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 **سيد احمد خاتمي 

 شهید بهشتی، تهران، ایران )نویسندة مسؤول(گاه دانش استادِ

 ***پور مطلقابوالقاسم اسماعيل 

 گاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانش استادِ 

 6/1398 /13تاریخ دریافت: 
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 چکيده      

از وجوه ، شاهنامهای حماسۀ ملی ایرانیان، های اسطورهسهراب یکی از شخصیت     

دارد. مشترکات و  مهابهارات، شخصیت حماسۀ «ببهروواهن»های فراوان با شباهت متعدد،

های گوناگونی قابل بررسی است. ریشۀ مشترک نام هر دو مشابهات این دو در زمینه

نامۀ خانوادگی، سرگذشت مشابه، داستان ازدواج پدر و مادر این دو با شخصیت، نسب

خانوادة مادری و به دور از پدر، نقش یک اسب  نکات و جزئیات مشابه، اقامت هردو نزد

برد داستان، رویارویی با پدر در میدان نبرد پس از سالیان بسیار، نقش ویژه در پیش

نیروهای فراطبیعی در داستان، کشته شدن یکی از طرفین جنگ در آوردگاه و کوشش 

حماسی ایران ترین اشتراکات این دو شخصیت دارو، از شاخصبرای به دست آوردن نوش

آیند. با این حال با بررسی ژرف و دقیق سرگذشت سهراب و شمار میو هندوستان به

یابیم که داستان ببهروواهن، به وجوه افتراق قابل توجهی نیز بین دو شخصیت دست می

های کاماًل کند و سرنوشتدیگر متمایز میگاه مسیر دو داستان را به طور کلی از یکحتا 
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زند. نویسندگان در این پژوهش درصدد هستند برای این دو شخصیت رقم می متفاوتی را

گیری از شیوة تطبیقی، وجوه اشتراک و افتراق میان این دو شخصیت را بررسی تا با بهره

در  شاهنامهو  مهابهاراتکنند و به این پرسش پاسخ دهند که مبانی اشتراک و اختالف 

 کدام است؟های مربوط به این دو شخصیت داستان

 ، سهراب، ببهروواهن.مهابهارات، شاهنامه: حماسه، هاکليدواژه     
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 مهمقد  

وم دهزارة  هایی کهن و استوار، به حدودپیوند و ارتباط اقوام ایرانی و هندی با ریشه 

رک تا گردد؛ به هنگامی که اقوام هندوایرانی موطن مشترک خود رپیش از میالد بازمی

سفر شدند و راه و همدیگر همتر با یکگاهی بهتر و مناسبوجوی زیستکردند و در جست

ند. ر شددر دو سرزمین ایران و هند سکنا گزیدند و به تدریج در آن دو کشور ماندگا

مشترک برخوردار بودند،  گاهیکه این دو قوم از خاستطبیعی است به دلیل این

های فرهنگی شناسی نیز ریشهفظ کردند. اکتشافات باستانپیوندهای مشترک خود را ح

ری است آثار مکشوفه در هند، مشابه آثا»کند. مشترک و قوی میان دو کشور را تأیید می

های فرات و دجله از زیر خاک شناسی در فالت ایران و درّة رودخانههای باستانکه هیأت

ا آریایی ب هند و ایران پیش از هجوم طوایفه سکنۀ کاند و حکایت از این دارد بیرون آورده

توان . امروزه می(6-5: 1375 )جاللی نائینی،« اندشد مداوم داشتهوهم ارتباط نزدیک و رفت

بان، های مختلفی مانندِ زبازخورد این اشتراکات فرهنگی میان دو کشور را در زمینه

ای که گونههـرد؛ بـوجو کهای دو سرزمین مشاهده و جستشناسی و آییناسطوره

مین ان سرزمردم دوران باستانِ سرزمین ما با مردم دوران باست»گران معتقدند: پژوهش

ها و مسائل خصوص در زبان، اسطورههای بسیاری داشتند. این موضوع، بهبستگیهند هم

ان و زیستی طوالنی ایرانیشود که گویای همها آشکارا دیده میهای آنمربوط به آیین

 (.11: 1395)آموزگار، « دوان آریایی نژاد استهن

شناسی، سطورهادر این میان، با توجه به دیرینگی پیوند میان ایران و هند، مطالعات  

توان با پژوهش در این زمینه و بررسی وجوه اشتراک های مهّمی است که مییکی از حوزه

هن با اساطیر ایرانی ک»: مند دست یافتهایی ارزشو افتراق میان دو سرزمین، به داده

ر اثر نی داساطیر آریاییان هند باستان وجوه مشترک بسیاری دارد؛ هرچند اساطیر ایرا

ا بوان تگذشتن از صافی دین زرتشت، رنگی تازه به خود گرفته است. با وجود این می

د د هنعقای ا، به کلیاتودریگمطالعۀ تطبیقی این اساطیر با اساطیر کهن هندی در کتاب 

 یست و سه(.ب -: بیست و دو1352)بهار، « و ایرانیان پی برد



 

 216  1399ستان تاب  بهار و، 29، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

کنند و به این کارهای حماسی دو کشور نقشی برجسته و ممتاز پیدا میپس شاه 

ترین حماسۀ ایران زمین محسوب که بزرگ شاهنامهترتیب، مطالعات تطبیقی میان 

فرد حصربهه و منگاهی ویژ، اثر حماسی برجستۀ هند، از جایمهابهاراتشود و می

 برخوردار است.

 یاناراما، ، یکی از دو اثر حماسی بزرگ هندوان است و حماسۀ دیگر آنانمهابهارات 

اندگار از فرهنگ برهمایی که احتمااًل دوهزار ماثری است »و  (13-16: 1389)رنو، نام دارد 

 راثسال پیش سروده شده و حماسه و کتاب عظیمی از بنیادگذاری هند بزرگ و می

ه کاین اثر حماسی  (.159: 1385)شالیان، « ر استای از سرتاسر آن سرزمین پهناوزنده

ن را ورواکمشتمل بر هجده دفتر و به زبان سانسکریت است، رویارویی طایفۀ پاندوان و 

ه روزة دیگر نیز هستند و افزون بر روایت نبرد هجدشرح داده که دراصل، عموزادگان یک

فرسا تا قتها را از آغاز و پیش از در گرفتن این جنگ سنگین و طاآنان، ماجراهای آن

زوال  سپس وپس از نبرد و پیروزی پاندوان و رویدادهای زمان استقرار حکومت این گروه 

القی، ، اخقدرت آنان شرح داده و در این حین، به مسائل مختلف مذهبی، عرفانی، فلسفی

 اند و برخیهست. برخی مؤلف آن را ویاسه دانستاجتماعی، خانوادگی و ... نیز پرداخته ا

ن ی از ایاند. بخشدیگر تألیف آن را به گروهی از نویسندگان مختلف و نامعلوم نسبت داده

یشنا های کراختصاص یافته که مشتمل بر اندرزها و آموزه بهگودگیتاکتاب نیز به سرود 

 .ستا «آرجونا»ان داستان )از مظاهر ویشنو، خدای بزرگ هندوان( به یکی از قهرمان

خست نترین آثار ادبی جهان است. ، حماسۀ ملّی ایرانیان و یکی از برجستهشاهنامه 

تولد مو را روی آورد، ولی با مرگ ناگهانی او، فردوسی )که ا شاهنامهدقیقی به سرودن 

 رودهی سدانند( به این مهم اهتمام ورزید و البته هزار بیتی را که دقیقه.ق. می329سال 

 بود نیز در منظومۀ بلند خود آورد.

ای مربوط به نخستین پادشاهان ایران از های اسطوره، روایت داستانشاهنامهموضوع  

 نجاه پادشاه برپروایی دادهای مربوط به دورة فرمانهاست و رخآغاز تا حملۀ عرب

طیری، قسمت اسا را به سه شاهنامهشود. غالباً از نظر ساختار، زمین را شامل میایران

واالی  را به مقام شاهنامهچه و آن شاهنامهجان »کنند. بندی میپهلوانی و تاریخی بخش

 شاهنامهرساند، قسمت پهلوانی آن است. دورة برجستۀ پهلوانی که در حماسی آن می

 (.114: 1369)یارشاطر، « وصف شده دورة کیانی است
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، راتمهابهاو  شاهنامههای تکه میان چندین تن از شخصیشایان توجه این 

های گوناگون از قبیل: پیشینۀ اساطیری، سرگذشت، هایی متعدد در جنبههمانندی

شود که این مطلب، گواهی دیگر بر وجود پیوندهای های اخالقی و ... یافت میویژگی

، اروداـرغ و گمـمونه: سیـرای نـشود. بمحسوب می مهابهاراتو  اهنامهـشعمیق میان 

رستم و  خسرو و جدهشتر، اسفندیار و کارونا،اووس و شکرا، سیاوش و سدنوا، کیککی

 ایندرا و آرجونا، ضحاک و باکه و ویشوروپه و ...

؛ د است، برخاسته از پیشینۀ اساطیری مشترک ایران و هناتبرخی از این اشتراک 

نظیرند و بی گاورانیشوند، جنای زاده میالعادهمانند رستم و ایندرا که هردو به طرز خارق

ها و موضوعات مشترک مایهگساری دارند و برخی از این اشتراکات، بنای وافر به بادهعالقه

 تنی اسفندیار و کارنا که در آثار حماسیهای مختلف جهان هستند؛ مثالً روییندر حماسه

 شود.کشورهای دیگر نیز یافت می

چند شخصیت در اساطیر هند،  یر ایران باچنین گاه یک شخصیت در اساطهم 

های باکه، به نام مهابهاراتا سه دیو در بکه  شاهنامههایی دارد؛ مانند ضحاک در همانندی

ای هند با های اسطورهویشوروپ و وریترا اشتراکاتی دارد و گاه برعکس، یکی از شخصیت

 تابهارامهشود؛ مثل توشتری در بیش از یک شخصیت در اساطیر ایران تطبیق داده می
 که با کاوه و مرداس وجوهی مشترک دارد.

( راتمهابها( و ببهروواهن )از شاهنامهدر پژوهش حاضر، دو شخصیت سهراب )از  

راک و گیرند تا با تأمل در این دو اثر حماسی، وجوه اشتمورد تحلیل تطبیقی قرار می

ین ین هدف از اای شناسایی و بررسی شوند. بنابراافتراق بین این دو شخصیت اسطوره

ی یعن تحقیق، مقایسۀ دو شخصیت برجستۀ سهراب و ببهروواهن در دو اثر بزرگ حماسی

ورت هاست. ضریابی به وجوه اشتراک و افتراق آنبرای دست مهابهاراتو  شاهنامه

ر گونه تحقیقات، نشان دادن مشترکات فرهنگی بین دو ملت باستانی است. روش داین

حلیلی ای و توصیفی ـ تخانهمرسوم در علوم انسانی، روش کتاب این پژوهش، بنا بر روش

 است.

 یشینۀپیشینۀ پژوهش: در حوزة پژوهش حاضر، چند مقاله و کتاب نیز در زمرة پ 

 تحقیق، قابل ذکرند:
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ری. ، تألیف نسرین مظف«هابهاراتامو  شاهنامهگاه انسان در نقد تطبیقی جای»کتاب -

ت است فصل نخست آن، دربرگیرندة مقدمه و کلیا 4ه و فصل تدوین شد 6این کتاب در 

امۀ نزندگی تلف،و به مباحثی نظیر: انواع ادبی، حماسه، تراژدی، رمان، انسان در ادیان مخ

 مهابهاراتای از ، حماسه در هند و خالصهشاهنامههای کلی فردوسی و برخی جنبه

شوند، موضوعاتی می های اصلی کتاب محسوبکه بخش 6و  5پردازد و در فصل می

 و حماسهین داشامل: ابعاد انسان )دینی، اخالقی، فرهنگی و اجتماعی( و نیز نقد تطبیقی 

که موضوعی بسیار کلی و گسترده )انسان( محور شود. بنابراین با توجه به اینبررسی می

دو  پژوهش قرار گرفته، بدیهی است که با موضوع مقالۀ حاضر یعنی تحلیل تطبیقی

 از اساس متفاوت است. مهابهاراتو  شاهنامهت همانند در شخصی

، «ی هندیمهابهاراتافردوسی و  شاهنامۀرینش در نقد تطبیقی اسطورة آف»مقالۀ  -

ریدگار ن مقاله، صفات آف. در ایشناختینامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهفصلرو، فاطمه پاک

ورد اثر م ن و انسان در این دوبررسی شده و سپس آفرینش جها مهابهاراتو  شاهنامهدر 

 تحلیل قرار گرفته است.

 نی و صفیه، وحید رویا«مهابهاراتاو  شاهنامهایزدی در  مقایسۀ تطبیقی فرّهِ»مقالۀ  -

. در این پژوهش، افرادی که در حماسۀ وهشی جستارهای ادبیپژ-مجلۀ علمیموسوی، 

آنان  های ظاهرییرند؛ ویژگیگایرانی و هندی از فرّ برخوردارند، مورد بررسی قرار می

ء معرفی العاده و چند شیشود؛ نمودهای فرّ از جمله: نور، کارهای خارقتحلیل می

شود و در پایان، بخشد، برشمرده میهایی که فرّ به افراد میچنین تواناییگردد. هممی

 گردد.شود، معرفی میعواملی که باعث دور شدن فرّ از شاهان می

علی ، حسین«اتمهابهارو  شاهنامهیسۀ شخصیت رستم و ارجن در مقا»مقالۀ  -

از  نده پس. در این مقاله، نویسپژوهش زبان و ادبیات فارسیرضا صدیقی، قبادی و علی

، دوانمعرفی شخصیت ارجن و اشاره به ارتباط این شخصیت با ایندرا، خدای بزرگ هن

ند، ا فرزببا زنان بیگانه، جنگ مشترکات میان رستم و ارجن را برشمرده است؛ ازدواج 

بخش، کشتن برادر و سفرهای خطرناک، بخشی از این وجوه اشتراک داروی زندگی

 هستند.

، «تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند»مقالۀ  -

ر گاه سیستان و بلوچستان. د، دانشنامۀ مطالعات شبه قارهفصلتیغ، مریم خلیلی جهان

این مقاله، نویسنده به تحلیل سه داستان سیاوش در ایران و رامایانا و سدنوا در هند 
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ها را با ها بر پایۀ نظریۀ گرینتسر، ارتباط آنپرداخته و ضمن بررسی ساختار کلی آن

 اسطورة مرگ و رستاخیز نیز تحلیل کرده است.

اک با داستان ضح اتمهابهاریقی داستان بهیم سین و باکه در بررسی تطب»مقالۀ  -

له با ین مقاا. نامۀ ادبیات حماسی دانشگاه لرستاندوفصل، زکیه رشیدآبادی، «شاهنامهدر 

سین و باکه در گیری از شیوة تطبیقی به بررسی ساختار و محتوای داستان بهیمبهره

 پرداخته است. شاهنامهبا حکایت ضحاک در  مهابهارات

اند که تهاکنون مورد بررسی تطبیقی قرار نگرفاما دو شخصیت سهراب و ببهروواهن ت

 پردازیم.در این جستار به آن می

 بحث و بررسي

 شناسي هر دو واژهد سرخي در ریشهوجو -1

نی شناسِی نامِ آنان و معنخستین وجه اشتراک میان سهراب و ببهروواهن به ریشه

ناست: یک معنای آن دو معدر زبان فارسی به  (sihr) «سِهر»ریشۀ گردد. این دو نام بازمی

ی برخ وعبارت است از: سرخ، قرمز، صورتی، گویشی از سرخ و معنای دوم آن گاو است 

ادیان به معنای م rohít-دانند و آن را با ریشۀ سنسکریت آن را به معنای گاو ماده می

رنگ، اسب کرند و به معنای سرخ، سرخِ نیم-róhita کرند )اصالً: جانور سرخ رنگ( و 

róhiṇī  واژة  (.3/1795: 1393دوست، )حسندانند یعنی گاو کرند، مادیان کرند برابر می

ست. سهراب از دو قسمت تشکیل شده است: سهر + آب و معنای آن، دارای رنگ سرخ ا

سُرخ  ، در فارسی سُخر به«ر»و « خ»جایی است که بر اثر جابه« ُسخر»، شکلی از «سُهر»

 /2: 1387)کزازی،بوده است  (Suxrāp) «سخراپ»ب در پهلوی، تبدیل شده و در اصل، سهرا

ه باین اسم را  و شودیافت می یمعنای سرخ، شناسی نام سهرابهبنابراین در ریش .(568

 .اندمعنی کردهدارد،  رو یا کسی که آب و رنگ سرخمعنای سرخ

 .Babhru+vahanaاز دو جزء تشکیل شده است:   (Babhruvahana) ببهروواهن

گون، ای، گندمفام، قهوهای سرخ: معانی این واژه عبارتند از: قهوهBabhruنخست دربارة 

ای ای مایل به قرمز، در حالت مذکر: نوعی راسوی هندی بزرگ و قهوهداشتن موهای قهوه

 و ویشنو و کریشنا لقب برد.می بین از را هاتمساح تخم کشد و ی را میکه مارهای سمّ

 و در حالت مذکر، پسر آرجوناست-vāhana  اقرمز، درترکیب ب بهمایل  ایقهوه شیوا، گاو

(MacDonell,2004:192)  و معانیvahana   از این قرارند: راندن، حمل کردن، بردن



 

 220  1399ستان تاب  بهار و، 29، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

و در حالت   -bhaṅga)قربانی(، حمل و نقل کردن، کشتی کوچک، قایق. در ترکیب با 

سهراب و  ةدو واژبنابراین با مقایسۀ  .(MacDonell,2004:274) مذکر: کشتی شکستگی

 سرخ رنگ به و سرخی ریشۀ اسم، دو هر در یابیمدرمی شناسی،ریشه نظر از اهنبهرووب

 اید.نممی برقرار ظریف پیوندی کلمه دو این میان نکته، این و دارد وجود بودن

 سرگذشت هر دو شخصيت -2

 سریهمه شيوة برونبازدواج پدر  -2-1

ای مشابه به گونه مهابهاراتو زندگی ببهروواهن در  شاهنامهدر سرگذشت سهراب 

شود. در نه میشود: پهلوانی بلندآوازه، دور از دیار و موطن خود وارد سرزمینی بیگاآغاز می

کند ق میشود و به او ابراز عشقدم میبندد؛ پیشجا دختر پادشاه دل در گرو مهر او میآن

ر دیگا یکخواهد و با موافقت پدر، آن دو برا از پدرش می و به دنبال آن، پهلوان، دختر

ر منجر چون پدتن همبندند. وصلتی که به تولد فرزندی پهلوان و پیلپیمان زناشویی می

 شود.می

. شودوارد سمنگان می، بارة نامورش، رخشجوی ودر جست ، رستمشاهنامهدر  

کند و به او قول یهمان میدر کاخ خود مآید. او را آن سرزمین به پذیرة رستم می پادشاه

رستم  گاهوارد خواب پادشاه، دختر تهمینه، اهگدهد هرچه زودتر رخش را بیابد. شاممی

« ن گر بخواهی مراتُرااَم کنو»خواند: کند و او را به خود فرا میشود و به او ابراز مهر میمی

 کند و پدر، خشنودش خواستگاری میرستم نیز تهمینه را از پدر (.175/ 2:  1392)فردوسی،

 کند: از وصلت با پهلوانی بلندآوازه، موافقت خود را اعالم می
 چو بشنید شـاه ایـن سـخن شـاد شـد    

 

 بســـــان یکـــــی ســـــرو آزاد شـــــد
                 پانوشت(  /124/ 2: 1386)فردوسی،           

رسد و می 1«پورمن»شهر ها دور از وطن خود به نیز آرجونا فرسنگ مهابهاراتدر  

در »افتد: اتفاق می مهابهاراتگذرد، برای او نیز در بر رستم می شاهنامهچه در مشابه آن

و جمال او حسن نام که در  3و دختری داشت چترانگدا  2ای بود چترباهنآن شهر راجه

او هم نمود و  ارجندید و عاشق شد و خود را به  ارارجن نظیر نداشت. آن دختر عدیل و 

بسیار تعظیم و احترام او  ،را بشناخت . او چون ارجنعاشق شد و پیش پدر آن دختر برفت

 .(200 /1: 1358، مهابهارات) «کرد

 
1. Manipura 
2. Citravahana 
3. Citrangada 
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 سرهم فرد به عنوان عضو گروه مجبور است، ای را که بر اساس آنرسم و قاعده» 

بر این  .(794:1374)روح االمینی، «سری گویندهم برون ،دیگر انتخاب کند یخود را از گروه

ند؛ های فرهنگی مشترکی برخوردارگاهاساس، شاید بتوان گفت این دو داستان از خاست

 ه شده است. سری در هر دو اثر پروراندهمای که مفاهیم مشترکی نظیر مسألۀ برونگونهبه

ه ای مربوط به ملل اولیسری، پدیدههمگران بر این باورند که برونبرخی پژوهش 

تری ا دخباست؛ از آن جمله، ویل دورانت معتقد است که در بین این اقوام، مرد  بوده

ه ان بیگانکرده و دالیل متعددی را برای وصلت مردان با زنخارج از قبیلۀ خود ازدواج می

فید ماسی حدس زده است: درک کردن عواقب بدِ ازدواج با نزدیکان، ایجاد اتحادهای سی

های انی اتحادهای پیشین با قبایل دیگر، گسترش سازمهااز طریق وصلت با جماعت

رچشمۀ . بنابراین س(52: 1390)دورانت، اجتماعی، کاهش خطر مختلف، تقویت جنگ و ... 

 گردد.ها به ملل اولیه بازمیاین گونه داستان

 قدم شدن شخصيت زن داستان در ابراز عشقپيش -2-2  

 این و شودمی مطرح زن سوی از جازدوا پیشنهادچنین در هر دو داستان هم 

 نظریۀ یادآور شود. این وضعیت،می قدمپیش عشق ابراز در که است داستان زن شخصیت

نماید که نخستین اجتماعات انسانی چنین می»است.  تاریخ اعصار برخی مادرساالری در

ی درساالراهای دودمانیِ مادرتبار شکل گرفته و به احتمال زیاد مدر ایران از طریق گروه

داد. کم از آغاز عصر نوسنگی، هستۀ اجتماعی اقتصادی مردم ایران را شکل میدست

ت. های سیالک گویای آن است که تا هزارة سوم، اهمیت نظام مادرتبار برجاستندیسک

 اری سخندرتبآثار شوش و اسناد عیالمی مربوط به هزارة دوم پیش از میالد از بقایای ما

اگر  ،های مادرساالرینهنشا و بقایا قدیم، هند در»البته  (.465: 1393)هینلز، « گویندمی

از اسالم  پس»ا در ایران حت ، اما(133:1384)پاتر، « بسیار ناچیز است، وجود داشته باشد

و  شاهنامهای های اسطورهروایت توان درهای آن را میبقایای نظام مادرتبار و نشانه

مار شه از آن کدن زنان در یازده روایت بازیافت شگام پیش و داستاننامتعارف های ازدواج

« ستمردختر شاه سمنگان مادر سهراب در نزدیک شدن به ، تهمینهگامی است: ...پیش

شود و پدرشاهی تدریج نظام مادرشاهی از میان این اقوام برچیده میبه(. 470:1393)هینلز، 

 گردد. گزین آن میجای

 ا دخترش به داشتن فرزندی از پهلوان تازه واردشتياق پادشاه یا -2-3 
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 ختردمندی و اشتیاق عالقه ،توجه در این دو داستان جالبیکی دیگر از نکات  

 مینهته ،اهنامهش در است. رسیده راه از پهلوانِ از پادشاه و یا خود شاه به داشتن فرزندی

  :فرزندی شود ز او صاحبداند که اپرشور خود به رستم را در این می عشق دالیل از یکی

 

 و دیگـــر کـــه از تـــو مگـــر کردگـــار

   

ــــ ــــارانش ــــدر کن ــــورم ان ــــی پ  ند یک
              (123 /2: 1386)فردوسی،                    

 و اجت ا وارثت نا نزد او بماندجوفرزند آر کهگذارد پادشاه شرط می، هاراتمهابدر  و 

ختر ین دااز  که اگر دهمتر را به کسی میمن این دخ»گوید: به آرجونا می و گردد تختش

اگر شما این  سلطنت را به او بدهم. ،من پسری شود، آن را به من بدهد تا من بعد از خود

 «م؟اشبشته مرا چه سعادت برابر آن باشد که مثل شما دامادی دا ،شرط را قبول فرمایید
 (.200 /1:1358، مهابهارات)

 ،سال سه تگذش از پس آرجونا و بردمی سر به تهمینه کنار در شب یک رستم تنها 

ب و اسهر ،شاهنامه در که است پسری پیوند، دو هر حاصلگوید. ا را ترک میدچترانگ

 گیرد.اهن نام میوورهبب ،تامهابهاردر

و  مورانپدری برخوردارند:  مشابهی خانوادگی نسب و اصل از ،اهنوورهسهراب و بب 

دو  رست و همین خود بازگشته و مادری که دخت پادشاه اکه به سرز رودیاری دپهلوان از 

 مادری ةو خانواد از این نظر که نزد مادر کنند؛می تجربه را هم به شبیهدوران کودکی 

چنین  بینند.مینشوند و هرگز او را به زادگاه پدر منتقل نمییابند، میخود پرورش 

ازمان سام که در آن هنگ»است. زیرا وضعیتی نیز بازماندة دوران گذار از نظام مادرشاهی 

تدریج د. بهی کنجا زندگمادرشاهی روی کار بود، مرد ناچار باید به قبیلۀ زن برود و در آن

ه کرد که زن خود را بردارد و بگرفت، داماد حقّ آن را پیدا میکه نظام پدرشاهی قوت می

نت، دورا)« کندخود کار ط که مدتی در خدمت پدرزن قبیلۀ خویش ببرد؛ منتها به این شر

1390 :52.) 
که اجبار مرد به توان با تحلیل این دو داستان دریافت که با توجه به اینپس می 

آمده که نه رستم و های نظام مادرشاهی به حساب میزندگی نزد قبیلۀ زن، جزو مشخصه

های جزو ویژگیدهند و از سوی دیگر، انتقال زن به قبیلۀ مرد، نه آرجونا آن را انجام نمی

آمده که در این دو داستان، تهمینه و چترانگدا نزد خاندان سازمان پدرشاهی به شمار می

شوند. بنابراین در این دو داستان، سرانشان منتقل نمیمانند و به موطن هَمْپدری خود می
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ن خود وضعیتی بینابین این دو نظام در جریان است؛ از این قرار که رستم و آرجونا، فرزندا

سرشان باقی )به ترتیب: سهراب و ببهروواهن( را به نیابت از خود، نزد خانوادة هم

گردند. گویی نظام حاکم بر دو داستان، یادآور گذارند و خود به زادگاهشان باز میمی

 دوران گذار از مادرشاهی به پدرشاهی است. 

شان بر زن که قاعدهبه وجود آمده است  یدر میان اقوام بیل قصصاین ق»، واقع در

 ریخود بوده است و در شرف انتقال از حکومت خاندان ماد ۀگرفتن از خارج قبیل

 (.184:1379)مختاری، « اندبودهحکومت خاندان پدری  به حال (مادرساالری)

 فتراق ميان دو شخصيتاوجوه  -3  

ت هایی میان سرگذشت سهراب و ببهروواهن یافدر بخشی از دو داستان، تفاوت 

نشین جا ،پادشاه پس از مرگِ ببهروواهن جاست کهاین شود. یکی از این وجوه افتراقمی

 ،رده بودک وفاتجا آن ۀراج چون» :شودمی خود نیای تختصاحب تاج و و گردد او می

 (.299 /4:1358،مهابهارات)« بودند برداشته سلطنت به را ارجن، ، پسراین ببرباهن

فر ی سراه ،یابی به قدرت در کنار اوپدر و دست سهراب به سودای یافتن اما

 گوید: چه خود می شود؛به زادگاه پدرش می بازگشت خودبی
ــ ــرو چ ــن پس ــد و م ــدر باش ــتم پ  رس

     

ــــه  ــــد ب ــــاجورنبای ــــی ت ــــی یک  گیت
 (127 /2: 1386)فردوسی،                     

از  ست،ا آمده بسهرازندگی کوتاه  ةتوجه دربار جالب یجزئیات شاهنامهاگرچه در 

ورده زئیات آبه صورت کلی و فارغ از نقل ج مهابهاراتدر  ناهوورهجایی که داستان ببآن

 مثال، ایبرت. توان به بررسی اشتراکات و افتراقات در سیر زندگی این دو پرداخنمی ،شده

 :است شده اشاره سهراب داستان دربارة زیر نکات به شاهنامه در

 به و گشایدمیبسته شده به بازوی خود را تهمینه، مهرة  تنگفرستم هنگام ترک  .1 

این  شدند، سریپ صاحب اگر و ببندد او گیسوان به شد، دختر فرزندشان تا اگر دهدمی او

 و درپ گدازجان پس از نبرد که است مهره همین گیرد و جای پسرشان بازوی مهره بر

ز اهمیت در راین نقشی حائبناب ازد.سمی نمونپسر برومندش ره شناخت به را رستم پسر،

 .است سخنی از چنین نشانی به میان نیامده تامهابهاردر اما  .کندماجرا ایفا می
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 یدرشکه از به مراحل رشد و بالندگی سهراب اشاره شده است  شاهنامه. در 2 

د داریر آن مسهراب جوان را ب ،همین موضوع و هگیر و فراتر از معمول برخوردار بودچشم

  شود:  کاوکُنجاین باره  از مادر بپردازد و دروجو دربارة پدر خود تا به پرس
 یـک سـال بـود چـو شد هـم هیک ماه  چو

 چــو ســه ســاله شــد ســاز مــردان گرفــت

 چــو ده ســاله شــد زان زمــین کــس نبــود

  

ــــود ــــر رســــتم زال ب ــــرش چــــون ب  ب

ـــت ـــان گرف ـــر و چوگ ـــنجم دل تی ـــه پ  ب

ــــود ــــرد آزم ــــا او نب ــــت ب ــــه یارس  ک
 (125 /2: 1386)فردوسی،                         

« گردآفرید»های فرعی مربوط به شخصیت سهراب، ماجرای او با . یکی از داستان3

آید، یمیرت است؛ دختری ایرانی که هنگام حملۀ سهراب و تورانیان به دژ سپید، بر سر غ

خورد و شکست میپردازد. در پایان از او پوشد و به نبرد با سهراب میلباس رزم می

گردد. اما گردآفرید او را شود، سهراب جوان بر او عاشق میهنگامی که هویتش آشکار می

 فریبد.با وعده و وعید می

فته ره میان داری ببهروواهن سخن باز شیوة حکومت و زمام مهابهاراتدر مقابل، در  

 گی خوب و مرفهیاش، زندمند بوده و مردم تحت سلطهاست که پادشاهی عادل و قدرت

والیت  این ببرباهن در شجاعت و مردانگی عدیل و نظیر نداشت و در»کردند: را سپری می

بستند... و گرفتند و نمیکس را نمیگفت... و در آن والیت هیچکس دروغ نمیاو هیچ

م ئاد ،الیتو جمیع اهل آن وجا در غایت شجاعت و پهلوانی و زور بودند... سپاهیان آن

 .(299 /4:1358 ،مهابهارات)« بودندغم میال و بیحخوش

 داستان نقش اسب در هردو-4 

 در کارش راهی رستم شاهنامه . درتوجه است جالبدر هر دو داستان نیز نقش اسب  

 هنگامی رود.فرو می عمیقی خواب به گوری، کردن شکار از پس شود.می توران مرزهای

 در پس اند.برده خود اب و ربوده را او رخش ترکان از چند تنی یابددرمی خیزد،برمی که

مقدمات  ،شود و این چنینسرزمین سمنگان میخود وارد جوی اسب محبوب وجست

 .گرددآشنایی او با تهمینه فراهم می

 پورمن سرزمین وارد نیز آرجونا به دنبال اسب آیین اشمیده جگ  تامهابهاردر  

 رها آن را و گزیدندبرمی قربانی عنوان را به ایستهش اسبی آیین، این اساس بر. شودمی

تا  شدندخود به دنبالش روان میو چرا بپردازد ه های مختلف بتا در سرزمین کردندمی

، ریزیبا جنگ و خون احت ،به هر نحو ممکن د،تصاحب آن را داشتنگروهی قصد اگر 
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 ناههرووبب د.کردنمیقربانی  هویژ یاسب را طی مراسم، در پایان .جلوی این امر را بگیرند

ی گیابد اسب متعلق به آیین جولی هنگامی که درمیگیرد، میاین اسب مخصوص را 

 را تا اسب شتابدمی پدر استقبال به شود،می پاندوان برگزار و سایر پدرش توسط که است 

 در د. بنابراینگردمی آغاز نبرد و پردازدمی پسر تحقیر به دهد. اما آرجونا تحویل هاآن به

کند. البته در مقطع زمانی داستان ایفا می روند در مهمّ هندی نیز اسب نقشی حماسۀ

ه شهر بیگانه ب را داستان، رستم ابتدای در اسب شاهنامه در که معنی این دیگری. به

ۀ بهان باس، شده است هلنداجوان و بن اهوورهزمانی که بب تامهابهارکشاند و در می

اسب رستم  به صورت ظاهر شباهتی با اسب  ،رخش» گردد.ر و پسر میرویارویی پد

 و گرددبرمی واحدی اصل به حماسه در هااین اسب نقش احتماالً ولی ندارد.قربانی هندی 

 .(377:1376 ،)کیا« ه باشدیگان آن گاهخاست هم شاید

 سرانجام داستان -5 

 جا کهخورد؛ آنرقم می پایان داستان پس از گذشت سالیان متمادی،سرانجام  

یارویی رو ۀاند و در هر دو داستان صحنپسرانی برومند و بالنده شده ناهوورهببو  سهراب

 خورد.پدر و پسر رقم می

 و هدنمیپدر  قدم به زادگاهزمین سپاهیانی از تورانراه سهراب به هم ،شاهنامهدر  

 ،نددیگر را بازشناسیککه آنبی سر،پ و و پدر گیردمی قرار ایرانیان و لشگر تهمتن مقابل

   بیازمایند. نت به تن نبردی به دست لشگریان، از دور به که رسندمی توافق به هم با

د زادگاه راهانش به دنبال اسب آیین اشمیده جگ وارآرجونا و هم ،تامهابهاردر  

 .ستا تهاه است که در مقابل پسر خود قرارگرفآگ جا پدراین .شونداهن میوورهبب

 یو به را خود وبد اشتریان بسیار به پیشواز پدر میگراه لشاهن به هموورهبب

 که گیرد. هنگامیکند و جنگ درمیولی آرجونا ببهروواهن را تحقیر می. کندمیمعرفی

 در و پسر فرازمان رویارویی پ ،شوندمی کشته ببهروواهن دست به آرجونا سپاه افراد همۀ

 رسد.می

. را شکست دهد شود پدر پهلوانشبار موفق می اگرچه سهراب یکن نبرد، در میدا 

 : خورداما در پایان مرگش به دست رستم رقم می
 زدش بــر زمــین بــر بــه کــردار شــیر

ـــید ـــان برکش ـــز از می ـــغ تی ـــبک تی  س

 

 بدانســت کــو هــم نمانــد بــه زیــر

 بـــــر شـــــیر بیـــــداردل بردریـــــد
 (185 /2: 1386)فردوسی،                 
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 نکرش خواست کهارجن » شود:پدر به دست پسر کشته می، برعکس تامهابهاردر  

 گردن بر نانچ تیر را آن ببرباهن که بود نبرده را برزبان کرشن نام هنوز را یاد کند، 

 .(356 /4: 1358 ،مهابهارات)« افتاد زمین بر  و گشت جدا او که سر از تن زد  ارجن

ود در دل خ پسر محبتی نسبت به پدر ،پدر و پسررویارویی  هنگام ،در هر دو داستان 

 نبرد هاگرچ شاهنامه در .ماندپاسخ میدارد که البته بیکند و آن را ابراز میحس می

 در آگاهناخود است، سهراب دیگریک هویت از طرفین ناآگاهی بر مبتنی سهراب، و رستم

 نبرد میدان در را القهع این حتا و کندمی احساس محبتی و مهر رستم به نسبت خود دل

گساری و طرب ه میباز جنگ بشویند و  دست که کندمی پیشنهاد پدر به و داردمی ابراز

  پردازند:ب
ـــا  ـــا ت ـــمبی ـــه ه ـــر دو ب ـــینیم ه   نش

ـــه ـــیش ب ـــان پ ـــان دارجه ـــیم پیم   کن

     

ــــی ــــه م ــــازه ب ــــم ت  دژم روی داری

ــگ از دل ــتن جن ــیمان جس ــیم پش  کن
 (180 /2: 1386)فردوسی،                    

 دل من همی با تو مهر» :کندای نسبت به رستم حس میعالقه ،چراکه در دل خود 

 پدر استقبال بهباشکوه  یطی مراسمنیز ببهروواهن  مهابهاراتدر (. 2/233)همان: « آورد

 را نبرد و دارد ناسازگاری سر آرجونا اما کند.می احترام را او شایانی طرز به شتابد ومی

چون »شناسند: می را دیگریک آغاز از پسر و پدر هندی، حماسۀ در البته .ندزمی رقم

]تعظیم[ کنان  1دندوت دور از و آمد زیر به فیل از افتادارجن  بر [هناببرب]چشم او 

به موی  اکفش ارجن ر آمد و گرد پیش بگشاد و ار خودموی سید رچون نزدیک  .آمدمی

ها که آورده و زر و آن جواهر دب جمال پیش آمدنان و دختران صاحمنبره. خود پاک کرد

پای خود را بر سر ارجن » (.303 /4: 1358 ،مهابهارات) «ریختندارجن بودند همه را بر سر 

 (.304)همان:  « روی آن جوان بر زمین خورد کهچنان محکم زد  نببرباه

ر سرتاسر مایۀ آثار ادبی بسیاری دشایان توجه است که نبرد میان پدر و پسر، بن 

هایی متعدد از این مضمون را توان در اساطیر ملل مختلف، نمونهجهان بوده است و می

های گوناگون در روایات حماسی و افسانه های پسر به ریختموضوع نبرد پدر و »یافت: 

به زبان آلمانی  3د،و هادو بران 2داقوام جهان آمده است: یکی روایت آلمانی، هیلده بران

دیگر روایت  ترین نمونۀ شعر پهلوانی ژرمنی است.ن که فعالً کهنفصیح باستا

 
1. Dandavat 
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3. Hadubrand 
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، دیگر روایت از سدة نهم میالدی به زبان ایرلندی باستان 2و کنالی1نایرلندی،کوکولی

 (.53-54:  1372)خالقی مطلق، « از سدة یازدهم میالدی 4و سکلنیک 3ایلیا مورمیث روسی

 يعينقش نيروهای فراطب-6  

اشاره  ان، به نیروهای فراطبیعی که به عالم باال متصل هستند،در هر دو داست 

کنند. در نبرد آرجونا و ا نقش ایفا میبُرد ماجرشود و این نیروها در روند پیشمی

که های نبرد بوده است، به سبب آنتاز میدانببهروواهن، آرجونا که پیش از این یکه

استه وت او کر و قمادر وی )گنگا( شده و از زوبهیکم پتامه را از پای درآورده، دچار نفرین 

ه بود خواست که ببرباهن را بزند، از اثر دعای گنگا که گفتارجن هرچند می»شده است: 

ارهایی آمد و اکثر کارجن تا شش ماه دیگر کشته شود؛ هیچ تیر او بر ببرباهن کاری نمی

ر آورد، از اثر آن ا به کاخواست آنها ره میدانست، هرچند ککه ارجن در سپاهیگری می

زد، در خطا بر خصم مییافت و هر سالحی که ارجن دیگر اوقات آنها را بیدعا توفیق نمی

 (. 355 /4: 1358،مهابهارات)« شداین وقت از اثر آن دعای گنگا همه خطا می

 امهشاهنهای )این داستان در همۀ نسخه شاهنامهاز سوی دیگر، در برخی نسخ  

ه طوری بود؛ ب( به این موضوع اشاره شده که رستم در آغاز کار، بسیار پرزور نیامده است

از  مندی، خود به زحمت افتاده بود. پس از خداوند خواست که اندکیکه از این قدرت

که در  گامیزورش بکاهد تا بتواند بر روی زمین گام بردارد و به راحتی زندگی کند. هن

تنش، پشت وی را بر خورد و پسر پیلم شکست میرویارویی نخست وی با سهراب، رست

خواهد دوباره رهاند، از خدا میخواهد و خود را با ترفند میمالد و رستم امان میخاک می

م ای از قدرتش را که بازپس گرفته بود، در وجودش قرار دهد تا همان رستآن پاره

 مند سابق گردد:قدرت
ــــار ــــاز ک ــــه رســــتم ز آغ  شــــنیدم ک

ــنگ  ــر س ــه گ ــدیک ــر ش ــر ب ــه س  را او ب

ــــــود ــــــور ب ــــــته رنج  ازان زور پیوس

ــــــان ــــــار جه ــــــر کردگ ــــــد ب  بنالی

ــــی ــــتاند هم ــــی ز زورش س ــــه لخت  ک

ــــت  ــــان یاف ــــرو ز پروردگــــارچن  نی

ـــدو در شـــدی  همـــی هـــر دو پـــایش ب

 دل او ازان آرزو دور بــــــــــــــــــــود

ــــــرد آن ــــــی آرزو ک ــــــه زاری هم  ب

ــــی ــــد هم ــــر توان ــــه ره ب ــــرفتن ب  ب
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 برانســان کــه از پــاک یــزدان بخواســت 

 کـــار پـــیش آمـــدشچـــو بـــاز آن نـــان 

ــــه   کردگــــار کــــاییــــزدان بنالیــــد ب

 کـــار آغـــاز کـــزهمـــان زور خـــواهم 

ــ ــزدان  دوب ــان داد ی ــش چن ــت ک  بخواس

           

ـــــوه ـــــروی آن ک ـــــتز نی  پیکر بکاس

 دل از بـــیم ســـهراب ریـــش آمـــدش

ـــدین ـــن کـــار ب ـــار را بنـــده ای ـــاش ی  ب

 پروردگــــــار پــــــاک ای دادی مــــــرا

 بکاســـت تـــن چنـــان کـــش در بیفــزود
 (184 /2: 1386)فردوسی،                      

 :دل هستنعالم باال در هر دو داستان دخی هسان نیروهای فراطبیعی و متصل ببدین 

دهد ت میخود را از دسسترگ پیشین نیروی  ،آرجونا به سبب نفرین گنگا ،بهاراتهامدر 

. در گردداثر میبی ،وشدکشکند و هرچه میآور در هوا میشگفت یهایش به طرزتیرو 

اب سهر رب ویابد پیشین خود را باز می ، قوترستم بر اثر نیایش به درگاه خداوند ،هنامهشا

 ،کم بر آنتوحیدی حا ۀبه دلیل اندیش شاهنامهشایان توجه است که در . شودچیره می

 .تا داردتر با خدای یکمحکم یپیوند ،این نیروی فراطبیعی

 دارونوش -7  

ستم ر ،وسدر یک. گرددان میپشیم، ظاهر پیروز نبردبه ةبازماند در هر دو داستان، 

، ردر سوی دیگو شود پایان میدچار افسوسی بی، شناسدرا باز می هنگامی که فرزند خود

به  ،بینداو را میحّد بیگردد و سرزنش و مالمت هنگامی که نزد مادر باز می ناهوورهبب

باز  استاندارو به هر دو دجا پای نوششود. از ایناش پشیمان میآید و از کردهخود می

 ارتیاخ دارو دروشـن ،امهـاهنـشدر  .فرستندبه دنبال آن می ی راکس ،شود و هردومی

 اما کند.بارگاه وی می روانۀ آن آوردن دست به برای گودرز را رستم، و است کاووسکی

 :شود کمیلت نامهغم تا ورزدمی خودداری دارونوش دادن از بدسرشت کاووسِکی
 بــــدو گفــــت کــــاوس کــــز پیلــــتن

 بنیروتــــرا؟ شــــود پشــــت رســــتم 

  

ـــیش ـــه را ب ـــن؟ک ـــن انجم ـــر آب ازی  ت

ـــــی گمـــــان  مـــــرامر هـــــالک آورد ب
 (191 /2: 1386)فردوسی،                        

در قعر  هاییماردر اختیار شود، خوانده می 1که سنجیونی دارونوش ،مهابهاراتدر 

 جوهر آن تأثیر گویند ومی سنجیونی که آن را هستزمین جوهری  عردر ق» زمین است:

 (.358 /4: 1358مهابهارات،)« سازدمی زنده را مرده که است آن

 
1 Samjivini 
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 «اسکب »به نام ماران پادشاه نزد قعر زمین به را نامی «پندریک» ،اهنوورهبب 

 تناعام آن دادن از ماران و چون طلبدوی می از را دارونوش و فرستدمی

ن جوهر ای، کشد و پس از نبردی سختر میگی آنان لشسو به ببهروواهن کنند،می

رجن اسر ناگ شیش»: بخشدرا زندگی دوباره می آرجونا آورد ودست میبخش را بهحیات

 آن ناگشیش گاهآن بارید. ارجن تن و سر بر آسمان از گل وقت آن در .را بر تن او نهاد

ّل ج ،لیوند تعاخدا حکم به شو. زنده! ارجن ای : گفت و نهاد ارجن سینۀ بر را جوهر

: 1358هارات،مهاب)« ها را بنواختندد برآوردند و بوقهمه از شادی فریا. ارجن برخاست، جالله

4/ 366). 

ها را به دست کنند و گذشتهدیگر با هم آشتی میپدر و پسر شرمگین از یک 

اهی رگ هممسیر آیین ج ۀادام اهن، آرجونا را درهرووجاکه ببسپارند تا آنفراموشی می

 کند.یماد پیدا جا داستان پدر و پسر پایانی شاین ،شاهنامهبرخالف  ترتیب،ند. به اینکمی

 نتيجه گيری 

، مهابهاراتو ببهروواهن در  شاهنامهاز تحلیل تطبیقی شخصیت سهراب در  

جمله: معنای سرخی و رنگ سرخ در یابیم این دو وجوه همانند متعددی دارند. از درمی

دار و نامۀ خانوادگی مشابه )پدرِ هر دو شخصیت، پهلوانی نامشناسی نام هر دو، نسبریشه

مادرِ هردو، دختر پادشاه است(، سفر پدر هر دو در آغاز داستان به سرزمینی بیگانه و آشنا 

فرزندی به یادگار از پهلوان شدن با مادر، ابراز مهر و پیشنهاد ازدواج از سوی مادر، داشتن 

سر و فرزند از سوی پدر، های مادر یا خانوادة او، ترک هموارد به عنوان یکی از انگیزهتازه

رشد یافتن هر دو بدون حضور پدر و نزد خانوادة مادری، جنگاور و نبرده شدن هر دو 

ن جگ( در ، اسب ویژة آییمهابهارات، رخش و در شاهنامهشخصیت، نقش اسبی ویژه )در 

ها در میدان نبرد، جزئیات مشابه در صحنۀ رو شدن با پدر پس از سالروند داستان، روبه

رویارویی پدر و پسر در هردو داستان )نظیر: احساس کشش و محبت به پدر در هر دو، 

پاسخ ماندن آن، برافروخته شدن جنگ، کشته شدن یکی از مندی به او، بیابراز این عالقه

و  مهابهاراتو سنجیونی در  شاهنامهدارو در مت بازمانده، مطرح شدن نوشطرفین، ندا

کوشش طرف پیروز برای به دست آوردن آن( و نقش نیروهای فراطبیعی در داستان. البته 

شود؛ برای مثال: مبتنی وجوه افتراقی نیز در داستان مربوط به این دو شخصیت یافت می

که درحالی این نسبت پدر و پسری ةطرفین دربار رستم و سهراب بر ناآگاهی نبردبودن 
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گیرد؛ کشته شدن پسر به دست پدر نبرد ببهروواهن و پدرش به سبب غرور پدر شکل می

ناکام ماندن بازماندة  ؛مهابهاراتو برعکس، از پا در آمدن پدر به دست پسر در  شاهنامهدر 

موفقیت بازماندة جنگ  و شاهنامهدارو در این نبرد )رستم( در به دست آوردن نوش

بنابراین بررسی تطبیقی این  یابی به سنجیونی.دست حماسۀ هندی، در در )ببهروواهن(

دهد چقدر دو اثر حماسی ایران و هند به هم شباهت ای نشان میدو شخصیت اسطوره

دیگر های آثار حماسی برجسته به یکدارند و قابل تطبیق هستند. گویا به نوعی اندیشه

های مختلف تاریخی در این دو داستان شده و یا موضوعات مطرح مربوط به برههمنتقل 

های مربوط به دوران گذار از نظام مادرساالری و که مشخصهپرورانده شده است؛ چنان

سری )که همورود به پدرشاهی در هردو داستان انعکاس یافته و افزون بر آن، پدیدة برون

تر در اقوام اولیه رایج کرده و بیشقوام بیگانه انتخاب میسر خود را از اطی آن مرد، هم

شود. پس شاید یک خط داستانی رایج برخاسته از بوده( نیز در هردو داستان یافت می

گیری هر دو داستان شده و به هر دو اثر حماسی راه یافته مایۀ شکلای خاص، دستدوره

 است.
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