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  154 تا 135صص، 1393هفدهم، بهار و تابستان شمارة دهم، سال ، ادب حماسيپژوهشنامة 
  

  نامه د سام با عوج بن عنق در ساميابي نبرريشه
  هابر اساس ديدگاه انطباق در حماسه

 علي اصغر بشيري
  .ايران .تهرانگاه بوعلي سينا،  جوي مقطع دكتري دانش دانش

  علي محمدي
  . ايران.گاه بوعلي سينا استاد دانش
  15/7/1393: تاريخ دريافت
  9/9/1393 :تاريخ پذيرش

  چكيده
هـاي ملـي ايـران،      هـاي فكـري در حماسـه      بررسي جريان يكي از مسايل مهم در      

هاي پهلواني است كـه محققـان از آن بـه           حضور عناصر ديني و اسالمي در بطن منظومه       
هايي كه از ايـن رهگـذر قابـل بررسـي     يكي از داستان. اندياد كرده » تلفيق«يا  » انطباق«

 بـشمار  نامـه ساممهم هاي بخشاز است، داستان نبرد سام با عوج بن عنق است كه يكي    
سام از پهلوانان ملي ايران اسـت و نـامش در اوسـتا و متـون پهلـوي آمـده و در                      . آيدمي

الجثـه  عوج بن عنق هيـواليي عظـيم      .  از پهلوانان دوران پادشاهي منوچهر است      شاهنامه
. كشته شده اسـت   ) ع(است كه بر اساس متون تفسيري و ديني به دست حضرت موسي             

اي سامي و حامي دارد؛ ولي بايد در نظر داشت كـه از رهگـذر            عوج ريشه اگر چه داستان    
در ايـن جـستار، داسـتان       . هاي حماسي راه يافته است    متون ديني و تفسيري به داستان     

يابي شده و در پايان داليلي آورده شده است كه          نبرد سام با عوج بن عنق تحليل و ريشه        
  .  دانستستان در نبرد عوج با سامها را توجيهات پردازندگان داتوان آنمي

  :ها كليد واژه
  . ، ديدگاه انطباق، حماسه)ع(عوج، گندرو، موسي نامه، سام، سام

                                                      
 aliasgharebashiri@gmail.com 
  mohammadiali2@yahoo.com 
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   مقدمه
هاي ملي  هاي فكري حاكم بر حماسه    يكي از مسايل بسيار مهم در بررسي جريان       

ظـر داشـت   بايد در ن. هاي پهلواني استهاي ديني با حماسهايران تلفيق برخي از داستان    
هاي پهلواني مربوط به پيش از اسالم بوده است و سرايندگان           كه فضاي داستاني منظومه   

اند؛ بنـابراين طبيعـي اسـت كـه         زيستهها در دوران اسالمي مي    و پردازندگان اين داستان   
هـا يـا      ها براي توجيه آثار خـود نـاگزير بـه حـذف برخـي از حادثـه                شاعران اين منظومه  
مـواردي را كـه بـا        وكه با عقايد اسالمي سازگار نبوده اسـت          اند  بودهرخدادهاي داستان   

از سوي ديگـر شـاعران در       . هاي اسالمي سازگارتر بوده در بطن داستان وارد كنند        نگرش
ها خواه و نـاخواه برخـي از عقايـد فكـري و دينـي خـود را در بطـن               سرودن اين داستان  

ها نزد عموم مـردم،     ي پذيرش اين داستان   در واقع برا  . اندهاي حماسي جاي داده   منظومه
هايشان هايي شد كه داستان   هاي پس از اسالم وارد منظومه     عناصر ديني اسالمي در دوره    

هـا بـه نـوعي بـه آميختگـي          مربوط به پيش از اسالم بود؛ يعني پردازندگان اين داسـتان          
ي و دكتـر    هاي ديني و ملي روي آوردند كه برخي محققين از جمله دكتـر يـاحق              جريان

  كننــد ملــي و دينــي يــاد مــيعناصــرآيــدنلو از آن بــه انطبــاق يــا تلفيــق يــا اخــتالط 
هـاي دينـي و ملـي داليـل         تطبيق داسـتان  ). 18: 1387،   و آيدنلو  123 :1388 ،ياحقي(

دهندة عالقه و احترام عمـوم      نشان«ها  آيدنلو معتقد است كه اين اختالط     . گوناگوني دارد 
  مذهبي خويش و كوشـش بـراي تطبيـق     - از مظاهر ملي و دينيايرانيان به هر دو دسته    

ــارن آن  ــا تق ــت     ي ــر اس ــماري ديگ ــات ش ــر تلقي ــستادگي در براب ــور اي ــه منظ ــا ب   »ه
كـه ايـن    آن  يكي  : آوردها مي دو دليل مهم براي اين انطباق      سپس ).17 :1387،  آيدنلو(

ايـن   كـه گـر ايـن   هاي بعد است و دي    ستيزي دوره اختالط ناشي از تعديل فضاي شاهنامه     
كه براي نمونـه رسـتم مـسلمان        چنانمسائل مورد پسند مردم است؛ آن     از جمله   موضوع  

  ). 30: 1387، آيدنلو(تر از رستم شاهنامه مورد نظر مردم بوده است بيش
معتقـد   دانـد و ياحقي اين تلفيق را نتيجة گزينش خاص مردم در هر عصري مـي   

ـ    «است كه    تـوان و نبايـد بـه    خويانـه را هرگـز نمـي   رماين خاصـيت انطبـاق و انعطـاف ن
اي تاكتيـك و يـا بهتـر، نـوعي          آمدگي و زبوني تفسير كرد، برعكس بايد آن را گونه          كوته

هاي الزم را براي خـود      گزيني و حفظ ويژگي    هحق ب  هپايداري فرهنگي دانست كه هموار    
  ).123 :1388، ياحقي(»محفوظ داشته است

هاي ديني در روايات ملـي بحـث را از          اين آميختگي اهللا صفا در توجيه     دكتر ذبيح 
ــة ديگــر نگريــسته ــاور اســت كــه ضــعف روحيــات ملــي باعــث ايــن   زاوي ــر ايــن ب  و ب
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از قرن ششم به بعد بر اثر دو عامل بزرگ مـذكور يعنـي نفـوذ شـديد       «هاست؛   آميختگي

فنـا و   تـدريج راه   بهزيناسالم و ضعف و انحطاط فكر ملي و تعصب نژادي، افكار حماسي    
   »هـاي مـذهبي و تـاريخي درآمـد    زوال گرفت و حماسة ملي ايـران بـه صـورت حماسـه          

چنين داليل ديگري نيـز ذيـل هفـت موضـوع ديگـر نيـز بيـان                 هم). 155 :1389 ،صفا(
هـا در   هايي مانند شداد و عوج و نظاير ايـن         دارند كه نفوذ داستان    اعتقادايشان  . كنند مي

  ).337: 1389 ،صفا( »ي فكري ايرانيان استن مبانحماسة ملي نشانة سست شد
هاي پهلـواني از    به هر روي بايد توجه داشت كه آميختگي عناصر ديني با داستان           

 شـهريارنامه  و   برزونامـه ،  نامـه سـام هايي از قبيل    موضوعات بسيار مهم در تحليل حماسه     
يابي كامالً  ريشهها، نياز به بررسي و      در اين منظومه   هاي موجود هر كدام از داستان   . است

مجزايي دارد؛ بر اساس همين ضرورت در اين مقاله داستان نبرد سام با عوج بن عنق در                 
بايد در نظر داشت كه داسـتان عـوج در اصـل از             . ه است شديابي   بررسي و ريشه   نامهسام

شود؛ ولي از رهگذر متون ديني و تفـسيري وارد          هاي سامي و حامي محسوب مي     داستان
در واقع بـه خـاطر شخـصيت حـضرت          . هاي ملي ايران شده است    س حماسه تاريخ و سپ  

هاي ايراني  ، كه كشندة عوج بود، شخصيت عوج نيز اهميت يافته و در داستان            )ع(موسي  
هـاي سـام در     اين جستار پس از بيان پيشينة تحقيق ابتدا به داستان          در. وارد شده است  

آيـد و      با جمـال مـي     نامهسامسام در   د؛ سپس داستان عوج و      شوميادب فارسي اشاراتي    
  . شود نامه آورده شده است، مبادرت مي سرانجام به ذكر داليلي كه اين داستان در سام

  قيقح تةپيشين
اي صـورت    تـاكنون تحقيـق جداگانـه      نامـه سـام دربارة حضور عوج بـن عنـق در         

هـاي آن   شهنپذيرفته است؛ اما برخي از پژوهشگران به برخي از وجوه اين داسـتان و ريـ               
اي از  ترين جستار مستقلي كه در اين زمينه نوشـته شـده، مقالـه             مهم .انداشاراتي داشته 

است كه نخـستين بـار در       » از عوج بن عنق تا گندرو ديو      «آقاي مهران افشاري با عنوان      
 نشر شد و سپس در مجموعه مقاالت ايشان         1387، زمستان   4مجلة پاژ سال اول شماره      

هاي اين  اي به برخي ريشه   در اين مقاله اشاره   . بازنشر شد » باب و رندي  عشق و ش  «با نام   
 دكتر سركاراتي نبرد عوج با سام را صورتي         ).32-25: 1391افشاري،  (داستان شده است  

 نامـه سامايشان نبرد گرشاسب با گندرو در       . داندديگر از نبرد گرشاسب با ديو گندرو مي       
  : انـد انـد و پـس از آن گفتـه   ال ديـو تطبيـق داده    را ابتدا به صـورت نبـرد سـام بـا نهنگـ            

 بـه گونـة ديگـري نيـز مـشاهده           نامهسامبازتاب افسانة جنگ گرشاسب با گندرو را در         «
 از  نامهسامكنيم و آن تقريباً تكراري است از رزم سام و نهنگال، كه ويراستار منظومة                مي
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ورده است، با اين تفـاوت كـه        ، آن را آ   )كه قبالً از آن ياد كرديم     (روي نسخة خطي ديگر     
. شودهاي عاميانه، يعني عوج بن عنق، ظاهر مي       اين بار، گندرو با غول مشهور در داستان       

ــوالي   ــن هي ــه از اي ــدرو اســت  ز آبتوصــيفي ك ــادآور وصــف گن   »ي شــده، يكــسره ي
سـاني عـوج و گنـدرو اشـاره دارد          از جمله محققاني كه به هـم      ). 30 :1376،  سركاراتي(

گرشاسب ديوي به نام كندرب را كه شبيه عوج در روايـات            «: گويدت؛ او مي  هاشم رضي اس  
ذبيح اهللا صفا هم به حضور عناصر سـامي     ). 1634: 1381رضي،  (» سامي است كشته است   

اي ديگـر كـه     در مقاله ). 337: 1389صفا،  (نامه اشاراتي دارد  هاي سام نظير عوج در داستان   
اند، به اين موضوع پرداخته شده كه اژدهاي گندرو         تهالدين گرگيج و فرزاد قايمي نوش     جالل

چنـين در ايـن مقالـه مقـاالت ديگـري             شوند؛ هم و عوج از جمله ديوهاي آبي محسوب مي       
در ). 29-50: 1392گـرگيج و قـايمي،      (اند  است كه اشارات مختصري به اين موضوع كرده       
اي خاص دربارة عـوج      اشاره نامه نوشته شده  برخي از مقاالتي كه به طور مستقل دربارة سام        

بررسـي تـأثير    «اي بـا نـام      بن عنق و گندرو مشاهده نشد؛ از جمله، وحيد روياني در مقالـه            
نامـه را از    سـرايي سـام   ، اگر چه وجوه گوناگوني از تأثيرپذيري داستان       »نامهشاهنامه بر سام  

: 1390رويـاني،  (دارنداي به داستان عوج بن عنق و گندرو ن      اند؛ اما اشاره  شاهنامه بيان كرده  
هـاي حـضور عـوج در       به جز اين موارد تحقيقات و يا مقاالت مشخـصي كـه ريـشه             ). 149
  . را بررسي كرده باشد، به چشم نيامدنامه سام

  هاي سام در متون فارسيداستان
اند كـه در منـابع      هاي سام در ادب فارسي از شهرتي بسيار برخوردار بوده         داستان

هاي كهن نثر فارسـي     يكي از كتاب  . ها اشاره شده است   ن داستان كهن فارسي دري به اي    
التـواريخ در آن اخبـار      نوشتة ابوالمؤيد بلخي است كه به گفتة نويسندة ناشـناس مجمـل           

در شاهنامة فردوسـي داسـتان      ). 2 :1389 ،التواريخ و القصص  مجمل(سام هم آمده است   
تصميم دارد كين ايرج را از سـلم و  زماني كه منوچهر . شودسام از زمان منوچهر آغاز مي    

تور بستاند، دو سپهبد با نام قارن و سام دارد و با كمك اين دو و ديگران سرانجام موفـق         
اي بـه     آورش هـم بـه گونـه        داستان زال و سرنوشت شگفت    . شودبه گرفتن كين ايرج مي    

ـ  نامـه   شـاه انگيـز     هـاي دل    حكايت سام، پدر زال مربوط است كه يكـي از داسـتان            شمار ب
رود؛ پس از بازگشت زال از البرز ماجراي ازدواجـش بـا دختـر مهـراب كـابلي پـيش                      مي
سـپارد و سـرانجام در دورة       روايي خود سيستان را به زال مي      سام در اواخر فرمان   . آيد مي

ــه مــي    ــران حمل ــه اي ــه افراســياب ب ــاني ك ــوذر، زم ــا مــي پادشــاهي ن ــد، از دني   رود كن
  ). 309 ،1 ج:1389 ،فردوسي(
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 آورده و گفته شده كه سام شاهنامهالتواريخ دربارة سام مطالبي بيش از ر مجملد

كنـد و در    جا به تور كمك مي    رود و در فتح ممالك آن     با تور فرزند فريدون به مشرق مي      
لشكركشي سلم نيز در ممالك روم كسي است كه در نهايت سلم را بـر تخـت پادشـاهي                  

گزينـد و   ايات حتي لقب قيصر را او براي سلم بر مي         از رو  نشاند و بر اساس برخي    روم مي 
: 1389،  التـواريخ و القـصص    مجمـل (مانـد بعدها اين لقب نيز در امپراطوري روم باقي مي        

يابـد و بعـدها     هاي بعد شاخ و برگ بـسيار مـي        داستان سام در متون دوره    ). 424 و   105
  . شود سروده مي»نامهسام«اي هم به نام منظومه

شد از خواجوي كرمـاني اسـت و بعـدها اثبـات شـد از               ه ابتدا تصور مي    ك نامهسام
، داسـتان   )176-159 :1386 ،محمدزاده و روياني  (سراينده يا سرايندگاني ناشناس است    

هاي بسياري آميخته شده و طـرح كلـي آن عاشـق شـدن              سام نريمان است كه با روايت     
 بـراي سـام بـه وقـوع         نامـه سـام بسياري از وقايعي كـه در       . سام بر پريدخت چيني است    

 لشگر داستان سام  در طومار هفت  . پيوندد، در ارتباط با رسيدن سام به پريدخت است         مي
، در برخـي    نامـه   سـام بـا منظومـة      اسـت و  و پريدخت در بخش پادشاهي منوچهر آمـده         

  ).147-57 :1377، لشگرهفت(هايي دارد  جزئيات، اختالف

  نامهمساداستان نبرد سام و عوج در خالصة 
گذرانـد، در   هنگامي كه سام براي يافتن پريدخت، ماجراهاي بسياري از سـر مـي            

سـام بـا لـشگريان      . رسد كه پادشاه مغرب بوده است     سفرهاي خود به سرزمين شداد مي     
 ؛شود، پسرش يعنـي   هنگامي كه شداد از نبرد با سام عاجز مي        . پردازدشداد به مبارزه مي   

تواند با سام مبارزه كند و      كه، تنها كسي كه مي    آن اين رسد و   شديد فكري به ذهنش مي    
هـاي سـام   كه دالوري شديد پسر شداد، پس از آن. او را شكست دهد، عوج بن عنق است     

فراخواند؛ ) 385: 1389نامه،سام(خواهد كه عوج را از كوه بلور      بيند، از پدر خود مي    را مي 
  .زيرا فقط او توان مبارزه با سام را خواهد داشت

 فرســـــتاده كـــــز پـــــيش كـــــوه بلـــــور 
 

همــــي عــــوج جنگــــي در آيــــد بــــه زور  
)397 :1392نامه، سام(  

عـوج  . دهد تـا آن را بـراي عـوج ببـرد          نويسد و به دست قهقهام مي     اي مي او نامه 
قهقهام . موجودي بلندقامت است و آب دريا تا زانوهايش است و سرش در ابرها قرار دارد              

عوج با دوازده هزار سپاه به يـاري        ). 455: 1389نامه،امس(بردنامة شديد را براي عوج مي     
شود؛ اما چون هنوز در   زده مي الجثه شگفت سام از ديدن اين موجود عظيم     . رودشديد مي 

ابزارهـاي بازمانـده از     فكر اين است كه معشوق خود پريدخت را نجـات دهـد، بـا جنـگ               
رونـد و  شديد به نبـرد سـام مـي     ابتدا تعدادي از پهلوانان     . نهدجمشيد قدم در ميدان مي    
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ديگـر را نـصيحت     دو پهلوان، ابتـدا هـم     . آيدسپس عوج به ميدان مي    . خورندشكست مي 
شـوند و   كنند كه طرف مقابل را از نبرد منصرف كنند؛ اما هيچ كـدام منـصرف نمـي                مي

عـوج  . كند سام انگشت شصت عوج را قطع مي       ،هنگام نبرد . دشوسرانجام مبارزه آغاز مي   
سپس بـا   . درسا به باالي بدن او هم نمي      دري بزرگ است كه تيرهاي پرتابي سام حت       به ق 

سپس سام پاي   . كوبدبندد و او را بر زمين مي      استمداد از خدا كمندي را بر پاي عوج مي        
پردازد و به سپاه خـود بـر        سام به نبرد با ديگر سپاهيان عوج مي       . كندعوج را مجروح مي   

گويد فقط مادرش يعنـي     راند و مي  اي سام نزد شديد سخن مي     هعوج از دليري  . گرددمي
 جادو به نبـرد     خاتوره، مادر عوج، هم با دوازده هزار      . تواند سام را شكست دهد    خاتوره مي 

گيري دوباره به عوج براي انتقام. كشدسام پس از نبردي دشوار خاتوره را مي. دآيسام مي 
شود پياده به مبارزه    كوبد و سام ناگزير مي    ميعوج با درخت برسر سام       .آيد نبرد سام مي  

زنـد؛  كند و با گرز چهل ضربه بر سر عوج مـي          سام با نيزه ران عوج را زخمي مي       . بپردازد
عوج، زخمي و خسته، با درختـي بـر سـر سـام             . شودهايش بر عوج كارگر نمي    ولي ضربه 

سـروش در  . روديدر اين لحظه سام از هـوش مـ  . خواهدكوبد و سام از خدا كمك مي   مي
  : گويدآن حالت به او مي

 كـــــه اي نـــــامور گـــــرد ســـــام ســـــوار
 كــــه پورعنــــق ســــخت بــــدگوهر اســــت
 نتابــــد بــــه چنگــــال او هــــيچ كــــس    
ــري     ــه پيغمبــ ــد بــ ــي بيايــ ــو موســ  چــ
ــدنژاد    ــن بــ ــوش ايــ ــن هــ ــتاند ز تــ  ســ
 بـــه زخـــم عـــصا كـــشته گـــردد لعـــين     
ــد    ــردد پليـ ــشته گـ ــدرون كـ ــصر انـ ــه مـ  بـ

 

چنـــــين اســـــت فرمـــــان پروردگـــــار    
ورد ديـــــو نـــــر اســـــتبـــــه هنگـــــام آ

بـــــه نيـــــرو كنـــــد بـــــاد را در قفـــــس
ــي   ــازد همــــ ــوج ســــ ــا عــــ داوريابــــ

ز پيكــــار موســــي دهــــد ســــر بــــه بــــاد
ز انــــــدوه او پــــــاك گــــــردد زمــــــين
ــشيد   ــر زان كـــ ــو را دردســـ ــد تـــ نبايـــ

)531 :1392نامه، سام(  

از آن سـوي،    . شـود آيد، دردهايش هم مـداوا مـي      آن كه به هوش مي     زسام پس ا  
. گريـزد  و خسته شده است، از شداد جدا شده و به مصر مـي             عوج كه از نبرد سام زخمي     

شـود؛ آن هـم زمـاني كـه سـام از             ذكر مي  نامهسامين نام عوج فقط چند بار در        اپس از   
شبيه همين گزارش، با كمي ). 597 و 574: 1389نامه،سام(راندافتخارات خود سخن مي

هفــت (ه شــده اســتنيــز آورداخـتالف در جزئيــات توصــيفات، در طومــار هفــت لــشكر  
  ). 143-57 :1377لشكر،

  هاي گوناگون با نام سامشخصيت
براي تحليل دقيق نبرد سـام و عـوج الزم اسـت شخـصيت سـام و عـوج از نظـر                      

در متون تاريخي و حماسي چهار شخـصيت بـا نـام سـام              . تاريخي جداگانه بررسي شوند   
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. فرامـرز و سـام فرزنـد      سام بن نوح، سام نياي بزرگ گرشاسب، سام نريمان          : وجود دارند 

چنين هاشم رضي از يك     گذشته از اين موارد، سام نام خاندان گرشاسب نيز هست و هم           
 :1381،  رضـي (برد كه پزشكي حـاذق بـوده اسـت        شخصيت ديگر هم به نام سام نام مي       

توان گفت پنج شخصيت و يك نام خانوادگي براي سـام           بنابر اين در مجموع مي    ). 1345
و تاريخي فارسي، عربي، اوستايي و پهلوي قابل بررسي هستند و اين            در متون اساطيري    

هاي تاريخي با نام سـام شـناخته        موارد جداي از مواردي هستند كه شايد برخي از چهره         
  .در اين ميان سام بن نوح و سام نريمان در متون تاريخي اهميتي بسزا دارند. شده باشند

از فرزنـدان نـوح بـود كـه بـسياري از            التواريخ گفته شده كه سام يكي       در مجمل 
  ). 149: 1389 ،التواريخ و القصصمجمل(قبايل از نسل او هستند

شـود، از منـابع     هاي ملي ايـران شـناخته مـي       شخصيتي كه با نام سام در داستان      
كلمة سـام در اوسـتا بـه شـكل سـام آمـده و نـام                 «. اوستايي و پهلوي گرفته شده است     

:  اما در روايات پهلوي نام دو تن از دليـران سيـستان اسـت              خانداني است و نه نام كسي؛     
... بينيم و بايد اصل آن سام باشـد        يكي پدر اثرط كه در گرشاسب نامه به صورت شم مي          

دكتــر صــفا پــس از آوردن ). 556: 1389 ،صــفا(»و ديگــر نــوادة گرشاســب و پــدر زال
هايـت چنـين نتيجـه       در منابع گوناگون پيرامـون خانـدان گرشاسـب در ن           ييهااستدالل
اند كه سام و گرشاسب و نريمان به ترتيب نام خـانوادگي، نـام و صـفت يـك تـن                     گرفته
 نظر را كه سام و نريمان و رستم همـه           برخي از محققان اين   ). 558 :1389 ،صفا(هستند

  ). 1628، 1381 ،رضي(داننداند، تا حدودي قابل تأمل مياز يك شخصيت منتزع شده
جايي در اوستا ضمن يـشت سـيزدهم پـدر       «.  نام سام آمده است    در اوستا سه بار   

گرشاسب با نام ثريته معرفي شده و گاه از سام به موجب بندهش كرشاسـپ و اوراخـش                  
از سـام   ... در اوستا اورواخشه دو برادر بودند از پسران اثرت كه پـسران سـام بـوده اسـت                 

ده كه نام بزرگ ايـن خانـدان        بيشتر به عنوان يك خاندان بزرگ و سلحشور ايراني ياد ش          
اين نـام در فارسـي سـامان        ). 1345 :1389 ،صفا (»نام فردي را در سايه قرار داده است       
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  داستان عوج در متون عبري 
اللغات آمـده اسـت كـه نـام         االرب و آنندراج و غياث    نامه نيز به نقل از منتهي     در لغت 

د و تا زمان موسي زيست و سه هـزار و پانـصد   القامت كه در منزل آدم متولد ش     مردي طويل 
هاي سامي و  داستان عوج بن عنق در اصل از داستان).  ذيل عوج1377: دهخدا(سال بزيست

تـرين متـون   شناسي اين داستان بايد به قـديمي حامي گرفته شده است؛ بنابراين براي ريشه  
كتاب در . ، مراجعه كردقدسكتاب مبازمانده از عهد كهن كه مربوط به اين اقوام است، يعني 

و در متـون    ) 334: 1380كتـاب مقـدس،     ( اين واژه به شكل عوگ تلفظ شده اسـت         مقدس
  ). 48: 1367اعلم، (شود تلفظ ميOgغربي نيز به شكل 

 عوج  كتاب مقدس اگر چه در متون عربي و فارسي عوج فرزند عنق است؛ ولي در              
مـا سـرزمين عـوگ ملـك     : د كـه در سفر تورات مثني فصل سوم گويـ  . ملك باشان است  

زيـرا كـه عـوگ ملـك        «: كنـد ايشان را فتح كرديم و سپس گزارش اين فتح را بيان مـي            
اينك بستر وي كه بستر آهنـين اسـت، آيـا در    . باشان از بقية بلند قدان به تنها باقي بود       

ــث بنــي ــون نيــسترب ــه پيمــايش ذراع  . عم ــه ذراع و عرضــش چهــار ذراع ب طــولش ن
هـاي ايـن   شود يكي از ويژگيچنان كه مالحظه مي   ). 334 :1380،  دسكتاب مق (»آدمي

عنـق يـا عنـاق در مـتن كتـاب           . پادشاه اين بوده است كه از نسل بلند قدان بوده اسـت           
وي پـسر اربـع، بـاني قريـة اربـع           . الجثه است  بلند، منظور عظيم   مقدس، به معني گردن   

زمـاني كـه كاليـب      . شـدند اميده مي عناق ن الجثه بود كه بني   او جد يك نژاد عظيم    . است
در ). 723 :1381،  محمـديان (جـا بيـرون كـرد     جبرون را متصرف شد، اين قـوم را از آن         

اَحيمن و يسعي و تَلمي پسران عناق       «: كتاب مقدس دربارة فرزندان عناق آمده است كه       
ـ  جا اشاره در اين ). 22 : اعداد، فصل سيزدهم   ،كتاب مقدس (»...جا بودند در آن  ه عـوج   اي ب

الجثه بوده، اند؛ اما گويا چون واژة عنق يا عناق به معني عظيمبوده نشده كه از فرزندان او
  . سازان ارتباط عوج با عنق چندان دور از ذهن نبوده استاز نظر اسطوره

  عوج در متون تاريخي اسالمي
 التواريخ اسـت و   يكي از متون مهم تاريخي كه داستان عوج را آورده است، مجمل           

چون قابيل هابيل را بكـشت      «متون تاريخي ديگر هم تا حدودي با آن هماهنگ هستند؛           
 و اعناقه را از او بستد و از آدم بگريخت وسوي يمن شـد و او را                 -اعناق–به جهت خواهر    

از اعناقه دو پسر آمد يكي عوج كه او را به مادر بازخوانند كه از فرزندان آدم هـيچ كـس                     
گفته شده كه طوفان نـوح تـا        ). 498 :1389،  التواريخ و القصص  ملمج(»به باالي او نبود   

در برخي منابع گفته شده كه چون نوح خواست كشتي بسازد، عـوج             . ساق پاي عوج بود   
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سرانجام نيز عوج به دليـل نافرمـاني بـه دسـت            . هم در ساخت كشتي به نوح كمك كرد       

وج رسيدند و گوينـد     از آن روي موسي و هارون نزديك ع       «كشته شد؛   ) ع(حضرت موسي 
چندان درازاي عصاش بود، و همـين       باالي موسي چهل گز بود، و به روايتي ده گز، و هم           

قدر برجست و به همه قوت عصا برگرفت و بر كعـب عـوج زد و بيفتـاد، چنـد جهـاني و                       
آمـد كـه بـه      كشته شد و چنان گويند كه عوج كوهي بركنده بود و بر سـر نهـاده و مـي                  

، خداي تعالي مرغي را بفرستاد تا آن كوه را بسفت و در گردن عـوج                لشكرگاه موسي زند  
  ). 203 و 105 :1389، التواريخ و القصصمجمل (»... افتاد

داند كه همه از  التواريخ عوج عناقه و شداد را از نسل قحطانيان يمن مي          در مجمل 
  ). 147 :1389، التواريخ و القصصمجمل(نسل سام بن نوح هستند

داند كه بر فرزندان كنعـان پادشـاهي         عوج را پادشاهي مي    »العبر« در   ابن خلدون 
پس : گويدنهد و مي  نگرش اساطيري را به كناري مي      او). 11 :1363،  ابن خلدون (كردمي

از آوارگي موسي و يارانش به رسيدن به سرزمين مقدس، هـرون از دنيـا رفـت و سـپس               
.  با عوج و قوم او را از كنعانيان كردند         و سپس آهنگ نبرد   «بحث نبرد با عوج بميان آمد؛       

اسرائيل او و فرزندانش را نيز      پهلواني سلحشور بود، بني   . او به عوج پسر عناق شهرت دارد      
  ).89 :1363 ،ابن خلدون(»منهزم ساختند

كـه كليـة يادگارهـا و       در اين « در فصل هجدهم ذيل عنوان       »مقدمه«ابن خلدون در    
داستان عـوج بـن عنـق را        » دولت در اساس و اصل آن است      آثار دولت به نسبت نيرومندي      

بناهاي عظيم را انـسان بـا كمـك تعقـل و كمـك              : او معتقد است  . شمردكامالً افسانه بر مي   
هاي عظيم را ندارند گرفتن از چرخ ايجاد كرده است و چون مردم عادي توان درك اين سازه 

هـا محـرز اسـت       كه دروغ بودن آن    در اين خصوص اخباري   «آورند؛  سازي روي مي  به افسانه 
اي است كه دربـارة عـوج       ها افسانه آورترين آن اند و شگفت  دربارة عاد و ثمود و عمالقه نوشته      
اند اسرائيل در شام با آنان جنگيده حكايت كرده و پنداشته         بن عناق مردي از عمالقه كه بني      

داشته و آن را در برابر       بر مي  چنان درازقد بود كه ماهي را با دست خويش از دريا          كه عوج آن  
و بدينسان گذشته از ناداني آنان به احوال بشر جهل خود را به . كرده استخورشيد بريان مي

و سپس به بررسي وضـع       ).338: 1362ابن خلدون،   (» انداحوال ستارگان نيز آشكار ساخته    
  داندپردازد و داستان عوج را غير واقعي ميستارگان و خورشيد مي

هـا  ي از فالسفه و مورخان سعي در عقالنـي جلـوه دادن ايـن گونـه داسـتان                 برخ
هـاي نخـستين    گفتـه سرشـت انـسان     مسعودي از جمله اين افراد بوده كه مي       . اندداشته

انـد؛ ابـن خلـدون شـديداً ايـن نظريـات را نيـز رد             ها قدبلنـد بـوده    چنين بوده كه انسان   
  ).329 :1362، ابن خلدون(كند مي
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  ان عوج در متون تفسيريانعكاس داست
هـاي مربـوط   دو آيه بسياري از داستان در متون تفسيري قرآن در شرح و توضيح     

رِي  وهِـي :  از سورة هود   42يكي آية   . به عوج در تفاسير اسالمي وارد شده است        تَجـ  بِهِـم 
زِلٍ  فِـي  وكَـانَ  ابنَه نُوح ونَادى كَالْجِبالِ موجٍ فِي عـا  م يـ  نَـيكَـب ا بنَـا  رعالَ متَكُـن  و  ع مـ 

در تفسير اين آيه گفته شده كه يكي از كساني كه نتوانست سوار بـر               . )42/هود(الْكَافِرِينَ
كشتي نوح شود، عوج بود؛ چون قامت او بسيار بلند بود و حتي طوفان نوح تا ساق پـاي                   

 وبعثْنَـا  إِسرَائِيلَ بنِي مِيثَاقَ للّها أَخَذَ ولَقَد:  از سورة مائده   12و ديگري در ذيل آية       .او بود 
ممِنه شَرَ اثْنَيا عدر تفسير اين آيه نيز گفته شده كه اين دوازده نقيب را    . )12/مائده(نَقِيب

عوج دستگير كرده و در آستين خود نهاد و سرانجام موسي بـراي رسـيدن بـه سـرزمين             
  .مقدس عوج را از پاي درآورد

 نيز يكسان است،    نامهسامابوالهيثم البوشنجي كه تا حدودي با       االنبياي  در قصص 
لـشكر نـزد قـوم       موسي در بيابان تيه يوشع بن نـون را بـا          : داستان بدين قرار آمده است    

ملك عمالقه مردي بود كه او را قـابوس گفتنـدي و از جملـه لـشكر او                  «عمالقه فرستاد؛   
و باالي ملك ايشان    ... ر كمر او رسيدي     عوج بن عنق بود و درازاي او چندان بود كه ابر ب           

عوج بـن عنـق او را       . و پنجاه گز بود و چون قابوس خبر آمدن موسي بشنيد بترسيد            صد
چون اين نقيبان دررفتند عـوج تمامـت ايـشان را           . مترس، من كار او را تمام كنم      : گفت  

اي : گفـت بگرفت و در آستين نهاد و پيش ملك در رفت و ايشان را از آستين بريخـت و            
  ).267 :1384، البوشنجي(»ملك از چنين كسان ضعيف چرا انديشه در دل راه بايد داد

ابوالفتوح رازي در تفسير آية نوزده سورة مائده داستان عوج و موسي را به صورت               
سر عوج در ابر بودي و از آن آب         « :كه، از جمله اين   تمفصل با روايات گوناگون آورده اس     

ن روايت مشهور ازمرگ عوج، روايت ديگري نيز آورده است كـه در              و پس از بيا    »خوردي
عـوج در زمـين بغـي و طغيـان از حـد             «: كهو آن اين  . برخي كتب بدان اشاره شده است     

ببرد، خداي تعالي سباع زمين را بر او گماشت، شيران را هـر شـيري چنـد پيلـي و هـر                      
ــا در او افتادنــد و   او را بدريدنــد و گرگــي چنــد شــتري و هــر كركــسي چنــد خــري ت

در تفسير سورآبادي هم تنهـا تفـاوت ايـن          ). 299 :1374 ،الخزاعي نيشابوري (»بخوردند
 ).89 :1365، سورآبادي(است كه موسي دوازده ارش بود 

ل گونـاگون   يـ ها را جعلي دانسته و با دال      برخي از مفسرين و مورخين اين داستان      
بن قيم در البدايه و النهايه و ابن قتيبه در ابن كثير در تفسير خويش، ا. اندآن را رد كرده   

  ). 370 :1380، محمدقاسمي(اندها را رد كردهالمعاني اين داستانتفسير روح
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د كه چـون    نكنها بيان مي  ن پس از آوردن داليلي در رد اين داستان        ابرخي محقق 

دارد بـه   و بني اسـرائيل وجـود       ) ع(ها دربارة حضرت موسي     در قرآن، بسياري از داستان    
ي مرتبط با اسرائيليات هم از اين طريق به متون قرآني راه يافته اسـت               هاتبع آن داستان  

). 371: 1380محمد قاسـمي،  (هاستو داستان غير قابل باور عوج بن عنق نيز يكي از آن           
اين كه چه داليلي باعث شده اين اسرائيليات به متـون تفـسيري و بـه تبـع آن بـه ادب                      

العرب  حضور اهل كتاب در جزيره     -1 :ل گوناگوني ذكر شده، از جمله     يدالفارسي راه يابد    
پـردازان  سرايان و افسانه   قصه -4.  كينة يهود  -3.  ضعف فرهنگي عربي   -2. پيش از اسالم  

هـا بـه متـون    ورود اين داستان). 81-31 :1379 ،دياري( حكومت اموي-5. هاو نقش آن  
: برخي از آن موارد را نام بـرد        توان به اجمال  هايي نيز داشته است كه مي      تفسيري زمينه 

 وجوه اشـتراك متـون      -3.  عظمت علمي اهل كتاب    -2.  ارتباط مسلمانان با ال كتاب     -1
  ). 106 :1379 دياري،. (كاوي مسلمانانگرايي و حس كنج اسطوره-4. يهود با قرآن كريم

 اين هوجود داشتلي كه در جامعة اسالمي ها و دالي صورت با توجه به زمينه  در هر 
هـاي  ها به كتب ديني و پس از آن هم از طريق همين متـون دينـي بـه داسـتان          داستان

  . ايراني راه يافت

   و متون تاريخي و اساطيرينامهساموجوه افتراق در روايت 
 داستان عوج آورده شده است و ريـشة         نامهسامبايد در نظر داشت كه اگر چه در         

 است؛ ولي دربارة عـوج در       نامهساميخي قبل از    ر تفسيري و تا   ها نيز در متون   اين داستان 
كه در متون پيشين وجود ندارد كـه بـه چنـد مـورد مهـم اشـاره                  است   مطالبي   نامهسام
  :شود مي

  .  گفته شده كه عوج از نسل نهنگال ديو استنامهسامدر : الف
ــد     ــوج پليـ ــه عـ ــد كـ ــت موبـ ــين گفـ  چنـ

 
ــد     ــد پديــــ ــال آمــــ ــم نهنگــــ ز تخــــ

)202 :1392نامه، سام(  

  .در متون ديگر عوج فرزند هابيل و اعناقه است كه فرزندان آدم بودند: ب
  . عوج يكي از بندگان شداد، دانسته شده استنامهسامدر باز : پ

ــخت   ــود ســ ــرب بــ ــه دادار مغــ ــركــ  گيــ
ــده ــي بنـ ــگ يكـ ــه جنـ ــد بـ ــوج باشـ  اش عـ

 

چـــو روبـــه شـــود پـــيش او نـــره شـــير      
ز دريــــــاي اخــــــضر بــــــرآرد نهنــــــگ

)385 :1392نامه، سام(  

در . گونـاگون آمـده اسـت      يدر متون ديگر دربارة ارتباط عوج و شداد مطالب        : ت 
ــوگ   ــورات ع ــوج(ت ــت   ) ع ــده اس ــي ش ــان معرف ــك باش ــدس،  (مل ــاب مق   ). 334كت

التواريخ مجمل(التواريخ شداد و عوج هر دو از نسل قحطانيان دانسته شده است            در مجمل 
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كـي از بنـدگان و پهلوانـان ملـك عمالقـه            البوشنجي عـوج را ي    ). 147 :1389 ،و القصص 
اند در هر صورت در متون ديگر شداد را شاهي دانسته         ). 267 :1384،  البوشنجي(داند مي

 و متـون نقـالي آمـده    نامـه سامرابطة خدايي و بندگي در با و عوج را هم پهلواني تنومند      
  .است

 مادر عوج

و يـا او را فرزنـد عناقـه         در متون تاريخي و تفسيري يا از مادر عوج سخن نرفتـه             
چون تفسيرالقمي، اصول كافي و بحاراالنوار گفته شده كه عناقـه      در متوني هم  . انددانسته

حق تعالي بيست انگشت    . يكي از دختران آدم بود و اول كسي بود كه در زمين بغي كرد             
ين دو داس داشت و چـون بـر زمـ          براي او آفريده بود و در هر انگشتي دو ناخن به اندازة           

در حـالي كـه در      ). 368 :1380،  محمدقاسـمي (كردنشست، يك جريب را اشغال مي     مي
متون كتاب مقدس عناق نام پادشـاهي بـوده كـه فرزنـداني داشـته و هـيچ كـدام عـوج                  

 مـادر عـوج خـاتوره نـام         نامهسامدر  ). 22 : اعداد، فصل سيزدهم   ،كتاب مقدس ( اند نبوده
 سـام بـه سـتوه       د جـايي كـه عـوج از نبـر         ا حت دارد كه جادوگري بسيار قدرتمند است و      

عـالوه بـر ايـن مـوارد      ). 508 :1392 ،نامـه سام(يدآآيد، خاتوره به كمك فرزندش مي      مي
  . جزئيات اين داستان به هيچ وجه در متون قبل از خود سابقه ندارد

  سامبا ل آميختگي داستان عوج يدال
شود ايـن اسـت     كه مطرح مي  در تحليل داستان نبرد عوج و سام يكي از سؤاالتي           

 كه چرا داستان عوج در متون حماسي ايران با داستان سام ادغام شده اسـت؛ مـثالً چـرا                  
هـاي حماسـي ايـران خلـط        هاي رستم و يا كاوه و يا ديگر چهـره         داستان عوج با داستان   

  : شودها اشاره ميترين آنلي دارد كه به برخي از مهمموضوع دالياين . نشده است

  وه شباهت عوج با گندرووج -1
 در داستان رستم و اسفنديار، رستم ضمن برشمردن افتخـارات خـود             شاهنامهدر  

  :دهدالجثه به نام كندرو را به سام نسبت ميكشتن ديوي عظيم
 ســــــتي آواي ســــــامهمانــــــا شــــــنيد

 نخــــستين بــــه طــــوس انــــدرون اژدهــــا 
ــگ    ــشكي پلنـ ــه خـ ــگ و بـ ــا نهنـ ــه دريـ  بـ
 دگـــــر كنـــــدرو ديـــــو بـــــد بـــــدگمان

ــه دريـــ  ــانش بـــدي   كـ ــا ميـ  اي چـــين تـ
ــتي   ــاهي از آب برداشـــــ ــي مـــــ  همـــــ

ــك   ــو نيـــ ــه چنـــ ــد در زمانـــ ــامنبـــ نـــ
ــا    ــد رهــ ــس نيامــ ــگ او كــ ــه از چنــ كــ
ز ســــهمش نرفتــــي ســــوي آب و ســــنگ
ــمان  ــرزمين و ســـــرش بĤســـ تـــــنش بـــ
ــانش بــــــدي  ــور زيــــ ــدن خــــ ز تابيــــ
ــتي   ــاه بگذاشــــ ــد مــــ ــر از گنبــــ ســــ

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
  147 ... نامهيابي نبرد سام با عوج بن عنق در سامريشه

  

 
 بــــه خورشــــيد مــــاهيش بريــــان شــــدي

 
ــدي  ــان بـــ ــده گريـــ ــرخ گردنـــ از او چـــ

)347: 5، ج1386فردوسي، (  

 كامالً منطبق با عوج است و بسياري از محققان هم به اين             نامهساماين توصيفات در    
 هم بـا كمـي تغييـر عينـاً در           شاهنامهاند، بايد در نظر داشت كه حتا ابيات         نكته تأكيد كرده  

  : دگوينويسد در وصف او مي مياي كه به عوج براي نمونه شديد در نامه. آمده استنامهسام
 كــــه دريــــاي چــــين تــــا ميانــــت بــــود

 
ــود     ــت بــــ ــور زيانــــ ــدن خــــ ز تابيــــ

)454 :1392نامه، سام(  

خالقي مطلق دربارة كندرو به داستان ضحاك ارجاع داده و در توضيح كنـدرو در               
همـان اژدهـاي دريـاي زره كـه گرشاسـب اورا كـشت و               در  «: گويـد داستان ضحاك مي  

؛ ولي به   )292: 10 ج :1389فردوسي،  (»دمحتمل است فردوسي آن را كُندرو خوانده باش       
نكتة مهمي كه   .  است احتمال قوي كندرو كه پيشكار ضحاك است با اين گندرو متفاوت          

دراين ابيات از نبرد رستم و اسفنديار وجود دارد اين است كه در اين ابيـات بـه كـشتن                    
  .هاي قبل وجود داردديو اشاره دارد و كشتن اژدها در بيت

 وجـود  GandarƏwa نـام  به يياژدها هم يياوستا متون در كه   الزم به ذكر است   
 را او گرشاسب و است آمده گشاده دهان و يز آب پاشنه، نيزر: صفات با اژدها نيا دارد؛
 گرشاسـب  دسـت  بـه  شـدنش  كـشته  ةنحـو  به هم يپهلو متون يبرخ در و است كشته
هـاي  ني گندرو ديدگاه   دربارة تلفظ و معا    ).12 :1379 ،ييفسا رستگار(است شده ياشارات

 درسـت  kandro كَنـدرو  گوينـد برخـي مـي    گوناگوني مطرح شده است، از جمله اين كه       
 :1380 ،شهبازي(است يكوند و كنّدو از يفيتحر كهو يا اين   ).29: 1385 ،مواليي( است
 گـر يد متـون  در اژدهـا  نيـ ا گـر يدهـاي     نـام  كنـدروق  و كندربكه  و يا اين  ) 316-324
 اعمـاق  در يگـاه  و اسـت  آسمان در گندرو هندوان گمان  به ).گندرو ليذ دهخدا،(است
 در كـه  نيـ ا بـر  عـالوه  رانيـ ا در .اسـت  يزيـ خ حاصـل  و يبـارور  فرشته يگاه وها    آب
: 1390 ،زاده يقلـ ( . اسـت  كـشته  را او گرشاسـب  و هـست  هـم  ديپل ارواح از اهاستيدر

دارهاي او را به نقـل       دكتر معين ضمن بر شمردن كردارهاي گرشاسب يكي از كر          ).355
گرشاسب ديوي را موسوم بـه كنـدرب        «: دانداز بندهشن كشتن ديوي به نام كندرب مي       

مسكنش در كـوه و دره      . گفتندپاشنه مي رسيد، او را زره   كشت كه سرش به خورشيد مي     
ش بود، از دريا ماهي گرفته با يوناش و درياي چين تا به زا  و دريا بود، درياي زره تا پاشنه      

شباهت به داستان عـوج بـن عنـق         از اين داستان كه بي    ... كردارت خورشيد بريان مي   حر
  ). 158 :2،ج1388، معين(»نامه ذكري به ميان نيامده استنيست در گرشاسب

هـاي    يهمـسان  بـه  گرنـدل  نام به يويد با وولفيب نبرد داستان در ييفسا رستگار
 الجثـه  ميعظـ  و كنـد   مـي  يزنـدگ  ايدر رد گرندل كه نيا مثالً دارد اشاره دو نيا يرفتار
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ــا و اســت ــه ني ــدل ك ــدرو و گرن ــر از گن ــظ نظ ــباهت تلف ــايي   ش ــهه ــم ب ــد ه    ... دارن
 )12ص ران،يا رياساط در اژدها(

 كه نيا. كه مالحظه شد گندرو نام اژدهايي است كه گرشاسب او را كشته است   چنان
 يتحـوالت  ليدل به گفت ديبا ،شده داده نسبت سام به شاهنامهدر   اژدها آن شدن كشته چرا
 داده نـسبت  زال و سـام  بـه  گرشاسب اعمال از ياريبس. دارد وجود رياساط ريس در كه است
 بـه احتمـال     ).309 :1386،  انيقيصـد (است اريبس اختالط نيا و بالعكس نيچن هم و شده

چنين اخـتالط در شخـصيت سـام و گرشاسـب       قوي موضوع شباهت گندرو با عوج و هم       
توان داسـتان   سازان توجيه شده كه مي    هايي بوده كه بعدها در نظر داستان      مينهيكي از ز  

: گويـد آقاي مهران افشاري نيز در اين باره مـي        .هاي سام قرار داد   عوج را در بطن داستان    
نامه هاي گندروديو و عوج بن عنق باعث آن شده است كه سرايندة سام گونه شباهت اين«

هاي اسالمي راجع به عوج آشنا بوده است و از سـويي ديگـر              كه مسلمان بوده و با روايت     
دانسته كه گرشاسب يا همان سام، ديوي را با مشخصات عوج كشته اسـت، بـه جـاي       مي

  ). 30: 1391افشاري، (»گندروديو، عوج بن عنق را در داستان ذكر كند

 منوچهر در متون تاريخي زماني موسي وهم -2

زماني  ه در متون تاريخي و حماسي ايران وجود دارد، هم         يكي از موضوعات بسيار مهمي ك     
زمـاني  از جملة اين موارد اشارات متعدد به هـم        . برخي از پيامبران الهي با برخي از پادشاهان است        

تـاريخ طبـري،    : چـون در بسياري از متون تـاريخي هـم       . است) ع(شاه با حضرت موسي      رمنوچه
زماني موسي  به هم ...  گرديزي، آفرينش و تاريخ مقدسي و        االخبارالملل و نحل، تاريخ بلعمي، زين     

بـه تبـع ايـن متـون تـاريخي ايـن            ). 278: 1386صديقيان،  (با منوچهر شاه اشاره شده است     ) ع(
نامـه از   بـراي نمونـه در همـايون      . هاي تاريخي و حماسي نيز وارد شده اسـت        اختالط در منظومه  

  : هر شاه است، چنين آمده استحكيم زجاجي هنگامي كه سخن از پادشاهي منوچ
 روان گـــــــشت موســـــــاي پيغمبـــــــري

 
ــامري    ــر ســـ ــد گهـــ ــام او بـــ ــه ايـــ بـــ

)978: 1383زجاجي، (  

زماني  فردوسي نيز در داستان منوچهر به هم       شاهنامههاي  در برخي از دستنويس   
شاه اشاره شده است؛ آقاي خالقي مطلق اين بيت را در پاورقي داستان              رموسي با منوچه  

  :اند نقل كردهشاه رمنوچه
ــان داوري  ــود در جهـــ ــو شـــ ــون نـــ  كنـــ

  

ــري      ــه پيغمبــ ــد بــ ــي بيايــ ــو موســ چــ
 

دارد، مـتن بنـداري     خودةاند كه بنداري هم اين مطالب را در ترجم و اشاره كرده  
. و ستجدد عن قليل نبوة فيبعث اهللا عزوجلّ موسي نبياً بناحية المغرب           «: بدين قرار است  

  .)281 :1، ج1386 ،فردوسي(»اعتهفصدقه و آمن به و ال تحيدن عن ط
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سرايان زماني موسي با منوچهر براي مورخان و داستان       شود، هم كه ديده مي  چنان

 هـم بـه ايـن امـر تأكيـد شـده             نامـه سـام كـه در    گذشته امري بديهي بوده است؛ چنـان      
حال بايـد در نظـر گرفـت كـه سـام در متـون حماسـي و                   .)202 :1392نامه،  سام(است

شـود و عـوج هـم       ي يكي از پهلوانان بزرگ و برجستة منوچهر محسوب مـي          تاريخي ايران 
سـاز  زماني زمينـه  است؛ همين هم  ) ع(يكي از پهلوانان بزرگ و دشمنان قدرتمند موسي         

 بـه   نامهسامهاي بعد شده كه در      ها پيرامون عوج و سام در متون دوره        بسياري از داستان  
 عوج نامهسامتا جايي كه شداد در . اده استرا نشان د خود يافته تكاملشكلي حماسي و 

  :كند كه با منوچهر هم بجنگدرا مأمور مي
 فرســــتاده تــــا عــــوج آيــــد بــــه جنــــگ

 
ــگ    ــوچهر تنــ ــر منــ ــد بــ ــان را كنــ جهــ

)447 :1392نامه، سام(  

 آسيب ديدن از ناحية پا -3

يكي از موارد قابل بررسي در شخصيت گندرو و عوج بحـث آسـيب ديـدن از پـا                   
. از اين منظر اين دوشخصيت با آشيل قابل مقايـسه هـستند  . و شخصيت است  براي هر د  

 كرشاسب نيز   ازا بودن پاي گندرو و آشيل را هم هاشم رضي اشاره كرده است؛ حت             آسيب
مانند آشيل پس از كشتن گندرو كه قاتل برادرش هم هست، او را بر ارابـه بـسته و دور                    

ستان عوج در متون تفسيري و تاريخي هم        در دا ). 1607 :1381 ،رضي. (گرداندشهر مي 
 نيـز   نامـه سامدر  . اندازدكوبد و او را از پاي مي      با عصا بر پاي عوج مي     ) ع(حضرت موسي   

كنـد و از ميـدان      زند، اورا زخمـي مـي     اي كه بر پاي عوج مي     اشاره شده كه سام با ضربه     
؛ ولـي انعكـاس      نيامـده اسـت    نامهسامكشته شدن عوج در      اگر چه . دهدجنگ فراري مي  

اي كـه  شود و عوج با صدمهمرگ عوج در نحوة مبارزة سام با مادر عوج مجدداً نمايان مي   
  بعـد سـرش را     وسام ابتدا پاي خـاتوره را       . اندازدرا از پاي مي    د او نزبه پاي مادر عوج مي    

اين موضوع شبيه به خوان هفتم رستم است كه رستم ابتـدا پـاي ديـو سـپيد را                   . برد  مي
  . كشداو را ميسپس كند و ميقطع 

 اهميت عدد دوازده -4

 عوج، دوازده هزار مرد جنگي دارد و بارها هم به ايـن موضـوع اشـاره                 نامهسامدر  
چنين زماني كه خاتوره براي كمـك بـه فرزنـدش           هم). 467 :1392 ،نامهسام(شده است 

اين كه  ). 503 :1392 ،نامهسام(آيد، دوازده هزار جادو همراه اوست     عوج، به نبرد سام مي    
در ذيـل   . دوازده در اين داستان نقش اساسي دارد ريشه در منابع دينـي و تـاريخي دارد               

 وبعثْنَا: گفته شده كه نقيبان موسي كه با او بودند دوازده تن بودند             از سورة مائده   12آية  
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ممِنه شَرَ اثْنَيا عدر تفسير داسـتان عـوج       ؛ و در واقع اين آيه يكي از آياتي است كه          نَقِيب 
  . آورده شده است

در تفسير سورآبادي بر روي عدد دوازده تأكيـد شـده و گفتـه شـده كـه موسـي                    
شد و عـصا    دوازده ارش بود و عصايش هم دوازده ارش و دوازده ارش هم بر آسمان بلند                

 ).89 :1365سورآبادي، (بر كعب عوج زد

 كشندة عوج) ع(حضرت موسي  -5

عـوج را   ) ع( ديني صـريحاً اشـاره شـده كـه حـضرت موسـي               در متون تاريخي و   
كند؛ اما صريحاً اشاره شده كه  نيز عوج در پايان نبرد با سام فرار مي         نامهسامدر  . كشد مي

  :بعدها موسي او را خواهد كشت
ــشت  ــر او را بكـــ ــي پيغمبـــ ــه موســـ  كـــ

 
همـــــه روزگـــــارش از او شـــــد درشـــــت 

)202 :1392نامه، سام(  

 هاي ايراني ح در داستانو سام بن نو عوج -6

ل مهم در آميختگي دو داستان عوج با سام اين است كـه در متـون                يكي از مساي  
-در مجمل .  شده است  هاي ملي ايران اشاراتي    به حضور عوج در داستان     نامهسامپيش از   

التواريخ و القصص گفته شده كه عوج بن عناقه يكي از مبارزاني بوده كه طهمـورث بـا او        
چنين حضور سام بن نوح در      هم). 89: 1389 ،التواريخ و القصص  مجمل(ته است نبرد داش 

كه جمشيد را بطن تاريخ اساطيري ايران از جهت ديگر نيز مورد توجه است، از جمله اين
: 1389 ،التـواريخ و القـصص    مجمـل (اند بن نوح دانسته   در برخي از منابع از نبيرگان سام      

هـاي   داسـتان  با سام بن نوح هـم چنـدان در اخـتالط          نامي سام نريمان    شايد هم ). 186
  . ايراني و سامي از نظر سازندگان داستان دور از ذهن نبوده باشد
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  گيرينتيجه
سـام  .  اسـت  نامـه سـام هـاي مهـم      از بخـش   نامهسامنبرد سام با عوج بن عنق در        

اسـت و   هايش ذكر شده    پهلواني ايراني است كه در متون كهن اوستايي و پهلوي داستان          
تاريخي وكهن و يا متون تفسيري بـه دسـت حـضرت            متون  عوج شخصيتي است كه در      

داستان با هم تلفيق شده و يك داستان         اين كه چرا اين دو    . كشته شده است  ) ع(موسي  
گـردد كـه دوسـت      اي در فرهنـگ ايرانـي بـاز مـي         مجزا به وجود آورده است، به انديشه      

ن از اين جريان بـا      ميخته شود؛ برخي از محققا     هم آ  هاي ديني و ملي با    اند داستان  داشته
اين كه چرا داستان عوج در بخش داسـتان سـام           . اندنام برده » انطباق«و يا   » تلفيق«نام  

سام پهلـوان دورة منـوچهر اسـت و عـوج را هـم              : كهآمده است داليلي دارد از جمله اين      
. انـد عصر دانـسته  همرا) ع(حضرت موسي كشته است و در متون كهن منوچهر و موسي            

دهند كـه ايـن ديـو در        كه كشته شدن ديوي به نام گندرو را به سام نسبت مي           ديگر اين 
  . نحوة كشته شدنش شبيه عوج است حتا ظاهر و
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  منابعفهرست 
 .نشر دوستان :، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، چاپ چهارم، تهران)1382 (،قرآن كريم -

همداني، ويليـام   خان  ، ترجمة فاضل    )1380(،  )دعهد عتيق و عهد جدي    (كتاب مقدس  -
 . چاپ اول، انتشارات اساطير:ن، تهرانتگلن و هنري مر

 . مركز نشر ميراث مكتوب:، تهراننامهرستم، )1387(: آيدنلو، سجاد -
 محمـد پـروين     ة، ترجمـ  )ج2(مقدمـه ،  )1362(: ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلـدون      -

  .  فرهنگي، چاپ اولانتشارات علمي و :گنابادي، تهران
مركـز نـشر     :، تهـران  فرهنگ اعالم كتـاب مقـدس     ،  )1367(: الديناعلم، اميرجالل  -

 . 34-25، صصدانشگاهي، چاپ اول

 عـشق و شـباب و       ،از عوج بن عنق تـا گنـدرو ديـو         ،  )1391: (افشاري، مهـران   -
، )انها، نقدها و نظرها دربـارة ادبيـات فارسـي و فرهنـگ ايـر              جستارها، يادداشت (رندي
  .نگار ، چاپ اولنشر به :تهران

ترجمـه محمـد بـن       ،االنبيـاء قصص،  )1384(): نابي(البوشنجي، ابوالحسن ابن الهيثم    -
اسعد بن عبداهللا الحنفي التستري، تـصحيح و تحقيـق دكتـر سـيد عبـاس محمـد زاده،                   

  . دانشگاه فردوسي مشهد، چاپ اول
الجنان و روح  روض،)1374(: حمدالخزاعي نيشابوري، حسين بن علي بن محمد بن ا -

، مصححان دكتر محمد جعفر يـاحقي، دكتـر محمـد مهـدي      الجنان في تفسيرالقرآن  
هـاي اسـالمي آسـتان      بنيـاد پـژوهش    :مشهد)6ج(ناصح، ويراستار محمد حسن خزاعي،      

 . قدس رضوي، چاپ اول

  .، دانشگاه تهراننامهلغت، )1377(: دهخدا، علي اكبر -
، پژوهشي در باب اسـرائيليات در تفاسـير قـرآن         ،  )1379(: دياري، محمد تقـي    -

 . چاپ اول  دفتر پژوهش و نشر سهروردي،:تهران

 انتـشارات طـوس،     :، تهـران  اژدها در اساطير ايران   ،  )1379(: رستگار فسايي، منصور   -
 .چاپ اول

، )عصر اوستايي تا پايان دورة ساساني     (دانشنامة ايران باستان  ،  )1381(: رضي، هاشم  -
   . انتشارات سخن چاپ اول:تهران

 پژوهـشنامة زبـان و     نامه،بررسي تأثير شاهنامه بر سام    ،  )1390(: روياني، وحيد  -
 . 137-164، صص 18، سال پنجم، ش دوم، پياپي )گوهر گويا(ادب فارسي

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
  153 ... نامهيابي نبرد سام با عوج بن عنق در سامريشه

  

 
ــايون، )1383(: زجــاجي - ــههم ــد دوم: نيمــة دوم(نام ــا، )مجل ــصحيح علــي پيرني ، ت

  . ارسي، تهران، چاپ اولفرهنگستان زبان و ادب ف
مركز پژوهشي ميراث مكتوب، چـاپ       :، تصحيح وحيد روياني، تهران    )1392(: نامهسام -

 . اول

هـاي  بازشناسي بقاياي افسانة گرشاسب در منظومه     ،  )1376: (سركاراتي، بهمـن   -
 .38-5، صص 10اره م، شنامة فرهنگستان، حماسي ايران

برگرفتـه از تفـسي     (قصص قرآن مجيـد   ،  )1365(: سورآبادي، ابوبكر عتيق نيشابوري    -
 .  انتشارات خوارزمي، چاپ دوم:، به اهتمام يحيي مهدوي، تهران)سورآبادي

 ،شـاهنامه  در شده ادي يهانام يبرخ ةدربار يمالحظات،  )1380(: ش.شهبازي، ع  -
 .324-316، صص50شناسي، شماره ايران

بـه روايـت    (ماسـي ايـران   ح-فرهنگ اساطيري ،  )1386(: دختصديقيان، مهين  -
 پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات          :جلد اول، پشداديان، تهران   ) منابع بعد از اسالم   
  .فرهنگي، چاپ دوم

 . اميركبير، چاپ نهم:، تهرانسرايي در ايرانحماسه، )1389(: اهللاصفا، ذبيح -

-يـره ، تصحيح جـالل خـالقي مطلـق، مركـز دا        شاهنامه،  )1386(: فردوسي، ابوالقاسم  -
 .تهران، چاپ اول)1ج(، ) هاي ايراني واسالميمركز پژوهش(المعارف بزرگ اسالمي

 :، تهـران )بر پاية متون پهلـوي (فرهنگ اساطير ايراني ،  )1387(: زاده، خـسرو  قلي -
 .شركت مطالعات نشر كتاب پارسه

هاي انساني و   بررسي پيوند ميان جنبه   ،  )1392: (قايمي فـرزاد  /الدينگرگيج، جالل  -
جـستارهاي  فراطبيعي اژدهاي گندرو بر مبناي ارتباط اين اژدها با اسـطورة آب،             

  . 29-50، صص 181ادبي، ش 
الـشعرا بهـار، بـه اهتمـام محمـد          ، تصحيح ملـك   )1389(: التواريخ و القصص  مجمل -

 .انتشارات اساطير، چاپ اول :رمضاني، تهران

هـا انبيـاء در      بر داسـتان   اسرائيليات و تأثير آن   ،  )1380(: محمد قاسمي، حميد   -
  . چاپ اول،  سروش:تهران، تفاسير قرآن

 مجلـه   ،»نامـه از كيـست؟    سـام  «،)1386(: محمدزاده، سيد عباس و روياني، وحيد      -
  . 176-159، صص 158دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد، ش 

عليايي، ، مترجمين آليس المعارف كتاب مقدسةداير، )1381(...: محمديان، بهرام و  -
 . انتشارات سرخدار :مريم قبادي، كيانوش اخوين، بهرام محمديان، تهران
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، به كوشـش مهـدخت معـين،        )2ج(مزديسنا و ادب فارسي   ،  )1388(: معين، محمد  -
 . انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم

 در خـاص  نام كي رامونيپ يقيتحق ندرو؟كُ اي كندرو«،  )1385(: مواليي، چنگيز  -
 .35-26، صص29نامه فرهنگستان، ش  ،»يردوسف شاهنامه

 از كيومرث تـا بهمـن، تـصحيح         )طومار جامع نقاالن  (رلشگهفت،  )1377(: لشگرهفت -
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ  :مهدي مدايني و مهران افشاري، تهران

 . اول

 . تشارات سخنان :، تهراناز پاژ تا دروازة رزان، )1388(: ياحقي، محمد جعفر -
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