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  هااي تقابل پدر و پسر درحماسهتحلیل مقایسه

  )رستم و سهراب؛ ارجنَ و ببرباهن هندي(

  فاطمه پاکرو

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

چکیده

هند و ایرانیان و هندیان از زمان جدا شدن از . بخش مهم فرهنگ ایرانی منشأ گرفته از هند و ایرانی و در نهایت، هند و اروپایی است

هاي فرهنگی باید اند؛ از این رو، براي بررسی و شناخت هر یک از مقولهاروپاییان در حدود سه سده با یکدیگر زندگی مشترك داشته

اند، در هایی پذیرفتهاساطیر این دو تیره اگرچه پس از انشعاب، در روساخت، تفاوت. این بعد مهم مدنیت ایرانی را در نظر داشت

مجموعه فرهنگ و اساطیر .توان به هستۀ مشترك آنها پی بردهاي تاریخی میهایی دارند که با شکافتن الیهننديساخت، هما ژرف

ترین گنجینۀ فرهنگ و اساطیر ایرانی، هاي حماسی مانند رامایا و مهابهاراتا  آمده است و مهمها و منظومه»ودا«هندي در کتاب 

هاي رستم و ارجنَ  اشاره توان به شباهتطیر ایرانی کهن با اساطیر هند باستان، میاز وجوه مشترك اسا. شاهنامۀ فردوسی است

تر اینکه او نیز چون ناپذیر است و نکتۀ مهم ستکارجَن نیز چون رستم فرزند شخصی زال و از خاندان دستان و پهلوانی ش. کرد

آور مبادرت اي مرگشناخت، به نبرد تن به تن و مبارزهه در دیار غربت داشت و او را نمیکرستم، با فرزند چهارده سالۀ خود، 

که این دو روایت، داراي خاستگاه دهد نشان می هاي آن با یکدیگر،ها و تفاوتو بررسی شباهت نقد تطبیقی این دو داستان.ندکمی

  .واحد هند و اروپایی هستند

  .جنَ و ببرباهنحماسه، الگوي تقابل پدر و پسر، رستم و سهراب، ار: هاکلیدواژه

  همقدم

  ین نوع  ادبیز حماسه نخستیونان نیظاهراً در . رده استکها ظهور ان ملتیه در مکدانست  ین نوع ادبیتوان نخستیحماسه را م

ن گونه اشعار سروده یه از اکشناسم یرا نم يچ شاعریش از همر هیپ«د یگویقا میــه ارسطو در بوطکل ین دلیـد بدیشا. بوده است

  )57: 1337ارسطو(».اشدب

ن یدرا. دهدیم لکیها تشیها وپهلوانژرف ساخت حماسه را جنگ. اصوال سخن از شاهان و بزرگان و اشراف است يدرحماسه و تراژد

ان یبا خدا یه به نوعکن یندارد اما شاهان و سران وسالط یتیستند و مرگ آنان اهمیش نیب يرکلش یاهیس يان مردم عادیم

  .دهندیل مکیحماسه را تش يهاتیشخص یمحور اصلاند، وابسته

ه کن نوع شعر یا. دارد یاشراف یحماسه خاستگاه یونانیدر ادب . رده نوع حماسه استکونان ظهور یه در ادب کین نوعینخست«

دار نبرد است تا ر و یگان خود درگیه با همساک) فئودال(جامعه اقطاع دار  یکاست از یر درستینبرد است، تعب يهاموضوع آن صحنه

 يه راهبرکرومند هستند یردگان نکاز سر یندارد فقط بعض یمشخصن اجتماع فرد وجودیدرا. حوزه تسلط خود را گسترش دهد

ز ین یـرانیدرادب ا. ندکیر میات تصویجـامعه را در برابر ح یکيداریب ن نوع شعر حالتیا. شان استیبا ا یجنگ ها و جنگبارگ

یر حالت سازندگیسم ندارد و تصویدر نظام فئودال یاد تجاوز طلبیدر شاهنامه بن یقوم يهايریدرگهکفـاوت ن تین است با ایچن

  )1352:7،ینکدکیعیشف(» .جامعه است یک

ت یتوان ژرف ساخت حماسه را واقعمی قتیدرحق. شودمی دیدهعصر یی از عصیان علیه نظام موجود آنها هنشان  ها هحماسگاه در

گر انسان با افزودن زمان به یان دیبه ب. افته استیخ دست یتار كبه در کینون اندکه اکیله انسانیه به وسکیتیا واقعدانست ام

د یا ها شایقت آن اغراق ها و رؤیدرحق. ش استیه خوین و اولیشف در دوران نخستکن یرده است اما اکشف کخ را یعت تاریطب

کهخوردمی چشمبهییها همایبنوالگوهاادبی،نوعایندر. افتن استیدرحال توسعه او ۀ شینون اندکه اکاست  یانسان يآرزوها

  .دارد متعددييها هنمونجهانادبیاتدرکهیی استالگوهاجملهازنیز»پسروپدرتقابل«. اندشدهتکراربارها

  پسـروپـدرتقابلالگـويکلیچارچوب
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ة دهندشکلکلیخطوط. ي اقوام  جهان آمده استها هحماسی و افسانهاي  مختلف در روایتي ها هموضوع نبرد پدر و پسر به گون

 وآیدمی دنیابهپدرحضوبدوناوفرزندوکندمی ازدواجخویشسرزمینیاشهرازبیرونجاییدرپهلوانیکهاستچنینالگواین

رویااینکهشودمی روبروخویشپدربانادانستهشکلیبهموارداغلبدروخیزدمی برپدرجستجويبههاسالازو پسبالدمی

  . استهمراهباجنگ ودرگیريرویی

  .رودمی جهان به شمارادبیاتدرنبردبهمربوطداستانِیيها همایبنمشهورتریناز، طرحاین

  تقابل پدر وپسر يالگو يریل گکخاستگاه ش

  :ل باشدیتواند موارد ذمی ن تشابهیل ایدال. ندکمی يرویپ يواحد يش از الگویم و بکات جهان،یداستان نبرد پدر و پسر در ادب

  خدایاننبردة اسطورازـ تقلید1

معتقددانستند،می اسطورهسپسینتکاملراپهلوانیروایاتتمامکهرمانتیکعصردر«:مطلق معتقد استخالقیجاللدکتر

  پهلوان، اسطورهنبردخاستگاه اصوالًپسر،وپدرنبرديها هافسانۀ همخاستگاه کهبودند

روایاتواسطوره. گزاردبهراجعرمانتیکة دورنظریاتازکمکمنوزدهمة سددرکهآنازپسولی. استبودهخدایاننبرد

ایندرنیزپاتر)62: 1372مطلق،خالقی(».آمدوجودبهدیگرينظریاتنیزپسروپدرنبردموضوعتوجیهدربرگشتند،حماسی

گیاهانقدیموجدیدخدایانبینمبارزهازرؤیایینمایشیکماپسروپدرة مبارزدرکهزدهحدسوستونخانم«: نویسدمی باره

  )111: 1384پاتر،(» .شودمی دریافتآنعباديوآیینیعباراتبهارانه،وخرمنیهاي  جشنبیشتردرکهداریم

ه به یشب یآنان عواملهاي  ه انسان ها دارند و جنگکگر دارند یدیکرا با یالتکان همان مشیر، خدایه دراساطکت د  توجه داشیبا

خواهند و با وجود می شیع خویه همگان را مطکاند جنگجو یمردان، یونانیان یخدا«:به عنوان مثال.دارد یانسانهاي  يریعوامل درگ

  ياورانوس با تالش  برا. از پسرانشان باشد،وحشت دارند یکیست  خوردن توسط کشان شریه تقدکن یه دارند، از اکياقتدارۀ هم

ل بردن یا تحلیدن یبا بلع، رونوسک. ندکل یشرفت زایبالقوه فرزندانش را در جهت رشد و پ يرویـد نیوشکدفن  فرزندانش 

 :كر(» .ـدیرد و بلعککوچکب داد، یهمسر بـاردار خود را فر، ند و زئوسکاز خود  ید آنان را بخشیوشکفرزندانش،

    )1390:44،45بولن،

در  ین حالتیچن. ندکمی پدر را نابود  یندارد و فرزند به راحت يعمود يونان، قدرت، ساختاریر یشود دراساطمی دهیه دکچنان  

  .ردیاو را بگ يند و جاکام یتواند بر پدرش قمی ا مردوخ،یكمثال مردو. شودمی دهیز دین نین النهریر بیاساط

سه گانه اند و هاي  یمنج، امشاسپندان و زرتشت، اهورامزدا. ر استیوخدشه ناپذ يعمود، ، ساختار قدرتیر زرتشتیدر اساط«

اندن کدرهم ش يطبقه برا یکدال بر تالش  یچ داستانیه هکآن یگر قرارگرفته اند، بیدیکدر پس  یان به صورت سلسله مراتبیپارسا

  )218:  1387،ینیثم(»..بقه باالتر وجود داشته باشدورود به ط يمرزها

 يعمود یسلسله مراتب قدرت، صورت، ان به وجود آمده استیرانیا یتاپرستیکران در روزگار یر ایه چون اساطکد بتوان گفت یشا 

  . ز،هستیو داور مطلق ن یل و قاضکيباز هورمزد دانا، یر زرتشتیه دراساطکم ینیبمی .دارد

ت و کیت و مالیمکحا یر سلسله مراتبکتف«. اندات خود ادامه دادهیاسالم به حپس از يگریدهاي  به صورت یرانیايها هاسطور

  )نیشیپ(».ره بوده استیران چیغالب در اهاي  ومتکحها برز تا مدتیقدرت، پس از اسالم ن

  )عشق پسر به مادر(ـپ یاودة ـ عقـد2

بهشاگردانشواوآثاردرنیزپسروپدرنبردموضوع، کردپیدافرویدشناسیروانمکتبدرپسروپدرروابطکهاهمیتیبهتوجهبا

، جهانادبدرپدرباپسرنبردمضمونة دارندبردرآثارۀ هم، رانکشاگردشوفرویدة عقیدبه. یافتخاصیجایگاه، اُتورانکویژه

بهرااوۀ کینرفتهرفتهیابد،می مادروخودمیانحائلیراپدرکهپسر.ستاریشه گرفتهمادربهپسرناخودآگاهونامشروععشقاز

  .دهدمی لکیپ را تشیاودة و تنفر، عقد ین دلبستگیا .خیزدمی براوبانبردبهوگیردمی دل

ۀ ز از افسانیر نکفوق الذة دن رو در مورد عقیاز ا. داندمی یعیانسان طب ینیجهان ب يتمام نماۀ نییرا آ ها هر و افسانید اساطیفرو«

  )1357:140ان پور،یآر(» .دیجو ین شده است، سودمیل، تدوکسوفۀ لیه به وسک) oedipe(پیاود یونانی
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غیبگویان به شاه گفته بودند که ادیپ پدر خود را خواهد . ان تب، بودیاسته، یکی از  فرمانرواکویه  کادیپ پسر شاه الیوس و مل    

اما . ندکوهستان نابود کسپرد تا در یفرزندش را به چوپان ین سرنوشت شومیم چنیوس ازبیال. ردکواج خواهد شت و با مادرش ازدک

  .سازدمی وهستان، به حال خود رهاکشد و او رادر کپ را بیتواند ادنمی چوپان مهربان

ورنت کپادشاه  یقیادیپ همچون فرزند حق. بردمی ابد و او را نزد شاهیی، نوزاد رام)Corinthe(ورنتکاز چوپانان پادشاه  یکی

شد و با مادرش کمی ه پدرش راکه در سرنوشت اوست کد یگومی به او ییبگویغ يروز. گرددمی برومند یشود و جوانمی بزرگ

  .ندکمی ازدواج 

از دیار آنان ز یفاجعه آمشت سرنون یاپندارد، براي گریز از  اش را پدر و مادر حقیقی خود می چون پدر خوانده و مادر خواندهپ یاد

کشد و به سوي شهر  می) که پدر واقعی او بوده(مختصر، پیرمرد را  ییرسد و پس از گفتگو پیرمردي می در راه به گردونه. گریزد می

  .ندکمی د، ازدواجمادر خو یعنیتب، ۀ کد و با ملیگشامی شهر را.شودمی روانتب

پرسد،  می آپولومعبد آید و چون ادیب سبب این فاجعه را از کاهنان  بر این شهر فرود می طاعونمرگ و  ،ییها فرمانرواپس از سال  

ادیپ در جستجوي . است بستر شدهشنود که گناهکار باید از میانه برخیزد، گناهکاري که پدر خود را کشته و با مادر، هم پاسخ می

 ه هم خود را درکند و ملکیخود را برمهاي  پس، از خشم چشم. ه قاتل خود اوستکابد ییدراز درم یپس از زمان این گناهکار پلید

  .ندکمی زیقصر حلق آو

جز  يزیرد، چکوصلت ...شت و با مادر خودکرا به زجر ... ه پدر خودکپ پادشاه یاود«:دیگومی نین داستان چنیاة د در باریفرو

  )  141همان،ص(».كودکيریام گک. ستین يریام گکاز  یشینما

قبیلاینازموارديیاوپدرازاونفرتومادربهپسرعشقوعموضباراپسروپدرنبرديها هافسانۀ همتواننمی ،گمانبی، البته

ازاي  هنشانترینکوچکتنهانهپدر،جستجويدرسهرابة درانگیز. سهرابورستمنظیرروایاتیدرآن دستهویژهبه«.کردتوجیه

بی(رستمباشدنروبرومحضبهسهرابکهتبزرگ اساي  هبه   اندازمهراینوپدراستبهمهراوة زیانگبلکهست،ینپدربهنفرت

کهآنازپسکهاستمهرهمینبه خاطرواقعدروگیردمی دلبهرااومهراختیاربی، )استرستماوکهباشدمطمئنکهآن

ة آمادگویی هکچنان . کندمی رهارااووخوردمی رافیرنگ حریب و نیزود فر یلیخرساند،می خاكبهیشتکرستم را در پشت

».بدوکینهونفرتراهدرنه  بازد ومی پدربهمهردر راهراخودجانسهرابگر،یسخن دبه. استبودهکاراینبراياي  هبهانیافتن

  ).63، 62: 1372مطلق،خالقی(

  یاسیان پدر و پسر بر سر قدرت سیـ نبرد م3

این . برخوردار است، نبرد بر سر تصاحب قدرت سیاسی استاي  هژیت ویاهماز ، ه درباب نبرد میان پدران و پسرانکيگریته دکن   

به . ژه داده استیو یلکش، زیان ملل و اقوام  نیدر م یاسیسهاي  به نظام، يشاوندیخو. شاوندان استیان خویمعموالً، درم، جدال

ه سلطنت کن جهت است یبه هم) 62:  1374ه،یباالند(» .شوندمی انیب يشاوندیبا اصطالحات خو یاسیروابط س«ه همواره کيطور

  . بوده است یهمواره موروث یسنتهاي  ومتکها و ح

ــه در کن روست یازا. است ینیخود، عامل رقابت بر سر سلطه و جانش یگردد ولمی تعدد زنان و فرزندان اگرچه موجب اقتدار    

 يان براین میدر ا، مادران نیز، گاه. از دست یکدیگر بربایند خواهند سلطنت رامی م که پدر و پسر، آگاهانه،یده ایخ دیطول تار

 یتیبه صورت حما    matrilateraleییمادرسو يشاوندیخو«. رده اندکفا یا یاساس ییدن فــرزندان خــود نقش هــایشکبـر

  )71: همان(».دشومی د، رقابت سخت تریان دشوارتر به دست آکن امیمربوط به تصرف قدرت است، هرچه ا يارهاکيبرا

  یـیهنـد و اروپا كـ خاستگـاه مشتـر4

دکتر . جهان آمده است اقوام يها و افسانه یات حماسیگوناگون در روا يها ختیچنان که گفته شد، موضوع نبرد پدر و پسر به ر

گر سخت یدیکستان به ات دایزه و ساخت و جزئیه از نگاه موضوع انگکت است یان آنها تنها چهار روایاز م«:خالقی معتقد است

 یژرمن ین نمونه شعر پهلوانیتر هنکه فعالً کح باستان یفص یلده براند و  هادو براند به زبان آلمانیه یت آلمانیروا یکی: اند یکنزد

ث و یا مورمیلیا یت روسیگر رواید. يالدیباستان از سده نهم م يرلندیبه زبان ا ينالکن و یوهولکيرلندیت ایگر رواید. است

http://wapedia.mobi/fa/%D8%AA%D8%A8
http://wapedia.mobi/fa/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
http://wapedia.mobi/fa/%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88
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يچهارم هجر(يالدیدهم م هسداز  یت فردوسین صورت موجود آن روایتر هنکه کرستم و سهراب  یرانیت ایگر روای، دیکلنکس( 

  )53: 1372مطلق، یخالق. (»است

برخیوهستنداروپاییوهندواحدخاستگاههاي نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان، دارايروایتکهمعتقدندپژوهشگرانازگروهی

اند که این اند و نتیجه گرفتهکردهبازسازي  راآناروپاییوهندروایتکلیِخطوطواصلیصورتروایت ها،اینۀ مقایسبایزن

چه از نظر ساختهاي زیربنایی هر یک در محیط جدید، ها هو این افساناندبردهخودباراشدهیادۀ افسان، کوچیدنهنگامبه، اقوام

اند و با شرایط فکري و اجتماعی آن گرفته تند، در معرض تحول و تغییر قرار روبنایی، هرچند گاه آرام و گاههاي وچه از نظر نهاد

    . اندمحیط، تطبیق یافته

  نبـرد پـدر و پسـر در ادبیـات ایران وهنـد

استشاهنامهدرسهرابورستمیترواایرانی،قومپردازيداستانوحماسیسنّتدرمضموناینۀ نمونترینشدهشناختهظاهراً

ایران سرزمینی است که در یک چهار راه «ه، کچرا . افتیتوان می آنبرايمشابهداستاندهچنددیگر،مللمیان اقوام وه درک

شده، خارج  از پیش از تاریخ، انواع  اقوام  از شمال و جنوب و شرق و غرب وارد نجد ایران، از قدیم. عظیم فرهنگی قرار گرفته است

» .است شگل گرفته مرهون ترکیب فرهنگ این اقوامشده، یا اینجا ماندگار شده و فرهنگی که در ایران ضمن چندین هزار سال 

  ) 231: 1377بهار،(

از این رو براي بررسی و شناخت هریک از . هند و اروپایی است، در نهایتایرانی و گرفته از هند وأ بخش مهم فرهنگ ایرانی منش

با یکدیگر . م. در حدود هزاره دوم یا سوم پ که هند و اروپاییان .را در نظر داشتي فرهنگی باید این بعد مهم مدنیت ایرانی ها هقولم

یی تقسیم شده و هریک به سویی ها هبه شاخعوامل دیگر، ایگاه سکونت وجپس از مدتی به سبب تنگی  ،زندگی مشترکی داشتند

ایرانیان و هندیان از زمان جداشدن از هند و اروپاییان در . ان بودندهند و ایرانی، جنوب آمدند متس بهکه  اي هشاخ. سفر کردند

. راث فرهنگی مشترك آنها در این دوره توجه بسیار داشتیباید به م ن،یبر ا، بنااندسده با یکدیگر زندگی مشترك داشتهحدود سه 

که با ند دارد  هایی همانندي، اما در ژرف ساخت اند،هایی پذیرفته ت تفاوتساخدر رو، اساطیر این دو تیره اگرچه پس از انشعاب

ي ها همنظوم و"هاودا  "در کتاب  مجموعه فرهنگ و اساطیر هندي. بردرك آنها پی تتوان به هسته مشمی ي تاریخیها هشکافتن الی

از وجوه مشترك . است یفردوسۀ ، شاهنامیرانیر ایطفرهنگ و اساۀ نین گنجیترآمده است و مهم حماسی مانند رامایا و مهابهاراتا

کیخسرو و جدهشتر، اسفندیار و کرن، سیاوش و ، رستم و ارجَنهاي  توان به شباهتمی ،اساطیر ایرانی کهن با اساطیر هند باستان

  .اشاره کرد. ..راما و

به . ن در منطقه شوراسنه بودندکسا، وااادپله یآنها از قب. است یتنکبه نام  یو زنپاندخواجه سومین فرزند ارجَن، تاابر اساس مهابهار

ده شده بود و نسب یرنگ بودن پوست بدن، زال، نام یل زرد بودن و بیپاند پدر ارجنَ در هنگام تولد به دل، موجب دفتر اول مهابهارتا

ز چون ینبنابر این ارجنَ. دیرس یریاورته مآ یان نامین پسر بهارت از فرمانرواینخست) دستان يت به معنایرکدر سانس(نَ یاو به هست

ارجنَ نیز چون رستم با فرزند ، تر اینکهو نکته مهم. استر یناپذ ستکش یپهلوانو رستم فرزند شخصی زال و از خاندان دستان 

اینک به . ندکمیمرگ آور مبادرتاي  هبه نبرد تن به تن و مبارز، شناختنمی ار غربت داشت و او رایه در دک، چهارده ساله خود

  :پردازیممی دو روایتانطباق این 

  رابم و سهرست

ه درآنجا کرستم . ان بودکتر يسمنگان ازشهرها. نه دختر شاه سمنگان استیمحصول عشق رستم و تهم، سهراب، قهرمان جوانمرگ

، انکچند از تر یتن. نهدمی سر به خواب، یند و خود از فرط خستگکمی ار اسبش را به چرا رهاکار رفته است، پس از شکبه ش

پی . شودمی او روان يبیند، به جست و جونمی شود و رخش رامی داریرستم چون ب. برندمی شند و با خودکمی رخش او را به بند

  :رسدمی گیرد و به شهر سمنگانمی را اسب

  ـدیخبـر زو  به شـاه  بزرگـان  رس  دیسمنـگان  رسشهـر  کـیچو نزد

  ده ست رخشیرگه،زو رمیبـه نخج  تـاج  بخـــش ده گــوایه  آمد پک

  )120  :2ج:1386مطلق، یخالق(ـالهکيـــو  به سـر برنهادکیسک        ره  شـدنـدش  بـزرگان و  شـاه                 یپذ
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 رساند و به رستممی ین ويه رستم  مست از بزم شبانه در خواب است، دخت شاه سمنگان خود را خرامان به بالکیشبانگاه، هنگام

دهد که اگر پهلوان کام او را برآورد، رخش را یافته می گوید که همیشه در دل آرزوي داشتن پسري از او را، پرورانده است و قولمی

  . دهدمی تهمینه تنۀ رستم به خواست. بدو باز گرداند

 ییو شناسا ینشان يه به آن برایشب يزیا چیشه بازوبند و ید، همریگمی ان پدران و پسران صورتیه معموال نبرد مکییهايدر تراژد

  .ن عنصر وجود داردیز ایدر داستان رستم و سهراب ن. شودمی پدر به همسر داده ياز سو

  مندکنـد رخشان کخواست اف ید تابـان ز چـرخ  بلند               همـیچـو خورش  

  مهره انـدر جهان  شهره بودـه آن ک      مـهره  بـود یکیرستم  يبـه بـازو  

  ـن را بـدار           گرت دختـر آرد تــو را روزگــاریه اکبـدو داد و گفتـش   

  فروز  یتیاختـر و فـال   گ یکبه ن        او   بـر بـدوز يسـویـر و به  گیبـگ  

  ..بــازو نشان  پدر  ببنــدش  بـه     د زاختـر   پسـر        یه آکــدون  یور ا                     

  ـادیـار یرد بسکن داستـان یوز          ران چـو بـاد یشهـر ا يـامد سـویب                     

  )125،124: پیشین(                                                                                       

 ییاگرچه مهره بازوبند به عنوان شناسا. ردیگمی لکش ین عنصر به عنوان عامل ناشناسینخست. شودمی بسته يتراژدۀ ن جا نطفیازا

ه کاست  ییعامل شناسا، ن مهره پس از رخ دادن فاجعهیا، قا اشاره داردیه ارسطو هم در بوطکطور وجود دارد، اما همواره همان

  .ار گذشته استکار ازکگر ید

 مردان آن سرزمین را به خاكۀ سهراب در ده سالگی پشت هم. نهدمی ه نام او را سهرابزاید کمی نه ماه پس از آن تهمینه پسري

به سرداري سپاهی که افراسیاب در اختیار او گذاشته است، در جست و جوي او، به ، وي پس از دانستن نام و نشان پدر. آوردمی

کند که پس از می نشناسند و به جاسوسان خود سفارشافراسیاب این است که پدر و پسر یکدیگر را ۀ نقش. کشدمی ایران لشکر

یی ها هسهراب پس از کرد. اینکه رستم به دست سهراب کشته شد، شبانه در خواب به سر سهراب تازند و وي را از پاي در آورند

تازد و سر می ران، به ایراندختر مرزبان ای، چند، از جمله گرفتار کردن هجیر، پهلوان ایرانی و نگهبان دژ سپید و نبرد با گرد آفرید

هجیر از گفتن حقیقت به . کوشش سهراب براي شناسایی پدر بیهوده است. شودمی انجام در نبردي تن به تن با رستم رو در رو

ام هنگام رویارویی با رستم نیز با آن که در برخورد نخست مهر او را به دل گرفته است، ولی هر چه از رستم ن. زندمی سهراب سر باز

رستم ، رساند ولی پیش از آن که او را بکشدمی در دومین نبرد، سهراب پشت رستم را به خاك. شنودنمی پرسد، پاسخیمی و نشان

سهراب این . کشندمی گوید که آیین پهلوانی چنین است که هماورد را پس از آن که پشت او را بار دوم به خاك رساندند،می بدو

در سومین نبرد، رستم پشت سهراب . بردمی رستم با این نیرنگ، جان از چنگ سهراب به در. کندمی را رها پذیرد و رستممی باید را

شناسد می در واپسین دم، رستم پسر خود را از گفتار او و از بازو بندش. دردمی درنگ، جگرگاه پور جوان راافکند و بیمی را به خاك

زند و سهراب در آغوش پدر می کاووس از دادن نوشدارو تن. وس نوشدارو به دست آوردکوشد براي درمان زخم او از کیکاومی و 

  . سپاردمی جان

ت رستم در دربار یموقع يبقا يقت برایه نبرد رستم با سهراب درحقکن باورند یاز نقادان برا یبرخ، درباب داستان رستم و سهراب   

البته سهراب را . ن است سهراب فرزند او باشدکم ممکه دست کاورد یخود ن يوخواهد به ر یدر سراسر داستان رستم م«: ران استیا

ن یا يبرا ،نهیرستم از تهم ییش از جدای، پارکدر همان آغاز . خواهد پسر را نشناسد یم، هکاست  کیهمه قراین حا یشناسد ول ینم

گر ید یاما نشان. نده ببنددیفرزند آ يا بازویيه به موکدهد  ینه میبه تهم يا ، رستم مهرهداشته باشد ینده از پدر نشانیه فرزند آک

  :ه اگر فرزند پسر باشدکند کیم ینیب شیرستم پ: ار استکارتر در ک، آشهم

  مــان بودیرکيو خـو يبـه مـرد   مــان بـود                 یســام نـر يبــه بــاال

  :میخوان یرستم م کیودکان یدر ب. ار بوده استکسام از آغاز آشز با یرستم است و شباهت خود رستم ن يایسام پدر زال و ن

  ـدار و فرهنگ  و راي                                               یبه باال و د                  يبه جا یـلستیه سـام کیتـو گفتـ

  )227: 1369،یمیرح(» است مسلم خواهد شدیعیطب يه امرکه سام شود شباهت رستم و سهراب یز شبیپس، اگر فرزند رستم ن
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 او به دشمنان. بر سر راه دارد ییها هه قدرت چه عقبکنیغافل ازا، ابدیمی ریست ناپذکچون رستم خود را ش يسهراب با داشتن پدر 

  . شودیم ران آمادهیحمله به ا ياست که  برااي  هشین اندین با چنیبنابرا، آوردنمی شد و آنان را  به حسابیاندنمی

هم در . باور است و خوش يزیغر ،ساده. ندکیبر او غلبه م ياحساس به زود. و دل به مهر است یعاطف یسهراب پهلوان«، در حقیقت

، یاجیوکۀ به گفت) 270.:1368،يمختار(» .شود یاب زود رام میافراس یزبان آشوبد هم از چرب  یمادر زود بر م يارکبرابر پنهان

 داستان تا آخرین دم، تنفر تلخ و طعنه آمیزي نسبت به شاه کاووس نشانۀ پدیدار شدن در صحنۀ لحظسهراب از نخستین «

کوشد تـا آن شاه خـودکامه را سـرنگون سازد و از این می دهد و با تمام  نیـرومی او در آغاز جوانی به کاووس اعـالم جنگ. دهدمی

  )1379:119،یاجیوک(» .و براي انداختن کاووس با خود همداستان سازدخواهد پدرش را بیابد می گوید  کهمی رو آشکارا

  :ته اشاره داردکن نیز به ایخود ن یفردوس، در آغاز داستان. ن، آزمندي استیاز اصول فاجعه آفر یکیرستم و سهراب ۀ درغمنام

  ز بـازــن در آیـس وا نـشد اکبـه                  هـمــه تــا  در آز  رفتــه  فــراز      

  )2:117ج:1386مطلق، یخالق(                                                                               

سخت خسته و  يه هردو پس از نبردکآنجا . دیگومی غمگنانه با روزگار سخن یفردوس، ن در بخش رزم رستم با سهرابیهمچن

  :شوندمی وفتهک

  كچا  كچا   یزبان گشته از تشنگ              كان پرزخاپرآب و ده يتن از خو      

  ستـادنـد   دور               پر ازدرد باب و پر      از تاب پـوریگران     ایاز د یک      

  سته  هم از تو درسـتکهم از تو ش  ردار  توستکه  کجهانا     شگفتا         

  خــــرد دور بد، مهر ننـمود چهـر    د  مهـر             یرا  نجنب  یـیکـن دو یاز  ا      

  ا چه در دشت گوریبه در یبچه  را   بـــاز داند ستــور                  چه ماه  یهم      

  را ز فرزند باز یدشمن یـــــــیک            مردم   از  رنـج    و آز      یندانـد  همـ                 

  )172،171: پیشین(                                                                                              

ان یرانیآرمان ا. شدند وآن عشق به وطن است یفراتر از اقتدار شخص ياقتدار یه رستم وسهراب هردو قربانکد توجه داشت یبا  

 یزندگ«س وِبِرکماۀ به گفت. ان برودید ازمیند باکدار ن اقتدار را خدشه یه بخواهد اکس کن است هریران زمیحفظ عظمت و اقتدار ا

 ین مبانیبنابرا. رودمی به شمار یر عقالنیغ، یاجتماع ياز رفتارها ياریاست و بس یر عقالنیو غ یعقالن يروهایانسان دستخوش ن

ق یعالۀ برحسب محاسب یعنیت سین ییر عقالیغ يسره رفتاریکیاسیرفتار س. رومند اندیز نین یاسیس یرفتار در زندگ یر عقالنیغ

 یر عقالنیغ     یق و زندگیعال، قین عالیر از ایده  به غیچیپ يه انسان به عنوان موجودکبل، ردیگنمی صورت یو اجتماع ياقتصاد

  )1374:59ه،یریبش(» .شوندمی ، مؤثر واقعیاسیس ياو و ازجمله بر رفتارها یگوناگون زندگ يها هه طبعا برحوزکز دارد ین یقیعم

م یتوانمی ردند،که سهراب فرزند رستم است و آن را پنهان کدانستند می ،از سرداران رستم یه برخکم یریقت چنانچه بپذیدرحق  

ت یحفظ هو یعنیفه حفظ وطن و عظمت آن، یه وظکم یبدان یازآن جهت عقالن، را یر عقالنین عمل به ظاهر غیبرابر با نظر وِبـِر، ا

 ياریبرخورد با قدرت است، دربس یه به نوعکرا  یاجتماع ين نوع رفتارهایا. تر از رستم و فرزند او بوده است ری، مهم تر و خطیمل

  .نندکمی یخود قربان یاسیزانشان را در راه آرمان سیه همه خانواده و عزکم ینکم مشاهده یتوانمی یاسیان مبارزان سیاز جوامع درم

  ارجـنَ و ببـربـاهـن

به  يهند يها هوحماس ها هه افزون بر اسطورکان است یبزرگ، اثر جاودانه و بزرگ هند يا بهاراتای) Mahabaharata(مهابهاراتا

نسل  یکار کشود، می ت بالغیست هزار بیصدوبیکه برحدود کبزرگ ۀ ن منظومیا. ز شهرت داردیالمعارف فرهنگ هندو نعنوان دایرة

ات ین آثار در ادبیترن و بزرگیتریکی از مهم، نونکه اکن افزوده شده است تا آنجا به آ یمطالب، مختلف يها هه، در دورکبل ستین

ل کمهابهاراتا در ش. میشومی رو به رو یحماسهاي  ز داستانیو ن یو آداب و سنن محل نیتاب با قوانکن یدرا. رودمی جهان به شمار

. ونتاال استکش ينته و خانم پریبزرگ پسر شاه دوسه يبهاراتا. ندکیم را نقلها هبهارات یات پادشاهی باستانکخود اعمال و حرۀ یاول

  .ن اثر گرفته شده استیاهند از یداس شاعر باستانیالکونتاال اثر کش يمشهور انگشرۀ شنامینما
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تنظیم  سراینده و یا بیاس نه تنها» ویاس«براساس اساطیر هندو . ها است»کورو«ها و »پاندو«نواده به نام مهابهاراتا، داستان دو خا  

وپاندوهاوکوروهاانیجنگ محماسه،نیا  یهسته اصل. شودمی الهام بخش قهرمانان هندو نیز شناخته کننده مهابهاراتاست، بلکه

  .استارجَنوشنایکرفتوحات

ان عدالت برپا یبربن یتگردند و سلطنمی روزیشوند و سرانجام پاندوان پمی شتهکاز دوطــرف  يادین جنگ هجده روزه شمار زیدرا

که درحقیقت جایگاه رستم را درحماسه هندي دارد و به است )Arguna(ن جنگ ارجَنیپهلوان مشهور پاندوها درا. نندکیم

  .گرددمی سرنوشتی شوم دچار

بت در خانه یکی از قرار بر این است که دروپدي هر هفتاد روز به نو. آتش است و دختر آفتابة دروپدي همسر پنج برادر پاندوان، زاد

از قضا شبی دزدان به . برادران به سر برد، و اگر در آن ایام برادر دیگري به سراي دروپدي گام نهد، مجازاتش تبعید دوازده ساله است

، وي را هایش  را باز نگرداندکند که چنانچه گاومی برهمن ارجنَ را تهدید. ربایندمی او راهاي  زنند و گاومی برهمنی دستبردۀ خان

سرانجام ارجَن از بیم نفرین . دروپدي و جدهشتر استۀ ماند که چه کند، تیر و کمانش در خانمی ارجَن در. نفرین خواهد کرد

-خانواده، گرداند و خود به حکم قراردادمی دارد و گاوهاي برهمن را به وي بازمی رود و سالحش را برمی به سراي دروپدي، برهمن

 ییهانیارجَن سرزم. نندکمی یارجَن را همراه  انیاز برهمنان و دانا يریثکجمع. دیگومی كن به جنگل تراش را به قصد رفت

  . رسدمی )manipura("منی پور"ند و به شهر کمی ریرا س. ..جاپورین، بکپنجاب، بهار، بنگاله، د، وه هماچلکمانند 

ارجنَ و چترا . ر استینظیب ییبایدارد که در ز) citrangada(چترانگدا به نام  يه دخترکچترباهن نام ، استاي  هدر آن شهر راج

 :دهدمی راجه پاسخ. ندکمی يرود و دختر را از او خواستگارمی ارجنَ نزد پدر دختر. بندندمی نند و به هم دلیبمی گر رایدیکنگدا 

او را به من دهد تا پس از من بر تخت ، شود يپسره اگر از او صاحب کدهم می یسکن دختر را به یو ا. ندارم يمن فرزند پسر

چترانگدا، ه کماند تا آن می سه سال در آنجاو. بنددمی پذیرد و با دختر پیمان زناشوییمین شرط را یارجنَ اه زند کیسلطنت ت

گوید و پس از دوازده می تركآنجا را ، ارجنَ پس از تولد ببرباهن. گذارندمی )babhruvahana(و نام او را ببرباهن  زایدمی يپسر

  )200، 1:199ج : پیشین كر. (گرددمی به وطن باز، سال غربت

  .شودمی )manipura(ببرباهن، راجه منی پور، پس از مرگ راجه چترباهن، دخترزاده اش   

بنابر این . ب کرده بوداما جنگ و کشتار او را افسرده و مضطر، پس از پیروزي پاندوان در جنگ، جدهشتر حکومت را به دست گرفت

کند، می ولی بیاس به او توصیه. در این اندیشه شد که به جنگل برود و به عبادت و ریاضت بپردازد تا بار گناهانش سبک تر شود

  . را بر پاي دارد )اشمیده جگ(مراسم قربانی اسب ، براي پاك شدن از گناه

کریشنا ارجنَ مأمور نگاهبانی اسب ۀ سپس به توصی. آوردمی راوتی به هستناپوربهیم سین، همراه با پسر کریشنا، اسب قربانی را از بد

کردند تا شهر به شهر سیر می یکی ار مراسم مشهور عهد وداهاست که در آن اسب مورد نظر را رهاقربانی اسب،(شود می قربانی

نگهبانان اسب مکلف بودند با هر . دن او را نداشتکشید، هیچکس حق در بند کرمی کند وتا روز بازگشت که باید یک سال به درازا

  .)    به کارزار بپردازند، که اسب را در بند کند

رسد، چترانگدا، مادر ببرباهن، پسر را به نزد می فرمانروایی ببرباهن یعنی شهر منی پورة وقتی ارجنَ به دنبال اسب قربان به حوز

. باید که با تشریفات خاص از او استقبال کنی و به او احترام بگذاري. نَ پدرتوستگوید که ارجمی فرستد و به اومی شوهرش ارجنَ

است که اي  هبه گون، اینجادر، رفتار ارجنَ. کندمی رود و خود را معرفیمی به نزد پدر ، ببرباهن شادمانه با بزرگان و امراي منی پور

مقدر شده بود چون خداوند تعالی بالیی به ارجنَ تقدیر کرده بود و«:ندکمی گویی از اختیار او خارج است و برابر تقدیري شوم عمل

پاي خود را برسر ببرباهن چنان محکم زد که روي که او کشته شود، درخاطر ارجنَ انداخت که ازسخن آن بزرگان، درغضب آمد و

زنم می ازآن جهت: زنی؟ ارجنَ گفتمی رااي پدر گناه من چیست که م :ببرباهن سر اززمین برداشت و گفت. آن جوان برزمین خورد

. تو شغالی!..شاید تو را از بقالی زاییده باشد. چترانگدا تورا ازمن نزاییده است. ترسیدينمی ،بوديمی اگر پسر من. که پسر من نیستی

؟ مادر تو اي هك افتادجنگ آمده این چنین درخاباعث ترس چه بود که بی. اينخورده ازمردم تو کسی کشته نشده است و تو زخمی

گردیده می میان لولیانرا هم مناسب آن است که تیر و کمان بگذاري و دهل درگردن انداخته درتو. کرده استمی سماعرقص و

  )305:4پیشین،ج(» ..باشی
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تیري که ببرباهن به در نبرد سر ارجنَ با . انجامدمی شود که به مرگ خودشمی بدین ترتیب ارجنَ با تحقیر ببرباهن، باعث جنگی 

  .گرددمی زند، ازتن جدامی گردنش

  داستان رستم و سهراب و ارجنَ و ببرباهن یقـینقـد تطب

اسبی است که در مهابهارات اسب قربانی و ة نخستین همانندي میان این روایت هندي از نبرد پدر و پسر  و داستان شاهنامه در جلو

ارجنَ به دنبال اسب قربانی، پس از . رسندمی هلوان  در پی یافتن اسب به سرزمین بیگانههر دو پ. در رستم و سهراب رخش نام دارد

یکیمهابهاراتوشاهنامهدرگانهیبازموجودیتلقنماندناگفته. پیش از تولد سهراب، و رستم در پی یافتن رخش، تولد ببر باهن

ویکینانیمنبرد، هالیتأویبرخبرخالفحماسهنیدراجنگاساسیحت. نداردوجودياگانهیبمعنایکبهمهابهاراتدر. ستین

ازیبرخسکبرعوشودیمینابخشودنگناهانبکمرتگاهندرایا.هستندخطامعرضدرمهابهاراتدرانیخدا. ستینهميبد

:كر(.رسدیمانیخداازیبرخبههاآنازیبعضنسبتیحت. اندانیخداتیعنامورد)هندنهران،یادرمصطلحيمعنادروید(وان ید

آنجاازراپاندوانوروها،کهکینیسرزماست،هستناپورجزینیسرزممردمگانه،یبازمقصودنیبنابرا) 383: 1ج،1380مهابهارات،

  .جنگندیمپسر عموهابا آنتصرفيبراسالهدوازدهیآوارگیطازپسزینپاندوانورانده

بایرانیازنانيموردچیهدررونیاازشود،یممیتقسبدویکند ویسفواهیسقطبدوبهعالمشاهنامهدرت،مهابهارابرخالف

قراركضحازنانشماردرناخواستبهدیجمشزنانهک، كضحاداستانچونییهاداستاندرمگرنندکینمازدواجگانگانیب

ونهیتهمبارستم. افتدیماتفاقگریديهانیسرزمزنانباازدواجزینبحثموردقهرماندوبهمربوطهاي  داستاندر. رندیگیم

ورسدیمپورمنشهربهسفرهنگامبهارجنَ. هستندهاازدواجنیاحاصلببرباهنوسهراب. ندکیمازدواجچترانگداباارجَن

بگذارد،یباقاونزددرراازدواجنیاازحاصلفرزندارجنَ،هکشرطنیابهدخترپدر. شودیمشهرآنراجهدخترباازدواجخواهان

ارجنَاقامتشود،یمستانیسیراهرده وکرهارانهیتهم، ازدواجازپسيفرداهکرستم،برخالف. ندکیمموافقتاشخواستهبا

  . دهدیمادامهخودسفربهوردهکكترراشهرعدهوبهعملباآنازپسوابدییمادامهفرزندآمدنایدنبهتاپورمنراجهاخکدر

 یکخواهد پدر را به عنوان یم، بر هم زدن نظام موجود ید و در پیآیران مین ایگانه به سرزمیب یکسهراب در مقام ، در شاهنامه

به نام یاز اسب مراسم ینگهبان يبرا رد، اما در مهابهارات ارجَنیگین رستم در مقابل او قرار میبنابرا بنشاند؛ یپهلوان بر مسند شاه

 يبرا یرا نزد خود نگاه دارد و حت یاسب قربان، ببرباهن مطابق سنتشود و انتظار دارد ین پسر وارد میبه سرزم، اسب  یقربان

 ير شده، ویدلگ ه ارجنَ از اوکن سبب است یند و به اکمی و احترام از پدر استقبال  یبه گرم ببرباهن اما تصاحب اسب با او بجنگد 

  .سوزدمی ه خود در آنکیآتش. افروزد یبرم خواند و آتش جنگ را یرا ترسو م

رستم . زدیانگیجنگ بر مند و او را بهکین میارجنَ به علت غرور خود به پسر توه. رستم و ارجنَ هر دو مسبب جنگ با پسر هستند

. ورزندمی دن ندارند و پدران به آن اصراریجنگبه یلیتماداستان پسران در هر دو . ندکمی يخود به سهراب خوددار یز از معرفین

  . ندکیاست، در شاهنامه رستم در ادامه داستان مقصر جلوه م یآتش جنگ مقصر اصلارجنَ در برافروختناگر در مهابهارات

 داندنمی هکفشارد از آن رو یم يدن پایجنگ بر، اعتنایب، سو نهند یکخواهد جنگ را به یه از او مکرستم در برابر خواسته سهراب 

                                             . ردیگیف فرزند اوست، اما ارجنَ آگاهانه در برابر پسر قرار میحر

رباهن مادر بب. به دنبال نوشدارو رفتن است، سهراب و ارجَن و ببرباهن وجود داردکه میان رستم و دیگريهاي  یکی از شباهت 

اما همسر دیگر . خواهد خود را بسوزاندمی دهد ومی شود و پسر را دشناممی ازکشته شدن شوهرش ارجَن بسیار غمگین وناراحت

آنجا جوهري است که «:گویدمی دهد ومی کند، او را دلداريمی ارجنَ که الوپی نام دارد و پدرش مار است و در قعر زمین زندگی

رود و با می ببر باهن با سپاهی عظیم به قعر زمین» سازدمی ند و تأثیر آن جوهر آن است که مرده زندهگویمی آن را سنجیونی

    . کندمی کرشنَ  با آن جوهر ارجنَ را زنده سپس. آوردمی جنگد و سنجیونی را به دستمی ماران

  نتیـجـه گیــري

شاهنامه  ، حال آن که، گویندمی یی محدود و اغلب محلی سخن ماجراهاة بیشتر روایاتی محلی اند و در بار، ي هنديها هحماس

از این رو داستان ارجنَ و ببر . سخن از امپراطوري وسیعی است که ادعاي جهانی بودن دارد، تاریخ حماسی یک قوم است و در آن

شود و انتظار ین پسر وارد میرزمبه س، اسب  یقربانبه نام یاز اسب مراسم ینگهبان يارجَن برا .هدفی چندان قومی ندارد، باهن
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به . سر پیکار ندارد ببرباهن اما تصاحب اسب با او بجنگد  يبرا یرا نزد خود نگاه دارد و حت یاسب قربان، ببرباهن مطابق سنتدارد 

سر مسایل  افروزد این داستان بیشتر بریبرم خواند و آتش جنگ را یرا ترسو م ير شده، ویدلگ ه ارجَن از او کن سبب است یا

 به، با سپاهی از توران، گانهیب یکسهراب در مقام . هدفی قومی دارد ، اما  رستم و سهراب. شخصی و غیر قومی پدید آمده است

چنین . باید واپس نشیند نیبنابرا ؛بنشاند یپدر را بر مسند شاه نظم موجود را بر هم زند و خواهدیو متاخته است ران یا مرزهاي 

ارجنَ به . ورزندمی دن ندارند و پدران به آن اصراریبه جنگ یلیتمادر هر دو داستان پسران . شودمی با او در جنگرستم است که 

رستم  .زندمی سر بازخود به سهراب  کردن یز از معرفیرستم ن وزدیانگیجنگ بر م  ند و او را بهکین میعلت غرور خود به پسر توه

ف یحر داندنمی هکاز آن رو  کوبدمی طبل جنگبر ، اعتنایب، سو نهند یکخواهد جنگ را به یو مه از اکدر برابر خواسته سهراب 

    . ردیگیاما ارجنَ آگاهانه در برابر پسر قرار م، فرزند اوست

ن ارجنَ و در داستا.به دنبال نوشدارو رفتن است، سهراب و ارجنَ و ببرباهن وجود داردکه میان رستم و دیگريهاي  یکی از شباهت

کیکاووس از دادن نوشددارو به ، شود ولی در داستان رستم و سهرابمی زنده، آید و ارجنَمی به دست )نوشدارو(سنجیونی ، ببر باهن

                           . بازدمی کند و سهراب جانمی رستم امتناع

که پدري را در مقابل فرزندش ، انگیز سرنوشتمت و قدرت هراسعظ،داستان رستم و سهرابة اندازک از آثار ادبی جهان بهیدر هیچ

  . یک شاهکار عظیم تلقی شده استۀ روست که این داستان نزد اکثر منتقدان به مثاباز همین. بارز و نمایان نیست، دهدمی قرار
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  .ان، تهران، نشر آرانیوه چیترجمه فاطمه گ، یاسیس یانسان شناسه، ژرژ، یـ باالند

، انیانتشارات آش. ، تهرانیانینو پرنی، ترجمه ممردانیشناسرواناي  هاسطور ينمادها، 1390نودا،ین شیـ بولن، ج

  چاپ دوم،، تهراننشر چشمه،،ازاسطوره تا تاریخ، 1377بهار،مهرداد،ـ 

  دونینشرا، تهران، کمالیمحمودۀ ترجم،جهانادبیاتدرپسروپدرنبرد،)1384(آنتونیـ پاتر، 

  یر ننش، تهران، ریتماشاخانه اساط، 1387، نغمه، ینیـ ثم

،يانتشارات طهور، تهران، ب خان،ا چاپ دومیترجمه نق، مهابهارت، 1380،محمدرضا،ینینائ یـ جالل

  زکمرنشر، تهران، )یدة مقاالت دربارة شاهنامه فردوسیبرگز(هنکيها گل رنج،1372،، جاللمطلق یـ خالق

  اسالمی  ایرانیهاي  نشر مرکز پژوهش، تهران، شاهنامه فردوسی، 1386، ---------- -

  لوفرین، تهران، قدرت در شاهنامه يتراژد، 1369،یمصطف ،یمیـ رح

  راز یدانشگاه ش. وششکمجله خرد و ، یوشعر فارس یانواع ادب1352، محمدرضا، ینکدکیعیـ شف

)خالقی مطلق :رك(شاهنامه، ـ فردوسی 

  .قطره، تهران،یحماسه در رمز و راز ملّ، 1368محمد،  ،يـ مختار

  )جاللی نایینی:رك(ات ـ مهابهار

  یو فرهنگ یانتشارات علم، ل دوستخواه، تهرانیترجمه جل، ن باستانیران و چیا يها هن هاو افسانییآ،1379، .ك.،جیاجیوکـ  
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