده از   تنـگ  بسـياري از دختـرانِ بـه    تنها براي نگار، بلكه براي اين سرزمين نه. دهدمي
نگـار كـه هميشـه در ميـان چهـل دختـر       . محيط زندگي اشرافي ناسـالم جـذابيت دارد  

داران، اي از چمـاق شـود، دسـته   كمرباريك محصور است و هروقت از دربار خارج مـي 
كننـد،  از مسـير او دور مـي  » دور شويد و كور شويد«خراشِ هاي گوشمردم را با عربده

خواهد كه بيايد و او را بـا خـودش    نويسد و از وي ميآور مياي به كوراوغلوي نامنامه
  : ببرد

  باشينا دؤندوگوم آي قوچ كوراوغلـو 
  

  اگر ايگيدسن ، گل آپـار منـي    
  

  حسرتيندن يوخـدو صـبريم قـراريم   
  

  اينجيدير سراسر آه و زار مـن   
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از . ردي، بيـا مـرا ببـر   اگـر جـوانم  . دور سرت بگردم اي كوراوغلوي دالور: برگردان
  .از آه و زاري دمي راحتم نيست. حسرت تو صبر و قرارم نيست

  : كندو خودش را چنين معرفي مي
  يام نگاردير آديـم من خوتكار قيزي

  

  الرا، محـل قويمـاديم  الرا، خانشاه  
  

ــراديم   ــيم م ــادا من ــر سنســن دني   بي
  

ــي     ــار من ــه ي ــه ايل ــترم ئوزون   ايس
  

در . ها اعتنـا نكـردم  به شاهان و خان. رم و نگار است نامممن دختر خوتكا: برگردان
  .خواهم كه مرا يار خود كنيمي. دنيا تنها تو هستي مرادم

: 1366نيـا،  رئيس: ك.ر(دهد بئل فراري ميرود و نگار را به چنليكوراوغلو نيز به استانبول مي
42 -86.(  

ت؛ زيـرا هـر دو بعـد از    داستان تهمينه از جهات زيادي به داستان مؤمنـه شـبيه اسـ   
آورنـد كـه بعـد از     دنيا مي هر دو فرزند پسري به. مانند ازدواج در سرزمين خود باقي مي

شـود و ايـن    جوي پدر راهي مـي و شدن با در دست داشتن بازوبند درصدد جست بزرگ
دربارة پيشنهاد ازدواج، تهمينـه و نگـار   . گردد جو به پيكار پدر و پسر منتهي ميو جست

  . گيرد تان هستند؛ زيرا اين پيشنهاد از طرف آنان صورت ميداس هم

  پيكار پسر و پدر . 5-3
شناسند، داسـتاني اسـت قـديمي كـه بـه      حديث پيكار پدر و پسري كه همديگر را نمي

، سـهراب  رسـتم و پاتر در . هاي مختلف در ميان قبايل متعدد وجود داشته استروايت
-851: 1390خـالقي مطلـق،   : ك.ر( 9آوري كرده اسـت ها را گردبيش از هشتاد روايت از آن

881 .(  
اين آشنايي دور از شـهر و ديـار   . شود با زني آشنا مي ها، پهلوان در بيشتر اين داستان

دليل، روز بعد و يا بهـار بعـد، ناگهـان پهلـوان قصـد       همين گيرد و به پهلوان صورت مي
انگشتر يا بازوبند، يـا شمشـيري   كند؛ اما قبل از حركت،  عزيمت به شهر و ديار خود مي

قضا، پسـري بـه    از. عنوان نشانه، با فرزندشان همراه كند دهد كه آن را به به همسرش مي
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سـاالن خـود    يابد كه وي بـا سـاير هـم    رسد، درمي رشد ميپسر وقتي به سن . آيد دنيا مي
پسر به سـوي  حال،  هر به. تر است ساالن خود رشيدتر و قوي او معموال از هم. تفاوت دارد

پرسد و پس از آنكه از احوال پدر بـاخبر شـد،    شتابد و سؤاالتي دربارِة پدرش مي مادر مي
  .رود جوي پدر مي و همراه با آن نشاني به جست

حـالي اسـت كـه     گيرنـد و ايـن در   روي يكديگر قرار مي پدر و پسر در نبردي، رودر
پرسـيدن نـام طـرف    «. يارويي استداند و اين البته الزمة رو يك، نام ديگري را نمي هيچ

حـال   عين گونه در  آيد و اين ، در موارد متعدد پيش ميشاهنامهمقابل در ميدان كارزار در 
عنوان شـكل مسـتقلي    تواند به شمار آيد، مي اي از رجزخواني پهلوانان به تواند پاره كه مي

ناآگـاهي از نـام طـرف    هـا،   در بعضي از داستان. )349: 1382سرامي، (» شود از گفتار تلقي 
مقابل، با توجيهاتي مانند نداشتن تمايل به گفتن نام يـا موسـوم نبـودن آن، سـوء نيـت      

  . ها و يا بحران جنگ، همراه شده است ديگران در كتمان نام آن
را به ديگري بگوينـد؛ امـا   ها مرسوم بوده است كه دو حريف اسم خويش  در مبارزه

چـه  . كردن اسم از يكديگر جزء شـرايط قصـه اسـت    در اين مبارزة پدر و پسر، پنهان
آيد؛ وانگهي يك اعتقاد خرافي به اينكه اسم جزئي  صورت، تراژدي پيش نمي آن غير در

از وجود آدمي است و اگر دشمن اسم كسي را بداند مثل ايـن اسـت كـه قسـمتي از     
خـويش  كردن نام  وجود او را متصرف شده باشد، محرك پهلوانان بوده است بر پنهان

  ). نجپ: 1352مينوي، ( تر از خود از دشمن قوي
نهايـت پسـر بـه دسـت پـدر كشـته        كشـد و در  روي، كار پدر و پسر به جنگ مي هر به
   .شود مي

ها با داستان رستم و سهراب شباهت زيادي دارنـد؛ امـا   اگرچه هركدام از اين داستان
  : حقيقت اين است كه

سـرانجام پسـر را بـه دسـت پـدر تبـاه       انگيز سرنوشت كه عظمت و قدرت هراس
يك از آثار ادبي مشابه جهـان، بـه    آورد، در هيچ اي هولناك پديد ميكند و فاجعه مي

روست كه اين داستان  همين اندازة داستان رستم و سهراب بارز و نمايان نيست و از
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. مثابـة يـك شـاهكار عظـيم تلقـي شـده اسـت        نظران به نزد اكثر منتقدان و صاحب
هـاي  ترين تراژدي كه باوم گارتن، محقق و نقاد معروف آلماني، آن را با بزرگ چنان

شمرد و بسياري از شاعران و فضالي اروپا آن را بـه نظـم و نثـر بـه     يونان برابر مي
  ).467: 1357كوب، زرين(اند هاي خويش ترجمه كردهزبان

كه با اندك اختالفي، افتد اتفاق مي 10»دربند«در داستان كوراوغلو اين بخش در سفر 
هـاي كلـي داسـتان بـا      شـباهت . شـود  همان مضامين داستان رستم و سهراب تكرار مـي 

 شـاهنامة  چنان زيـاد اسـت كـه ايـن قسـمت را برگرفتـه از       تراژدي رستم و سهراب آن
در . شـود  تفاوتي در آغاز و پايان دو داسـتان ديـده مـي    اند، و فقط اندكفردوسي دانسته

قـدم   باخته و بـراي ازدواج بـا او پـيش    او با شنيدن اوصاف مؤمنه دل داستان كوراوغلو،
شـود و اشـتياق او    متن داستان از تولد حسن كه بعدها به كرداوغلو موسوم مي. شود مي

به ديدار با پدر و پيكار پدر و پسر، با داستان رسـتم همسـان اسـت؛ امـا پايـان داسـتان       
خـورد و كرداوغلـو    اي خجسته رقـم مـي   ونهسنجي و هشدار نگار به گ كرداوغلو با نكته

: ك.ر(شـدن نجـات يابـد     يابد تا بازوبندش را به پـدر نشـان دهـد و از كشـته     مهلت مي
  ). 443-492: 1382طهماسب، 

در ايـن روايـت كوراوغلـو مثـل رسـتم      . روايت ديگري از داستان نيـز وجـود دارد  
برد و كرداوغلو را در ي ميكشد و سپس با ديدن بازوبند او، به حقيقت پفرزندش را مي

  .كندقوشابوالق، كنار گور پدرش دفن مي
شود كه از آن ميان روايت هاي تركيه نيز چنين فرجامي از داستان ديده ميدر روايت

  ).172-171: 1366نيا،  رئيس: ك.ر(العزيز شباهت بيشتري به روايت آذربايجاني دارد 

  گيري نتيجه. 4
ملي و حماسي هستند كه داستانشان ازلحاظ مكاني و  رستم و كوراوغلو دو قهرمان
كه  گيرد و در ميان عامة مردم محبوبيت دارد؛ چنان بر مي زماني، عرصة وسيعي را در

ها و  ها و داستان كوراوغلو را عاشق خانه ها داستان رستم و سهراب را نقاالن قهوه قرن
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صل هر دو داستان براي مردم رو، كليات و ا ازاين. كنند ها براي مردم نقل مي اوزان
عنوان  هر دو داستان به. هايي از هر دو بين مردم رواج دارد لثَكم م روشن است و دست

قهرمانان هر دو داستان فرّه ايزدي دارند . نماد تخاصم خير و شر بيشتر جنبة رئاليستي دارند
ارند، ببر بيان اي د هاي سخنگو و فهيم كه منشأ اسطوره اي همچون اسب عناصر افسانه و

هاي  ها هستند؛ ولي گاه ضعف و شمشير مصري كه اصل آسماني دارند، در خدمت آن
ترين وجه مشترك داستان، پيكار پدر  مهم. اندازد ها را به مخاطره مي انساني و نفساني آن

انجامد، ولي  سهراب به پسركشي مي اگرچه اين امر در داستان رستم و. و پسر است
خورد و  غلو با تدبير و دورانديشي نگار به صورتي خجسته رقم ميدرداستان كوراو

  . يابد تا بازوبند خود را به پدر نشان دهد فرصت مي) حسن(كرداوغلو 

  ها نوشت پي
هاي دستان، داستان  وار كوراوغلو، در انواع مختلف هنر و ادبيات به صورتداستان پرماجرا و حماسه .1

نـام  . هاي مختلف رواج داردآذربايجان، تركيه و ازبكستان، با روايت و موسيقي در ميان مردم ايران،
. خـان بـود   پدرش، علي كيشي، مهترِ اربابِ بيدادگري به نـام حسـن  . اصلي كوراوغلو، روشن است

هنگـام رفـتن   . آيدبه مهماني او مي -خان است كه او نيز خان ظالمي چون حسن -پاشا روزي حسن
ها را چرا  خواهد كه اسبخان از علي كيشي مي حسن. خواهدد اسب ميعنوان پايمز خان به از حسن

دو كره  -شناسي همتا ندارد كه در اسب-ها را برگزيند؛ ولي علي كيشي نبرد تا حسن پاشا بهترين آن
. آوردپاشـا مـي   گزيند و بـه پـيش حسـن    اسب را كه ظاهري ضعيف، ولي اصل دريايي دارند، برمي

هـاي  تـرين پـاره  خواهد كه بـا ارزش خان مي شود و از حسن ا خشمگين ميهپاشا با ديدن كره حسن
. آوردمـي  هاي علي كيشي را در پاشا، جالد چشم بنابه دستور حسن. وجود علي كيشي را از او بگيرد

كنـد و  خان چنين مـي . كم دو كرّه را به خود او ببخشد خواهد كه دستخان مي علي كيشي از حسن
علي كيشي با پسرش، روشن، به كمرة كـوهي بـه   . كندرا از دستگاه خود بيرون ميها او با دادن كره
پـس از چنـدي ايـن دو    . پردازنـد برند و در آنجا به پرورش دو كرّة دريايي ميبئل پناه مينام چنلي

بعـد از  . گذارنـد نام يكي را قيرات و ديگري را دورآت مـي . شوندهمتا ميكرّه، اسباني تنومند و بي
بئل مبـارزة  پردازد و در دژ چنليكردن پهلوانان مي علي كيشي، روشن به وصيت پدر، به جمعمرگ 

  .شودكند و به كوراوغلو مشهور ميها و خان بزرگ آغاز مي اي را با خانگسترده
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  : آمده است» كوراوغلو«ذيل واژة  المعارف آذربايجان دائرةدر 
گران عثماني و بعـدها بـر ضـد     تدا عليه اشغالهاي جاللي كه در آذربايجان، ابيكي از دسته

آگـاهي دربـارة   . جنگيدند، تحـت رهبـري كوراوغلـو بـود    هاي محلي مي صفويان و فئودال
بعضي از محققان مركـز فعاليـت   . رزمانش در منابع مكتوب، بسيار كم است كوراوغلو و هم

: بـه نقـل از  (نـد  اوي را خراسان، برخي ديگر آنـاتولي، ولـي اكثرشـان آذربايجـان دانسـته     
  ).130: 1387طهماسب، 

ها مختلف است؛ بعضي او را جنگاور، بعضي او را عاشيق و با  دربارة شخصيت كوراوغلو روايت
شناسند و شخصيت كوراوغلوي جنگاور را از شخصيتي رمانتيك، و برخي ديگر او را تنها شاعر مي

محكمي دربارة تفكيك كوراوغلوي جنگاور  اما هيچ سند قابل اثبات و. دانندكوراوغلوي شاعر جدا مي
هاي خود، استاد  ها و دالوري موازات جنگاوري كوراوغلو به. از كوراوغلوي شاعر ارائه نشده است

  .كندهايي از داستان با ساز خود، دشمنان را به مبارزه دعوت ميهمتاي ساز و آواز است و در بخش بي
 از پرتو اين فروغ است كه كسي به. د از همگنان برتري يابدفرّ فروغي است ايزدي به دل هركه بتاب .2

گستر و دادگر شود و هماره كامياب و پيروزمند  پادشاهي رسد، برازندة تاج و تخت گردد و آسايش
اني آراسته شود و از همچنين از نيروي اين نور است كه كسي در كماالت نفساني و روح. باشد

هام ايزدي ، به مقام پيغمبري رسد و شايستة البرانگيخته گردد هنمايي مردمانابراي ر سوي خداوند
ديگر، آنكه مؤيد به تأييد ازلي است، خواه پادشاه و خواه پارسا، خواه نيرومند و  عبارت به. شود

  ).2/314: 1347پورداود، (هنرپيشه، داراي فرّة ايزدي است 
رة فرّ دليري، دالوري مانند گرشاسب يا گيرد، بلكه گاه به چه بر نمي فرّ ايزدي تنها شاهان را در

فرّ را به معناي  لغت فرس اسدي طوسي در). 337- 336/ 2همو، (بخشد  رستم را برهمگان برتري مي
فر فقط درخشندگي، افتخار، عظمت، تظاهر مجلل مقام شاهي، «پس . آورده است» زيبايي و تأييد«

اعطاء شده و مانند ) خداوند(از مقام علوي شكوه و جالل و امثال آن نيست؛ بلكه موهبتي است كه 
  ).245: 1346استاريكف، (» .نمايد اي شخص منتخب را مشخص مي هاله

توان گفت نيروي او در آوازِ  تر از همه برزوست كه مي سرآمد. افراد خانوادة زال همه نعرة بلند دارند .3
سپارند  مي دم جان ه زمين افتاده، درجا چند تن از نعرة او ب چنان نيرومند است كه در يك اوست و آن

گريزند و در جايي ديگر دوازده تپه از نعرة او  و در جاي ديگر، سپاهي از نعرة او به دريا مي
  .)91: 1372خالقي مطلق، (نهند  ريزد و سپاهي بزرگ تا تن آخر پاي به گريز مي مي فرو

گردد، گژدهم هم بر او آفرين  از ميسالمت به دژ ب كند، به گردآفريد چون با سهراب نيرنگ مي .4
 ).235، 135/ 2فردوسي، (» افسون و رنگ«رزم جسته است و هم   خواند كه هم مي
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كمرة پوشيده از ( » بئل چاملي«ها  و ترك) گرفته كمرة مه(» بئلچنلي«ها پناهگاه كوراوغلو را آذربايجاني .5
نامند  مي» بئلشملي«حوضة توبول،  و ساكنان» چاندي بيل«ها ، تركمن»چامبيل«ها ، ازبك)درختان كاج

؛ دربارة زادگاه كوراوغلو و تحقيقات مربوط 116 - 113: 1366نيا، رئيس: ك.بئل رموقعيت چنلي  دربارة(
  ).113- 106همان، : ك.به آن ر

ا كوراوغلو، ب. شود كه كوراوغلو پسر نداشتزاده گفته مياز روايت همت علي» سفر تركمن«در آغاز  .6
هاي  او در كوه آالجاالر، واقع در دامنه. اينكه با نگار ازدواج كرده بود، صاحب فرزند نشده بود

روز در محاصره مانده و  شبانه قارص، با قشون عثماني جنگيده و در آنجا به تنگنا افتاده، هفت
نده به نام ها كوراوغلو فقط يك پسرخوا ها و مجلس در بيشتر داستان. شددار نميرو، بچه ازاين

آمدن «؛ ولي در مجالس شود عيوض دارد و از پسر خود، يعني حسن يا كرداوغلو بحثي نمي
تاريخ ادبيات  ها بعد از انتشاركه سال» بئلخانم به چنلي آمدن مرجان«و » بئلپاشا به چنلي حسن

حميد آراسلي . ثبت و منتشر گرديده، كرداوغلو، پسر كوراوغلو، نيز حضور دارد) 1943( آذربايجان
دهندة راه در داستاني كه براساس حماسة كوراوغلو نوشته، كوشيده است همين پسر را ادامه

در بخش آخر اين داستان كوراوغلوي پير درصدد يافتن جانشيني از دالوران . كوراوغلو قلمداد كند
 تا آن روزي كه... هاي رهبري را داشته باشد جوان براي خودش است كه همة قابليت

ندد، با كوراوغلو بآيد و بعد از آنكه چند تن از دالوران را دست ميبئل ميسواري به چنلي چابك
نشيند و و بار سوم كوراوغلو بر سينة او مي كوبد دو بار پشت او را بر زمين مي... شود گالويز مي

د و از نظر اينكه هم شناسخانم داده، مي در اين گيرودار كوراوغلو پسر را از بازوبندي كه به مؤمنه
بعد هم . شودگشته، يافته است، شادمان مي فرزندش را شناخته و هم كسي را كه به دنبالش مي

شود كه فرزند جوان او مبارزه را ادامه كوراوغلو مطمئن ميآورد و  بئل ميخانم را به چنلي مؤمنه
  ).178 -170به نقل از همان، (خواهد داد 

 .كند وغلو با كرداوغلو، به درايت نگار داستان فرجامي نيك پيدا ميدر داستان پيكار كورا .7

  .شودغير از سودابه يك زن پتياره ديده نمي ،شاهنامه در تمام دوران پهلواني. 8
هاي دده  انجامد و در بعضي ديگر چون داستانشدن يكي مي ها درگيري به كشتهدر بعضي از داستان .9

اديپ «در داستان . شودمي مه و برزونامه به پاياني خوش منتهيقورقود، كوراوغلو، جهانگيرنا
كشد و با مادرش شود كه پدرش را ناشناخته مي اثر سوفوكل، تراژديِ مردي بيان مي ،»شهريار

دهد، به در روايت آلماني، تئودوريش پس از آنكه تاج و تخت خود را از دست مي. كندازدواج مي
سال دوري از ميهن  پيوندد، و سرانجام پس از سيها ميبه هون» براند هيلد«همراهي پهلواني به نام 

. خورد كه پسر خود اوستدر بازگشت به سوي كشور به پسر دالوري برمي. گرددبه كشور بازمي
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كوشد تا شناسد؛ اما پسر كه شنيده است پدرش در اين سفر مرده است، ميهيلد براند پسر را مي
پسر، پدر . گيردتن بين پدر و پسر درمي به سرانجام نبردي تن. جنگ وادارد ديده را بهپهلوان جهان

هيلد براند از شنيدن اين دشنام براي دفاع از شرف . خواندگر و شرير ميو حيله» هون پير«خود را 
در ). 875- 856: 1390خالقي مطلق، : ك.ر(كشد زند و پسر را ميخود ناچار به نبرد دست مي

هاي زيادي  روسي نيز داستان با شباهت» يروسالنالزاروويچ«ايرلندي و » هولينكو«هاي  روايت
 ).467: 1357كوب،  زرين: ك.ر(شود مطرح مي

 چاي، بين ايران و روسية تزاري، جزو خاكقبل از دو عهدنامة گلستان و تركمن» دمير قاپي دربند« .10
ي خودمختار داغستان كشور جمهوري آذربايجان و از واليات ايران بوده است، اكنون در جمهور

  ).407: 1387طهماسب، (فدراتيو روسيه قرار دارد 
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