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همانندي هاي دو قهرمان اسطوره اي در ادبيات حماسي ايران و ادبيات نمايشي ايرلند 
 ) كوهولين–رستم (

 
 

 دكتر محمدرضا پورجعفر                                                                   
  دانشگاه تربيت مدرسعضو هيأت علمي

 *فرهاد مهندس پور                                                                     
 چكيده

 رستم از ادبيات حماسي ايران با -ر اين مقاله، دو قهرمان همانند از دو دسته ادبي مختلف د
بررسي همانندي اين دو قهرمان به منزله         . ست مقابله شده ا   -كوهولـين از ادبيات نمايشي ايرلند       

از . نمايشي و روايت داستان رستم و سهراب شاهنامه  فردوسي است          ي  يارزيابـي امكـان و توانا     
ايـن رو و بـه همـين ضـرورت اسـت كـه كردارهاي رستم و كوهولين در جريان داستان مورد              

 . ارزيابي قرار گرفته؛ كردارهاي قهرماني اسطوره اي كه فرجامشان فرزندكشي است
با وقايع،  تصميم و اعمالشان      ) ولين كوه –رستم  ( هر يك از قهرمانان      مياندر ايـنجا نسبت     

در اين روش مبنا،    .  ارزيابي خواهد شد   يي حادثه در مقايسه اي تطبيقي و محتوا       پايانازآغـاز تـا     
در اين تحليل . مقايسـه هر جزء از طرح داستانها با هم و هر جزء از كردار قهرمانان با هم است  

مشتركات فراواني وجود دارد كه      ،توصـيفي وتطبيقـي، درخواهـيم يافـت كـه بـين دو اسطوره             
  .داللت كندمي تواند بر هم خانوادگي و يگانگي در خاستگاه و منشأ آنها 

 
 .قهرمان، حماسه، ايران، ايرلند، رستم، كوهولين:  كليد واژه

                                                 
 19/7/1384:             پذيرش مقاله   8/3/1384: دريافت مقاله 

 دكتري پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي  *
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 قدمه م

 را مجاز مي سازد و زمينه هاي مقايسه بين دو فرهنگ         »همانندي«آنچه در اينجا به كار بردن واژه          
نيـز دو اثر هنري برخاسته از دو منطقه  فرهنگي دور و متمايز از هم را فراهم مي آورد، عالوه                     و  

رستم و سهراب از شاهنامه فردوسي و       ( اين دو اثر     »سـاختار « و   »طـرح داسـتاني   «بـر شـباهت     
در واقع بن انديشه و خاستگاه مشترك تراژيك اين دو          ) كوهولـين ايـرلندي از ويليام با تلرييتنر       

 .  نيز هستاثر
 زندگي  بخشهايفـرزند كشـي يكي از وقايع برجسته شاهنامه فردوسي و يكي از مهمترين               

اسطوره هاي بنيادين ادبيات حماسي در مغرب زمين، حاكي         . قهرمان حماسي ايران، رستم است    
؛ جز مورد بسيار )فرزند كشي( تا غلبه پدر بر پسر    است) پدركشـي (از پيـروزي پسـر بـر پـدر          

كه شاعر و نويسنده نامدار ايرلندي،ويليام باتلرييتنر،براساس همين        »سلت«اسطوره هاي نادري در   
 . نام كوهولين نوشته استه اسطوره نمايشنامه اي ب

 نمادهاي باروري يا نوزايي جهان در قصه هايي نمايان است           ،در اسـطوره هـاي مغرب زمين      
ه مي كند كه به انقالب فصلها و         جوان بر پير غلب    ،كـه پسـر، پـدر را مـي كشـد و بـه اين ترتيب               

در اسطوره هاي ايراني، حتي در افسانه هاي نوروز، سال نو و            . تغييـرات جو و زمين اشاره دارد      
 پيري كه هر سال از راه       - »عمو نوروز «زندگـي دوبـاره طبـيعت و جشن بهار در داستان آمدن             

 بر سهراب با همه  تلخي و        به تعبيري غلبه رستم   .  نشـان از غلـبه پير بر جوان دارد         –مـي رسـد     
تـراژيك بـودنش اشارتي است به تضمين و تداوم زندگي بر روالي مطمئن، كهن و پايدار كه با       

چه بسا اشاره ضمني شهادت مسيح كه از آن به عنوان           .  خـود را پايـدار مـي سـازد         ،هـر تكـرار   
 نگره و يادگاري    رستگاري عام ياد مي شود، دليلي روشن بر همين نكته باشد كه اين خود بيشتر              

 . شرقي است تا غربي
 كه نكات و    –امـا از همـه  آنچـه در گسـتره ايـن تحقيق مي توانست مورد توجه قرار گيرد                     

 در اينجا تنها به وجوه ساختاري و هماننديهاي ريخت دو           –  اسـت  موضـوعاتي بسـيار فـراوان     
 ،ها و كردارهاي قهرمانانداستان و قهرمانان آن پرداخته شده و با تقطيع هر بخش و تقطيع رفتار  

 . فراهم آمده است) به معناي ساختاري آن(زمينه اي براي مقايسه اي نشانه شناسانه 
 در - »لي جينگ و پسرش لي نوجا   «داسـتان رسـتم و سهراب ايراني به صورت جنگ ميان            

 الهي اين   –؛ هر چند در روايت چيني رنگ مذهبي         است بسـيار شـبيه بـه هم         –اسـاطير چـين     
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 حماسي آن مورد توجه قرار گرفته       –مورد نظر بوده ولي در پرداخت ايراني شكل غنايي          جنگ  
 . است

در هـر دو روايـت ايرانـي و چينـي، كـودك نـو خاسـته بسرعت به پهلواني بي بديل بدل                       
 گوهري را كه زيور بازوي اوست به همسر خويش مي سپارد تا به              ،در شاهنامه، رستم  . مي گردد 

 »افق آسمان و زمين« خود با بازوبند معجزه آسايش كه   »نوجا«اما  .  اش ببندد  بـازوي فرزند آينده   
» نوجا«نـام دارد بـه جهـان پا مي گذارد و اين بازوبند به منزله  رزم افزاري معجزه آميز است كه                

 ، اصل و نسبي آسماني دارد در حالي كه سهراب»نوجا«بارهـا آن را به كار مي برد و ديگر اينكه    
. ي او مي آيد   يشناسا  فقط به كار   –هم دير هنگام      آن –ق زمينـي اسـت و بازوبند او         نتـيجه  عشـ    

نكـته  جالـب در روايـت ايرانـي از اين قرار است كه هنگامي كه سهراب از هجير درباره رستم                 
  :مي پرسد، هجير با اشاره به رستم، او را يك پهلوان چيني مي خواند

 بدو گفت كز چين يكي نيكخواه 
 بيامد به نزديك شاه به نوي 

 بپرسيد نامش ز فرخ هجير 
 ). 762، 761، ابيات 1369مول،(بدو گفت نامش ندانم بوير 

محقق هندي  تا جهانگير كوروجي كوياجي،     شـايد همين اشاره در شاهنامه دليل شده است          
  آگاهي براي(بـر اسـاس آن رستم و داستان رستم و سهراب را وام گرفته  از اساطير چين بداند                    

اما مهمتر اين است كه در ريشه هاي نماد ).1373كريسـتي،  «و  » 1379. كوياجـي «: ك. ر: بيشـتر 
 ايرلندي، قرباني كردن و رابطه بين مرگ، تولد، عشق، خون و            –انگارانـه هر دو اسطوره  ايراني        

  :زندگي دوباره به صراحت پيداست
 از مرگ و    ]ايرلندي ها [يكي از جنبه هاي جالب توجه دريافت سلتي ها          «

. در بسياري از اسطوره ها وجود دارد      ... تولد دوباره و پيوند آن با خون        
از آنجـا كه الزمه  شكار، ريختن خون بود تا از اين رهگذر غذاي مورد                

 به نمادي از تجديد حيات و   ]چنگ= [نـياز تأمـين شـود، عمـل شكار          
واند به  نماد شراب مي ت   ... ثـنويت متقابل ميان زندگي و مرگ تبديل شد        

، 1376گرين،  (»با خون به مرگ و تولد دوباره مرتبط باشد         همين ترتيب 
 ).04ص 
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  خالصه داستان رستم و سهراب*

تني .شكاري مي كند و مي خوابد     . مي رود ) مرز توران (رستم براي شكار به نزديك شهر سمنگان        
شاه . نگان مي رود  رستم براي يافتن رخش به سم     . رخش را مي دزدند   ) تورانيان(چـند از تـركان      

شب .  از او پذيرايي مي كند و قول مي دهد كه رخش را بيابد       ؛سمنگان او را به ميهماني مي پذيرد      
 قدرت و دالوري    –هـنگام تهميـنه بـه خـيمه رسـتم مي آيد و به او مي گويد كه قصه شجاعت                     

صبح روز . كندرستم به تهمينه دل مي بازد و او را خواستگاري مي            . رسـتم، دل او را ربوده است      
بعـد كه رستم همراه با رخش آماده بازگشت است، مهره اي را كه شهره همگان است از بازوي                   
خود باز مي كند و به تهمينه مي دهد كه اگر صاحب دختري شد آن را به گيسويش و اگر فرزند                     

ميان رسـتم به ايران باز مي گردد و اين ماجرا را با هيچ كس در                . پسـر بـود بـه بـازويش ببـندد         
 . نمي گذارد

هنگامي كه  . پـس از نـه مـاه سـهراب به دنيا مي آيد كه همه صفات يك پهلوان را داراست                   
سهراب تصميم مي گيرد كه به رستم . دهسـاله مـي شـود، تهميـنه پـدر را به سهراب مي شناساند         

ها را  سهراب به ايران مي آيد و دژ      . بپيوندد و به ياري هم، افراسياب و كاووس را سرنگون كنند          
رستم در  .  سواراني پي رستم به زابلستان مي فرستد       ،كاووس. يكي از پس از ديگري فتح مي كند       

آمـدن تعلـل مي كند و هنگامي كه باالخره به بارگاه كاووس مي آيد، كاووس بر كاهلي او خشم                    
 ،با وساطت گودرز  .  رستم مي رنجد و كاخ را ترك مي كند و حاضر به جنگ نمي شود               .مـي گيرد  

كه يكديگر را   ايندر مقابله، دو پهلوان، بدون      . تم بـاز مي گردد و به جنگ با سهراب مي رود           رسـ 
در لحظه  مرگ سهراب است      . بشناسند با هم مي جنگند و سهراب به دست رستم كشته مي شود            

 بيت در شاهنامه    1460داستان را فردوسي در      اين. كـه رستم  پي به هويت فرزند خويش مي برد          
  .)323-383، ص 1369مول، (آورده است 
 

 خالصه  داستان كوهولين و كاناالخ

 به سرحدات   - اسكاتلند   - كـه بـراي جـنگ با دشمن تاريخي ايرلند            (Cocholin) كوهولـين 
آشنا مي شود كه    ) Oaife= زيبا   (اويفهنام   هكشور رفته، شبي با دختري سرخ موي اسكاتلندي ب        

. شق شجاعت و جسارت وجنگجويي اويفه مي شودوصف كوهولين را شنيده و كوهولين نيز عا       
كه مادر  ) Conalin= جوان، شاهزاده    (كاناالينيا  كاناالخ  نام  ه  نتـيجه اين عشق پسري است ب      

 فنون جنگ را به او مي آموزاند و او را به ايرلند مي فرستد تا   ؛بازوبـند پدر را به بازويش مي بندد       
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 .  شايستگي خود را ثابت كند و كوهولين را بيابد؛در مجلس بزرگان ايرلند، خود را بنماياند
كه خود صاحب چند پسر است مدتي است در     ) Conochar= پادشاه   (كـنوهار از طرفـي    

تـالش اسـت كـه در انجمـن بزرگان ايرلند، كوهولين پهلوان را وادار به اداي سوگند وفاداري                   
ن جسور اسكاتلندي و    خبر ورود جوا  . نسـبت بـه فـرزندانش كـند و كوهولـين سـرباز مي زند              

وجود آمده را ه پادشاه وضع آشوب زده  ب. همـاورد طلبـي او بـزرگان را بـه مخاطـره مـي اندازد           
اكنون بر اساس سوگند بايد   . مستمسك قرار مي دهد و كوهولين را ناچار به اداي سوگند مي كند            

 قرار مي گيرد،    )كاناالخ(كوهولين رو در روي جوان ناشناس       . كوهولين از كشور محافظت نمايد    
 .ي كند ماما چهره و موي جوان او را به ياد اويفه مي اندازد و اين،عزم او را براي جنگيدن سست

كنوهار از او مي خواهد كه براي حفظ آبروي كشور با جوان بجنگد و انجمن بر آن مي شوند كه          
اناالخ كشته  د و ك  نكوهولين و كاناالخ مي جنگ    . نجنگـيدن كوهولـين نقص عهد وفاداري اوست       

 و بازوبند او  استپس از مرگ جوان، كوهولين در مي يابد كه اين فرزند خود او بوده   . مـي شـود   
در ) William Butler Yeats 1865-1939 (زايـن درام را ويليام با تلرييت . را بـه بـازو دارد  

 (on Baile's strand) »در كرانه بي لي« سروده و نام اصلي نمايشنامه 1904در سال  بيت792
 .)155 ص،1371ناظرزاده كرماني، (است 

 
 كوهولين كيست

 او داستانها و ةدربار اسـت كه    (Celt)كوهولـين بزرگتـرين پهلـوان و قهـرمان اسـاطير سـلت              
ريشه هاي اين قهرمان به سلت ها كه تيره اي از نژاد بزرگ             .  بسيار عجيب وجود دارد    ييتوصيفها

ييتنر، (اني هستند كه از نواحي دانوب به ايرلند رفتند          اين گروه كس  . آريـن بـودند بـر مي گردند       
 .)5، ص 1313

 اين نام   » سگ تازي هولين  « هولين به معناي     –نـام كوهولين مركب از دو بخش است؛ كو          
: ك. ر(بـر واقعـه اي در كودكـي ايـن قهـرمان فوق انساني در حماسه هاي ايرلندي داللت دارد                     

http://en.wikipedia.org/wik/irish-mythology(. 
 سگ تازي هولين آهنگر را مي كشد و خودش به ،او در سنين نوجواني«

اين پيوند با سگ در .  نگهباني از آهنگر را به عهده مي گيرد        ،جـاي سگ  
وي جنگجويي بيباك، نيرومند    ... سراسـر زندگي كوهولين ادامه مي يابد      

تصـويري كـه از او وجود دارد و زندگي و           . و شكسـت ناپذيـر اسـت      
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 .)7، ص 1354، زييت(» مرگش با ماوراء طبيعه پيوندي تنگاتنگ دارد
در . در پـاره اي روايات، كوهولين مراحلي همچون هفت خوان رستم را پشت سر مي گذارد               

هر بار به شكلي بر او ظاهر مي شودو هر ) عفريته جادوگر  = Morighan(اين افسانه موريگان    
اين همان كس است كه     . مد مي سازد و بر او غلبه مي كند        ابـار كوهولـين جادو و فتنه او را ناكار         

 ييدر داستانهاي مربوط به مرگ كوهولين به شكل كالغ بر او ظاهر مي شود و مرگش را پيشگو                 
 :مي كند

 تصميم  »اولستر«بنابـراين اهالي    . تمـام زنـان ايـرلند عاشـق او هسـتند          «
ه  او باشد    گـرفتند او را زن بدهـند ولـي هـر چـه گشتند زني كه برازند                

 دختر فورگال   (Emer)كوهولـين مستقيماً به خواستگاري اِمر       . نيافتـند 
(Forgall)   دختـر را بـه ايـن شـرط به او وعده مي دهند كه               .  مـي رود

 و آنجا نزد استادان مخصوص، فنون جنگ        برودكوهولـين بـه اسكاتلند      
 ،كوهولين به اسكاتلند مي رود و پس از تحمل مشقات بسيار          . را بياموزد 

نام اويفه پسري   ه  فـنون جنگ را فرا مي گيرد و ضمناً از زن جنگجويي ب            
 .)8، ص 1354، زييت(» جاي مي گذارده از خود در اسكاتلند ب

 
  هماننديهاي دو قهرمان در دو اسطوره*

همچنانكه داستان رستم و سهراب     . نـام رستم با رخش، اسب اسطوره اي، مالزمت و پيوند دارد           
ـ       ه دنبال رخش آغاز مي شود، در شبي كه رستم تهمينه را بارور مي سازد،               از جسـتجوي رسـتم ب

 آن به جستجوي پدر به ايران     سوار بر رخش نيز مادياني را بارور مي سازد كه بايد بعداً سهراب،            
 . بيايد

درست در لحظه تولد قهرمان،     .  والدت كوهولين با اسب پيوند دارد      »سـلت «در اسـطوره اي     
ساينگليو (و سياه   ) Machaماخـا   (ايـن اسـبها خاكسـتري       . ا مـي آيـند    دو كـره اسـب بـه دنـي        

Sainghilio (                نـام دارنـد و بـه اسـبان ارابـه قهـرمان بدل مي شوند كه هميشه همراه و ياوري
 .دهنده  كوهولين نيز هستند

مي شتابد، شهباز  وي همچنانكه سيمرغ حامي رستم است و در مخاطرات و تنگناها به ياري   
تا آنجا كه كوهولين روحيه  آزادگي و آزادي و          . حامـي كوهولـين اسـت     ) Falcon= شـاهين   (

سـربلندي خـود را بـه شـهباز تعبيـر مي كند و نيز نسب خود را از اين پرنده تيز چنگال و بلند                     
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 : پرواز مي داند
من از پدر خود، آن شهباز پاكيزه كه مردم مي گويند بدن مرا از يك زن                «

 .)20، ص 1354، زييت(» ستمه... آدميزاد پديد آورد
اي جـوجگان آشيان بلند، اي شهبازهايي كه مرا در هوا پيروي كرده و              «

از بـاال بـه خورشـيد نظر انداخته ايد، ما از تنگنا خود را بيرون خواهيم                 
 .)23، ص 1354، زييت(» كشيد و بار ديگر بر باد شناوري خواهيم كرد

 آنجا كه عشق را بر وظيفه ترجيح مي دهند؛          هـر دو عاشـق زني از دشمنان خود مي شوند تا           
زنان . و كوهولين به اويفه دختر جنگجوي اسكاتلندي      ) توراني(رستم به تهمينه دختر افراسياب      

 قـرينه  هر دو قهرمان يعني تهمينه و اويفه هم زيبا هستند و هم داستانگوي زيبا سرود كه شيفته                   
 .عمل قهرمانانه مردانشان هستند

از اين رو هر دو قهرمان ناچار به .  عشقها، تخلف از رأي پادشاه وجود دارددر هر دوي اين
نتيجه  اين   . كتمان عشق و پنهانكاري ازدواج و همسر خود و نيز دوري و بي خبري از او هستند                

عشـق نابهـنگام و پـنهانكارانه، تـولد قهـرمانان جـوان، سـهراب و كانـاالخ اسـت كه اينان نيز                       
هر دو قوي تر از حد تصور و بيش از سن خود هستند             .  مشترك دارند  خصوصـياتي قهرمانانه و   

 . و هر دو تصميم دارند پس از يافتن پدر با ياري او دشمنان را از بين ببرند
 فراز آورم لشكري بيكــران   وران اكنون من ز تركان جنــــگ

 ببـــرم ز ايران پي طـوس را   بــرانگيـــزم از كاخ كـــاووس را 
 نشانمش بر كاخ كاووس شـاه  ستم و هم گرز و اسـب و كالهبه ر

 ابــا شاه روي اندر آرم بروي  و زيران به توران شــوم جنگجوي
 ســـر نيــزه بگذارم از آفتـاب  بگيــــرم ســــر تخت افراسيـــاب
 نماند به گيتي كسي تا جــور  چــو رستم پــدر باشد و من پسـر 

 ) به بعد163، ابيات 1369مول، (
 . اما پشت پرده اين بازيها، عشقها و تصميمها، توطئه  هم وجود دارد

 كه خطر را احساس كرده اند، بقا       ، ، دو پادشاه، افراسياب توراني و كاووس ايراني        در شاهنامه 
 به دست سهراب     را سوداي مرگ رستم   افراسياب. و تـداوم خـود را در مـرگ قهرمانان مي بينند           

به همين دليل است كه هم .  به دست رستم دارد راس آرزوي مرگ سهراب   مـي پـرورد و كـاوو      
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چنان فراهم مي كنند كه پدر و پسر نتوانند به شناخت             شـرايط را آن    ،افراسـياب و هـم كـاووس      
ايـن نكـته مخصوصـاً آنجا آشكار مي شود كه كاووس از فرستادن نوشدارو       . ببـرند  يكديگـر پـي   

 .  مي كندخودداري
ين و كاناالخ نيز پادشاه، كنوهار عالوه بر كتمان هويت جوان،كوهولين را            در داسـتان كوهرل   

 . در شرايطي قرار مي دهد كه راهي جز جنگ ناخواسته و كشتن پسرش براي او باقي نماند
كه به شكل ناشناخته ماندن هر يك براي ديگري است          ) پدر و پسر  (ايـن ناآگاهي قهرمانان     

شرايطي را ايجاد مي كند كه بر اين ) سـياب، كـاووس، كنوهار  افرا(در زميـنه  آگاهـي پادشـاهان         
نقش ) پسران(و فرزندان    به خطا نقش نيروي موافق    ) شـاهان (اسـاس، نيـروي ضـد قهـرمانان         

آگاهي ضد قهرمانان در اينجا به كار اختالل و ناآگاهي قهرمانان           . نيروي مخالف به خود بگيرند    
نيروي موافق و نيروي (ترتيب جاي دوست و دشمن     به اين   . مـي آيـد و آنـان را گمـراه مي كند           

عـوض مـي شـود و تـنها پـس از مـرگ پسران است كه قهرمانان به خطاي خود پي                      ) مخالـف 
 . مي برند

 كاناالخ را   – كوهولين، پسرانشان سهراب     – كنوهار موفق مي شوند، در نظر رستم         –كاوس  
)  كاناالخ –سهراب  (ركت پسران   پادشاهان ح . بـه ضد قهرمان، ضد كشور، و دشمن تبديل كنند         

خود و حراست از ميهن در      » وظيفه«را بـه تجـاوز تعبيـر مـي كنـند و از پهلوانان مي خواهند به                  
در اينجا قهرمان به سزاي كتماني مبتال مي شود كه خود نيز در             . برابـر دشمن متجاوز عمل كنند     

 . آن نقش دارد
قرينه و نقطه مقابل عشق به      ) رزنديسرپوش گذاشتن بر نسبت پدر ف     (ايـن كـتمان پادشـاه       

اين . سر زده است)  كوهولين-رستم (يش از اين از قهرمانان پزنـي از كشـور دشـمن است كه         
 .  قهرمانان و ضد قهرمانان دارد»عمل متقابل« كاركردي شبيه به ،كتمان

 : هاي فراواني داريم)موازي(به اين ترتيب در اينجا پارالل 
 كنوهار   كاووس
 كوهولين   رستم
 اويفه   تهمينه
 كاناالخ   سهراب

 : و نيز تقابلهايي از اين قرار
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 وظيفه   عشق
 بي خبري    كتمان

 ناآگاهي   آگاهي 
، و  »ناآگاهانه«در اوج داستان، آنجا كه قهرمانان در مخمصه انتخاب تازه قرار مي گيرند بايد               

بايد راه آمده را برگردند و به جنگ        به نظر مي رسد قهرمانان      .  عمل كنند  »وظيفه« بـه    »بـي خبـر   «
 و امروز ناخواسته بايد خود با دست         است چيـزي و كسي بروند كه روزي با عشق آنان بنا شده           

 . خود از پا در بياورندش
امـا نكـته  مهـم در اين ميان اين است كه اين بي خبري و ناآگاهي با پايان تراژيك، با مرگ                 

اين كشته  به دست آنان پاره  تن آنان و حاصل عشق آنان              . دبـه آگاهي تازه  قهرمانان بدل مي شو        
 اين آگاهي ثانويه، همراه با بهت و   .اسـت كـه نمـي دانند چرا و چطور آن را به خون كشانده اند               

 »جنون« و   »حيرت«،  »درد« بـه معناي ديگر اين آگاهي نوين چيزي جز           ؛حيـرت قهـرمان اسـت     
 . استشده ل مراحل و مقاطع داستاني ارائه وجوه تشابه و تقاب1 در جدول شماره. نيست

 وجوه تشابه و تقابل مراحل و مقاطع داستاني: 1جدول شماره 

حدود 
 تشابه

در ادبيات نمايشي 
 ايرلند

 رديف موضوع در ادبيات حماسي ايران

سفر قهرمان       )توران(سمنگان  اسكاتلند 
 )پدر(

1 

 2 عشق به تهمينه به اويفه 
 3 نشان زومهره  با بازوبند 
پنهان كردن (رازداري  

 )عشق
 4 كتمان )پنهان كردن عشق(رازداري 

 5 تولد )سهراب(قهرمان تازه  )كاناالخ(قهرمان تازه  
تصميم قهرمان ج يافتن پدر و اتحاد يافتن پدر و اتحاد 

 )پسر(ديد 
6 

 7 حركت از توران از اسكاتلند 
وس عليه افراسياب و كاو عليه كوهولين كنوهار 

 رستم و سهراب
 8 آگاهي و توطئه 
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 9 ناآگاهي و خطا نشناختن پدر و پسر نشناختن پدر و پسر 
سوگند وفاداري ياد  

 .نمي كند
 10 نافرماني  .از سمنگان نمي آيد

 11 انتخاب قهرمان بين خود يا كشور بين خود يا كشور 
 12 جنگ با سهراب با كاناالخ 
 13 مرگ سر به دست پدرپ پسر به دست پدر 
جنون، رفتن در امواج  

 دريا
 14 آگاهي )تقدير(حيرت، درد 

 

 :  بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي فرهنگي مربوط به اشارات و اسامي،معيارهاي تشابه

 تشابه دقيق و صد در صد  
 تشابه پنجاه درصدي  
 تقابل يا حداقل تشابه  

 

 نتيجه

هاي فراوان، داستاني عجيب، پر فراز و نشيب و تراژيك را           اننديهمهـر دو قهـرمان  بـا وجود           
 كه بايد آن را نتيجه  خطاي فردي قهرمانان، غرور           ،در اين دو اسطوره   . بـراي خـود رقم مي زنند      

آنهـا و حتـي نيز حاصل جايگاه قهرمانانه اي دانست كه راه را بر واقع بيني آنان مي بندد، هر يك                      
مـي شـوند كه پيام ساده آن اين است كه حتي قهرمانان بزرگ              صـاحب تجـربه و درسـي تـازه          

 . مي توانند مرتكب خطاها و كژيهاي تراژيك شوند
در اين .  عشق آتشين خود را جا مي گذارند و به سرزمين خود باز مي گردند  ،هـر دو قهرمان   

 ،انانسـفر آنچـه از فـرمان باقـيمانده بـه سـوي آنان باز مي گردد در حالي كه هيچ يك از قهرم                       
. آمادگـي يا شايستگي رويارويي با آنچه را از خود آنان در عشق و معاشقه حاصل شده، ندارند                 

 حاصل ، بايد خود با دست خود »شايسته  در قهرمان بودن    «ايـن قهـرمانان چسبيده يا محكوم به         
 حتي اگر اين قهرماني با كهولت و بي خبري          ؛ خود كنند  »قهرماني«عشـق پـنهان خود را قرباني        

 . همراه باشدو حتي اگر هرگز نتواند از اندازه  وظايف قهرمانانه خود عدول كند
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 درصدي  78، نشاندهنده  تشابه حدود      »وجوه تشابه و تقابل مراحل داستاني     «نتـيجه  جـدول      
از اين ميان فقط بخش پاياني، عمل قهرمان پس از          .  درصدي آنهاست  22دو اسطوره، و تفاوت     
اين نيز نشاندهنده  آگاهي و      . تقابـل كـامالً چشمگير وجود دارد       درصـد    7كشـتن پسـر، يعنـي       

گـرايش جديد قهرمانان است، رستم به تقدير پناه مي آورد و كوهولين جنون زده به امواج دريا                  
 درصـدي به تفاوتهايي مربوط است كه در         15تفـاوت باقـيمانده  حـدود        . حملـه ور مـي گـردد      

 مانند  ؛ينات روايات محسوب مي شود    يشـي و تز   پيشـرفت داسـتان تأثيـري نـدارد و جـزو حوا           
، تفاوت در نوع )موضوع هشتم(» توطئه ها«، تفاوت در شكل )موضوع سوم(» نشانها«تفاوت در 

تقابل چشمگير  ) موضوع يازدهم (قهرمانان  » انتخاب«وتفاوت  ) موضوع دهم (قهرمان  » نافرماني«
باز ست و به نتايج داستان       درصـدي نيـز بـه پـس از حادثـه تـراژيك يـا پسركشـي مربوط ا                   7

 . ، و بر شكل گيري روايات تأثيري نداردمي گردد
تـنها تفاوت دو قهرمان در حاصل تراژيك است؛ رستم آگاهي و حيرت خود را به حساب                 

البته در . تقديـر مـي گـذارد، ولـي كوهولين جنون زده با شمشير به جنگ به امواج دريا مي رود       
 تا   پايان قهرمان نيست ولي تلخترين مقطع زندگي آنان است         هـيچ يـك از ايـن اسـطوره ها اين          

آنجـا كـه آگاهـي ايـن قهـرمانان، آگاهي تراژيك قوم و نژاد آنان نسبت به زندگي و حيات نيز                       
 . هست
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