(با تأکید بر حماسۀ رستم و اسفندیار و حماسۀ ماندینگ)
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بوبکر سمبو ،*1غالمحسین غالمحسینزاده ،2ﺣسیﻨﻌﻠﯽ ﻗبﺎدي ،3ﻗدرتاله طﺎهري
 -1دانشجوي دکتري ،دانشگﺎه تربیت مدرس
 -2استﺎد زبﺎن و ادبیﺎت فﺎرسﯽ ،دانشگﺎه تربیت مدرس
 -3استﺎد زبﺎن و ادبیﺎت فﺎرسﯽ ،دانشگﺎه تربیت مدرس
-4استﺎدیﺎر زبﺎن و ادبیﺎت فﺎرسﯽ ،دانشگﺎه تربیت مدرس
دریﺎفت7777/6/44 :

پذیرش1397/11/6 :

در مقﺎلۀ ﺣﺎضر به مﻌرفﯽ ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ یﺎ مﺎندیﻨگ ،و مقﺎیسۀ جﻨبههﺎي ﺣمﺎسﯽ آن بﺎ نبرد رستم و اسفﻨدیﺎر در
شﺎهﻨﺎمهي فردوسﯽ و بررسﯽ تفﺎوتهﺎ و تشﺎبهﺎتشﺎن مﯽپردازیم .شبﺎهتهﺎي آنهﺎ عبﺎرتاند از :نﺎتوانﯽ از
شکست رﻗیب در نبرد آغﺎزین و پﯽ بردن به راز رویینتﻨﯽ؛ خیﺎنت عﺎمل مشترک مرگ دو پهﻠوان؛ دلبستگﯽ به
ﻗدرت و تخت و تﺎج ضدﻗهرمﺎنﺎن؛ رویینتن بودن ﻗهرمﺎنﺎن و پیشبیﻨﯽ مرگ پهﻠوان رویینتن؛ انتخﺎب فرزندان
براي مالﻗﺎت بﺎ رﻗیب و کشته شدن بهوسیﻠۀ تیري از جﻨس چوب .روش تحقیق توصیفﯽ -تحﻠیﻠﯽ و شیوة
گردآوري اطالعﺎت هم از نوع اسﻨﺎدي است.
واژههای کلیدی :آفریقﺎي غربﯽ ،ایران ،ﺣمﺎسه ،شﺎهﻨﺎمه ،مﺎندیﻨگ.
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Sambou7777@gmail.com
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فصلنامۀ علمی -پژوهشی پژوهشهای ادبیات تطبیقی
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چکیده
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مقایسۀ تطبیقی حماسههای ایرانی و آفریقای غربی

 .1مقدمه
شﺎهﻨﺎمهي فردوسﯽ مﻨبع اصﻠﯽ روایتهﺎي اسﺎطیري و ﺣمﺎسﯽ ایرانیﺎن به زبﺎن فﺎرسﯽ
بهشمﺎر مﯽآید که براسﺎس خداينﺎمههﺎ سروده شده است .روایتهﺎي اسﺎطیري شﺎمل
داستﺎن هﺎي کهن مربوط به مردم سرزمین ایران است که شفﺎهﯽ و سیﻨهبهسیﻨه نقل و
سرانجﺎم مکتوب شدهاند .چﻨین شیوة روایتﯽ در آفریقﺎي غربﯽ هم رایج بوده است.
جیبریل تﺎمسیر نیﺎن 1براي نوشتن ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ 2بﺎ گیریوهﺎ3ي روستﺎهﺎ که تﺎریخ را
سیﻨهبهسیﻨه مﻨتقل مﯽکردند ،ارتبﺎط داشت تﺎ تﺎریخ سﻠسﻠۀ پﺎدشﺎهﯽ مﺎندیﻨگ 4را بیﺎموزد
و بﻨگﺎرد .نقش سونجﺎتﺎ ،ﻗهرمﺎن داستﺎن ﺣمﺎسﯽ مﻌروف مﺎندیﻨگ ،از نظر ﺣمﺎسﯽ
شبﺎهت فراوانﯽ به رستم ،پهﻠوان ایرانﯽ شﺎهﻨﺎمه دارد .در این داستﺎن ،همچﻨین شخصیت
دیگري بهنﺎم سومﺎورو کﺎنته 5وجود دارد که رویینتن و بﺎ اسفﻨدیﺎر ﻗﺎبل مقﺎیسه است.
شیوة پیشبیﻨﯽ تولد ،مراﺣل دوران کودکﯽ ،سفرهﺎي پرمخﺎطره ،مرگ پهﻠوان ﺣمﺎسۀ
مﺎندیﻨگ و غیره نیز بﺎ داستﺎن رستم مقﺎیسهشدنﯽ است .نکتۀ مهم ،جﻨبههﺎي ﺣمﺎسﯽ
نبرد رستم و اسفﻨدیﺎر و نبرد سونجﺎتﺎ و سومﺎورو است .مقﺎلۀ ﺣﺎضر به مﻌرفﯽ و
مقﺎیسۀ پهﻠوان بزرگ ایرانﯽ و پهﻠوان مﻨطقۀ غرب ﻗﺎرة آفریقﺎ ،یﻌﻨﯽ رستم و سونجﺎتﺎ ،و
نبرد آنﺎن بﺎ ضدﻗهرمﺎن (اسفﻨدیﺎر و سومﺎورو کﺎنته) اختصﺎص دارد.
روش تحقیق توصیفﯽ ـ تحﻠیﻠﯽ است و مطﺎبق تﻌریف پژوهشهﺎي بﻨیﺎدین،
توصیفﯽ بﺎ رویکرد تطبیقﯽ بهشمﺎر مﯽآید و به مراﺣل عمومﯽ تحقیق پﺎیبﻨد است؛ بدین
مﻌﻨﺎ که مطﺎلب مﻨﺎبع مربوط به زندگﯽ و نبرد دو پهﻠوان ایرانﯽ و آفریقﺎي غربﯽ به زبﺎن-
هﺎي فﺎرسﯽ و فرانسه را مطﺎلﻌه و دریﺎفتهﺎي نظریههﺎي تﺎزه را بیﺎن کردهایم .چون
پژوهشمﺎن برپﺎیۀ ادبیﺎت تطبیقﯽ و پیرو مکتب امریکﺎیﯽ است ،ابتدا به مﻌرفﯽ و مقﺎیسۀ
شبﺎهتهﺎ و سپس تفﺎوتهﺎي دو داستﺎن ﺣمﺎسﯽ پرداختهایم.
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سمبو و همکﺎران

موضوع مقﺎله جدید است و تﺎکﻨون داستﺎنهﺎي ﺣمﺎسﯽ ایران و آفریقﺎي غربﯽ در
پژوهشﯽ مقﺎیسه نشده است .همچﻨین در زبﺎن فﺎرسﯽ به آثﺎر شفﺎهﯽ و کتبﯽ مردمﺎن
آفریقﺎي غربﯽ بسیﺎر کم پرداخته شده که از آن جمﻠه است :فرهﻨگ و تمدن در آفریقﺎ ،اثر
محمدرضﺎ خﺎتمﯽ؛ نگﺎهﯽ به تﺎریخ آفریقﺎ :مهد آفریﻨش انسﺎن ،تحقیق و تدوین عذرا
خطیبﯽ؛ ﻗومشﻨﺎسﯽ سیﺎسﯽ آفریقﺎ و فرهﻨگ و تمدن کشور مﺎلﯽ ،اثر سیروس اﺣمدي
نوﺣدانﯽ؛ و چﻨد کتﺎب ترجمهشده ،مﺎنﻨد تﺎریخ ادبیﺎت آفریقﺎ ،نوشتۀ ديثورن و ترجمۀ
ابراهیم یونسﯽ .ﺣمﺎسههﺎي هریک از دو مﻨطقه براي مردمشﺎن نﺎشﻨﺎخته است .نبرد رستم
و اسفﻨدیﺎر که از داستﺎنهﺎي مﻌروف پهﻠوانﯽ فﺎرسﯽ و در اروپﺎ (بﺎ ترجمۀ ژول مول)
مورد توجه است؛ در بسیﺎري از کشورهﺎي آفریقﺎي غربﯽ نﺎشﻨﺎخته است .در ﻗﺎرة آفریقﺎ و
همچﻨین در اروپﺎ ،دربﺎب ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ تحقیقﺎتﯽ شده؛ امﺎ هیچیک جﻨبۀ مقﺎیسهاي و
تطبیقﯽ بﺎ داستﺎن رستم و اسفﻨدیﺎر ندارد .جستوجو در مﻨﺎبع ایﻨترنتﯽ و کتﺎبخﺎنهاي نیز
بﯽسﺎبقه بودن چﻨین تحقیقﯽ را در سﺎیر کشورهﺎ و در ایران اثبﺎت مﯽکﻨد.
در این بخش ،بهمﻨظور ارائۀ پیشیﻨۀ تحقیق اسﺎمﯽ پﺎرهاي از مآخذ موجود دربﺎرة
ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ را ذکر مﯽکﻨیم :در آفریقﺎ کتﺎبهﺎي L’épopée de Soundiata Keïta

اثر جﺎلیبﺎ کونﺎته )2222( 6و کتﺎب ارزشمﻨد  Soundjata, la gloire du Maliاثر
یوسف تﺎتﺎ سیسه و وا کﺎمیسوکو؛

7

در اروپﺎ کتﺎب

The Sunjata Epic: The

 Ultimate Versionاثر جﺎن جﺎنسن Soundiata, l'enfant-lion ،)1111( 8اثر لیﻠیﺎن
کستﻠوت )9999( 9و  La Légende de Soundiataاثر فر زلتﻨر.)3333( 10
 .2معرفی نگارندگان دو حماسه
 .1-2فردوسی
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ﺣکیم ابوالقﺎسم مﻨصوربن ﺣسن فردوسﯽ طوسﯽ ﺣمﺎسهسراي بزرگ ایران و از
شﺎعران مشهور ادب فﺎرسﯽ است .مولد او طﺎبران طوس بود و در خﺎنوادهاي از طبقۀ
دهقﺎنﺎن چشم به جهﺎن گشود .دهقﺎنﺎن در ﺣفظ نژاد ،نسب و تﺎریخ و رعﺎیت آداب و
رسوم مﻠﯽ تﻌصب و سختگیري خﺎص داشتﻨد .فردوسﯽ بهسبب تﻌﻠق به این طبقۀ
اجتمﺎعﯽ از تﺎریخ ایران و سرگذشت نیﺎکﺎن خویش آگﺎه بود ،به ایران عشق مﯽورزید و
به ذکر افتخﺎرات مﻠﯽ عالﻗه داشت (صفﺎ .)222 /1 :6666 ،فردوسﯽ در بیﺎن افکﺎر خود
سﺎده و روان است و مقصود خود را در شﺎهﻨﺎمه مﻌموالً بدون توجه به صﻨﺎیع لفظﯽ بیﺎن
مﯽکﻨد؛ امﺎ درعین روانﯽ کالم به انتخﺎب الفﺎظ فصیح عالﻗهمﻨد است .بدین سبب
سخﻨش هم سﺎده است و هم فصیح؛ هم روان است و هم ﺣسﺎبشده و دﻗیق چﻨﺎنکه
روانتر از آن نمﯽتوان گفت و برگزیدهتر از آن نمﯽتوان آورد .چﻨین سخﻨﯽ را صفت
«سهل ممتﻨع» مﯽدهﻨد (همﺎن.)321 ،
 .2-2جیبریل تامسیر نیان

جیبریل تﺎمسیر نیﺎن ،استﺎد افتخﺎري دانشگﺎه هﺎروارد (واشیﻨگتن دیسﯽ) و دانشگﺎه
توکیو (ژاپن) ،در 1110ش در کﻨﺎکري (گیﻨه) بهدنیﺎ آمد .او مؤلف چﻨدین کتﺎب تﺎریخ
فرهﻨگ آفریقﺎي کهن است .بﻌضﯽ از نوشتههﺎیش بﺎعث ﺣبس او در رژیم سکو توره

11

(رئیسجمهور وﻗت گیﻨه) از سﺎل  1111ـ 9922م شد و ﺣتﯽ به سﻨگﺎل تبﻌیدش
کردند .او سﺎلهﺎ تالش کرد فرهﻨگ کهن آفریقﺎ را از طریق داستﺎنهﺎي گیریوهﺎ بشﻨﺎسد
و سرانجﺎم ﺣمﺎسهاي بهنﺎم سونجﺎتﺎ یﺎ ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ 12تألیف کرد .هدف جیبریل از
نگﺎرش این اثر ﻗیﺎس نوشتههﺎي غربﯽهﺎ بﺎ فرهﻨگ شفﺎهﯽ گیریوهﺎ در روستﺎهﺎ بود.
وي مقﺎلههﺎي زیﺎدي در «بﻨیﺎد آفریقﺎي سیﺎه» ( )IFANمﻨتشر کرده است .جیبریل
تﺎمسیر نیﺎن نمﺎیشنﺎمهنویس هم هست و آثﺎر بسیﺎري نوشته که از آن جمﻠه است:
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ـ تحقیقﺎت دربﺎرة امپراتوري مﺎلﯽ در دورة میﺎنﯽ همزمﺎن بﺎ تحقیقﺎت مردم گیﻨه و نیز

تحقیقﺎت آفریقﺎیﯽ ( ،)1975پﺎریس :پرزانس آفریقﺎیﯽ؛

ـ سودان غربﯽ در زمﺎن امپراتوريهﺎي بزرگ ()1975؛ پﺎریس :پرزانس آفریقﺎیﯽ؛
ـ داستﺎنهﺎي دیروز و امروز ( ،)1985پﺎریس :پرزانس آفریقﺎیﯽ؛

ـ سیکﺎسو یﺎ آخرین دژ ( ،)1971بﺎ همکﺎري شﺎکﺎ اسوالد (فرانسه) ،اجراي گروه تئﺎتر

مﻠﯽ دانیل سورانو ـ داکﺎر ()1976؛

ـ تﺎریخ آفریقﺎي غربﯽ ( 1900ـ  ،)1961بﺎ همکﺎري ژان سوره کﺎنﺎل ،کﻨﺎکري:
پرزانس آفریقﺎیﯽ؛
ـ تﺎریخ آفریقﺎ (کالس پﻨجم و ششم راهﻨمﺎیﯽ) ( ،)1987پﺎریس :نﺎتﺎن؛

ـ جغرافیﺎي گیﻨه (کالس سوم و چهﺎرم راهﻨمﺎیﯽ) ( ،)1987پﺎریس :نﺎتﺎن؛
ـ آموزش مدنﯽ ( ،)1994کﻨﺎکري.SAEC :

براي بررسﯽ دﻗیقتر موضوع بهتر است طرﺣﯽ کﻠﯽ از دو داستﺎن ترسـیم کﻨیم:
خالصۀ داستﺎن رستم و اسفﻨدیﺎر :اسفﻨدیﺎر پس از موفقیتهﺎیش امیدوار است به
پﺎدشﺎهﯽ برسد و ظﺎهراً گشتﺎسب موافق این موضوع نیست .اسفﻨدیﺎر بﺎ مﺎدر رایزنﯽ
مﯽکﻨد و مﺎدر خواستۀ او را به گشتﺎسب مﯽگوید .گشتﺎسب بﺎ پیشگویﯽ جﺎمﺎسپ
مرگ اسفﻨدیﺎر را در زابﻠستﺎن مﯽبیﻨد .او از اسفﻨدیﺎر مﯽخواهد تﺎ به زابل برود ،رستم را
بهبﻨد بکشد و نزد او بیﺎورد .اسفﻨدیﺎر بههمراه پشوتن و بهمن راهﯽ زابﻠستﺎن مﯽشود.
بین رستم و اسفﻨدیﺎر پیﺎمهﺎیﯽ ردوبدل مﯽشود و هﻨر و مبﺎرزات خود را به رخ یکدیگر
مﯽکشﻨد .میﺎن آن دو مبﺎرزهاي درمﯽگیرد و اسفﻨدیﺎر ،رستم را زخمﯽ مﯽکﻨد؛ ولﯽ
ضربﺎت رستم کﺎرگر نمﯽافتد .رستم بﺎ زال رایزنﯽ مﯽکﻨد و از سیمرغ چﺎرهجویﯽ مﯽ-
کﻨﻨد .سیمرغ راه ضربه زدن به اسفﻨدیﺎر را براي رستم بیﺎن مﯽکﻨد و رستم بﺎ راهﻨمﺎیﯽ
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سیمرغ از چوب گز تیري مﯽسﺎزد .او سﻌﯽ دارد اسفﻨدیﺎر را از نبرد پشیمﺎن کﻨد؛ ولﯽ
موفق نمﯽشود .نهﺎیتﺎً تیر را به چشم اسفﻨدیﺎر مﯽزند و او را از پﺎ مﯽافکﻨد.
خالصۀ داستﺎن سونجﺎتﺎ یﺎ ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ :روزي پیشگو آمدن دو شکﺎرچﯽ را
بههمراه زنﯽ بهسمت شهر نیﺎنﯽ 13پیشبیﻨﯽ مﯽکﻨد و مﯽگوید شﺎه بﺎید بﺎ آن زن ازدواج
کﻨد .اسم زن سگولون کّجو 14است .از ازدواج شﺎه بﺎ سگولون سونجﺎتﺎ کِیتﺎ بهدنیﺎ
مﯽآید .سونجﺎتﺎ دوران کودکﯽ سختﯽ داشت .او تﺎ هفتسﺎلگﯽ چهﺎردستوپﺎ روي
زمین راه مﯽرفت .روزي شﺎه ،سونجﺎتﺎ را نزد خود مﯽخواند و او را جﺎنشین خویش
مﯽنﺎمد .مدتﯽ بﻌد ،پﺎدشﺎه مﯽمیرد .مﻠکه سﺎسومﺎبرِته

15

(زن اول) بﺎ کمک انجمن

سﺎلخوردگﺎن دربﺎر فرزندش ،دانکران تومﺎنﯽ 16را بر تخت مﯽنشﺎند .بﻌد از این مﺎجرا،
سگولون مجبور مﯽشود همراه فرزندانش از شهر نیﺎنﯽ برود .هﻨگﺎمﯽ که سونجﺎتﺎ در
دوران هفتسﺎلۀ تبﻌید بهسر مﯽبرد ،سومﺎورو کﺎنته ،شﺎه سرزمین سوسو ،17به سرزمین
مﺎندیﻨگ ﺣمﻠه و آنجﺎ را فتح مﯽکﻨد .سونجﺎتﺎ تصمیم مﯽگیرد به مﺎندیﻨگ بﺎزگردد .نبرد
نخست بین این دو درمﯽ گیرد؛ امﺎ سونجﺎتﺎ در نبرد دوم ،بﻌد از کشف راز رویینتﻨﯽ
شﺎه جﺎدوگر ،او را شکست مﯽدهد.
ﻗهرمﺎن اصﻠﯽ هر ﺣمﺎسه شخصیتﯽ پسﻨدیده دارد و مﻌموالً بﺎ اعمﺎل شگفتانگیز
خود سرنوشت ﻗبیﻠه ،ﻗوم یﺎ نژادي را رﻗم مﯽزند .در این بخش به بررسﯽ تطبیقﯽ
اشتراکﺎت بین شخصیتهﺎ و نقش آنﺎن از پیش از تولد تﺎ مرگ مﯽپردازیم.
 .3نکات اشتراک این دو داستان
پژوهش ﺣﺎضر برپﺎیۀ ادبیﺎت تطبیقﯽ است .ادبیﺎت تطبیقﯽ مبیّن برنﺎمههﺎي مطﺎلﻌﺎتﯽاي
است که فﺎرغ از مرزبﻨديهﺎي مﻠﯽ یﺎ زبﺎنﯽ ،نفوذ متون را به ﺣوزة فرهﻨگهﺎي
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گونﺎگون درنظر مﯽگیرند .امروزه ادبیﺎت تطبیقﯽ مﻌطوف به انسﺎنشﻨﺎسﯽ تطبیقﯽ ،نظریۀ
گفتمﺎن ،نظریۀ دریﺎفت ،مطﺎلﻌﺎت ترجمه ،مﺎتریﺎلیسم فرهﻨگﯽ و طیف متﻨوعﯽ از دیگر
رویکردهﺎست» (پین.)00 :9999 ،

اولین مکتب در ادبیﺎت تطبیقﯽ «مکتب فرانسه» است که مهمترین ویژگﯽاش
«تﺎریخگرایﯽ» است؛ یﻌﻨﯽ رابطۀ تﺎریخﯽ یﺎ رابطۀ تأثیر ـ تأثر از اصول مکتب فرانسه
است .طبق مبﺎنﯽ ادبیﺎت تطبیقﯽ این مکتب« ،زبﺎن دو ادبیﺎت بﺎید متفﺎوت بﺎشد و بین
دو ادبیﺎت روابط تﺎریخﯽ وجود داشته بﺎشد» (کفﺎفﯽ77 :9999 ،ـ .)00لذا مبﺎنﯽ نظري در
پژوهش مﺎ مطﺎبق نمﯽشود؛ زیرا در مکتب فرانسه «به خود اثر ادبﯽ پرداخته نمﯽشود،
تﻨهﺎ مسﺎئل بیرونﯽ اثر مثل تأثیرپذیري و تأثیرگذاري اثر و بررسﯽ مﻨﺎبع و شهرت آن»
(ولک و وارن )33 :7773 ،مورد توجه ﻗرار مﯽگیرد .پژوهش ﺣﺎضر از «مکتب امریکﺎیﯽ»
پیروي مﯽکﻨد؛ زیرا در آن اصل همﺎنﻨدي اصﺎلت دارد .در این مکتب ادبیت (یﻌﻨﯽ همۀ
ویژگﯽهﺎي) اثر ادبﯽ مرکز توجه است.
در بخش بررسﯽ و تطبیق دو اثر ،ابتدا به مقﺎیسۀ شبﺎهتهﺎ و سپس تفﺎوتهﺎي آنهﺎ
مﯽپردازیم.
 .1-3تشابه میان رستم و سونجاتا (قهرمانان)

در مﻨﺎبع دربﺎرة رستم ،پهﻠوان ایرانﯽ نوشتهاند:
مﺎنﻨد چﻨد تن از پهﻠوانﺎن دیگر شﺎهﻨﺎمه از امرا و رجﺎل و سرداران ایران
در عهد اشکﺎنﯽ بود که در سیستﺎن ﻗدرتﯽ داشت و بر اثر کﺎرهﺎي بزرگ
خود در داستﺎن هﺎي مﻠﯽ ایرانیﺎن مشرق راه جست و ،درصورت صحت
این فرض ،رستم اصالً وجودي تﺎریخﯽ بود ،ولﯽ وﻗتﯽ در داستﺎنهﺎي
مﻠﯽ راه یﺎفت ،به وجودي داستﺎنﯽ مبدل گشت و تمﺎم خصﺎیص پهﻠوانﺎن
داستﺎنﯽ در او گرد آمد (صفﺎ.)777 :9999 ،
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سونجﺎتﺎ ،ﻗهرمﺎن ﺣمﺎسۀ مﻌروف مﺎندیﻨگ (از ﻗبﺎیل مﻌروف مﻨطقۀ غرب آفریقﺎ)
است .او را «فرزند شیر» و «فرزند بوفﺎلو» لقب دادهاند .او فردي روشنبین ،شجﺎع،
ﻗدرتمﻨد و مؤید و متکﯽ به مﻌجزات و خرافﺎت است.
در زندگﯽ و اعمﺎل پهﻠوانﺎنۀ رستم و مﺎندیﻨگ (سونجﺎتﺎ) شبﺎهتهﺎیﯽ دیده مﯽشود
که عبﺎرتاند از:
 .1 -1 -3نقش ستارهشناسان و پیشگویان قبل از تولد

در ﺣمﺎسه ،عﻨصر آیﻨدهنگري و پیشگویﯽ نقشﯽ مهم دارد .بﻌضﯽ از انسﺎنهﺎ توانﺎیﯽ
تفسیر عالمتهﺎ و پیشبیﻨﯽ سرنوشت را دارند .پیشبیﻨﯽهﺎ وظﺎیف آیﻨدة ﻗهرمﺎن را
نشﺎن مﯽدهﻨد .نقش ستﺎرهشﻨﺎسﺎن و پیشگویﯽ آنﺎن نهتﻨهﺎ در مﺎجراي ازدواج زال و
رودابه و نﺎرهمگﺎن کُﻨفﺎتﺎ و سوگولون کجو ،بﻠکه در تولد رستم و سونجﺎتﺎ انکﺎرنشدنﯽ
است.
عﻨصر پیشبیﻨﯽ در داستﺎن رستم از وﻗتﯽ شروع مﯽشود که سﺎم از ستﺎرهشﻨﺎسﺎن
مﯽخواهد آیﻨدة ازدواج زال و رودابه را بﻨگرند .ستﺎرهشﻨﺎس به سﺎم مﯽگوید تو را مژده
بﺎد که از دخت مهراب و پسر تو دال وري به نﺎم زال پﺎ به جهﺎن خواهد گذاشت (دانش-

پژوه11 :0000 ،ـ .)33سﺎم نﺎمهاي به مﻨوچهر مﯽ نویسد و در آن از پﺎدشﺎه ایران براي
ازدواج فرزندش اجﺎزه مﯽطﻠبد« .اخترشﻨﺎسﺎن دربﺎر مﻨوچهر ستﺎرههﺎي زال و رودابه را
مﯽبیﻨﻨد و به مﻨوچهر مﯽگویﻨد که از این ازدواج پهﻠوانﯽ بهدنیﺎ مﯽآید که زندگﺎنﯽاش
دراز است و زور و فرّ 18دارد» (ابوالمﻌﺎلﯽ الحسیﻨﯽ.)44 :7777 ،
گوي پرمﻨش زاید و

از این دخت مهراب و از پور سﺎم
نیکنﺎم
جهﺎن زیر پﺎي آن درآید به تیغ
شﺎه از بر پشت میغ

نهد تخت
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(فردوسﯽ6666 /1 ،ـ)0008

در آغﺎز ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ ،شکﺎرچﯽاي در تﻌقیب جﺎنوري که تﺎ نزدیکﯽ دیوار دربﺎر
نیﺎنﯽ آمده است ،بﺎ پﺎدشﺎه مالﻗﺎت و سپس پیشبیﻨﯽ مﯽکﻨد که دو شخص خﺎرجﯽ
همراه بﺎ زنﯽ گوژپشت به دربﺎر خواهﻨد آمد که پﺎدشﺎه بﺎید بﺎ آن زن ازدواج کﻨد« .این
زن مﺎدر کسﯽ خواهد بود که اسم سرزمین مﺎندیﻨگ را همیشه جﺎودان مﯽکﻨد .این
فرزند هفتمین اختر و هفتمین فﺎتح زمین خواهد شد .او ﺣتﯽ ﻗدرتمﻨدتر از جولوکرا-
نﺎیﻨﯽ ،19یﻌﻨﯽ اسکﻨدر مقدونﯽ ،خواهد شد» (.)Niane, 1960: 21
پیشگویی در داستان زادن رستم

پیشگویی در داستان زادن سونجاتا

پیشگویﯽ موبدان و ستﺎرهشﻨﺎسﺎن (گروهﯽ)

پیشگویﯽ شکﺎرچﯽ (فردي)

پیشگویﯽ بهوسیﻠۀ زیج هﻨدي (جدول متغیرهﺎي نجومﯽ)

پیشگویﯽ بﺎ دوازده صدف

دو بﺎر پیشگویﯽ (اول سﺎم و بﻌد مﻨوچهر)

یک بﺎر پیشگویﯽ (شکﺎرچﯽ)

 .2 -1 -3پرخوری و پرآشامی

از ویژگﯽهﺎي مهم برخﯽ از پهﻠوانﺎن ﺣمﺎسﯽ بﺎدهنوشﯽ و پرخوري آنﺎن است .رستم
شﺎخصترین پهﻠوان شﺎهﻨﺎمه است که بر دو مشخصۀ پرخوري و پرآشﺎمﯽ او تأکید شده
است .دکتر خﺎلقﯽ مطﻠق ( )444 :3311در این بﺎره مﻌتقد است صفت پرخوري و
پرآشﺎمﯽ از ویژگﯽهﺎي پهﻠوانﺎن ﺣمﺎسههﺎي بدوي و از بﺎزمﺎندههﺎي رفتﺎر رستم سکﺎیﯽ
است .هﻨگﺎم شیرخوارگﯽ رستم دَه دایه مأمور شیر دادن به او بودند و چون به غذا
خوردن مﯽافتﺎد ،غذاي پﻨج مرد او را بسﻨده بود .رشدي شتﺎبآلود داشت؛ چﻨدانکه در
هشتسﺎلگﯽ به بﻠوغ کﺎمل تﻨﯽ رسیده بود (سرامﯽ000 :8888 ،ـ:)111
که نیروي مرد است

به رستم همﯽ داد ده دایه شیر
سرمﺎیه شیر
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بُدي پﻨجمرده مر او را خورش
بمﺎندند مردم از آن پرورش
(دفتر ۵۱۵۱ :۰۷۲ ،1ـ)۵۱۵۷

که

دگر گور بﻨهﺎد پیش تﻨش
هر بﺎر گوري بُدي خوردنش
نمک برپراگﻨد و ببرید و خورد
نظﺎره بر او بر سرافرازمرد
همﯽخورد بهمن ز گور اندکﯽ

نبُد

خوردنش زانِ او صد یکﯽ
(دفتر ۲۱۲ :۲۰۰ ،5ـ)۲۱۱

به طور کﻠﯽ زیﺎد خوردن و زیﺎد نوشیدن از صفﺎت پهﻠوانﺎن است و در این کﺎر هیچ
کس بﺎ رستم برابري نمﯽکﻨد (ندوشن .)999 :8888 ،نکتۀ مهم دیگر این است که سﺎیر
پهﻠوانﺎن ،همچون بهمن و اسفﻨدیﺎر ،این خصوصیت رستم را نکوهش و تمسخر
مﯽکﻨﻨد .براي نمونه هﻨگﺎمﯽ که رستم ،بهمن را بهدلیل کمخوري سرزنش مﯽکﻨد بهمن
در پﺎسخ ،پرخوري و ﺣتﯽ پرگویﯽ رستم را انتقﺎد مﯽکﻨد:
سخنگوي و

بدو گفت بهمن که خسرونژاد
بسیﺎرخواره مبﺎد!
خورش کم بود ،کوشش جﻨگ بیش

به

کف برنهیم آن زمﺎن جﺎن خویش!
(دفتر ۲۱۳ :۲۰۰ ،5ـ )۲۱۳

در داستﺎن سونجﺎتﺎ نیز چﻨین ویژگﯽاي به سونجﺎتﺎ نسبت داده شده است .شکمو بودن
وي افسﺎنهاي است .در ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ آمده است که سونجﺎتﺎ بﺎ ایﻨکه ﻗﺎدر به راه
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رفتن در هفتسﺎلگﯽاش نبود« ،وﻗتﯽ که مﺎدرش از کﻠبه خﺎرج مﯽشد خود را
چهﺎردستوپﺎ براي پیدا کردن غذا در خﺎنههﺎي همسﺎیگﺎن روي زمین مﯽکشید .او
بسیﺎر شکمو بود» ( .)Niane, 1960: 36برخﯽ به تمسخر مﯽگویﻨد که نﺎم او از دو کﻠمه
در زبﺎن مﺎندیﻨگ ،سون 20بهمﻌﻨﺎي دزد و جﺎتﺎ 21بهمﻌﻨﺎي شیر تشکیل شده است و
اسمش را «شیري که غذا را مﯽدزدد» ترجمه کردهاند.
پرخوری سونجاتا

پرخوری رستم

هﻨگﺎم شیرخوارگﯽ ده دایه مأمور شیر دادن به او هﻨگﺎم شیرخوارگﯽ تﻨهﺎ مﺎدرش بود؛ امﺎ کﺎفﯽ نبود.
بودند.
بهاندازة پﻨج مرد غذا مﯽخورد.

میزان غذایش مشخص نبود؛ امﺎ از همسﺎیگﺎن
دزدي مﯽکرد.

بهمن و اسفﻨدیﺎر پرخورياش را تمسخر مﯽکردند.

بﺎ لقب «شیري که غذا را مﯽدزدد» پرخورياش را
تمسخر مﯽکردند.

 .3 -1 -3شکار و جنگ با فیل در کودکی

رفتﺎر پهﻠوانﯽ رستم در کودکﯽاش بﺎ شکﺎر پیل سپید آغﺎز مﯽشود .پیل بزرگ زال از
بﻨد فرار مﯽکﻨد و چون بیم آن است که کسﺎنﯽ را هالک کﻨد و هیچکس را یﺎراي
برابري بﺎ او نیست ،رستم گرز نیﺎیش (سﺎم) را برمﯽدارد ،بر سر پیل مﯽکوبد و او را از
پﺎي درمﯽآورد .رستم به شکﺎر عالﻗۀ فراوانﯽ داشته و جﺎنوران و ﺣیوانﺎت عجیب
فراوانﯽ را شکﺎر کرده و از پﺎي درآورده است (ندوشن 555 :4448 ،ـ .)666او پس از
کُشتن پیل ،انگﺎر که هیچ اتفﺎﻗﯽ نیفتﺎده است ،به خوابگﺎهش بﺎزمﯽگردد و آسوده به
خواب مﯽرود! این نیز نشﺎنهاي از زورمﻨدي است که تﺎ واپسین لحظههﺎي زندگﺎنﯽاش
بﺎ اوست (سرامﯽ.)111 :8888 ،
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در ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ نیز نشﺎنههﺎیﯽ دال بر عالﻗۀ وي به شکﺎر و جﻨگ بﺎ جﺎنوران
وجود دارد .سونجﺎتﺎ گﺎهﯽ بﺎ فرزندان شﺎهزادههﺎي اطراف به شکﺎر فیلهﺎ مﯽرفت.
مردم شهر در میدان بزرگ نیﺎنﯽ براي استقبﺎل شکﺎرچیﺎن جوان جمع مﯽشدند .آنﺎن
«سرود کمﺎن» را مﯽخواندند که بال فﺎسکه 22براي سونجﺎتﺎ سﺎخته بود .در همﺎن دوران
کودکﯽ ،درجۀ سیﻨبون 23یﺎ استﺎد شکﺎرچﯽ را به سونجﺎتﺎ عطﺎ کردند ()Niane, 1960: 33
که نصیب شکﺎرچیﺎن بزرگ مﯽشد.
رستم
کُشتن پیل سپید (بهتﻨهﺎیﯽ) در کودکﯽ

سونجاتا
شکﺎر فیل (گروهﯽ) در کودکﯽ

 .4 -1 -3سفر و عبور از مراحل

ﻗهرمﺎن ﺣمﺎسه مﻌموالً به سفرهﺎي دراز و مخﺎطرهآمیز مﯽرود؛ چﻨﺎنکه رستم در طول
ﺣیﺎت خود بﺎ سفرهﺎ و مسیرهﺎي دشوار فراوانﯽ مواجه شد .شگفتانگیزترین مﺎجراي
زندگﯽ رستم هفتخوان او در مﺎزندران است .کﺎووس در مﺎزندران گرفتﺎر شده بود.
زال ،رستم را مأمور نجﺎت او کرد و به او گفت براي رسیدن به آنجﺎ دو راه است :یکﯽ
راهﯽ دراز و بﯽخطر و دیگر راهﯽ کوتﺎه و پرخطر .رستم راه دوم را درپیش گرفت و
بهتﻨهﺎیﯽ روانه شد و گفت «نخواهم جز از دادگر دستگیر» (ندوشن.)117 :8888 ،
در ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ تربیت سونجﺎتﺎ در بیرون از زادگﺎهش به مدت هفت سﺎل طول
مﯽکشد .او بﺎ پشت سر گذاشتن مراﺣل دشوار پهﻠوانﯽ در نهﺎیت به مقﺎم پهﻠوانﯽ دست
مﯽیﺎبد .در آثﺎر ﺣمﺎسﯽ آفریقﺎیﯽ مﻌموالً زندگﯽ و اعمﺎل پهﻠوانﯽ ﻗهرمﺎن از کودکﯽ
نشﺎن داده مﯽشود .لوران گوگبو ،24نویسﻨدة کتﺎب سونجﺎتﺎ شیر مﺎندیﻨگ ،25مﻌتقد است
اولین دشوارياي که سونجﺎتﺎ بدان برمﯽخورد ،بدن خودش است که در طول هفت
سﺎل نیروي کﺎفﯽ نداشت تﺎ بﺎیستد .بﻌد بر اثر بﯽﺣرمتﯽ مﻠکۀ دربﺎر به مﺎدرش ،سونجﺎتﺎ
تصمیم مﯽگیرد راه برود و چﻨﺎن مﯽکﻨد .همﺎن روز رفتﺎر غیرطبیﻌﯽ دیگري از او سر
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مﯽزند :کﻨدن درخت بزرگ بﺎئوبﺎب بﺎ دست خﺎلﯽ! توطئه بر سر جﺎنشیﻨﯽ پس از مرگ
شﺎه مگﺎنکﻨفتﺎ دیگر مشکﻠﯽ است که سونجﺎتﺎ در کودکﯽ بﺎ آن مواجه مﯽشود .بﻌد از
برخورد سونجﺎتﺎ بﺎ نُه زن جﺎدوگر و نﺎامن شدن زندگﯽ ،سوگولون کجو بههمراه
فرزندانش نیﺎنﯽ را ترک مﯽکﻨد .او در کﺎخ شﺎه مﺎنسﺎ کُﻨکُن 26یﺎد مﯽگیرد چطور توطئه
را خﻨثﯽ کﻨد؛ زیرا بﻌد از ایﻨکه پﺎدشﺎه را در مسﺎبقۀ ووري 27شکست مﯽدهد ،شﺎه ﻗصد
کُشتن او را مﯽکﻨد .از آنجﺎ به شهر مِمﺎ 28تبﻌید مﯽشود ( .)Gbagbo, 1979: 2-5هﻨگﺎمﯽ که
در مِمﺎ نزد تونکﺎرا 29است ،به نیﺎبت از شﺎه در جﻨگهﺎ شرکت مﯽکﻨد و در همه پیروز
است .در پﺎنزدهسﺎلگﯽ ،شﺎه مِمﺎ ،سونجﺎتﺎ را بﺎ خود به میدان جﻨگ مﯽبرد .او هﻨر جﻨگ
را به سونجﺎتﺎ یﺎد مﯽدهد (.)Niane, 1960: 70
سفر سونجاتا

سفر رستم
دلیل رفتن به سفر :نجﺎت کﺎووس در مﺎزندران

دلیل رفتن به سفر :تبﻌید و تربیت ﻗهرمﺎن

رستم تﻨهﺎ سفر کرد.

سونجﺎتﺎ همراه خﺎنوادهاش سفر کرد.

بﻌد از عبور از هفت مرﺣﻠه بﺎ موانع دشوار به بﻌد از سفر هفتسﺎلهاش به پهﻠوانﯽ رسید.
پهﻠوانﯽ رسید.

 .5 -1 -3ناتوانی از شکست رقیب در نبرد آغازین و پی بردن به راز رویینتنی

رستم در نخستین نبرد تنبهتن بﺎ اسفﻨدیﺎر نمﯽتواند او را شکست دهد .در نخستین
مبﺎرزه ،پس از رجزخوانﯽ دو طرف مبﺎرزه آغﺎز مﯽشود.
جوانﯽ اسفﻨدیﺎر فزونﯽ نیروي رستم را خﻨثﯽ مﯽکﻨد؛ ولﯽ مشکل در
رویینتﻨﯽِ شﺎهزاده است .همﺎن روز اول خود و اسبش زخمهﺎي کﺎري
برمﯽدارند .ﺣتﯽ زمﺎنﯽ که بر پشت اکواندیو در هوا مﻌﻠق بود ،آنﻗدر
خود را به مرگ نزدیک ندیده بود (ندوشن.)44 :0000 ،
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بﺎ فرارسیدن شب ،رستم پیشﻨهﺎد مﯽکﻨد که دست از جﻨگ بکشﻨد و وعده مﯽدهد که
روز بﻌد هرچه دلخواه اوست ،همﺎن کﻨد .اسفﻨدیﺎر جوانمردي مﯽکﻨد و پیشﻨهﺎد او را
مﯽپذیرد؛ اطمیﻨﺎن دارد که از چﻨگش به در نخواهد رفت .رستم بﺎالي تپه چﻨد لحظه بﺎ
خویش خﻠوت مﯽکﻨد و بﺎ تأسف مﯽگوید« :سوي چﺎره گشتم به بیچﺎرگﯽ» .زال و
سیمرغ درعین چﺎرهگري ،رستم را از عواﻗب شوم کُشتن اسفﻨدیﺎر برﺣذر مﯽدارند؛ ولﯽ
راهﯽ جز این نیست .چﻨین مﯽنُمﺎید که دنیﺎ براي در خود گﻨجﺎندن دو جهﺎنپهﻠوان
تﻨگ است ( سونجﺎتﺎ نیز هﻨگﺎم رجزخوانﯽ به سومﺎورو گفت دو نفر روي یک ﺣصیر
سﻠطﻨتﯽ جﺎي ندارند) .در این نبرد هم یکﯽ از دو تن بﺎید از میﺎن برداشته شود و آن
اسفﻨدیﺎر است .اگر بﻨد نﺎپذیرفتﻨﯽ است ،مرگ اینچﻨیﻨﯽ نیز دور از شأن و نشﺎنۀ تسﻠیم
است .پهﻠوانﯽ همچون او تﺎ شﺎهرگش مﯽجﻨبد ،نبﺎید سرنوشتﯽ مشﺎبه سرنوشت
دیگران داشته بﺎشد؛ الشهاش در میدان جﻨگ نخواهد افتﺎد (همﺎن .)44 ،بدین ترتیب،
رستم بﺎ کمک زال و سیمرغ به راز رویینتﻨﯽ و آسیبپذیري اسفﻨدیﺎر پﯽ مﯽبرد.
در ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ نیز سونجﺎتﺎ در نخستین نبرد تنبهتن بﺎ سومﺎورو کﺎنته نمﯽتواند
او را شکست دهد .نبرد نخست در شهر نیگیبوریﺎ 30اتفﺎق مﯽافتد .سونجﺎتﺎ در میدان
جﻨگ ،هﻨگﺎمﯽ که به سومﺎورو نزدیک مﯽشود ،کمﺎنش را مﯽکشد و تیر را رهﺎ مﯽکﻨد؛
امﺎ سومﺎورو در گرد و غبﺎر نﺎپدید مﯽشود .سونجﺎتﺎ بﺎز او را مﯽبیﻨد و بﺎ تمﺎم ﻗدرتش
تیري پرتﺎب مﯽکﻨد .وﻗتﯽ که تیر به سیﻨۀ سومﺎورو مﯽخورد ،مﯽجهد و روي زمین
مﯽافتد .سونجﺎتﺎ تیر سوم را پرتﺎب مﯽکﻨد و سومﺎورو بﺎ یک ﺣرکت آن را مﯽگیرد و
به سونجﺎتﺎ نشﺎن مﯽدهد که شکستنﺎپذیر است .سونجﺎتﺎ خشمگین مﯽشود و شمشیر
را مﯽگیرد و بهسمتش مﯽرود تﺎ او را بکُشد .نﺎگهﺎن سومﺎورو درمقﺎبل چشمﺎنش نﺎپدید
مﯽشود .مﺎندین بوري ،سومﺎورو را بﺎالي تپه مﯽبیﻨد و به سونجﺎتﺎ نشﺎن مﯽدهد.
سونجﺎتﺎ شگفتزده مﯽشود و از جﻨگیدن بﺎزمﯽایستد .هﻨگﺎم غروب است .سومﺎورو
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نﺎپدید مﯽشود و لشکریﺎنش پﺎ به فرار مﯽگذارند .چطور مﯽتوان مردي را شکست داد
که از فﻠز آسیبنﺎپذیر است و هر موﻗع و هرجﺎ که بخواهد نﺎپدید و سپس ظﺎهر
مﯽشود؟ ( )Niane, 1960: 97سونجﺎتﺎ چون روز اول نتوانسته است سومﺎورو را شکست
دهد ،بهدنبﺎل راهکﺎر است .پیشگویﺎن و ستﺎرهشﻨﺎسﺎن را مالﻗﺎت مﯽکﻨد و آنﺎن به او
مﯽ گویﻨد بﺎید صد گﺎو سفید ،صد گوسفﻨد سفید و صد خروس سفید را ﻗربﺎنﯽ کﻨد .در
آن هﻨگﺎم به او خبر مﯽدهﻨد خواهر نﺎتﻨﯽاش ،نﺎنﺎ تریبﺎن ،31و بال فﺎسکه (گیریوي او)
توانستهاند از کﺎخ سومﺎورو کﺎنته (پﺎدشﺎه جﺎدوگر) فرار کﻨﻨد .سونجﺎتﺎ خبر را به فﺎل
نیک مﯽگیرد و به استقبﺎل آنﺎن مﯽرود .نﺎنﺎ تریبﺎن بﻌد از دیدار بﺎ سونجﺎتﺎ عﻠت
شکستنﺎپذیري سومﺎورو را به او توضیح مﯽدهد (.)Niane, 1960: 119
در نبرد سونجاتا و سوماورو

در نبرد رستم و اسفندیار
دو ﻗهرمﺎن بدون لشکریﺎن جﻨگیدند.

دو ﻗهرمﺎن بﺎ لشکریﺎن جﻨگیدند.

رستم در نبرد نخست زخمﯽ شد.

سونجﺎتﺎ در نبرد آسیبﯽ ندید.

پﯽ بردن به راز رویینتﻨﯽ توسط زال و سیمرغ پﯽ بردن به راز رویینتﻨﯽ توسط نﺎنﺎ تریبﺎن و بال
فﺎسکه (خﺎنواده)

(خﺎنواده)

 .6 -1 -3خیانت عامل مشترک مرگ دو پهلوان

مرگ پﺎیﺎن سفر است .در زندگﯽ پهﻠوانﺎن مرگ ﻗﻠۀ زندگﯽ است که به آن شکوه و
مﻌﻨﺎ مﯽبخشد .مﻌﻨﺎي زندگﯽ هر پهﻠوان در شیوة مردن اوست (ندوشن.)222 :8888 ،
رستم در ششصدسﺎلگﯽ بﺎ نیرنگ و خیﺎنت برادرش ،شغﺎد ،درون چﺎه مﯽافتد و بههمراه
اسب خویش ،رخش کُشته مﯽشود.
رستم که پیش از مردن به این دسیسه و نقش شغﺎد در آن پﯽ برده بود،
پس از سرزنشهﺎ از او خواست که کمﺎنش را زه کﻨد و بﺎ دو تیر نزدش
گذارد تﺎ اگر شیري به سویش آمد بر زندة او دست نیﺎبد .شغﺎد چﻨین
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کرد ،امﺎ چون از رستم بیمﻨﺎک بود خود را در پس چﻨﺎري کهن که بر سر
چﺎه بود پﻨهﺎن سﺎخت .رستم شغﺎد و درخت را بﺎ تیري به یکدیگر
دوخت و خدا را سپﺎس کرد که او را چﻨدان زور داد که پیش از مرگ
انتقﺎم خود را از بدخواه خویش بگیرد (شریفﯽ.)888 :7777 ،
در چگونگﯽ مرگ سونجﺎتﺎ نیز «خیﺎنت» عﺎمل مهمﯽ است .گیریو یﺎ ﺣمﺎسهسرا در
کتﺎب جیبریل تﺎمسیر نیﺎن دربﺎرة مرگ ﻗهرمﺎن (سونجﺎتﺎ) چیزي نگفته است؛ امﺎ
نویسﻨده در یﺎدداشتهﺎیش دو روایت آورده است .بﻨﺎبر روایت نخست ،سونجﺎتﺎ در
مراسمﯽ عمومﯽ در نیﺎنﯽ (پﺎیتخت امپراتوري خود) بﺎ خیﺎنت فردي و پرتﺎب تیري
کُشته مﯽشود .در روایت دوم ،فوالنﯽهﺎ سونجﺎتﺎ را بهدلیل شکستن پیمﺎن میﺎن ﻗبیﻠۀ
خود و ﻗبیﻠۀ آنﺎن

32

به خیﺎنت متهم و بر ضدش شورش مﯽکﻨﻨد تﺎ به غرق شدن

سونجﺎتﺎ در رودخﺎنۀ سﺎنکرانﯽ

33

مﯽانجﺎمد .مﺎمبﯽ سیدیبه

34

در مقﺎلهاش بﺎ نﺎم

«سونجﺎتﺎ کیتﺎ ،ﻗهرمﺎن تﺎریخﯽ و افسﺎنهاي ،امپراتور مﺎندیﻨگ» 35روایتﯽ آورده که به
روایت دومِ جیبریل تﺎمسیر نیﺎن نزدیک است.

36

مرگ سونجاتا

مرگ رستم

بر اثر خیﺎنت برادرش شغﺎد بﺎ کمک شﺎه بر اثر خیﺎنت یﺎرانش (فردي در مراسمﯽ عمومﯽ بﺎ
کﺎبل

پرتﺎب تیر)

بهدلیل خراج گرفتن رستم

بهدلیل مﺎلیﺎت گرفتن سونجﺎتﺎ

مرگ ششصدسﺎلگﯽ

مرگ در جوانﯽ (زیر سﯽ سﺎل)

 .2-3تشابه میان اسفندیار و سوماورو (ضدقهرمانان)
 .1 -2 -3دلبستگی به قدرت و تخت و تاج

اسفﻨدیﺎر براي رسیدن به تﺎج و تخت ،بﻌد از آزاد شدن از زندان از پدر اطﺎعت مﯽکﻨد.
او نزد پدر مﯽآید و دستبهسیﻨه مﯽایستد و مﯽگوید :دیدید که چگونه ارجﺎسب را
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شکست دادم؟ امﺎ بهرة من زنجیر بود و بﻨد در گﻨبداندژ! ارجﺎسب آمد و لهراسپ و
فرشیدورد و  88تن از برادرانم را کُشت و همه چیز را تبﺎه کرد و شمﺎ شکستخورده
به کوه گریختید .جﺎمﺎسپ را فرستﺎدید و گفتید بﺎزگرد و کشور را نجﺎت ده .از
هفتخوان بسیﺎر دشوار گذشتم و بﺎ فداکﺎري و جﺎنبﺎزي ارجﺎسب را کُشتم ،دژ او را
سوزاندم و دخترانت را بﺎزگرداندم .اکﻨون چه مﯽگویﯽ؟ گشتﺎسب براي ایﻨکه اسفﻨدیﺎر
را از سر راه خود بردارد از پیش نقشۀ کﺎر را کشیده بود .از این رو گفت :به سیستﺎن
برو و رستم را به بﻨد بکِش .اگر چﻨین کﻨﯽ به خدا که تﺎج و تخت و کاله به تو خواهم
داد (ریﺎضﯽ888 :6666 ،ـ.)399
در ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ ،چون سومﺎورو مﯽخواست سرزمین خود را تﺎ مﺎندیﻨگ
گسترش دهد ،بﺎ سونجﺎتﺎ جﻨگید .او بﺎ ﻗدرتمﻨدي لشکریﺎنش مرزهﺎي سرزمین خود را
روزبهروز گسترش داد .هیچکس توان مقﺎبﻠه بﺎ او را نداشت و همۀ پﺎدشﺎهﺎن دربرابر او
مﯽلرزیدند .سومﺎورو کﺎنته تﺎ جﺎیﯽ که مﯽتوانست از ﻗدرت جﺎدویﯽاش سوءاستفﺎده و
کشورهﺎي اطرافش را فتح مﯽکرد و مرزهﺎیش را گسترش مﯽداد .زمﺎنﯽ که فرزند
سوگولون (سونجﺎتﺎ) تصمیم گرفت مﺎندیﻨگ ،سرزمین اجدادشﺎن ،را بﺎزپس گیرد
پیشگویﺎن به سومﺎورو کﺎنته گفتﻨد جﻠوي شر را بگیرد و به سونجﺎتﺎ ﺣمﻠه کﻨد؛ امﺎ
سومﺎورو کﺎنته در فکر جﻨگیدن بﺎ فکولﯽ ،37خواهرزادهاش بود چون عﻠیه او شورش
کرده بود .سومﺎورو مصداق ضربالمثل «ﻗدرت و ثروت ،مرد را کور مﯽکﻨد» است.
سونجﺎتﺎ هم در رجزخوانﯽاش به سومﺎورو کﺎنته گفته بود «جﺎي دو نفر روي یک
ﺣصیرِ سﻠطﻨتﯽ نیست» (.)Niane, 1960: 112
اسفندیار

سوماورو
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پﻨد و اندرز مﺎدرش (به زابل نرفتن) را گوش به سخﻨﺎن فرزندش که در جﻨگ بﺎ سونجﺎتﺎ
نمﯽدهد.

شکست خورد (سونجﺎتﺎ از شیر ترسﻨﺎکتر است)

پیشبیﻨﯽ کتﺎیون دربﺎرة سرنوشت فرزندش،

توجه نمﯽکﻨد .پیشگویﺎنش به او گفتﻨد :جﻠوي

اسفﻨدیﺎر ،درست بود .او فرزندش را اندرز داد

مسیر سونجﺎتﺎ را بگیر؛ امﺎ نﺎدیده گرفت؛ چون در

که از بﻠﻨدپروازي و هوا و هوس و جﺎهجویﯽ

فکر جﻨگیدن بﺎ خواهرزادهاش (فکولﯽ) بود .به

روي بگرداند .او مﯽگفت :هﺎن ،اسفﻨدیﺎر ،جوانﯽ
مکن و در بهدست آوردن تﺎج و گﺎه پدر شتﺎب
مکن (شوﻗﯽ.)222 :0000 ،

اخطﺎرهﺎي سونجﺎتﺎ در ﻗسمت رجزخوانﯽ گوش
نداد.

 .2 -2 -3رویینتنی

مفهوم رویینتﻨﯽ آن است که یکﯽ برتر از دیگران ﻗرار گیرد .آدمیﺎن تﺎ زمﺎنﯽ که
همدیگر را زخم بزنﻨد و از پﺎي درآورند ،بﺎ هم برابرند .اگر در میﺎن آنﺎن کسﯽ پیدا شود
که ضربۀ هالک بر او کﺎرگر نیفتد ،از همه برتر و واجد صفت ﻗهرمﺎن بﯽهمتﺎ مﯽشود
که تجسم آن از نیﺎزهﺎي روانﯽ بشر بوده است (ندوشن .)99 :0000 ،در ادبیﺎت جهﺎن این
خصیصه به چﻨد ﻗهرمﺎن نسبت داده شده است؛ ازجمﻠه اسفﻨدیﺎر در شﺎهﻨﺎمه و
سومﺎورو کﺎنته در ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ .در شﺎهﻨﺎمه به چگونگﯽ رویینتن شدن اسفﻨدیﺎر
اشﺎره نشده؛ امﺎ در زرتشتنﺎمه اثر بهرام پژدو آمده است که زرتشت ،اسفﻨدیﺎر را
رویینتن کرد.
دو روایت دیگر نیز دربﺎرة رویینتن شدن اسفﻨدیﺎر وجود دارد :اول ،زرتشت،
اسفﻨدیﺎر را که نوزادي بیش نبوده است در آب مقدس یﺎ چشمۀ مقدسﯽ شستوشو داد
که همﺎن سبب رویینتﻨﯽ وي شد و فقط چشمﺎنش آسیبپذیر مﺎند .دوم ،هﻨگﺎمﯽ که
اسفﻨدیﺎر اژدهﺎ را کُشت ،در صﻨدوق بود و در خون اژدهﺎ غوطه خورد که همﺎن سبب
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رویینتﻨﯽاش شد .بهنظر مﯽرسد شستوشو در آب مﻨطقﯽتر از دو روایت دیگر دربﺎرة
آسیبپذیري چشم اسفﻨدیﺎر بﺎشد (مﺎزندرانﯽ.)44 :7777 ،

در ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ همچﻨین ﻗهرمﺎنﯽ وجود دارد بهنﺎم سومﺎورو کﺎنته که رویینتن
است .دربﺎرة داستﺎن رویینتﻨﯽ او در کتﺎب جیبریل تﺎمسیر نیﺎن نکتهاي گفته نشده؛ امﺎ
در کتﺎب سمﺎکه یوسف کورومﺎ 38،تﺎریخدان کشور مﺎلﯽ ،بهنﺎم مﺎندة اجدادمﺎن 39روایتﯽ
آمده است که سومﺎورو ﻗدرت جﺎدویﯽ و رویینتﻨﯽ را از جنهﺎ و پریﺎن جﻨگل بهدست
آورد .در روایتﯽ دیگر ،خواهرش بﺎ یک جن ازدواج کرده که آن جن این نیرو را
بهعالوة لشکري از جنهﺎ به او داده است ( .)Kourouma, 2004: 29-30سومﺎورو
کﺎنته از ﻗدرت جﺎدویﯽ و رویینتﻨﯽ خود سوءاستفﺎده مﯽکرد و همۀ پﺎدشﺎهﺎن از او
مﯽترسیدند.
رویینتنی اسفندیار

رویینتنی سوماورو

زرتشت او را رویینتن کرد.

جنهﺎ و پریﺎن او را رویینتن کردند.

همۀ بدنش ،جز دو چشمﺎنش ،آسیبنﺎپذیر است.

همۀ بدنش آسیبنﺎپذیر است.

 .3 -2 -3پیشبینی مرگ پهلوان رویینتن

در هر دو اثر ،پیشبیﻨﯽ جﻨگ ﻗهرمﺎنﺎن اصﻠﯽ بﺎ ضدﻗهرمﺎنﺎن و پیروزي یکﯽ درمقﺎبل
دیگري مشخص شده است .ﻗبل از نبرد رستم بﺎ اسفﻨدیﺎر ،جﺎمﺎسپ که ستﺎرهشﻨﺎس و
وزیر گشتﺎسبشﺎه بود ،مرگ اسفﻨدیﺎر به دست رستم را پیشبیﻨﯽ مﯽکﻨد .سرنوشت
اسفﻨدیﺎر بود که به دست رستم جهﺎنپهﻠوان کُشته شود .گشتﺎسبشﺎه از نیت فرزندش
اسفﻨدیﺎر خبردار مﯽشود ،جﺎمﺎسپ را نزد خود مﯽطﻠبد و به مﻨجمﺎن و فﺎلگویﺎن
مﯽ گوید در طﺎلع اسفﻨدیﺎر بﻨگرند که آیﺎ تخت و تﺎج را تصﺎﺣب خواهد کرد و زندگﯽ
دراز خواهد یﺎفت یﺎ خیر:
بخواند آن زمﺎن شﺎه جﺎمﺎسپ را

همﺎن فﺎلگویﺎن لهراسپ را
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بپرسید شﺎه از گو اسفﻨدیﺎر

برفتﻨد بﺎ زیجهﺎ بر کﻨﺎر

که او را بود زندگﺎنﯽ دراز

نشیﻨد به

شﺎدي و آرام و نﺎز
به سر بر نهد تﺎج شﺎهﻨشهﯽ

برو پﺎي دارد بهﯽ و

مهﯽ
(فردوسﯽ)333 :4444 ،

در ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ نیز ستﺎرهشﻨﺎسﺎن کُشته شدن سومﺎورو کﺎنته ،پﺎدشﺎه جﺎدوگر ،را
پیشبیﻨﯽ کرده و ﺣتﯽ به او گفتهاند کسﯽ که تو را خواهد کُشت ،در مﺎندیﻨگ بهدنیﺎ
خواهد آمد و او کسﯽ نیست جز سونجﺎتﺎ .سونجﺎتﺎ ﻗبل از نبردش بﺎ سومﺎورو ،یﻌﻨﯽ
بﻌد از رجزخوانﯽ ،ستﺎرهشﻨﺎسﺎن را مالﻗﺎت مﯽکﻨد تﺎ مطمئن شود که وﻗت روبهرویﯽ
بﺎ سومﺎورو رسیده است یﺎ خیر .آنﺎن به او مﯽگویﻨد که هم وﻗتش رسیده و هم او
(سونجﺎتﺎ) تﻨهﺎ پهﻠوانﯽ است که سومﺎورو کﺎنته را خواهد کُشت .سپس ستﺎرهشﻨﺎسﺎن
سونجﺎتﺎ را در مراسمﯽ رسمﯽ به مقﺎم سرافسر تمﺎم نظﺎم سرزمین« ،مﺎنده» ،برمﯽگزیﻨﻨد
و پیشﻨهﺎد مﯽکﻨﻨد براي پیروزياش ﻗربﺎنﯽ کﻨد؛ ﻗربﺎنﯽ عبﺎرت است از :هفت نخ پﻨبه
(براي دوختن تﻨهﺎ لبﺎس سرافسر) ،هفت خروس زنده ،هفت گوسفﻨد ،هفت خر ،هفت
بز ،هفت گﺎو و هفت اسب .ﺣیوانﺎت بﺎید ﺣداﻗل هفت مﺎه عمر داشته بﺎشﻨد
(.)Kourouma, 2004: 73-74
پیشبینی مرگ سوماورو

پیشبینی مرگ اسفندیار
اسفﻨدیﺎر از خبر مرگش به دست رستم آگﺎه نبود.

سومﺎورو از خبر مرگش به دست سونجﺎتﺎ آگﺎه بود.

ستﺎرهشﻨﺎسﺎن مرگ اسفﻨدیﺎر را براي رستم پیشبیﻨﯽ

ستﺎرهشﻨﺎسﺎن مرگ سومﺎورو را براي سونجﺎتﺎ پیشبیﻨﯽ

نکرده بودند.

کرده بودند.

 .4 -2 -3انتخاب فرزندان برای مالقات با رقیب
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بهمن فرزند بزرگتر اسفﻨدیﺎر است که او را تﺎ زابﻠستﺎن همراهﯽ مﯽکﻨد .اسفﻨدیﺎر
براي آنکه اهمیت دستگﺎه خود را به رستم بﻨمﺎیﺎند ،در جستوجوي فرستﻨدهاي است
که متﻨﺎسب بﺎ شأن و موﻗﻌیت او بﺎشد؛ فردي از خﺎنوادة کیﺎن ،نزدیک به او و هوشمﻨد.
بدین ترتیب ،بهمن انتخﺎب مﯽشود که پس از پشوتن دومین شخص سپﺎه است .بهمن
مأموریت را اجرا مﯽکﻨد .نخست بﺎ زال روبهرو مﯽشود و بﺎ او بهگستﺎخﯽ سخن
مﯽگوید ،سپس به ﻗصد نﺎبود کردن رستم سﻨگﯽ را از کوه مﯽغﻠتﺎند .شمّ کودکﺎنۀ بهمن
نیز (مﺎنﻨد کتﺎیون و پشوتن) گواهﯽ مﯽدهد که پدرش ﺣریف رستم نیست و بر اثر
همﺎن سﺎدگﯽ کودکﺎنه ﻗصد مﯽکﻨد رستم را از سر راه بردارد (ندوشن.)222 :0000 ،

در ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ نیز انتخﺎب فرزند براي دیدار و برخورد نخست بﺎ رﻗیب
مشﺎهده مﯽشود .سومﺎورو پسرش ،سوسو بﺎال 40،را همراه بﺎ گروهﯽ از لشکریﺎن براي
مسدود کردن مسیر سونجﺎتﺎ به شهر تﺎبون 41فرستﺎد .سونجﺎتﺎ ،سوسو بﺎال و لشکریﺎنش
را در میدان جﻨگ شکست داد .سوسو بﺎال هﻨگﺎمﯽکه نزد پدرش برگشت ،به او گفت
سونجﺎتﺎ از شیر ترسﻨﺎکتر و درندهتر است و هیچچیز نمﯽتواند جﻠوي او بﺎیستد.
پدرش بﺎ نﺎراﺣتﯽ به او گفت :سﺎکت بﺎش فرزند بیچﺎره! تو درمقﺎبل یک پسر
همسنوسﺎل خودت مﯽلرزي (.)Niane, 1960: 92-95
اسفندیار

سوماورو

بهمن بهتﻨهﺎیﯽ و بدون لشکریﺎن بﺎ رستم مالﻗﺎت

سوسو بﺎال همراه لشکریﺎن بﺎ سونجﺎتﺎ برخورد کرد.

کرد.
نبردي بین بهمن و رستم صورت نگرفت.

سوسو بﺎال و سونجﺎتﺎ نبرد کردند.

 .5 -2 -3شکست ضدقهرمان به وسیلۀ تیری از جنس چوب

رستم بﺎ راهﻨمﺎیﯽ سیمرغ تیري سمّﯽ از جﻨس چوب بهسوي چشمﺎن اسفﻨدیﺎر پرتﺎب
مﯽکﻨد و او را شکست مﯽدهد.
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صبح روز بﻌد ،چون رستم و اسبش از نو تﻨدرست دربرابر اسفﻨدیﺎر مﯽ-
ایستﻨد به توصیۀ سیمرغ از نو التمﺎس مﯽکﻨد :وعدة گﻨج ،کﻨیز ،غالم،
اسبﺎب به او مﯽدهد؛ هرچه بخواهد؛ هرﻗدر بخواهد؛ و همه نوع
خدمتگزاري ،سواي بﻨد .جواب اسفﻨدیﺎر همﺎن «نه» پیشین است .آنگﺎه
چوب گز رهﺎ مﯽشود (ندوشن.)55 :0000 ،

رستم به راهﻨمﺎیﯽ سیمرغ تیر گزي دوشﺎخه به چشم اسفﻨدیﺎر مﯽزند که اسفﻨدیﺎر بر اثر
آن جﺎن مﯽسپرد .داستﺎن رستم و اسفﻨدیﺎر از ژرفترین و پرمﺎیهترین بخشهﺎي
شﺎهﻨﺎمه است (مﺎزندرانﯽ.)55 :7777 ،

در ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ ،ﻗبل از نبرد در شهر کریﻨﺎ ،42سونجﺎتﺎ راز رویینتﻨﯽ سومﺎورو را
مﯽدانست و سالح آسیب زدن به او را ،یﻌﻨﯽ تیري نه از جﻨس فﻠز بﻠکه از جﻨس چوب
که یک تﺎج انگشت خروس سفید روي آن بود ،آمﺎده کرد و او را شکست داد.
سونجﺎتﺎ دست به کمﺎن بُرد و تیري در چﻠۀ کمﺎن گذاشت و بﺎ تمﺎم
ﻗدرت بهسمت او پرتﺎب کرد .تیر بر شﺎنۀ سومﺎورو کﺎنته اصﺎبت کرد و
چون رویینتن بود ،فقط شﺎنۀ او را خراشید؛ امﺎ تأثیر آن در همﺎن لحظه
مﻌﻠوم شد :سومﺎورو اﺣسﺎس ضﻌف کرد و بدنش شروع به لرزیدن کرد
و بﺎ دیدن پرندة سیهروز [در آسمﺎن که پیﺎمآور مرگ است] فهمید که به
آخر عمرش رسیده است (.)Niane, 1960: 119
سوماورو

اسفندیار

تیر سمّﯽ از جﻨس چوب در چشمﺎنش فرومﯽ تیر سمّﯽ از جﻨس چوب فقط شﺎنهاش را مﯽ
رود.

خراشد.

تیر بﺎعث ازبین رفتن ﻗدرت رویینتﻨﯽ مﯽشود و

تیر فقط بﺎعث ازدست دادن ﻗدرت رویینتﻨﯽ مﯽ

اسفﻨدیﺎر در میدان جﻨگ جﺎن مﯽدهد.

شود و بﻌد سومﺎورو در راه فرار دور از میدان
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جﻨگ جﺎن مﯽدهد.

 .4نکات افتراق بین داستان رستم و اسفندیار و حماسۀ سونجاتا
در مقﺎیسۀ بین دو اثر که اشتراکﺎت فراوانﯽ دارند ،بﯽشک نکﺎت افتراق نیز دیده مﯽ-
شود؛ بهخصوص در میﺎن دو اثرِ متﻌﻠق به دو ﻗﺎرة متفﺎوت .اولین نکتۀ افتراﻗﯽ که
مشﺎهده کردیم ،تفﺎوت در نﺎم و عﻨوان دو داستﺎن ﺣمﺎسﯽ است .داستﺎن رستم و
اسفﻨدیﺎر به دو پهﻠوان ایرانﯽ اختصﺎص دارد؛ درﺣﺎلﯽ که در ﺣمﺎسۀ مﺎندیﻨگ نﺎم کتﺎب
برگرفته از تﻨهﺎ ﻗهرمﺎن مﻠﯽ سرزمین مﺎندیﻨگ یﻌﻨﯽ سونجﺎتﺎ است .این نوع انتخﺎب
ﺣﺎکﯽ است که نگﺎرندة ﺣمﺎسه ﻗصد داشته است فقط نﺎم سونجﺎتﺎ در ذهن مردم
مﺎندیﻨگ جﺎودان بمﺎند .شخصیت ضدﻗهرمﺎنِ اسفﻨدیﺎر مثبت است؛ امﺎ شخصیت
ضدﻗهرمﺎن در ﺣمﺎسۀ سونجﺎتﺎ یﻌﻨﯽ سومﺎورو کﺎنته جﺎدوگر و پﺎدشﺎهﯽ خبیث است .از
تمﺎیزات دیگر دو ﺣمﺎسه کیفیت رویینتﻨﯽ اسفﻨدیﺎر و سومﺎورو کﺎنته است؛ بدین
ترتیب که «مرگ اسفﻨدیﺎر به یکﯽ از گیﺎهﺎن (درخت گز) بستگﯽ دارد و از همۀ اعضﺎي
وي فقط یک عضو از سالح جﻨگ آسیب مﯽبیﻨد» (صفﺎ .)999 :9999 ،سومﺎورو کﺎنته بﺎ
تیري آسیب مﯽبیﻨد که روي آن انگشت خروس آغشته به طالي مذاب است .دیگر
ایﻨکه برخالف اسفﻨدیﺎر که یک عضو او (چشم) آسیبپذیر است ،کل بدن سومﺎورو
رویینتن و آسیبنﺎپذیر است .در ﻗسمت رجزخوانﯽ ،رستم و اسفﻨدیﺎر در ﺣضور هم
به رجزخوانﯽ مﯽپردازند؛ امﺎ سونجﺎتﺎ و سومﺎورو کﺎنته بهواسطۀ یک جغد رجز
مﯽخوانﻨد؛ بدین ترتیب که دو جغد را بﺎ جﺎدو به رجزخوانﯽ واداشتهاند و خودشﺎن
براي رجزخوانﯽ در کﻨﺎر هم نیستﻨد.
 .5نتیجهگیری
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بﺎ توجه به تﻌﺎریف پژوهشگران ادبیﺎت تطبیقﯽ امریکﺎیﯽ ،همچون طﺎهر اﺣمد مکﯽ و
هﻨري مﺎرک ،چﻨین نتیجه مﯽگیریم که ادبیﺎت تطبیقﯽ از مرزهﺎي محدود تﺎریخگرایﯽ در
ادبیﺎت مﻠل به عرصۀ وسیعتري پﺎي نهﺎده است .ادبیﺎت تطبیقﯽ امریکﺎیﯽ نوعﯽ از
مطﺎلﻌﺎت فرهﻨگﯽ است (سیدي .)77 :0000 ،از بررسﯽ دو داستﺎن درمﯽیﺎبیم که بهرغم
تفﺎوتهﺎیﯽ در موضوع ،اصوالً داراي نکﺎت مشترکﯽاند که آنهﺎ را بههم پیوند مﯽزند.
ﻗهرمﺎنﺎن دو اثر ﺣمﺎسﯽ از کودکﯽ تﺎ مرگ از ﻗدرتﯽ مﺎفوق طبیﻌﯽ برخوردارند .رستم و
سونجﺎتﺎ بﺎ طﯽ سفرهﺎي مخﺎطرهآمیز و پشت سر گذاشتن موانع طﺎﻗتفرسﺎ افتخﺎراتﯽ مﯽ
آفریﻨﻨد که ﺣﺎوي ارزشهﺎي مﻠﯽ ،ﻗومﯽ ،نژادي و مﻌﻨوي است و درنهﺎیت به درجۀ
ﻗهرمﺎنﯽ مﯽرسﻨد .نقش پیشگویﺎن و ستﺎرهشﻨﺎسﺎن در پیشبیﻨﯽ ﺣوادث و رویدادهﺎ
(پیوند والدین ،تولد جهﺎنپهﻠوان (رستم و سونجﺎتﺎ) و مرگ ضدﻗهرمﺎن) از نکﺎت ﺣﺎئز
اهمیت است .دیگر نکﺎت مشترک بین دو اثر عبﺎرتاند از :عالﻗه به شکﺎر و جﻨگ ،رجز-
خوانﯽ ﻗبل از آغﺎز جﻨگ ،نبرد تنبهتن بین دو پهﻠوان ،استفﺎده از سالحهﺎ و جﻨگافزارهﺎ،
رویینتﻨﯽ ضدﻗهرمﺎنﺎن ،پﯽ بردن به راز رویینتﻨﯽ توسط عضوي از خﺎنواده و شکست
رﻗیب ،ﺣضور فرزندان در میدان جﻨگ و دلبستگﯽ به ﻗدرت و تخت و تﺎج .در کﻨﺎر
تشﺎبهﺎت متﻌددي که بین این دو داستﺎن بهچشم مﯽخورد ،نکﺎت افتراﻗﯽ را در سﺎختﺎر و
موضوع آنهﺎ مشﺎهده مﯽکﻨیم که این امر بﺎ توجه به فﺎصﻠۀ جغرافیﺎیﯽ بین دو ﻗﺎره و
تفﺎوتهﺎي فرهﻨگﯽ ،نژادي ،ﻗومﯽ و دیﻨﯽ بدیهﯽ بهنظر مﯽرسد.
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پینوشتها
1. 1. Djibril Tamsir Niane
2. 2. Soundjata
3. 3. Griot
4. 4. Manding
5. 5. Soumaoro Kante
6. 6. Dialiba Konate
7. 7. Youssouf Tata CISSE & Kamissoko Wa
8. 8. Jan Jansen
9. Lilyan Kesteloot
10. 10. Fr Zeltner
11. 11. Sécou Touré
12. 12. Soundjata, ou l'Épopée mandingue
13. 13. Niani
14. 14. Sogolon Kedjou
15. 15. Sassouma Bérété
16. 16. Dankaran Tumani
17. 17. Sosso

 آن را فروغﯽ مﯽدانستهاند که بر دل. در نظر ایرانیﺎن ﻗدیم نیرویﯽ فوق طبیﻌﯽ و رمزآمیز که پیروزي شﺎهﺎن از اوست.18
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. Diouloukara Naini
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21
. "Djata"
22
. Balla Faseké
23
. Simboun
24
. Laurent Gagbo
25
. Soundjata: Le lion du Manding
26
. Mansa KonKon
) توانﺎیﯽ آن دارند، (یک نوع بﺎزي است که کسﺎنﯽ که بﺎ جﺎدو و سحر آشﻨﺎیﯽ دارندWouri .27 .77
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. Méma
. Tounkara
30
. Niguiboria
31
. Nana Triban
32
. Fulani / "Pulaar" / "Peuls"
33
Sankarani
34
. Mamby Sidibé
35
. "Soundiata Kéita, héros historique légendaire, Empereur du Manding"
36
. webafriqa.net/library/ifan
29

:Fakoli .77فکولﯽ خواهرزادة سومﺎورو است .زن فکولﯽ بهتﻨهﺎیﯽ براي سیصد نفر غذا
درست مﯽکرد؛ به همین دلیل سومﺎورو آن زن را از فکولﯽ گرفت و بهعﻨوان یکﯽ از
زنهﺎیش در دربﺎر خود زندانﯽ کرد .فکولﯽ هم عﻠیه سومﺎورو شورش کرد.
Samaké Youssouf Kourouma
Le Mandé de nos ancêtres
Sosso Balla
Tabon
Krina

38.
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Soundjata: Lion du Manding, Editions .- Gbagbo Laurent (1979)
CEDA, Abidjan.
Le Mandé de nos ancêtres: .- Kourouma Samaké Youssouf (2004)
Editions L'Harmattan..Selon le Gbélin ou tradition orale
. Soundjata ou l'épopée mandingue.- Niane Djibril Tamsir (1960)
Présence africaine, Paris.
Soundiata Kéita, héros historique légendaire, .- Sidibe Mamby (1959)
Empereur du Manding, édition IFAN, Bulletin d'information et de
No 82, publication trimestrielle..correspondance
- universalis.fr/encyclopedie/djibril-tamsir-niane

