
ي بوستان ادب دانشگاه شيراز مجله
11، پياپي 1391ي اول، بهار سال چهارم، شماره

و انساني سابق مجله( )ي علوم اجتماعي

و زال/ سام و پسر: رستم/ سهراب  نبرد پدر

∗دكتر مصطفي صديقي

 دانشگاه هرمزگان
 چكيده

و روان از روزگار كهن مطرح بوده است؛ اما تبيين دقي و روشپيوند ادبيات منـدق

هايي اديپ يكي از نظريه عقده. هاي زيگموند فرويد، شكل گرفت آن بعد از نظريه

و پدركشـي، طـرح  مهم فرويد است كه در اين نظريه گرايش كودك پسر به مـادر

و سهراب را از اين چشم. شده است انـداز، در سـطحي پژوهش حاضر، نبرد رستم

و استدالل ميها متفاوت بر اساس مستندات از. دهد نشان زال به دليل طـرد شـدن

هم)پدر(سوي سام  و عدم ي اديـپ خـود فـايق هويتي با او، بر عقـده، غياب پدر

و در زندگي خـود بـامي) معشوق-مادر(ستني با سيمرغسنيامده، پيوندي ناگ يابد

و كامل ندارد رودابه، رابطه از منظر پدركشي هم، چون سام از جاودانان. اي طبيعي

ميي شخصيتي ديگر از داستان با استحالها است اليه و در نبرد رستم ها، رخ نمايد

مي) سهراب(= با سام) رستم(= وسهراب در حقيقت ستيز زال  .دهد روي

.ي اديپ، زال، سام، رستم، سهراب، سيمرغ، شاهنامه عقده: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

 عقده اديپ.1.1
د و روان از و ستدها نگريسته شده، اما مطالعهادبيات و يرباز در قلمرويي از داد ي دقيـق

آن گسترده و پژوهش ها بعد از نظريهي ميان يكـي. فرويد، صورت پذيرفته اسـت هاي ها
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و هاي جنجالي فرويد، عقده از نظريه ي اديـپ اسـت كـه وي معتقـد اسـت ايـن عقـده
.كند چگونگي آن، سرنوشت فرد را تعيين مي

ن« و اصلي رواني اديپ، هسته ظر فرويد عقدهبه و ايـن كـه مـاي مهم پريشي است
و اين كه آيـا) شخصيت(ي اديپ خود را حل كنيم، بر چگونگي تحول چگونه عقده ما

مي نسبتا بهنجار باشيم يا روان صـرفاً«و) 124: 1385برگـر،(».گذارد پريش شويم، تاثير
ب اي مانند ساير عقده عقده لكه ساختار مناسباتي است كه ما از رهگـذر آن، بـه ها نيست؛

و زناني كه هستيم، تبديل مي )215: 1368ايلگتون،(».شويم مردان
و راه اين عقده ويژه آني پسران است ي هـا مرحلـه هاي عبور از آن در واقــع براي

و بلوغ نيز محسوب مي مي شود؛ مرحله گذار .رسد اي كه كودك پسر به شناخت از خود
وي ورود كـودك پسـر بـه دنيـاي بـزرگي اديـپ را دروازه فرويد عقده« ســـالي

پي. داند واقعيت مي و با نقشمي در اين مرحله، كودك پسر به جنسيت هـاي مردانـه، برد
آن آشنا مي مي شود كه : 1382وبسـتر،(».كنـد ناميم، تقويـت مـي چه را نظام مردساالرانه

148(
و تمدن را و رنج محصول خودداريفرويد فرهنگ و هاي حاصل از آن مـي ها دانـد

را هاي اوليه گيري هسته در بحث توتمسيم، شكل و مناسـك آيينـي ي جامعـه، خـانواده
.داند برآمده از اين موضوع، مي

ي به نظر گرويتـان عقـده .....ي اديپ، محور كل ادبيات است گويد عقدهمي.... برنز«
مياديپ، سنگ بناي كل فرهنگ به )126: 1385برگر،(».شناسيم معنايي است كه ما

هـاي تـوتمي توضـيحي بـاور اي بـر پايـهي اديپ را از لحاظ اسـطوره فرويد عقده
ي خـود داشــته، هـا را در سـيطرهي كامجويي كه پدر همه دهد كه پسران به دليل اين مي

مي عليه او شورش مي و او را انـد،ي كه به او داشـته كشند؛ اما از سويي به دليل مهر كنند
از تصاحب مادر صرف نظر كـرده، بـه يـاد قربـاني كـردن پـدر، مناسـكي آيينـي برپــا 

.داشتند مي
آن پسران از پدر كه به شدت در برابر قدرت« و تمايالت جنسـي هـا مخالفـت طلبي

و بـه انـد، ولـي در همـان حـال، او را دوسـت مـي ورزيده است، متنفر بوده مي داشـتند
مي ديــده آن نگريستهي تحسين به وي و بعـد از ي كـه كينـه اند پس از نابود سـاختن او

و تشبه به او را محقق ساخته اند، قاعدتا به ابـراز احساسـات مهرآميـز خود را فرونشانده
)196: 1351فرويد،(».اند حاكي از محبتي افراطي، پرداخته
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ر شناسي خود، عقده هاي روان فرويد در تحليل هاي آغازين زندگيا در سالي اديپ

در وي معتقد است رويدادهاي نخستين سال. كند كودك مطرح مي هاي زنـدگي كـودك،
(العاده دارند تمام مراحل بعدي عمرش، اهميتي فوق او بر اين بـاور)51: 1386فرويد،.

مي هاي اوليه است كه ميل از همان سال ميـل«گيرد؛ البته از نظـر فرويـدي كودكي شكل
)115: 1388اسنودان،(».شودي تناسلي مربوط نمي جنسي دوران كودكي، تنها به منطقه

گيرد، وجهي عاطفي اين احساس كه در حدود چهار پنج سالگي در پسران شكل مي
از مساله«. دارد ي اصلي براي كودك اين است كه او عشقي پنهـان بـه مـادرش دارد كـه

)134ان،هم(».تواند اظهار كند ترس پدر، نمي
راي ماست شايد كه نخستين تكانه اين سرنوشت همه«گويد فرويد مي ي جنسـيمان

و اولين خواسته و اولين نفرت مـان را متوجـه پـدرمان كارانـهي جنايـت متوجه مادرمان
اميال وافر جنسـي اكثــرا مـاهيتي منحصـرا شـهواني«زيرا)44: 1388ايستوپ،(».كنيم

گـري، نشـاتي ويران هايي از غريزهي شهوت با بخش از غريزهندارند؛ بلكه از تركيبي 
)50: 1386فرويد،(».اند گرفته

و حرمت مي خورد زيـرا بـا واكـنش اين ميل چون به والدين است به طبع مهر منع
.گردد تند آنان روبرو مي

مي« را داند هدف جنسي پسر خود است، او را تهديد مـي مادر كه كنـد كـه پـدر، او
مي. كندمياخته  و هـدف جنســي خـود را بـه اين موضوع باعث شود كـودك بترسـد

)55-54همان،(».شخص ديگري از جنس مخالف در خارج از خانواده، معطوف سازد
و به بيرون از و خود را از اين ميل ممنوع، رها سازد پسربچه بايد همانندسازي كند

.خانواده توجه كند
مي عقده« ميشوي اديپ معموال حل نگرانـي از اختگـي .... آيـدد يا تحت سلطه در

و عشـق خـود بـه باعث مي شود كه پسران با مردانگي پدران، احسـاس يگـانگي كننـد
ي خـانواده، سپس اين مردانگي به عشـق در بيرون از محـــدوده. مادرانشان را رد كنند

و به زنان ديگر معطوف مي )125: 1385برگر،(».شود هدايت
و بالندگي مـي كودك سران او جام با سركوب اميال خود، به رشد و ناخودآگـاه رسـد

(گيرد شكل مي اي مـن همچنـين در ايـن همانندسـازي بـه گونـه) 102: 1388كليگـز،.
.يابد اخالقي كودك، تكوين مي

ي فرويد، تكوين اين من آرماني ممكن به عقـيده. اين ابر من، آگاهي اخالقي است«
كه نمي گـذار بـه فراينـدي كـه امكـان.ي اديپـي ســركوب گـردد عقـده شود مگر اين
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آن اخالقيات را فراهم مي و مادر يعني تقليد از و ايـن آورد، بسته به تشبه به پدر هاسـت
و والدين است )89: 1382غياثي،(».امر تطبيق من با من

و مـادر، مالينوفسـك در كنار نگاه روان ي از شناسانه به موضوع درگيري پسر بـا پـدر
:شناسي معتقد است ديد جامعه

مي« را كند، همه هراسي كه زن از نارضايتي شوهرش احساس ي اين عوامل والـدين
و پسر بـر سـر جلـب توجـه از فرزندان جدا مي و مادر سازد؛ حتي اگر رقابت ميان پدر
 وجه وجود نداشته باشـد، بـاز كه به هيچ ترين پايه كاهش يابد يا اين شخص مادر، به كم

و پسر بر سر منافع اجتمـاعي بـه گونـه در مرحله و مادر اي مشـخص،ي دوم، ميان پدر
)81: 1388مالينوفسكي،(».درگيري پيش خواهد آمد

در هويتي با او را نمي زال به دليل طردشدن در كودكي از سوي پدر، امكان هم يابـد،
آ آيد بـروز ناهنجـاريي اديپ خود فايق نمي نتيجه بر عقده ي ديگـرن را در دورههـاي

.شود زندگيش، باعث مي
مي« كند كـه كـودك پسـر بـا پـدر زماني كودك با سالمت روان از اين مرحله عبور

و كودك دختر هم با مادر خودش؛ در غير ايـن  صـورت، ايـن خودش، هم هويت بشود
، پاينـده(».سالي با مشكالت رواني بسيار زيادي رو بـه رو خواهنـد بـود افراد در بزرگ

1382 :75(
او جدا نمي) جانشين مادر(وقت از سيمرغ زال هيچ و پـري كـه سـيمرغ بـه شـود

دارد؛ بنـد نـافي كـه بريـدهي سيمرغ را تا پايان عمر، بر سر زال نگـاه مـي دهد سايه مي
.شود نمي

ي اديپ، فايق آيد ممكن است از نظر جنسـي اگر پسري نتواند با موفقيت بر عقده«
او ممكن است تصـوير ذهنـي مـادر.ن نقشي، آمادگي الزم را پيدا نكندبراي ايفاي چني

)214: 1368ايلگتون،(».ي زنان ديگر، قرار دهد خود را در جايگاهي برتر از همه
در زال همچنين با پدر به آشتي نمي رسد؛ زيرا اگر پدر در آغاز، او را طرد كرد، زال

و مدام با خواسته جواني او را ترك مي مي كند . آيد هاي او از در ستيز بر
مي« مي گويد عقده فرويد هاي رواني، در نظري بيماري تواند به عنوان هستهي اديپي

و مادر اسـت .....ي كمون به بعد از مرحله.... گرفته شود از. دل كندن از پدر پسـر بايـد
رو.و با پدر خـود از در آشـتي درآيـد .... وابستگي به مادر بكاهد انـي كسـاني بيمـاران

)88: 1388غياثي،(».خورند هستند كه در اين كار شكست مي
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و سهراب.1.2  رستم

و سهراب از چشم و توصـيف شـده اسـت؛ ستيز ميان رستم اندازهاي گوناگون، تعريف
و سهراب را بازتابي از افســانه كزازي از منظر اسطوره ي آفرينــش شناسي، نـبرد رستم

(داند مي شناسـي، گـذار االميني اين ماجرا را از ديدگاه جامعه روح) 1368 كزازي،.ك.ر.
مي از دوره .كندي مادرساالري به پدرساالري، عنوان

و گـاه، در شاهنامه، اكثريت ازدواج« و اقدام زن، بدون مشورت و انتخاب ها به ميل
و نمادي....ي همسرگزيني اين شيوه... گيرد بدون رضـايت پدر انجام مي از دوران نشانه

و سـهراب بـه رژه باستيد در تحليلي كه از داستان اسـطوره. مادرساالري است ي رسـتم
و آغـاز دوران پدرسـاالري را يـادآوري مـي كنـد؛ عمل آورده، نمادهايي از مادرساالري

بدين معني كه آمدن تهمينه را در شب به بـالين رستــم، نمـودي از دوران مادرسـاالري 
و اين مي سه داند از وجـوي پـدر مـي راب چون بزرگ شـد، بـه جسـت كه رود، نمـادي

)801: 1374االميني، روح(».گرفتن دوران پدرساالري است شكل
و محمد مخــتاري نيـز مطـرح كـرده (انـد اين موضوع را جالل خالقي مطلق .ك.ر.

)224: 1368و مختاري،63: 1372خالقي مطلق،
) افراسـياب(داند كه از سوي اهريمنميانطاهري مباركه، تهمينه را يكي از جادوان

(ي نابودي رستم را بر عهده دارد وظيفه )78: 1379طاهري مباركه،.ك.ر.
ــل و رحمــدل معتقــد اســت ايــن داســتان در بســتري از تقاب ــه اســت هــاي دوگان

و نسل اهـورامزدا شكني باور ريشه سـاخت دار مبـتني بر ممنوعيت ازدواج نسل اهريمن
و پسركشي نيز به دنبال دارد، مانند برادركشيكه مـسايلي  -53: 1385رحمـدل،(».هـا ها

55(
: شناسي نيـز ايـن حادثـه در نگـاه مسـعود توفـان، چنـين آمـده اسـت از منظر زبان

مي« و پسركشي را و پسـر–ي پدر هاي دوگانه توان همچون گرايش پدركشي –مـــتن
».شـوند داد كيهـاني، منحـل مـي– گفتار ديد كه هر دو در چارچوب همـان مـرگ پيش

)278: 1385توفان،(
ي پـدري يـا شناسي، مخــتاري بـه نقـل از دكتـر صـناعي آن را عقـده از نظر روان

مي عـقده مي)پسر(يكي«: خواندي رستم و ديگري، بر نظام پدري اگرچـه) پـدر(شورد
و سرانج ام بـه خـاطرش خود از نظام خويش برآشفـته است، در نهايت آن را پذيراست

فردوسـي«دكتـر محمـود صـناعي در ..... كند هر نوخواهي، حتي پسر خود را قرباني مي
هاي بزرگ رواني آدمي، حسـادت نسـل پيـر بـه ديگر از گره: نويسدمي» استـاد تراژدي
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وي رسـتم خوانـده چيزي كـه مـن عقـده. نسل جوان است ام، موضـوع داسـتان رسـتم
)259-258: 1368مختاري،(».ي رواني نيستهسهراب، چيزي جز بيان اين عقد

و پسركشي در ايران پرداخته (اند برخي نيز به داليل پدركشي در يونان ذبـيح.ك.ر.
)1387نياعمران، 

و سهراب، مقايسه شـده اسـت در مقاله و فرزندش با رستم اي، داستان ابراهيم ادهم
ميكه در آن داستان، گويي ابراهيم ادهم نيسـت كه فرزنـ كه دش را كشد؛ بلكه خداست

(كشد چرا كـه ابراهـــيم ادهـم بـا خـدا، يگانـه شـده اسـت فرزند ابراهيم را مي .رك.
و زال، يگانه شده چنان) 1385زاده، علي را كه رستم و اين رستم نيست كـه سـهراب اند
مي) سام(كشد؛ بلكه زال است كه سهراب مي .كشد را

مش زال كه در همه و كالت در كنار رستم اسـت در ايـن داسـتان غايـبي ماجراها،
اي ديگـر نيـز است؛ شايد همين موضوع باعث شده است كه برخي داستان را بـه گونـه 

كه روايــت كنند؛ چنان ترجمه كـرده اسـت، زال» با نو درآور«كه در روايتي از منداييان
و سهراب زخمي را درمان مي (كند از سيمرغ كمك گرفته )1384قانعي،.ك.ر.

ي اديپ در زال گيري عقده شكل.2

و رودابه.2.1  زال

بـرداو نسـبت بـه پنـاه مـي) جانشين مادر(سام، زال را طرد مي كند زال به دامن سيمرغ
و رفتن او در سايه. نيز دارد) جنسي(سيمرغ، حسي عاشقانه  -مادر(ي سيمرغ طرد زال

هم) همسر و در نتيجه عدم گيـري با او را باعث شده، علـت شـكل هويتي كه غياب پدر
او) پدر(ي اديپ در زال است؛ اما به دليل اينكه سام عقده و كشـتن از جاودانـان اسـت

ي اديـپ ميسر نيست، اين موضوع به نسل بعد منتقل مي گردد؛ يعني رستم، وارث عقده
ميي شخصيتدر اين فرايند انتقال، با استحاله. شودمي) زال(پدر شويم؛ بدين ها مواجه

مي» رستم/ زال«و» سهراب/سام«صورت كه  .گيرندشكل
و به نسل بعـد منتقـل گردد؛ اما نطفهزال به سوي پدر بازمي ي مرگ را با خود دارد

. كند مي
ميهاي عقدهبرخي نشانه يي عاشـقانه توان يافت؛ رابطـهي اديپ را در زندگي زال

و رودابه با توجه هم ناهمگون وناموفق زال هـويتي زال بـا پـدر، كـامالً آشـكار به عدم
و اثري از رودابـه نيسـت، بـه جـز است؛ همان گونه كه بعد از زادن رستم، ديگر خبري
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و معدود كه نامي از او برده مي و حتي بعد از مرگ رسـتم، زال، چند مورد محدود شود

كم«رودابه را  : خواندمي» خرد زن
ــم ــت زال اي زن ك ــدو گف ــردب ــمخ ــذردغـ ــدين بگـ ــدن بـ ناچريـ

)6:340ج،1384فردوسي،(

آورد تا خبر عشق خود را به رودابه اعالم كند، چنـدين زال وقتي بزرگان را گرد مي
ميبيت درباره ميي فرزند سخن و هدفش را فقط داشتن فرزند : داندگويد

ــد ــت آفري ز جف ــزايش ــان را ف جه
ــان ــدر جه ــت ان ــتي جف ــر نيس اگ
ز تخــم بــزرگ بــه ويــژه كــه باشــد
ــوان ــوان جـ ــوتر از پهلـ ــه نيكـ چـ

ــد ــد پدي ــي نياي ــك فزون ــه از ي ك
ــا ــدي توانـ ــانيبمانـ ــدر نهـ ي انـ

مانـد سـترگنجفـت باشـد چو بي
...كه گردد به فرزند روشن روان

)1:175ج،1384فردوسي،(

و رودابه آمدهدر چند بيت كه توصيف رابطه و رابطهي زال ي شير، از فضاي شكار
و و گور و رابطـه ...و بره يا شير اي استفاده كـرده اسـت كـه تصـرف معشـوق بـه زور
:دهدغيرعاطفي را نشان مي

نـــكه آمد به دام اندرون شيپرســـتنده گفتنـــد يـــك بـــا دگـــر رــــر
)167همان،(

ــا ــه را پورس ــه روداب ــان دان ك ــه داممچن ــاني نهادســــت هرگونــ نهــ
)187همان،(

ــگزهمي مژده دادش كـه جنگـي پلنـگ ــاه چن ــرد كوت ــان ك ــور ژي گ
)190همان،(

خرامــد مگــر پهلــوان بــا كمنــد
ــره ــردن كنگـ ــه در گـ ــد حلقـ كنـ

ــد بـــه نزديـــك ديـــوار كـــاخ بلنـ
شـــود شـــير شـــاد از شـــكار بـــره

)168همان،(
ي مشهور گيسو افكندن رودابه است براي بـاال آمـدني اين دو بيت، صحنه در ادامه

و زنانـه دارد؛ بنـابراين زال نمـي. زال توانـد آن را بپـذيرد؛ زيـرا گيسو، وجهي اروتيـك
ميمردانگي خود را در خطر مي ) رودابـه(ش انـدازد تـا بـه شـكار بيند؛ پس خود كمند

(برسد و گيسو با توانايي جنسـي پيش از اين به رابطه) منوچهر 560تا 550ك.ر. ي مو
(و توليد مثل اشاره شده است )197:1374و اسماعيلي،79: 1383فريزر،.ك.ر.
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و صيادرابطه(رودابه نيز اين موضوع را پذيرفته است؛ زيرا وقتي گيسويش)ي صيد
ميرا مي :گويدگشايد به زال

ــان ــركش مي و ب ــاز ــدو گفــت برت ــانب ــگ كي و چن ــاي ــير بگش ــر ش ب
)1:172ج،1384فردوسي،(

قادر بـه ايجـاد) چون در كودكي طرد شده است(هويتي با پدر زال به دليل عدم هم
در عين حال، انتخاب رودابه از نياي ضحاك، نوعي انتقام.ي كامل با رودابه نيسترابطه

و مي از سام .دهدشورش عليه پدر را نيز نشان
مي« آنكـه همـه ... عليه هـر قـدرتي ... كندعليه پدر خود شورش ي هـا بـه منزلـهي

)855:1358منصور،(».كندگسترش قدرت پدري هستند، سينه سپر مي
. گويد اگر سام مخالف ازدواج ما باشدزال مي

و تـن رم بپوشم كفنـــــگيا خوارـــــهمانوليكن نـه پرمايـه جـان اسـت
)1:173ج،1384فردوسي،(

ميو در جواب بزرگاني كه او را به آرامش در برابر پدر دعوت مي : گويدكنند،
ــرد ــدر آرد خ ــز ان ــه مغ ــر ب ــدر گ پ
ــم ــه خش ــان را ب ــر برگشــايد زب وگ

همانـــا ســـخن بـــر ســـخن نگـــذرد
پس از شرمش آب اندر آرم بـه چشـم

)199 همان،(

و وقتي سام به دستور منوچهر براي حمله به كابل مـي آيـد، زال بـه صـورت پنهـان
و خود را جمشيد، مي :خواندضمني، سام را ضحاك

مبـــه اره ميـــانم بـــه دو نـــيم كـــن نــــن سخــــز كابل مپيماي با
)201همان،(

 سيمرغ.2.2
يكـي. گيـرد سيمرغ براي زال طردشده از سوي پدر، دو نقش يا دو وظيفه را برعهده مي

و ديگر نقش همسر يا معشوق كه اين مسـأله  به عنوان جايگزين مادر، تحت عنوان دايه
و غياب او شـكل گرفتـه اسـت؛ بـه گونـه در اثر واپس اي كـه مـانع زدگي از طرف پدر

مي) با رودابه(گي خانوادگي زال هويتي زال با پدر شده، در زند هم . شودآشكار
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و شورش عليـه سيمرغ در زادن رستم نيز حضور دارد تا بازوي قدرت مند زال باشد

مي. دهدپدر را شكل  شايد ترسي. فرستندبعد از زادن رستم، عروسك رستم را نزد سام
.ن كردكه در زادن زال چني پنهان وجود دارد كه سام او را نابود كند؛ چنان

ي جايگزين مادر سيمرغ به عنوان دايه.2.2.1

: گويدسيمرغ به زال مي
ز دل ــه ــر دايـ ــن مهـ ــرامش مكـ ــلفـ ــو دلگس ــر ت ــرا مه ــه در دل م ك

)145همان،(
: گويدسروش در خواب به سام مي

ــي ــايد هم ــرغ ش ــر م ــه گ ــرا داي پـس ايــن پهلـواني چــه بايـد همــيت
)142همان،(

 معشوق-سيمرغ به عنوان همسر.2.2.2
ميوقتي سيمرغ به زال مي : گويدگويد بايد نزد پدرت بازگردي، زال در پاسخ

ز جفكه سيــر آمدستي همابه سيمرغ بنگر كه دستان چه گفـت تـــنا
)144همان،(

مي» جفت« زال، سيمرغ را همچنين بيتي كـه در قسـمت قبـل از زبـان. خواندخود
»كه در دل مرا مهر تو دلگسل«. سيمرغ به زال نقل شد نيز خالي از وجه عاشقانه نيست

و اسـتكمالي تصعيد غريزه، خاصه غريزه دار، نشانهي جانوران بالهمه« ي جنسـي
و به همه يعشق بوركهـارت،(».ا جـان اسـتي اين جهات، رمز مبدأ حيات يعني نفس

68:1370(
خـود را بـه»پر«هميشه همراه زال است؛ زيرا هنگام جدا شدن، اي،سيمرغ به گونه

: دهد تا هر وقت دچار مشكل شد، آن را بر آتش بسوزاندزال مي
ــ ــي پ ــر يك ــتن ب ــا خويش ــنرّاب م

ه روي آورنـد گرت هـيچ سـختي بـ
ــ ــي پ ــرافكن يك ــش ب ــر آت ــنرّب م

ــايه ــود سـ ــته بـ ــيخجسـ ــنرّفـ مـ
و و بد گفـت گـوي آورنـد ور از نيك

مـــنرّببينـــي هـــم انـــدر زمـــان فـــ
)145همان،(

و آتش، همگي وجهي جنسي دارند اي است كه اصل نرينه... آتش«: پر، پرنده، پرواز
ميبه ماده )142: 1364باشالر،(».بخشدي مادينه، شكل
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و شـايد بتـوان داراي كـاركردي مشـترك و موي رودابه را امري جنسـي پر سيمرغ
و از سويي نزديك بـه موضـوع  شـئ يادگـار، معمـوالً«: فرويـد» يادگارپرسـتي«دانست

شود؛ مثالً قسمت ديگري از بدن مثل مـو يـا پـا، در مـواردي ديگـر غيرجنسي تلقي مي
بممكن است شئ يادگار، يك شئ بي گويـد معمـوالً فرويـد مـي. اشد، مثـل لبـاس جان

ميي جنسي دوران اوليهي تجربهيادگارپرستي در نتيجه اسنودان،(».افتدي كودكي اتفاق
111:1388(

و نيز در اساطير رم (نرينه انگاشته شده استزآتش در اوستا -132: 1380كـزازي،.
اسـت كـه از سـيمرغ بريـده پر سيمرغ تا پايان نزد زال است؛ گويي بند ناف زال) 133
. شود نمي

)سام از جاودانان است(بستبن.3

و نريمان در شاهنامه، خويشكاري در شاهنامه،]سام[«: اندهاي گرشاسب را پذيرفتهسام
)222:1372حميديان،(».جانشين گرشاسب، پهلوان اوستايي، است

و ضـحاك را گونه كه گرشاسب در پايان جهان برمي همان كشـد، همـين مـي خيـزد
: چنين آورده اسـت زند اوستاي دارمستتر از ترجمه. وظيفه براي سام نيز ذكر شده است

و چنـدي بـه عنـوان) ضحاك(ماه فروردين روز خرداد سام نريمان دژدماگ« را بكشـد
)480:1383كريستين سن،(».شاه هفت كشور، بر تخت نشيند

سام را گويـد كـه بيهـوش باشـد بـدان«: گويدمي بندهشمهرداد بهار نيز به نقل از
تُرك پسري  را[هنگام كه خوار شمرد دين مزديسنان را چـون. نـوهين خواننـد]كه وي

بر]گرشاسب[ تيري بيفكند به دشت پيشانسه، او را بوشاسپ بـد]وي[به خواب رفت،
و بر او برف نشسته است؛ بدان كار كـه چـو ضـحاك. ببرده است ميان درمك فروافتاده

و وي را بزندره بهـار،(».او را ده هـزار فروهـرِ پرهيزكـاران، نگهباننـد.ا شود، او خيزد
238:1376(

و از جاودانان است؛ بنـابراين زال نمـي توانـد او را بكشـد؛ از ايـن سام، زنده است
و شـاهنامهدر. نمايدروي كشتن پدر در هيأتي ديگر، چهره مي نيـز بـه صـورت گـذرا

س در اين گزارش، چند سال از بر تخت نشستن. خن گفته شده استمبهم، از مرگ سام
و آماده نوذر نگذشته است كه خبر مرگ منوچهر به افراسياب مي ي حمله به ايـران رسد

مي. شودمي :رسددر همين گيرودار، خبر مرگ سام
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ــرد ــان بم ــام نريم ــه س ــد ك ــر ش و را زال گردــــي دخمـهمخب ه سازد

)2:14ج،1384ي،فردوس(
: گويدو افراسياب مي

ــهريار ــام رفـــت از در شـ ــر سـ دگـ
ــازدش زال زر ــي سـ ــتودان همـ سـ

همانــــا نيايــــد بــــدين كــــارزار
ــر و پ ــاي ــگ را پ ــي جن ــدارد هم ن

)همان(
:گويدو نوذر مي

ــوگواررگ ســام ســوارچنــين گفــت كــز مــ ــين سـ ــدم روان را چنـ نديـ

و بزرگ و داشتي براي اين جهان پهلوان برپا نمـي هيچ سوگواري شـود؛ بسـيار آرام
مي بي !كندسروصدا با همين چند بيت، به شكلي مبهم، ماجرا خاتمه پيدا

و خبري نيست شاهنامهاز مرگ خود زال نيز در 1.اثري

)ون رفت از بن بستبر(هاي شخصيت استحاله.4

 سهراب/سام.4.1

و پنجاه بـار در آمـده اسـت كـه آن را در پـنج دسـته، شـاهنامه نام سام حدود دويست
: بندي كردتوان تقسيم مي

.نام خود شخصيت سام است.1
و زال در جايگاه پدر، در تركيب.2 هـايي ماننـد پورسـام، فرزنـد سـام، زال سـام

و نيز يك مورد تشبيه زال :به سام، آمده است دستان سام
ــه بــاالي او و ب ــام ــدار س ــه دي و دانـبه پاكب و راي اوـــــي دل ش

)1:167ج،1384فردوسي،(
را.3 ميي نوه ابياتي كه رستم خود و نيز چند بيتي كه رستم به سام تشبيه سام داند

. شده است
ــود و خــرد ســام ســنگي ب ــه راي ب

ه جـاي تو گفتي كه سـام يلسـتي بـ

به خشم اندرون نيز جنگي بـــــود
)237همان،(

و راي و فرهنــــگ و ديدار به باال
)242همان،(
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: گويدميبه دروغ سهراب او را شناسايي نكند، در پاسخ سهراب اينكهرستم براي
ــي ــتم ن ــه رس ــخ ك ــين داد پاس مــــرم نيــــي سام نيهم از تخمهمچن

)2:223جهمان،(
البته بديهي است كه رستم از انكار نسبت خود با سام، براي فريب سهراب اسـتفاده

:كند؛ اما شايد بتوان اين پديده را خارخاري در ناخودآگاه او به شمار آورد مي
.ه استشباهت شغاد به سام در يك بيت آمد.4

ــوار ــام سـ ــدار سـ و ديـ ــاال ــه بـ شبـ شـاز او ند دودهـــاد دارامــــي
)6:324جهمان،(

و مضحكه نيست؛ زيـرا در چنـد بيـت بعـد كـه منجمـان كه البته اين بيت خالي از طنز
مي سرنوشت شومي براي اومي :گويندبينند،

ن دستگاهــدر آرد بديـــانشكستي ســـام نيـــرم تبـــاهكنـــد تخمـــه
)همان(

ي كنـد تخمـه«بـا» داري ناماز او شاد شد دوده«آميز در دو مصرع اين تناقض تهكم
مي» سام نيرم تباه .كندشباهت او را به سام، منتفي

بي: شباهت سهراب به سام.5 و كـه هركس در هركجا. نظير استاين شباهت، شگفت
بي او را مي ميبيند، به. گويد او سام استاختيار و چشماندازه شواهد گير است اي فراوان

ميكه يكي بودن يا استحاله . كندي شخصيت سام، در سهراب، به امري بديهي بدل
و دلبستگي، شبي را با تهمينه كه فريفته ميرستم بدون هيچ عالقه گذراندي اوست،

ميي بارو صبح تهمينه اين پديده شايد بـه نـوعي، گريـز از او يـا تـرك. كنددار را رها
مي. اوست : گويدرستم هنگام وداع، در حالي كه هنوز كودكي به دنيا نيامده، به تهمينه

ــر ــر پس ز اخت ــد ــه آي ــدون ك وراي
ــود ــان بـ ــام نريمـ ــاالي سـ ــه بـ بـ

ببنـــدش بـــه بـــازو نشـــان پـــدر
ــود و خــوي كريمــان ب ــردي ــه م ب

)2:176جهمان،(

ميوقتي سهراب درباره تبارش از مادر مي :گويدپرسد، تهمينه
تــــو پورگــــو پيلــــتن رســــتمي
ــود ــي نب ــه گيت چــو ســام نريمــان ب

و از نيرمــــي ز دســــتان ســــامي
ســرش را نيارســت گــردون بســود

)178همان،(
مياي به كاووگژدهم از دژ سپيد، نامه ميس و سهراب را چنين توصيف :كندنويسد
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ــان ــسعن ــت ك ــون او نديدس و بسدار چ تو گفتي كه سام سوار است

)192همان،(
ميكاووس نيز نامه و او را براي جنگ با سهراب، فرامـي اي به رستم . خوانـد نويسد

ميرستم وقتي نامه را مي : گويدخواند،
و نامــه بخوانــد تهمــتن چــو بشــنيد

ــ ــدهك ــانه مانن ــرد از مه ــام گ ي س
و زان كار خيره بماند بخنديد

ــان ــدر جه ــد ان ــد آم ــواري پدي س
)197همان،(

و ژندهرستم براي شناسايي، شبانه ميان سپاه سهراب مي را رود رزم، دايـي سـهراب،
مي مي نكشد؛ وقتي نزد كاووس باز ميگردد، سهراب را چنين :دهدشان

و ايــران نمانــد بــه كــس و بسبــه تــوران تو گويي كه سام سوار است
)211همان،(

:زواره سهراب را قبل از نبرد با رستم، چنين ديده است
و شـاخ برش چـون بـر سـام جنگـي فـراخچو سهراب را ديـد بـا يـال

)222همان،(
مي رستم وقتي در راه گرفتن نوش ميدارو، خبر مرگ سهراب را : گويدشنود،

داري نــامســوي مــادر از تخمــهنبيــــره جهانــــدار ســــام ســــوار
)244همان،(

مي/و سرانجام اين بيت كليدي كه ناخودآگاه زال كنـد؛ وقتـي در تـابوت رستم را فاش
س ميسهراب، گويي ميام را رسـتم در مقابـل/ي زالتـوان صـحنه بينند كه خفته است،

و سام با سهراب؛ سهراب را مشاهده كرد/ سام : يعني يكي شدن زال با رستم
و بگشـــاد ســـر از او مـــيخ بـــر كنـــد

ــا ــاخ ت ــه ك ــر هم ــه س ــر ب ــد س بوت ب
سـفتو است بـا يـال تو گفتي كه سام

كفــن زو جــدا كــرد پــيش پــدر
ــه ــوده ب ــر غن ــير ن ــندوق در ش ص

ز جنگ انـدر آمـد بخفـت غمي شد
)248همان،(

و بـه صـورت كه گونه ي ديگر اين روايت در تعليقات همين صفحه بدون ادات تشـبيه
: اين هماني، چنين آمده است

تهمـــتن بـــه زاري بـــه پـــيش پـــدر
ــوار ــام س ــه س ــر ك ــت بنگ ــدو گف ب

ز ر زود بـــر كـــرد ســـرز تـــابوت
سـت زار در اين تنگ تـابوت خفتـه

)247همان،(
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مي چنان و؛اصال نامي از سهراب نيست،شودكه مالحظه تنها نام سام اسـت كـه رد
مي؛شود بدل مي ي زال گـويي شـاهد رؤيـاي محقـق شـده؛شودتنها سام است كه ديده

ت .را بكشد) سام(وانسته پدر طرد شده هستيم كه سرانجام
: 1367رحيمـي،(».ناشناخته نيست،سهراب براي رستم«:گويدمصطفي رحيمي مي

و سام كه از لحظه) 218 و با تأكيد به همانندي سهراب ي حضور در ايـران،و به تفصيل
ي كاووس به رستم، در چشم رستم هنگامي كه بـه اردوي در برخورد با گژدهم، در نامه

ميتورانيا آنن و سرانجام مي رود مي،گشايندگاه كه تابوت سهراب را .ك.ر(.كنـد اشاره
مي اي جامعهنتيجه،از اين موضوعاو اما) 225-214همان، .گيردشناسانه
و ايران. سهراب طرحي دارد دگرگون كننده« كار كوچكي،به هم ريختن نظام توران

ب،با به هم ريختن اين نظام. نيست ميهمه چيز و رستم ايـن را برنمـيه هم ».تابـد ريزد
)226همان،(

آن«همچنين چـه اكنـون راست است كه در نظـام آرمـاني سـهراب، مقـام رسـتم از
مي،هست و تا حد كاووس باالتر مي،رود از؛يابدارتقا اما اين مقام را رستم به هر حـال

-چه او تـاكنون بخشـنده؛خواهد اين بخشش را بپذيرد رستم نمي.نه از خود،پسر دارد
رستم در مقابله با اين وضـع«بنابراين)227همان،(».بوده است-بخش به مفهوم قدرت

رستم قدرت را براي«زيرا) 228همان،(».يا بايد با پسر بجنگد يا از قدرت خود بگذرد
و بزرگ مي حفظ ايران و مردمي و سهراب براي نفس قـدرت داشت داد چيـزي. خواهد

ب )237همان،(».براي پسر هدف است،راي رستم وسيله استكه
و سهراب بـه اديپـوس عبدالحسين زرين كوب ضمن اشاره به شباهت داستان رستم

را با ايـن عقيـده كـه) 144:1381كوب، زرين.ك.ر(سوفوكل  و سـهراب جنـگ رسـتم
، به شـدتي پدري بدانند كه به دليل حفظ قدرت خود، پسر را از سر راه برداشتهعقده

(كندمخالفت مي )168و 120 همان،.
ميي نكته و،شـود مهمي كه در اين داستان ديده غيـاب كامـل زال در نبـرد رسـتم

و پرسـش.سهراب اسـت  ي انگيـز زال كجاسـت؟ زال هميشـه در همـه غيـاب شـگفت
. به ظاهر هيچ نقشي نـدارد،اما در اين ماجرا،ماجراها در كنار رستم يا پشت سر اوست

خوانـد چنـد اب فرامـيي كاووس كه او را براي جنگ با سـهر وقتي رستم در برابر نامه
وقتي رستم در نبرد اول با سهراب مجروح.هيچ سخني از زال نيست،كند روز تعلل مي

و وقتي رستم پهلـوي سـهراب را دريـده.راهنمايي كند است زال نيست كه او را درمان
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و رس و سهراب بازوبند گشاده تم او را شناخته، زال حضور نـدارد تـا پـر سـيمرغ است

و نيازي به نوشداروي كاووس نداشته باشد امـا زال  و او را از مرگ نجات دهد بسوزاند
آنپر سيمرغ را فقط براي رستم نگاه داشته است و در زادن او استفاده كـرده باريك؛ از

چـون رسـتم خـود؛م كمك كندخواهد در نبرد با اسفنديار با آن پر به رستبار ديگر مي
و بازوي زال است اما چنـان خـود؛پس شايد بتوان زال را طراح اين ماجرا دانست. زال

غياب،غياب زال.يابدبردي از او در اين قتل تواند نميرا پنهان كرده كه هيچ كارآگاهي 
بي،خرد است تا بازوي قدرت، رستم بيبتواند و ي نقشـه يعني؛رحمانه عمل كندباكانه

العمـل عـاطفي زال در برابـر عكـس.محقق شـود،سهراب است/رستم كه قتل سام/ زال
و سطحي استنيزي سهراب جنازه :بسيار سرد

همي گفت زال اينت كاري شـگفت
و مژگان پـر از آب كـرد همي گفت

كــه ســهراب گــرز گــران برگرفــت
ــرد ــهراب ك ــار س ز گفت ــر ــان پ زب

)2:248ج،1384فردوسي،(

: در حالي كه همين زال در مرگ سياوش
ــخود زال ــاره بش ــال رخس ــه چنگ و يالب همي ريخت خاك از بر شاخ

)3:170جهمان،(
ميرستم وقتي بر كشته ميي سهراب و و رودابـه را چـه ايستد گويد حـال جـواب زال

:بدهم
ي پـــر هنـــرهمـــان نيـــز رودابـــهنكــــوهش فــــراوان كنــــد زال زر

)2:244جهمان،(
و نقش ديگري ندارددنكنزال فقط نكوهش .ه است

؛ بسـيار ترديدبرانگيزاسـت،و سردي زال در برابر مرگ سـهراب توجهيبياين همه
مي«زيرا مدل نازك از رستم به خشم و نه خرد )31:1368ياحقّي،(».انديشلĤآيد

آب همي«درست مانند زال و مژگان پر از كه» كرد گفت يكي داستان اسـت«چون
و حتي او را نكوهش هم نمـيو هيچ خشمي بر رستم نمي» آب چشمپر  كنـد كـه گيرد

زر«رستم از آن نگران بود شايد  و خوشـي» نكوهش فراوان كند زال و ماجرا به خـوبي
!!شودتمام مي

ميوجهتفردوسي هم در اين بي آغي همراه و در و از داستان مـي شود گويـد چـون
آن؛چرا نكن و مخالفـت بـا و داد اسـت ،زيرا نه مرگ، بلكه مرگ سهراب، عـين عـدل
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بيي نشانه و پيروي از ديو ناآگاهي، اعتراض ناروا، زيـرا آن جهـان بهتـر اسـت؛ ايماني
و پير براي مرگ فرقي ندارد. است را،پس تو اگر ايمان داري،جوان فكر مرگ خـودت

و  ميبكن و تو كه و چيزي نگو بايد بـداني،پذيري مرگ سهراب داد استساكت باش
و معذور است پس بـر او خشـم مگيـر؛يعني بايد سهراب را بكشد؛كه رستم هم مأمور

:چون سهراب هم عمرش تمام شده بود
بســوزد عجــب نيســت از ســوختناگـــــر آتشـــــي گـــــاه افـــــروختن

)2:169ج،1384فردوسي،(
ميبزر تقصـير. گويند تو خودت را ناراحت نكن اين اتفاق تقدير استگان نيز به رستم

:تو نيست؛ همه رفتني هستند
كن كه جاويـد كيسـتبه گيتي نگهو گر زين جهان اين جوان رفتني اسـت

)241همان،(
ميرنـد؛ تـو گويد يكي زود، يكي دير، به هر حال همـه مـيميكاووس هم به رستم
:خودت را ناراحت نكن

ــر ــازد يكــــي ديرتــ ــذريكــــي زود ســ ــد گ ــرگ باش ــر م ــرانجام ب س
)246همان،(

و تنزه بخشيدن به اوستاين همه همراهي براي تبرئه خواهند به زيرا نمي؛ي رستم
مي؛دشواي وارد شخصيت پهلوان خدشه و مواخـذه،شود رستم شكسته ولـي سـرزنش

.شود نمي
مي« ،العـاده نيسـت ديگـر موجـودي خـارق،يابد رستمي كه در آخر منظومه تجسم

و شكسته و شنوندگان قصه از داوري نام ...اما ...مردي است برهنه داران ايران در داستان
و پـاكيزه بيـرون مـي،كشـي در مجلس سهراب در)63: 1369كيـا،(».دآيـ سـالم  حتـي

و فردوسـي مـي ... دارو خواستن رستم از كاووسي نوش مساله« نفـرت خواهـد خشـم
)87: 1375 طاهري مباركه،(».متوجه كاووس كند،خواننده را از رستم

هايي است كه رستم در رفتن به جنـگ دارد كـه بـه ظـاهر تعلل،در كنار اين مسأله
و گمانآگهي پيش و حدس مياما اين؛هاي رستم استها دهـد كـه ها همگي خبر از آن

و آگاهانه اين كار را مـي  زيـرا قـرار اسـت در ايـن،كنـد رستم حتماً سهراب را شناخته
ي كـاووس را رسـتم وقتـي نامـه. اتفـاق بيفتـد،سـهراب/رستم با سام/ميدان، تقابل زال

:كنددريافت مي



و زال/ سام پسر: رستم/ سهراب و 139 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ نبرد پدر
ــي ــن آگه ــاند از اي ــتم رس ــه رس ب

و بـه شـب چو نامه بخوان ي بـه روز
كــه بــا بــيم شــد تخــت شاهنشــهي
ــب ــاده دو ل ــتان را گش ــن داس مك

)195-2:194ج،1384فردوسي،(
مي» نشهيتخت شاه«كاووس ميخود را در خطر و بي خواهد بيند ،درنگكه رستم

مي،خود را به او برساند و به بادهولي رستم چهار روز تعلل ميكند .ودشنوشي مشغول
مي« بيخواري ديوانه آيا اين و و اين پناه جستن به ناهشياري گـاه خبري كه هيچ وار

واقعيت تلخ نيسـت؟ آيـا تـرس از هشـياري كـه خـودي از او ديده نشده، اولين ضربه
و مـي  كوشـد زيستن با واقعيت است، دليل آن نيست كه رستم فرزند خـود را شـناخت

و سـهراب شاهنامهدر هيچ كجاي؟هرچه ديرتر به ميدان نبرد بشتابد مانند داستان رستم
چنين رستم در حركت به ميدان نبرد تا اين اندازه تعلل به خرج نـداده در تنگناهايي اين

)21:1369 قريب،(».است
ميرستم مي،رودوقتي نزد كاووس و دستور بر دار كـردن كاووس بر او خشم گيرد
و گودرز پا در مياني او را مي ميميدهد و كار درست راي ايـن شـود امـا همـه كند هـا

خواهد ديرتر به ميدان نبـرد نمي يا به اين دليلكند رستم نه براي سرباز زدن از جنگ مي
و مسجل ميبرسد بلكه به عكس، رستم ماجرا را قطعي ،اي كـه كـاووس به گونه؛كند تر

و از سـوي ديگـر نزا، قاطعانه از دادن نوشدارو سر باز بزنـد از باشـد تـال نيـز حاضـر
مي،در نتيجه. كمك بگيرد،سيمرغ  بنابراين تعلـل؛پذيرداين خواسته به طور حتم انجام
. نه تقديري،ي حمايتي داردجنبه رستم

 رستم/ زال.4.2
و رستم و نقشهبازوي تواناي برنامه،زال مغز متفكر كارزارهاي رستم است . هـاي زال ها

و رستم/زال ميب/خرد اين همراهي. شوندازو هميشه در كنار هم يا پشت سر هم ظاهر
و رست و سـقوط رسـتمم در برخي آثار به ويژه در كتابو همانندي زال نگرش بر اوج

و در شاهنامه و تفصـيلراز محمد مختاي زال اسطورهاز جمشيد سپاهي ي بـه زيبـايي
كم،با ظهور زال. آمده است و حاشيه حضور سام ولي با برآمدن رستم،،شودميايرنگ

و سهراب كه غيبتي انديشيده شده دارد ،تا پايـان عمـر رسـتم،زال به جز در نبرد رستم
و هم شدبا زاد؛گام اوست همراه ميه و با مرگ رسـتم،ن رستم، زال جان زال نيـز گيرد

و آن مـاجرا را بـه فر به زندگي بازمي،رستم بعد از مرگ سهراب. ميردمي اموشـي گردد
رسـتم را بـه دنيـا،زال بـه كمـك سـيمرغ. ولي مرگ رستم، مرگ زال اسـت؛سپاردمي
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و به كمك سيمرغ مي و خود نيـز طومار زندگيش را با كشتن اسفنديار درمي،آورد پيچد
خـود،در عين حـال. بر باد خواهد رفت،ي اسفندياربر آن آگاه است كه دودمان كشنده

رساز سيمرغ كمك مي و ميگيرد تبـديل نيـروي«:كند كه اسفنديار را بكشـد تم را وادار
و فعـل ... معنوي زال به نيروي مادي رسـتم  » پـذيري اسـت سـيمرغ عامـل ايـن تبـديل

آن) 1379:104 مختاري،( و پيوستگي نام ،شـاهنامه هـا در يكي بودن اين دو شخصيت
و رديابي است قابل پي و قدرت رسـتم اولين مرحله. گيري كشـتن پيـل سـپيد،ي ظهور

. كنـد را ايجـاد مـي) بازو/رستم-خرد/زال(هاي اين تفكيك زمينه،زال است كه به نوعي
:آمده است،چاپ مسكوي شاهنامهاز1 اين ماجرا درتعليقات جلد

ز بنـــد و آمــد بــه مــردم گزنــدكـــه پيـــل ســـپيد ســـپهبد !!رهاگشــت
ج1384فردوسي،( ،1:265-266(

.:آوردسپيد را از پاي درمي رستم نوجوان با گرز، پيل
ــرش ــر س ــرز زد ب ــي گ ــتن يك ُكـه پيكـرشتهم كه خم گشـت بـاالي

)همان(
دلرستم اين كار را بدون مشورت زال انجام مي و زال اندكي مي دهد :شودگير

بگفتــا دريغـــا چنــان ژنـــده پيـــل
ــت ــل مس ــه آن پي ــا ك ــا رزمگاه بس

دريـاي نيـلكه بودي خروشان چو
به جمله همه پاك بر هـم شكسـت

)همان(
امـا«: كنـدي يـادي كـه از پيـل مـي بيتي كليدي است از زبان زال در ادامه اين بيت

را به رسـتم) زورمندي(اي انتقال نيروي بدني اين سخن به گونه».رستم از او بهتر است
مي،)متعلق به زال(خردي دهد كه از قوهنشان مي و از سويي يكـي شـدن تفكيك شود

و رستم را نيز تداعي مي مي؛كندزال و زورمندي كه حماسه را :سازدجمع خرد
ــاماگرچنـــــــد در رزم پيروزگـــــــر ــتم نـ ز وي رسـ ــه ــدي بـ وربـ

)همان(
بلبلكه نماياننده؛اين واقعه تنها كشتن يك پيل نيست« . وغ جسـمي رسـتم اسـتي

و در زمـره اي است كه او را از دنياي كودكي جـدا مـي واقعه،اين عمل قهرماني ي كنـد
)22:1349سپاهي،(».آوردمردان جنگي درمي

ديـده،بالفاصله در ماجراي كـوه سـپند) زال(و خرد) رستم(اين تفكيك زورمندي
و طراح حمله.شود مي م،زال به عنوان راهنما ي تاجر نمك بـه گويد در جامهيبه رستم
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و آن را تسخير كند و،نياي رستم،نريمان. دژ سپند وارد شود در اين منطقه كشته شـده

مي،ولي رستم به راهنمايي زال؛سام نيز نتوانسته انتقام خون پدر را بگيرد و موفق شـود
و نميخود زال حمله نمي. كنددژ را تسخير مي و برنامـه بلكه در هيأت؛جنگدكند ريـز

مي،طراح حمله پس«.شودظاهر و خـرد زال هاي رستم آغـاز مـي پهلواني،از اين شـود
ميي پشتوانه و پـود حماسـه«و) 208: 1379مختاري،(».گردد حماسه اگر چه زال تـار

مي؛است ) 213همان،(».رود اما كارها بر دست رستم
پ جالب توجه اين و نـزد زال كه درست همان موقعي كه رسـتم، يـل سـپيد را كشـته

گويي منتظر بوده تا اين انتقـال،فرستدآمده، زال بالفاصله او را براي گرفتن دژ سپند مي
:خواهي نياي خود بفرستد گاه رستم را به خون قدرت اتفاق بيفتد آن

ــد ــان را ببن ــان مي ــون نريم ــه خ ــرو تاب ــپندب ــوه س ــه ك ــا ب ــان ت زي
)266ن،هما(

وزال به تفصيل، نقشه و دژ، چگونگي ورود، ترفندها ، همـه را بـه صـورت ...ي راه
بعدها همين ترفند را كه رسـتم از زال آموختـه، بـراي نجـات. آموزدجزيي به رستم مي

و با جامهبيژن به كار مي ميبرد و بيژن را سام در اوايل. رهاندي بازرگانان به توران رود
ميعهد نوذر از  ميصحنه خارج و زال پهلوان ايران . شودشود

و پرخـون جگـربه دست انـدرون داشـت گـرز پـدر سرش گشـته پرخشـم
)2:33همان،ج(

و،ي پهلواني زالدوره و مر او كوتاه است و راهنمـا همواره در نقـش مشـاور جـع
و همچنـان؛خرد رستم است) زال(او«. شودظاهر مي پهلـواني كـه خـرد نهـاد سياسـي

مي) 213:1379 مختاري،(».است ي پهلوانـان بـه سـراغ زال د، همهشووقتي نوذر كشته
مي مي و مدد و از او كمك . خواهندروند

و درد ز گردبـــر زال رفتنـــد بـــا ســـوگ و سران پر ز خون رخان پر
)2:37ج،1384فردوسي،(

و صـاحب فّـر، زال مي و گويد بايد كسي كه از نسـل شـاهان اسـت پادشـاه شـود
 تواند پادشاه باشد نمييهركس

ــرّ ــتهم ف و گس ــوس ــر داردي ط اگ
و تخـت نزيبد برايشـان همـي تـاج

ي ايـــزديكـــه باشـــد بـــدو فـــرّه

ــر ــيار م ــردان بس و گ ــت ــپاه اس س
ه بيـــدار بخـــتبيايـــد يكـــي شـــا

ز ديهـــــيم او بخـــــردي بتابـــــد
)43همان،(
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و فـرّه زال بين فرّه و اعتقـاد دارد كـهي پهلـواني ي پادشـاهي تفـاوت قايـل اسـت
از اين روي زوطهماسب را كه از نسل فريـدون اسـت. توانند جاي همديگر بنشينند نمي

ا.گزينندبراي پادشاهي برمي شـود كـه بـه علـتز مرگ زو، گرشاسب پادشـاه مـي بعد
ميضعف او افراسياب آماده و شـود دوبـاره همگـي جمـع مـيي حمله به ايران شـوند

مي اين و سرزنش نزد زال .آيندبار با گاليه
بگفتنـــد بـــا زال چنـــدي درشـــت
پــس از ســام تــا تــو شــدي پهلــوان

كه گيتي بس آسان گرفتي به مشـت
ــن ــك روز روشـ ــوديم يـ رواننبـ

)49همان،(
ميو زال در پاسخ آن و قدم خميده استگويد من پير شدهها )همان.ك.ر.(ام

ميزال از دوره و در اول دورهي نوذر به جاي سام، پهلوان ي گرشاسب اعـالم شود
و بازنشستگي مي و اي كـه خيلـي كوتـاه اسـت مجـال بـراي په دوره.كنـد پيري لـواني

. زورآوري ندارد زيرا رستم اين وجه وجودي او را در اختيار گرفته است
ــيكنون گشت رستم چـو سـرو سـهي ــاله مهــ ــر كــ ــد براوبــ بزيبــ

)همان(
آن« ميزال حتي و درايـت گاه كه نيروي تنش كاستي و تـدبير گيرد به سبب هـوش
» هـاي كشـور بـوده اسـت ترين پشـتوانه بيان هميشه از ارزندهالعاده تا عصر لهراسخارق

آن)225:1372حميديان،( را بـه هايي دارد ضمن راهنمـايي رسـتم، او كه نگرانيزال با
مياوسپس. فرستد جنگ افراسياب مي و رسـتم را مأمور آوردن كيقباد از البرز كوه كنـد

. پذيرددر برابر زال با تواضع تمام مي
و چون باد تفتين را بــه مژگــان برفــتتهمـتن زمــ كمر بر ميان بست

ج1384فردوسي،( ،2:57(
:زال همراه اوست،كندمي در روزگار كيقباد نيز رستم وقتي براي نبرد با افراسياب حركت

ــت ــس پش ــادپ ــا كيقب ــان زال ب به يك دست آتش به يك دست بادش
)62همان،(

و از او راهنمـايي مـي سـراغ زال مـي،رستم قبل از نبـرد يـرد كـه چگونـه بـاگرود
ميباي نبردو زال شيوهافراسياب بجنگد  :گويدافراسياب را براي او باز

داريك امروز با خويشتن هوشداربــدو گفــت زال اي پســر گــوش
)64همان،(
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و خـرد او در حماسـه،ز پادشاهي كيقبادبا آغا« در.شـايان توجـه اسـت،نقش زال

و لهراسب مي،دوران كاووس، كيخسرو و خطري كه پيش زال بـه يـاري،آيدهر حادثه
ميايرانيان مي و آنان را هدايت و تعادلشتابد و مـادي جامعـه كند بخش نيروي سياسـي

)3: 1385ياحقي،(».است
مي وقتي كيكاووس قصد ميهمه،كندمازندران و نگران وي بزرگان ناراحت شـوند

مي،از اين كاررا تنها راه باز داشتن او  ميياري گرفتن از زال و به سراغ او :رونددانند
هيـــوني تكـــاور بـــر زال ســـام
ــاز ــه ب ــن گفت مگــر زالــش آرد از اي

و دادن پيــــام ببايــــد فرســــتاد
ــراز ــان فـ ــد نشـ ــر آمـ ــه بـ وگرنـ

ج1384فردوسي،( ،2:79(
آنو پيغام مي و گرنه و رستم بر پا كرديـد دهند كه بيا كاري كن كـاووس بـر،چه كه تو

:باد خواهد داد
ــاخورده ســير ــا رســتم شــير ن ــو ب ت
كنــون آن همــه بــاد شــد پــيش اوي

ــر ــير دلي ــو ش ــتي چ ــان را ببس مي
بپيچيــــد جــــان بدانــــديش اوي

)همان(
را ولـي كـاووس حـرف؛كنـد، او را بسيار نصيحت مـي رودميزال نزد كاووس او

مي نمي و به سمت مازندران ميپذيرد و گرفتار و تنها كسي كه در ايـن لحظـه رود شود
و رستم است،باز به او نياز دارند :زال
جگـرجـوي خسـتهاز آن پس جهـان

ــتاد زود ــتان فرســ ــوي زابلســ ســ
كـرد مـردي چـو مرغـي بپـربرون

و رســتم درود بــه نزديــك دســتان
)همان(

. كندزال، رستم را براي رفتن آماده مي
شمشــير كوتــه شــد انــدر نيــامكــهبه رستم چنـين گفـت دسـتان سـام

)همان(
و اين نبرد گويـد تـو بـراي ايـن روز زال به رسـتم مـي؛وت استمتفا،اما اين سفر

ميساخته شده و راه را به او نشان :دهداي
ــا كــه از بهــر ايــن روزگــار همان
ــه راه ــين پاســخش داد رســتم ك چن
ــت زال ــدان گف ــاهي ب ــن پادش از اي

را پرورانيـــــد پروردگـــــاروتـــــ
و من چون شوم كينـه دراز خـواهاست

و هر دو بـه رنـ دو راه و وبـال است ج
)89-88همان،(
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و زال؛خوان رستم استآغاز هفت،گويدراهي كه زال به او مي مسـيري كـه رسـتم
و زور بازوي رستم، گذر از هفتو شوند يكي مي ميخرد زال اوج. كنـد خوان را ميسر

و زال و يكي شدن اين دو شخصيت يعني رستم و اسـفندياردر،همراهي داستان رستم
و رسـتم بـه.توازي يا بهتر اسـت گفتـه شـود،در اين ماجرا.است درهـم تنيـدگي زال
او گونه مي،اي است كه زادن زال تا نابودي . شودنمايش داده

او،در اوايل داستان، اسفنديار با لحني بسيار تحقيرآميز و افكنـدن ماجراي زادن زال
و مي؛گويدا بازمير...و برگرفتن سيمرغ خواهد با تحقيـر زال، رسـتم در واقع اسفنديار

(را بشكند ج. )256-6،255همان،
و رستم مي .پـذيرد ولـي اسـفنديار نمـي؛كوشند اسفنديار را از جنگ باز دارنـد زال

ميرستم در آخرين لحظه گويـد كـهو مـي آيدمينزد زال،شودهايي كه براي نبرد آماده
مي،جنگم او نميبا در ميدان  ميبلكه او را در آغوش و بر تخت و كشم ولـي؛...نشـانم

آن.بايد سر از تنش جـدا كنـي،گويد اين كار بالهت استزال مي دانـد كـه مـي زال بـا
مي،ي اسفندياركشنده مي،دهددودمانش را بر باد . كنداو را به اين كار تشويق

بدو گفـت زال اي پسـر ايـن سـخن
ــه ديوانگــا ــن ســخن بشــنوندك ن اي

ز بـن و جدا كـن سـرش را مگوي
ــد ــو نگرون ــار ت ــام رفت ــدين خ ب

)277همان،(
و مجروح از نبرد با اسفنديار بازمي و به زواره مـي رستم خسته ي گويـد چـاره گردد

.كار را از زال بخواه
بدو گفـت رو پـيش دسـتان بگـوي

ار چيسـتي كـ نگه كن كه تا چـاره
و بوي،ي سامكزين دوده شد رنگ

آزار كيسـت هـا بـر بر اين خسـتگي
)287همان،(

مي؛ي فرّ سيمرغ استزال در سايه رسـد، گـويي بـه او رسـيده رنجي كه به رستم
مي؛است زال. شـودي سيمرغ بر سر او آشكار مـي سايه،نمايد پس هر گاه دشواري رخ

ميب : گويده سيمرغ
ــد ــته ش ــيردل خس ــتم ش ــن رس از آن خستگي جان من بسته شدت

)295همان،(
و،»جان زال«با» تن رستم«  داندميزال پيوسته است

ــاركــه هــركس كــه او خــون اســفنديار و را بشــــكرد روزگــ بريــــزد
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ــج ز رن ــده باشــد ــا زن ــز ت ــهمــان ني ــرهـ ــنجايي نيابـ ــدش گـ د نمانـ

)297همان،(
و رسـتم بـا اما زال اين رنج را به جان مي و چنـين نيـز او همراهـي مـي خـرد كنـد

و مرگ رسـتم كـه مـرگ. شود مي و اسفنديار، داستان شغاد است بالفاصله بعد از رستم
بهو كامالً تحقير شده،زال در عهد بهمن.زال است و و منزلـت ضعيف دور از اصـالت

شـايد.ي خويش است چرا كه بازوي قدرت خود را از دست داده استپهلواني گذشته
بـازوي(گفت كه با حذف بـازوي توانـاي رسـتم اين گونه بتوان برخالف نظر مختاري 

مي) خود حماسه(خردمندي زال،)حماسه و تعطيل كوياجي رسـتم را آشـيل. شودزايل
ي تـوان پاشـنه مـي،ي ايـن سـخن بر پايـه)223:1378كوياجي،(.دخوانخاور زمين مي

زيرا رستم با كشـتن اسـفنديار،؛را اسفنديار دانست،پذير رستم، آشيل خاورزمينآسيب
و زالي كه آن و عزت نفس داشـت خودكشي كرد و خرد بـه خـواري نـزد،همه قدرت

ميبهمن مي و خواهش ندرود و خاندانش كاري ،ولـي بهمـن؛اشـته باشـد كند كه با او
و دست بسـته اسير دودمان او را بر باد مي سـرانجام مثلـث سـيمرغ.كنـد مـي شـان دهد

وميتكوين) سهراب(و سام) رستم(، زال)معشوق-مادر( اي بـه هـم در سـازواره يابد
 اي كه از در هم شد دو سـطح سـيمرغ سازواره؛سازند تراژدي پدركشي را برمي،پيوسته

.سهراب شكل گرفته است-رستم-)معشوق( سام با سيمرغ-لزا-)مادر(

 گيري نتيجه.5

ايـن.پـرورد او را مـي) جانشين مادر(سيمرغ.شود زال در كودكي از سوي پدر طرد مي
ميي عقده فتنگر شد كي باعث شكل طرد نقـش،سـيمرغ بـراي زال.شود اديپ در زال
كه معشوق را دارد؛ همان–مادر ميزال، گونه :خواند سيمرغ را جفت خود

سيـــك به سيمرغ بنگر كه دستان چه گفت زــه  جفتر آمدستي همانا
ج1384فردوسي،( ،1:144 (

غياب پـدر باعـث عـدم،و به دليل طردشدن در سني كه حضور پدر ضروري است
در هم وميزال هويتي و رابطـهپ خود فايق نمياديي زال بر عقدهشود ي عـاطفي آيـد

و سيمرغ تا پايان عمر مي،زال آن.يابد ادامه و بر آتش نهادن هـر دو وجهـي،پر سيمرغ
در.اي طبيعـي داشـته باشـد تواند با رودابـه رابطـه به همين دليل زال نمي؛ جنسي دارند

و رودابه، رابطهي رابطه،ابياتي همه و زال و بره، شكار ؛توصيف شـده اسـت...ي شير
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و رودابـه جـز زادن رسـتم زال هدفش را فقط داشتن فرزند مي و حضـور دانـد ، نقـش
مي نقش،ي ماجراها بلكه سيمرغ است كه در همه،ندارد ديگري در داستان .كند آفريني

پس داستان،زيرا سام از جاودانان است؛را بكشد) پدر(تواند سام زال از سويي نمي
ميدر سطحي ديگر شك ؛ هـر شـويم هـا مواجـه مـيي شخصيت گيرد يعني با استحالهل

مي،جاكسي در هر همـه-پيش از زادن تا زماني كه در تـابوت خفتـه-بيند سهراب را
در. يابـد سـهراب تكـوين مـي-شخصيت سام،در نتيجه.گويند سام است مي همچنـين

و رسـتم دو وجـه وجـودي يـك شخصـي ماجرا همه يت را شـكل هـاي شـاهنامه، زال
و رستم= زال: دهند مي و؛بازو= خرد در حقيقت سـتيز،سهراب بنابراين در نبرد رستم
مي) سهراب(با سام) رستم( زال .افتد اتفاق

و مشاور اوست در همه ولـي در نبـرد؛ي نبردهاي رستم، زال حاضر، ناظر، پشتيبان
و ت.غيابي ترديدبرانگيز دارد،سهراب رستم مينه در چند روز نـه،زند علل رستم حرفي

مي آن و گاه كه سهراب زخمي بر خاك افتاده پر سيمرغ نـه سوزاند كه از او كمك بگيرد
ميي وقتي جنازه همچنـين.دهـد اي از خود نشان مـي العمل ويژه عكس،بيند سهراب را

و نيـز خـود فردوسـي همه و مـي كـار رسـتم را موجـه،ي بزرگان، كاووس را داننـد او
ميدا دل مي ري و آن را اتفاقي محتوم .شمارند دهند

 يادداشت
و محمدرضا براتـي در فصـلنامه» فرجام زال«ي به مقاله.1 پيـكياز دكتر محمدجعفر ياحقي

.مراجعه شود 1386پاييز،3ي شماره،5سال،نور

 فهرست منابع

(اسماعيلي، حسين مج.»شناسي داستان زال از ديدگاه قوم«). 1374.  موعه مقـاالت تـن از
نو: ويراستار شاهرخ مسكوب، تهران،پهلوان روان خردمند .طرح

(اسنــودن، روت .آشيان:ي نورالدين رحمانيان، تهران ترجمه.خودآموز فرويد). 1388.
(آنتوني ايستوپ، .مركز:ي شيوا رويگريان، تهران ترجمه. ناخوداگاه). 1388.
(تري ايگلتون، ب پيش). 1368. .مركز: مخبر،تهراني عباس ترجمه.ادبيير نظريهدرآمدي

(برگر، آرتورآسا شناسي مركز باز:ي حميرا مشيرزاده، تهران ترجمه. نقد فرهنگي). 1385.
و ايران . اسالم

(باشالر، گاستون .توس:ي جالل ستاري، تهران ترجمه.كاوي آتش روان). 1364.
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(بوكهارت، تيتوس . سروش:ي جالل ستاري، تهرانهترجم. رمزپردازي). 1370.

(بهار، مهرداد . آگه: تهران. پژوهش در اساطير ايران). 1375.
(پاينده، حسين .روزنگار: تهران.گفتمان نقد). 1382.
(پرهام، مهدي بـه كوشـش گـروه،مجموعه مقـاالت.»ز دفتر نبشته گه باستان«). 1379.

و مفاخر مركز خراسان ، شناسـي قـدس، مركـز خراسـان آستان: شناسي، مشهد رجال
.42-33 صص

(توفان، مسعود .كتاب ايران: تهران. زبان است يا هست). 1375.
(حميديان، سعيد و هنر فردوسي). 1372. .مركز: تهران. درآمدي بر انديشه

(مطلق، جالل خالقي .مركز: تهران. هاي كهن گل رنج). 1372.
(نيا عمران، آسـيه ذبيح و پدركشـي در تـراژدي فرز«). 1387. ندكشـي در اسـاطير ايـران

.113-96صص،47-46ي، شمارهنامه پارسي.»اساطير يونان
(رحمدل، غالمرضا و رودابـه نگاهي ديگر به افسـانه«). 1385. و مجلـه.»ي زال ي زبـان

و بلوچستان، صص4سال ادبيات فارسي دانشگاه سيستان ،53-66.
(رحيمي، مصطفي .نيلوفر: تهران. شاهنامه تراژدي قدرت در). 1367.

(االميني، محمود روح مجموعه مقـاالت.»هاي شاهنامه ساختار اجتماعي ازدواج«). 1374.
رضـا سـتوده، دانشـگاه تهـران،، بـه كوشـش غالمام نميرم از اين پس كه مـن زنـده 

.806-793صص
(زرين كوب، عبدالحسين .سخن: تهران. نامورنامه). 1381.

(سپاهي، جمشيد و سقوط رستم در شاهنامه)1349. .آسيا: تهران.نگرشي بر اوج
(م محمدطاهري مباركه، غال و درون). 1375. .نقش جهان: تهران.داستاني مايه ريخت

(طاهري مباركه، غالم محمد و سهراب). 1379. .سمت: تهران. رستم
و آيــدنلو علــي (ســجاد، زاده، ناصــر  بازشناســي مضــمون حماســي اســاطيري«). 1385.
و« .208-191صص،13و12،هاي ادبي پژوهش.»»پسر رويارويي پدر

(غياثي، محمدتقي . نگاه: تهران. شناختي متن ادبي نقد روان). 1382.
(فردوسي، ابوالقاسم . دانش:زير نظر برتلس، مسكو. شاهنامه). 1966.
(فردوسي، ابوالقاسم .دانش:زير نظر عثمانوف، مسكو. شاهنامه). 1967.

(سي، ابوالقاسمفردو .دانش:زير نظر عليف، مسكو. شاهنامه). 1967.
(ابوالقاسم فردوسي، :تهـران. سـعيد حميـديان.از روي چـاپ مسـكو.شاهنامه). 1384.
.قطره
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و تابو). 1351(.فرويد، زيگموند .طهوري: علي خنجي، تهراني دكتر محمد ترجمه. توتم
(فرويد، زيگمونـد ، مجموعـه مقـاالت ارغنـون.»كـاوينرواي رنـوس نظريـه«). 1386.

و ارشـاد اسـالمي،: ران، تهـ22يي حسين پاينـده، شـماره ترجمه وزارت فرهنـگ
.74-1صص

(فريزر، جيمز .آگاه:ي كاظم فيروزمند، تهران ترجمه.زريني شاخه). 1383.
(قانعي، مريم و سهراب«). 1384. ، كتاب مـاه هنـر.»به روايت منداييان: سرگذشت رستم

صص84-83ي ارهشم ،138-150.
(قريب، مهدي . توس: تهران. بازخواني شاهنامه). 1369.

(كريستين سن، آرتور ي ژالـه ترجمه. هاي نخستين انسان نخستين شهريار نمونه). 1383.
و احمد تفضلي، تهران .چشمه: آموزگار

(كزازي، ميرجالل الدين  مركز: تهران.اي ديگر از گونه). 1368.
(ميرجالل الدين كزازي، .مركز: تهران. مازهاي راز). 1380.

(كليگز، مري .اختران: تهران،ي جالل سخنور ترجمه.ادبيي نظريهي درسنامه). 1388.
(سي. كوياجي، جي و چـين مانندگي اسـطوره ). 1378. ي كوشـيار ترجمـه . هـاي ايـران

.نسل نوانديش: كريمي طايي، تهران
(كيا، خجسته و تراژدي آتنييمهشاهنا). 1369. و فرهنگي: تهران.فردوسي . علمي

(مالينوفســكي، برانيســالو و فرونشــاني آن در جوامــع نامتمــدن ). 1355. . ميــل جنســي
.سيمرغ: محسن ثالثي، تهراني ترجمه

(مختاري، محمد .قطره: تهران.و راز ملي حماسه در رمز). 1368.
(مختاري، محمد .توس: تهران. زالي اسطوره). 1379.
(منصور، محمود .رشد: تهران.احساس كهتري). 1358.

(وبستر، راجر ي الهـه دهنـوي، ترجمه.ادبيي نظريهي پيش درآمدي بر مطالعه). 1382.
.روزگار: تهران

(ياحقي، محمدجعفر .توس: تهران.سوگنامه سهراب). 1368.
و براتـي (محمدرضـا، ياحقي، محمـدجعفر ،5، سـال يـك نـورپ.»فرجـام زال«). 1385.

صص3ي شماره ،3-11.


