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ناکیت در ابب اسطورههای ایراین در رواایت ارمین
(ترمجه و حتش یۀ دو حاکیت عامیانۀ ارمین)


امری ضیغمی

چکیده
ابگرات خاالتیانتس ،قومنگار ارمین در کتایب زیر عنو ِان قهرماانن ایراین در میان مردم
ارمین (پاریس ،)1901 ،خبشی از حاکایت عامیانه مناطق کُغب و آپاران (هر دو در
ارمنس تان کنوین) را گردآوری و منترش کردهاست .روااییت که در این کتاب ،درابره
پـهلواانن حامسه مل ایران نقل شده ،از جنبههای زابین و اسطورهش ناخیت دارای
امهیت بس یاری است .خنس تنی ابر جالل خالقی مطلق از ترمجه آملاین تعدادی از این
رواایت در پژوهشهای خود هبره بردهاست .نگارنده در مقاهل حارض ،دو حاکیت از
این کتاب را ترمجه کرده و در حاش یه نزی درابره بریخ لغات و اصطالحات منت ارمین
توضیحایت داده و ناکیت را به حبث گذاش تهاست .ازمجهل ناکت طرحشده در این مقاهل،
به دست دادن اشاکل گوانگون انمهای رس مت ،فرامرز و برزو در رواایت ارمین ،حبث
درابره صفت راستگیسُ /رستگیس در مورد رس مت و آتشیرنگ بودن اسب فرامرز
است.
واژههای لکیدی :پـهلواانن ایراین ،رواایت ارمین ،رس مت ،فرامرز
 دانشگاه رویس -ارمین (اسالوین) ،ایروان
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درآمد
از ابگرات خاالتیانتس1935 -1860( 1م) ،قومنگار و فوللکورش ناس ارمین کتایب به ایدگار
ماندهاست اب انم قهرماانن ایراین در میان مردم ارمین .2این کتاب که در سال  1901میالدی
در پاریس منترش شده ،دس تاورد سفر مؤلف به آپاران (انحیه ِامچیادزین )3و کُغب (انحیه
سورمایل )4در زمس تان  1899و بـهار  1900میالدی است .این دو انحیه در آن زمان
مراکز فرهنگ عامه به شامر میآمدهاند .این کتاب خبشی از حاکاییت است که اهایل آپاران و
کغب ،سینهبهسینه از پدر ،پدربزرگ ای از نقایل 5مشهور شنیده و برای مؤلف کتاب نقل
کردهاند ( .)Խալաթեանց, 1901: 7بهنوش ته خاالتیانتس ،در زمان گردآوری این حاکایت هنوز
در هر روس تا نقایل میزیس تهاست .از سوی دیگر ،چند ابر در سال اهایل موش 6و ُمکس 7برای
مندابیف و پنبهزین (حالیج) به این نوایح میآمده و نقلهای سزمنی خود را برای مردم این خطه
ابزگو میکردهاند (برای آگاهی بیشرت ،نکـ .)Ibid. :

)Բագրատ Խալաթեանց (Bagrat Xalatʿeancʿ
Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մեջ

1
2

ِ 3امچیادزین ( )Էջմիածինهامن منطقهای است که در متون فاریس و سفرانمههای عرص قاجار اب انم اوچلکیسا
ش ناخته میشود.
 4این تقس امیت مربوط به دوره امپراتوری روس یه است .انحیه سورمایل (رویس )Сурмалинский уезд :در
تقس میبندی آن زمان جزو فرمانداری ایروان ( )Эриванская губернияبود .این انحیه که ات سال 1828م یکی
از پانزده انحیه خاانت ایروان بهشامر میرفت ،پس از جنگ دوساهل ایران و روس (1826-1828م) و بنا بر مفاد
عهدانمه ترمكنچای به امپراتوری روس یه احلاق شد .بر اساس خنس تنی سشامری مجعیت امپراتوری روس یه (1897م)،
اکرثیت منطقه سورمایل را بهترتیب اتاترها ،ارامنه و کردها تشکیل میدادهاند (برای آگاهی از اطالعات مجعیتش ناخیت
این منطقه ،نکـ  .)http://www.demoscope.ru :در حاکایت کتاب موردِ حبث نزی ،بسامد واژههای فاریس و
تریک چشمگری است.
اس
 5خاالتیانتس در اینجا از ترکیب  )nałəl asoł( նաղըլ ասողبهمعین «نقلگو/نقال» تفاده کردهاست .نقل
معین «داس تان» و «حاکیت» است ،از این لکمه ،افعال نقل کردن ( նաղլ անել/nałl
در گویشهای ارمین به ِ
معین «حاکیت کردن» و
 )anelو نقل ساخنت ( )նաղլ սարքել/nałl sarkʿelنزی به وجود آمده که اویل به ِ
دومی بهمعنایِ «طوالین کردن خسن» و بهاصطالح «حاش یه رفنت» است (نکـ .)Աճառյան, 2007: Դ/133 :
در ارمین معیار ،قصه را  )hekʿiatʿ( հեքիաթمیگویند.
 6شهر موش (ارمین ) Մուշ :در ترکیه امروزی قرار دارد.
 7شهر ُمکس (ارمین )Մոկք :واقع در اس تان وان در کشور ترکیه .شهرهای موش و ُمکس در سزمنیهای رشیق
امپراتوری عامثین قرار داش تهاند.
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مؤلف در مقدمه خمترص (بیست صفحهای) خود بر این کتاب ،خنست ،بهاجامل درابره
قصههای عامیانه و تأثری شاهنامه بر اسطورههای ارمین ،بهویژه حامسه دالوران ساسون (ای
داویت ساسونتیس) 1و تأثری فرهنگ ایراین و یوانین بر فرهنگ ارمین حبث کرده ،و سپس به
فردویس و شاهنامه پرداختهاست .او معتقد است که مرشقزمنی ،بهبر ِ
کت ایرانیان درهای
هبشت پُر َرمزوراز خویش را به روی ارمنیان گشود و آهنا را به سزمنی افسانهها دعوت کرد
(نکـ .)Խալաթեանց, 1901: 5 :
ِ
گذشت  120سال از زمان نگارش آن ،نکته بدیع و
مقدمه مؤلف بهسبب اختصار و
اتزهای برای خواننده فاریسزابن دربرندارد ،ویل موادی که گرد آورده و حوایش و توضیحایت
که بر کتاب مزبور نگاش ته ،از جنبههای زابین و اسطورهش ناخیت دارای امهیت بس یاری
است .خاالتیانتس ،خالصهای از رواایت مندرج در این کتاب را در سال  1904در مقاهلای
به زابین آملاین منترش کرد 2که جالل خالقی مطلق نزی در پژوهشهای خود از این جس تار بـهره
بردهاست.
نگارنده در مقاهل حارض ،به ترمجه و حتش یه دو حاکیت از این کتاب پرداختهاست؛ این حاکیتها
در ترمجه قدری تلخیص شدهاند ،البته این تلخیص حمدود به حذف لکامت و عبارات تکراری ای زاید
بوده و هیچ خبشی از داس تان حذف نشدهاست .سعی رامق این سطور بر آن بودهاست که حلن عامیانه
این رواایت ات حد اماکن حفظ شود.
در حاکایت این کتاب که به گویشهای نوایح وان ،کُغب و آپاران روایت شدهاند ،واژههای
فاریس ،عریب و تریک بس یاری به چشم میخورد .این واژهها و انمهای خاص در مواردی که
اخور امهیت درابره آهنا
نیاز بود ،در منت اب رنگ تریه مشخص شدهاند و در پانوشت نزی بهفر ِ
خسن رفتهاست.
1

)Սասնա ծռեր (Սասունցի Դավիթ
Chalatianz, B. (1904), “Die iranische Heldensage bei den Armenien”, Zeitschrift des
Vereins für Volkskunde, Vol. 14: I. Einleitung: 35-47; II. Der Inhalt der Sagen: 290-301,
385-390; III. Die Bestandteile der Sagen: 390-395.
2
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ترمجه روایت ارمین
ِرس َمت1

ِرس َمت پرس زال بود ،میرفت و از سزمنی دیوان 2خراج 3میگرفت .روزی به دیوی خفته
 1انم رس مت در منابع ارمین به صورتهای زیر مکتوب است:
)Ռըստոմ (Ṙəstom

)Ռաստոմ (Ṙastom

)Ռոստոմ (Ṙostom
)Առստամ (Aṙstam
)Առոստոմ (Aṙostom
ِ
صورت  (Aṙstam) Առստամاز مهه کهن تر است .Aṙstam < Rustam :انمهای خانوادگی
که از این میان،
)Ռուստամ (Ṙowstam
)Առաստոմ (Aṙastom
)Ըռսդամ (Əṙsdam

 (Aṙstamean) Առստամեան ,( Ṙostomean) Ռոստոմեանبرگرفته از مهنی انم هستند (نکـ :
 .)Աճառյան, 1948: Դ/325این انم در سایین سده پنجم میالدی نزی به ِ
صورت  Arostomثبت شدهاست
(خالقی مطلق.)333/3 :1388 ،
ماگیسرتوس (،Գրիգոր Մագիստրոս
این نکته را مه ابید در اینجا اضافه کرد که در انمههای ِگریگور
ِ
سده ایزدمه میالدی) از ُرس ُمت اب لقب  )sačik( սաճիկای هامن سگزی اید شدهاست .این لقب در اترخی
ارمنس تان مویس خورین ( ،)2003: Բ/1860مورخ سده پنجم میالدی بهشلکِ  )sagčik( սագճիկآمده و
ماگیسرتوس نزی بدون شک این واژه را از خورین گرفتهاست .گریگور ماگیسرتوس در این انمهها برای رس مت ،ص ِ
فت
 )ṙstagēs( ռստագէսرا به اکر برده که خود در ادامه آن را «مویجنبان» معنا کرده و گریگور خاالتیانتس آن را
به ِ
صورت «راستگیس» ) (*rāstgēsابزسازی کردهاست (نکـ  .)Chalatianz, 1896: 222 :خالقی مطلق
( )83 :1353دراین ابره مینویسد:
معین
معین کردن راستگیس یعین کیس که موی س او برافراش ته ای بهاصطالح س یخ است به ِ
مویجنبان دقیق نیست .مگر آنکه بگویمی :رس مت راستگیس مویجنبان .یعین کیس که موی
برافراش تهاش مث ًال هنگام رفنت میجنبد .در هر حال اینجا وصفی از چهره رس مت دارمی که
نگارنده در جای دیگر ندیدهاست.
صفت راستگیس ترکیب غرییب است .آچاراین این واژه را مرکب از  (ṙowst) ռուստو (gēs) գէս
دانس ته و آن را ُرستگیس یعین «کیس که موهای حممک (!) ای پُرپشت دارد» معنا کردهاست (نکـ Աճառյան, :
 ،)1979: Դ/149دلیل آن مه روشن است؛ گریگور ماگیسرتوس بالفاصهل پس از آوردن واژه  ،ṙstagēsرس مت را
 (sotʿaher) սոթահերمیانمد که در ارمین بهمعنایِ «دارنده موهای حممک ای پُرپشت» است (صورتهایِ
 Rstayes ,Sathaḥerدر مقاهل خالقی مطلق ( )74 :1353اغالط مطبعی است) .ویل آای میتوان دارنده موهای
پرپشت را اب صفت «مویجنبان» توصیف کرد؟ (برای آگاهی بیشرت ،نکـ  :مقاهل نگارنده اب عنوان «شاهنامه و
انمههای گریگور ماگیسرتوس» ،آماده چاپ).
 2منت ارمین(dew) դեւ :
معین «ابج» در گویشهای ارمین به اکر
 3منت ارمین .)xaraǰ( խարաջ :واژههای خراج و خرج ،هر دو به ِ
میرفتهاست.
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برخورد ،اب خود گفت :جفتپا روی این دیو بپرم و به او رضبهای بزمن ات مكرش بشکند .رس مت
به پشت دیو پرید ،ویل دیو گامن کرد پشتش کَک دارد ،دستش را دراز کرد ،رس مت را گرفت و
زیر پایش انداخت .دیو متوجه شد که رس مت گریه میکند و خون از چشامنش جاری است،
پرس ید :رس مت! چرا گریه میکین؟ رس مت گفت :زن من حامهل است.
دیو گفت :اگر من بگذارم تو بروی ،اگر زنت پرس به دنیا آورد ،او را خواهی فرس تاد ات
اب من جبنگد؟ رس مت گفت :بهل! دیو رس مت را رها کرد ،او به خانه برگشت ،اب خود عهد بست و
گرز 1و مكندش 2را در دژ پنهان کرد و گفت :لعنت !3دیگر به این گرز و مكند دست منیزمن،
من شکست خوردم.
فَهرا َمز4

یک روز پرسان رس مت ،فهرامز و بورزه 5بر س گرز و مكند او اب مه دعوا میکردند و هر یک
از آهنا گرز و مكند را از آ ِن خود میدانست .رس مت از پرسانش خواست سوار اسب خود
شوند و نزد او بیایند .سپس به آهنا گفت :من حسریغزال( 6غزال جادویی) را رها میکمن و شام
مكند بیندازید ،هرکدام از شام که توانست حسریغزال را اب مكند بگرید ،گرز را به او خوامه داد.
 1منت ارمین)gowrz( գուրզ :

 2در اصلِ روایت ،واژه کامن ( )քեամանآمدهاست ،ویل از ادامه داس تان پیداست که منظور از کامن در اینجا،
سبب ش باهت لفظی رخ دادهاست .خاالتیانتس ( )1901: 57مه در پاوریق ،واژه
مكند است و این خلط معنایی به ِ
مكند را آوردهاست.
 3منت ارمین)nallatʿ( նալլաթ :
 4این اِس در کتاب حارض ،بهشلکهایِ  )Fahramaz( Ֆահրամազو  )Fərazam( Ֆըրազամضبط
شده (نکـ  )Ibid.: 56, 57 :و در روایت ارمین «رس مت زال» به ِ
صورت  )Fēramaz( Ֆէրամազآمدهاست (نکـ :
…  .)"Ռոստամ Զալ", 1901: 219, 221,خالقی مطلق ( )114 :1362صورت  Fraeamرا نزی به دست
دادهاست.
 5در روایت دیگری از مهنی کتاب ( )Խալաթեանց, 1901: 24بورزه ،فرزند داویت و داویت ،برادر زال
معریف شده که از نشانههای آمیخنت حامسههای ایراین اب حامسه ارمین دالوران ساسون (داویت ساسونتیس) است.
انم برزو در رواایت ارمین بهشلکهایِ بِرزو ( )բրզուو بورزی ( )բուրզիمه آمدهاست (.)Ibid.: 56, 63
 6به مهنی شلک در منت آمدهاست .آای منظور از حسریغزال هامن رخش است؟ ابید توجه داشت واژه حسر و
مش تقات آن از قبیل حسری ،حسرابز ،حسربند به مهنی شلک در گویشهای ارمین به اکر میرود (نکـ Աճառյան, :
.)2008: Ե/297
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رس مت حسریغزال را رها کرد و پرسان مكند انداختند .مكند بورزه که جوان (جاهل )1بود به
گردن حسریغزال افتاد .ویل فهرامز – اب آنکه چزیی منانده بود که مكندش به گردن حیوان
بیفتد– از عهده اکر برنیامد .فهرامز سوار بر اسب آتشگون خود ،2سه ش بانهروز به دنبال
حسریغزال راند ات به جنگل رس ید.
شب شد ،هوا اتریک بود .فهرامز متوجه شد که از دور نور آتشی سوسو میزند .او که
کور
خیل گرس نه بود ،اسب را به حرکت درآورد و به سوی آتش رفت .دید که یک دیو ِ
یکچشم آجناست .دیو در کنار آتش نشس ته بود ،بزهای3وحشی را کش ته و گوشت آهنا را
تکهتکه کرده و بر روی آتش گذاش ته بود .فهرامز از سوی آن چشم دیو که کور بود ،تکهای
گوشت دزدید! مهنی که خورد ،دیو متوجه شد که یک تکه گوشت س جایش نیست .به
فرامرز گفت :ای دزد! تو چه انمردی 4هس یت! بیا بنشنی و خبور .فهرامز آمد کنار دیو و گفت:
داداش 5دیو ،من گرس نه بودم ،از تو ترس یدم .دیو گفت :چرا میتریس؟ خبور!
اب مه نشستند و مشغول خوردن شدند .هوا روشن شد .فهرامز از دیو پرس ید :داداش
دیو ،تو چرا اینجا زندگی میکین؟ دیو گفت :من از خاندان طاخمرادشاه 6فرار کردهام ،به اینجا
معین «جوان» است.
 1واژه جاهل ( )ջահելکه امروز نزی در حماوره ارمین به اکر میرود به ِ
 2درابره رنگ اسب فرامرز ،نکـ  :ادامه مقاهل ،ص ،88-87پاوریق مشـ .4
 3در منت گوسفند وحشی آمده که منظور هامن بز وحشی است.
 4در اصلِ روایت واژه انمرد ( (նամարդآمدهاست.
 5فهرامز دیو را  )axbēr( աղբէրیعین «داداش» خطاب میکند.
 6این انم در منت ارمین  (Tʿałmowrad) Թաղմուրադنوش ته شدهاست که مه میتوان آن را طاقمراد/طاخمراد
خمورت .از آجنا که در این روایت نزی دیو از او فرار کرده و به بیاابن پناه بردهاست ،خوانش
خموردَ /ط َ
خواند و مه َط َ
خمورت مناسبتر میمناید ،خاالتیانتس ( )1901: 58, հ. 8نزی بر پایه روایت شاهنامه ،این خشصیت را
خموردَ /ط َ
َط َ
فرزند هوش نگ و پدر مجش ید؛ یعین هامن طهمورث دانس تهاست .ویل نکته اینجاست که در رواایت دیگر ،این لکمه
را جدا و به ِ
صورت  (Dał-mowrad) Դաղ-մուրադنوش تهاند (نک )”Դաղ-Մուրադ-Շահ", 1906 :که
نشان میدهد این لکمه از نظر راواین ،بس یط نبودهاست .دلیل دیگر آنکه در قهرمانانمه (داس تان قهرمان قاتل) نزی انم
پدر قهرمان ،طامخراد است (برای آگاهی از دگرگشت این انم در روایتهای گوانگون این داس تان ،نکـ  :پارساطلب،
 .)34 :1398در رواایت عامیانه ارمین ،پایتخت طاخمرادشاه ،خامتشَ هَر( )Խաթամ-Շահարاست (نک:
 )"Դաղ-Մուրադ-Շահ", 1906: 100و در قهرمانانمه ،طامخراد ،پادشاهی است در ربع مسکون و از اوالد
طهمورث دیوبند (نکـ  :طرسویس .)113-112 :1399 ،این را مه اضافه کمن که نگارنده ،انم طاخمراد را در میان
کردان شنیدهاست.
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آمدهام ات یکی از آهنا به چنگم بیفتد و او را بکشم .فهرامز گفت :من اب آهنا زورآزمایی کردهام ،1تو مه
بیا ببیمن چند َمرده حالیج ات اب مه دوست شومی .دیو گفت :دستت را به من بده .فهرامز دستش را
دراز کرد و دیو دست او را فرشد ،ویل هیچ دردی احساس نکرد .اما هنگامی که فهرامز دست
دیو را فشار داد ،خون از سانگش تان او بریون زد .2دیو گفت :امان! دس مت شکست ،رها کن!
فهرامرز گفت :من نوه طاخمرادشامه ،در برابر من چه اکری از تو ساختهاست؟!
دیو گفت :خدا گناه مرا ببخشد داداش! بیا ،برومی این شهر را بگردمی .فهرامز سوار اسب
شد و جلوی دیو به راه افتاد ،خیل راه پمیودند .فهرامز دید که اسبش در زمنی فرو میرود،
گامن کرد که شاید زمنی نرم (ش ین) است .پس از طی راهی طوالین ،فهرامز راکب را اب نریو
فرشد ،که انگهان اسب سقط شد .او برگشت و متوجه شد که دیو حسر میخواند ،رضبهای
زد و او را کشت ،3زین را برداشت و به شهر رفت.
آن شهر ،پایتخت پادشاه بود .فهرامز به چشمه شهر رفت ،زین اسب را زیرش گذاشت و
نشست .پریزین 4برای بردن آب به آجنا آمد ،گفت :فرزندجان! برای چه بر س این چشمه
نشس تهای؟ فهرامز پاخس داد :مادرجان! غریب هس مت ،آش نایی ندارم .پریزن فهرامز را به خانه
خود دعوت کرد ،او مه زین اسبش را برداشت و به خانه پریزن رفت و شب را خوابید.
ابمدادان فهرامز شنید که یک جارچی 5در شهر فراید میزند ،از پریزن پرس ید :مادر! این
معین «مهدیگر را آزمودن و امتحان کردن» ،که در اینجا منظور هامن «زورآزمایی
 1فعل این مجهل  ջըռբըւելاست؛ به ِ
و قدرتمنایی» است.
« 2قدرتمنایی اب فرشدن دست» و بریون زدن خون از سانگش تان ،از بنمایههای راجی در داس تانهای حامیس
است (نکـ  :آیدنلو 1396 ،الف.)401 :
 3نشاندهنده جادوگری دیوان است که در شاهنامه و شربنگانمه نزی شواهدی دارد .چنانکه پیداست ایرانیان در
پیاکر اب جادو و جادوان برای خود رسالت دیین قائل بودهاند (نکـ  :خطییب /واندنبرگ :1395 ،چهلوهشت–
چهلونه) .برای ابطل کردن حسر دیوان ابید دیو را از بنی میبردهاند.
 4در منت واژه پاراو ( )paṙaw( պառաւاز پاریت  )*parnāwآمدهاست .تنها شاهد این واژه در متون فاریس،
بیت زیر از منجیک ترمذی ( )50 :1391است:
س ز شادی کشد سوی عیوق
زن پاراو چون بیابد بوق
معین «پریزن و جعوز» به اکر میرود.
ویل این واژه مهچنان در زابن ارمین معارص زنده است و به ِ
معین «دالل ،واسطه»،
 5در منت ارمین ،واژه َدالل ( )դալ(լ)լآمدهاست .این لکمه ،در گویشهای گوانگون ارمین به ِ
«جارچی» و «خرده ِ
فروش دورهگرد» به اکر میرفتهاست (نکـ .)Աճառյան, 2001: Ա/298 :
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جارچی کیست (چه میگوید)؟ پریزن گفت :هر زمان که ایلخی 1پادشاه به ساحل درایچه
میرود ،جانوری 2از آب بریون میآید و اسبهای پادشاه را به درایچه میکشاند .جارچی
فراید میزند که پادشاه گفتهاست هر کس این جانور را بگرید دخرتم را به او خوامه داد .فهرامز
گفت :مادرجان! من مهراه ایلخی به درایچه خوامه رفت.
فهرامز به ساحل رفت و هنگام ظهر دید که درایچه شاکفته شد ،یک ماداین 3خاکسرتی4
 1واژهای است تریک بهمعنایِ «فس یهل»« ،گهل و رمه اس بان».
 2این واژه به مهنی صورت ،یعین  )ǰanawar) ջանաւարدر منت ارمین آمدهاست.
 3در منت ،واژه ِقرساق ( )ղսրաղآمدهاست .قرساق ،واژهای تریک و بهمعنایِ مادایین است که برای ُگش ین
انتخاب میکردهاند .اس تفاده از این واژه در این جایگاه جالب توجه است ،چه در داس تانهای اسب دراییی ،این
اسب نرینه است .این واژه ،به مهنی معین و به ِ
صورت ِقرساق ( )ղրսաղنزی در بریخ گویشهای ارمین به اکر
میرود (نکـ .)Աճառյան, 2004: Գ/358 :
 4خاالتیانتس ( )1904: 300در ترمجه خالصه این داس تان به زابن آملاین ،از لکمه ( feuerrossاسب آتشنی)
اس تفاده کرده و خالقی مطلق ( )89 :1362نزی بر پایه منت آملاین ،دراینابره نوش تهاست:
دیگر از معلیات جالب فرامرز در رواایت ارمین ،گرفنت اس یب آتشیرنگ است که هر روز
میآمده و گهل اس بان پادشاه را به درای میرانده و به کشنت میدادهاست ... .از این هجت
میتوان گفت که آتشیرنگ بودن اسب فرامرز اشارهای است به اینکه بر طبق رواایت ارمین
نزی اسب فرامرز از نژاد رخش بوده ،چون رنگ رخش بنا بر رواایت قدمی ارمین سخ روابهی
است که معادل هامن بور شاهنامه است .بهعالوه در شاهنامه نزی رنگ رخش به «چو داغ گل
سخ بر زعفران» و «آتش» تش ببیه شدهاست.
در آتشگون بودن رخش بر طبق روایت شاهنامه و نگارهها و نقایشهای مرتبط اب حامسه مل (برای منونه ،نکـ:
خطییب )1392 ،تردیدی نیست .در منابع ارمین (انمههای گریگور ماگیسرتوس) مه برای واژه رخش (Ռաշ/Ṙaš؛
قس .ارمین  erašxاز پاریت  )*raxšمعادلِ  )ašxēt( աշխէտذکر شده که بهمعنایِ «سخ روابهی» است که
در زابنهای اروپایی به اکر میرود (خاالتیانتس ašxēt .)81 ،73 :1353 :در ارمین ،دقیق ًا معادل «آتشگون» و
اتفاق ًا صفت اسب است .آیدنلو (1396ب) بهدرس یت از این نکته در تأیید اینکه ش یده معادل «اشقر» و «اسب
بور» است هبره برده و به این نتیجه رس یدهاست که نباید آن را اِس خاص اسب گیو دانست .در اینجا ابید افزود
که در متون کهن زابن ارمین ،لغات مربوط به سواراکری و زین و برگ اسب و ضاممئ و متعلقات آن معوم ًا اصل
ندارد و متامی این واژهها از ایراین میانه غریب اخذ شدهاند .از سوی دیگر ،به نظر میرسد رنگواژههای زابن
ارمین ن
داش
ارمین نزی از رهگذر اکربردی که در توصیف اسب تهاند ،وارد این زابن شدهاند (برای دیدن فهرس یت از این
واژهها ،نکـ  .)Schmitt, 1986 :اتفاق ًا ضبطِ  ašxēnمه که گریگورخاالتیانتس ( )1896: 222در انمههای گریگور
ماگیسرتوس بهجایِ واژه  ašxētبه منت برده ،شاهد دیگری برای ایراین بودن واژههای مربوط به اسب است
(خاالتیانتس ،ضبط درست؛ یعین  (ašxēt) աշխէտرا در پرانزت آورده و در واقع نسخهبدل واژه աշխէն
( )ašxēnقرار دادهاست) .واژه – ašxēnکه در منت آمده– از فاریس میانه وارد ارمین شده ( Աճառյան,
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از درایچه بریون آمد و به دنبال اسبها افتاد ،سه اسب را اب خود کشاند و به درایچه برد.
فهرامز ابزگشت و نزد پادشاه آمد و گفت :پادشاه! اگر من این جانور را بگریم دخرتت را به من
خواهی داد؟ پادشاه موافقت کرد و فهرامز گفت :پس برو یک مكند چهلگزی از پوالد بساز و
به من بده.
ابمداد فهرامز مكند را به ابزو انداخت و مهراه ایلخی به ساحل درایچه رفت .نزدیک ظهر
بود که دید درایچه ابز شد و ماداین از آن بریون آمد .فهرامز مكند را پراتب کرد و به گردن
ماداین انداخت ،ماداین کش ید و فهرامز کش ید ،ات ساجنام فهرامز ماداین را خفه کرد (گوای
 )1942: Ա/179و به ِ
فاریس نو رس یدهاست و بیشرت مه بهعنو ِان صفیت برای ابز (پرنده شاکری
صورت خشنی به ِ
معروف) اس تعامل داش تهاست:
ات نیامزید اب ابز خشنی کبک دری
 ...ات نیامزید اب زاغ س یه ابز سفید
(فریخ سیس تاین)378 :1380 ،
ابید توجه داشت که در حاکیت ابال ،در آغاز داس تان اسب فرامرز آتشنیرنگ است ،ویل برای توصیف این
اسب دراییی که گهل اس بان پادشاه را به درای میرانده ،واژه  )boz( բոզبه اکر رفته که در زابن تریک آذرابجیاین و
گویشهای ارمین (نکـ  )Աճառյան, 2001: Ա/204 :بهمعنایِ «خاکسرتی» است .اتفاق ًا شاهدی مه که آچاراین
( )Ibid.برای این واژه در فرهنگ گویشی زابن ارمین آوردهاست ،به اسب اشاره دارد:
Նա իր բոզ ձին թամբել, հազիր էր արել .

شااین ذکر است که واژه  )boz( բոզکه در ارمین معارص بهمعنایِ «روس پیی ،فاحشه» است ،وامواژهای
گریج است و به لکمه مورد ِ
حبث ما ارتباطی ندارد.
در متون حامیس و رواایت عامیانه نزی رنگ اس بان دراییی ،خاکسرتی ای سفید توصیف شدهاست .برای مثال،
در شاهنامه (فردویس )388–387/6 :1386 ،اس یب که از درای برمیآید و اب یک ُجفته جان یزگرد بزهگر را
میس تاند ،اس یب خنگ (بیشرت بهمعنایِ سفید) است .در کوشانمه (ایرانشانبن ایباخلری )448 :1377 ،مه یکی از
هدااییی که اکرم به نزد فریدون میفرس تد ،اس یب دراییی به رنگ دیوان است:
چــــو ســــــیل روان و چو مـــــرغ بهپر
ز درای گـــــــرفته یـــــــکی اســـــــــب نــــــر
چو گوران بهموی و چو دیــوان بهرنگ
بــههیلک چــو کــوه و قــوامی چــو ســ نگ
در داس تانهای راجی در میان اقوام ترک ،مانند ددهقورقود مه ،رنگ اس بان دراییی خاکسرتی است (برای آگاهی
بیشرت ،نکـ  :آیدنلو ،25 :1384 ،که بهتفصیل و اب شواهد متعدد درابره اس بان دراییی در داس تانهای پـهلواین
حبث کردهاست).
در فرامرزانمه بزرگ نزی ابرها اسب فرامرز ،خنگ (معوم ًا اسب سفید) انمیده شدهاست و مهنی خنگ در
جنگ اب رای از پای درمیآید و پس از آن است که رس مت اسب خود (البد رخش) را به او میدهد (برای آگاهی
بیشرت ،نکـ  :فان زوتفن/خطییب :1394 ،بیستوسه) .گفتین است در بریخ منابع ،رنگ کرهای مه که از گش ین
کردن اسب دراییی و ماداین زاده میشود ابلق ذکر شدهاست (نکـ  :بیغمی704/1 :1339،؛ محمدبن محمود طویس،
.)560 :1345
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منظورنمیهجان شدن جانور است) و به خشکی کشانید .فهرامز جانور را برداشت و به شهر
آمد .پادشاه دید که این جانور ،اسب است .فهرامز به پادشاه گفت یک زین بیاور و روی این
اسب بگذار ات ببینمی چطور است .هر زیین که پادشاه آورد روی اسب سوار نشد .فهرامز
گفت :ز ِین کهنه من در خانه پریزن است ،دو جوان را بفرست ات آن را بیاورند.1
پس از آوردن زین ،فهرامز آن را روی اسب گذاشت و لگام را به دهنش انداخت و
گفت :پادشاه! پیشکش2به تو !3پادشاه گفت :فرزند! خبش یدم به خودت؛ من منیتوامن سوار
این اسب شوم .فهرامز سوار اسب شد و چند گامی رفت و برگشت .سپس اسب را به
داخل بردند ،پادشاه جشن عرویس را آغاز کرد و دخرتش را به فهرامز داد.
فهرامز سه ماهی پیش دخرت پادشاه ماند .ات اینکه روزی اب خودش فکر کرد که من
پـهلواانن طاخمرادشاه را ترک کردهام و به اینجا آمدهام .پس پنهاین به زن گفت :من اب تو
مهبسرت شدهام و تو آبسنت خواهی شد .بگری! من به تو یک ابزوبند میدمه و میروم .اِس مرا
به کیس نگو! من پرس ِرس َمت هس مت .اگر چبه ،دخرت شد این ابزوبند را به اتجری4بفروش و
خرج او کن 5و اگر پرس شد به ابزویش ببند .ساجنام فهرامز آجنا را ترک کرد و به شهر
طاخمرادشاه رفت.
 1زیین که پادشاه میآورد بر حیوان سوار منیشود و کوچک است و فهرامز بهانچار زین کهنه خود را که در خانه پریزن
اسب فهرامز به س نگیین زین اشاره دارد .ابید توجه داشت که
است طلب میکند .فرس تادن دو جوان برای آوردن زین ِ
س نگیین رزمافزارهای ویژه پـهلوان یکی از مضامنی راجی در داس تانهای حامیس است (نکـ  :آیدنلو 1396 ،الف.)398 :
 2منت)pʿēškʿēš) փէշքէշ :
 3شااین ذکر است که در رواایت اسب دراییی ،خود این اسب ای کرهای که میزاید ،از آ ِن پـهلوان ای پادشاه میشود
(مهو ،)17 :1384 ،در اینجا مه فهرامز اسب را به پادشاه پیشکش میکند ،ویل پادشاه به سبب اینکه منیتواند
سوار این اسب شود ،آن را به فهرامز میخبشد.
 4منت)tʿowǰar( թուջար :
 5خاالاتتیانتس ( )1904: 300در ترمجه این خبش از داس تان به آملاین ،این دو مجهل را چننی گزارش کردهاست:
… … sollte sie eine Tochter gebären , so sollte sie ihr den Edelstein als Mitgift geben
درحایلکه در روایت ارمین خسین از هجزییه ( )Mitgiftدر میان نیست .در منت ارمین ،فعل  xowrtelآمده

که بهمعنایِ «خُرد کردن» است (قس .فعل ارمین الکس ِ
یک xortak-em؛ نزی :فاریس میانه xurdag :؛ فاریس
نو :خرده) .منظور از خرد کردن در اینجا گوای فروش ابزوبند و تبدیل کردن آن به پول است (چزیی معادل فعل
 changeدر انگلییس) .از اس تاد ارمجند ،پروفسور گارنیک آساطوراین که متذکر این نکته شدند ،س پاسگزارم.
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Notes on Iranian Myths in Armenian Folk Tales
(Translation and Annotation of Two Armenian Folk Tales)
Amir Zeyghami
Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan

Abstract
The Armenian ethnographer, Bagrat Xalatʿeancʿ, in a book entitled
Iranian Heroes among the Armenian People (Paris, 1901), has collected
and published a part of the folk tales of the Koghb and Aparan regions
(both in present-day Armenia). The tales quoted in this book about the
heroes of the Iranian national epic are of great importance, both
linguistically and in terms of mythological discussions and research in
Iranian and Armenian folklore. For the first time, Jalal Khaleghi
Motlagh has used these folk tales in his research. In the present article,
the author has translated two tales from this book and, in the margins,
some words and terms of the Armenian text have been explained and
discussed. The article contains some points concerning different forms
of the names Rustam, Farāmarz, and Burzū in the Armenian folk tales,
the discussion of the adjective rāstgēs/rustgēs about Rustam and the
fiery color of the Farāmarz horse.
Keywords: Iranian Heroes, Armenian Folk Tales, Rustam, Farāmarz
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