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 شاهنامهمالحظاتی پيرامون انسجام ادبی 

 

 محمود اميدساالر
 

 چکيده 
سرایندگانی که با اشعار داستانی    ویژههمتبحر، ب  اعرانخصوصیات شترین  مهم   از  یکی

حال با آفرینی درعینر این تصوی   ست و اگرا  هاآن  سروکار دارند، قدرت تصویرآفرینی
باشد همراه  هم   ؛انسجام  در  قضایا  تلفیق  و  باشند  مربوط  هم  به  داستان  اجزاي  یعنی 

اهد بود.  بر خواننده بیشتر خو نیزتأثیر بیان  طبعبه صورت گرفته باشد، طرزي شایسته هب
در   طبعبه است.    ي فردوسیشاهنامه ین گفتار منظور ما بررسی انسجام روایت در  ا  در

وسعت   به  که  دیگري  ادبی  اثر  برخی ضدونقیض  شاهنامههر  امکان  هاي  یی گوباشد، 
دارد؛  جزئی   دامنوجود  بسیار    يه زیرا  انسجام    شاهنامهدر  اما    ؛است  گستردهروایت 

در این مقاله   ها و هم در سطح کل داستان چشمگیر است. روایت هم در سطح صحنه 
ها بررسی کردیم و دیدیم که فردوسی را در سطح صحنهشاهنامه  ابتدا انسجام روایت  

و    کندحفظ می  واحد  تصاویر و اجزاي داستان را در روایت  وحدتِ  ،با دقتچگونه  
موردبررسی قرار دادیم و   شاهنامهروایی منطق با ه را داستان زال و روداب يرابطه سپس 

کلی انسجام  که  حماسه دیدیم  این  سراسر  در  نیز  به   يتري  و  موجود  آسانی  سترگ، 
 . تشخیص است قابل

 . ، منطق روایت، زال و رودابهانسجام روایت، شاهنامه: های کليدیواژه
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 . مقدمه ۱
  ، است   غرامت سنگینی پرداخته  شده،  ملی ایران خوانده  ي هدلیل اینکه حماسبه  شاهنامه 

کتاب با    يه ، بیشتر مطالعات مربوط به آن به رابطراخی  يهمعنی که تا همین چندسالبدین

ایرانی ملیت  و  پهلوانیِ  هویت  و  اساطیري  سنت  با  تحقیقات    ییاروپا  و  هند  یا  با  یا 

هاي شعر فردوسی در  شد و جنبهحدود میاللغه تا دستور و امثالهما( م )از فقه ی  شناسزبان

البته برخی از اهل فن از قدیم   ؛کمتر موردتوجه بود خودخوديبهمقام یک شاهکار ادبی 

( در باب  637-558االثیر )که ضیاءالدین ابنچنان  ،واقف بودند  شاهنامهبه ارزش هنري  

در زبان    قرآنازنظر بالغی در زبان فارسی مقامی را دارد که    شاهنامهگوید که  می  شاهنامه

االثیر به خاندانی که از علماي اسالمی  البته چون ابن  1ست.ا  در میان اعراب دارا  ،عربی

( از بزرگان علماي حدیث  606)ف  ، االثیربنامجدالدین    ،که برادرشبودند تعلق دارد، چنان

را    شاهنامهاین نیست که    قرآن  به  شاهنامهه  از تشبی  منظورش  یقینبهاهل سنت است،  

را در زبان   شاهنامهخواهد به قیاس، ارزش هنري  بلکه می  ؛ردواهلل به حساب آهمتاي کالم

از همان    شاهنامهین شهرت  ابنابر   ؛فارسی و در نظر ادباي ایرانی زمان خودش بیان کند

یک اثر    يهمثابهملی، بلکه ب  /تاریخیفقط در مقام یک منبع  دو قرن بعد از سرایش، نهیکی

 اند.االثیر و دیگر ادباي عرب از ارزش آن آگاه بودهو ابن  است   ادبی تا دمشق رسیده بوده

 

 . نقد و بررسی ۲

 . نخستين جنگ رستم در پادشاهی کيقباد۱.۲

از   شترین  مهمیکی  ب  اعرانخصوصیات  داستانی    ویژههمتبحر،  اشعار  با  که  سرایندگانی 

تصویرآفرینی دارند، قدرت  این تصویا  هاآن  سروکار  اگر  و  با  آفرینی درعینرست  حال 

خوبی یعنی اجزاي داستان به هم مربوط باشند و تلفیق قضایا در هم به   ؛انسجام همراه باشد

ه بیشتر خواهد بود. بر خوانند  نیزتأثیر بیان    طبعبهصورت گرفته باشد،  طرزي شایسته  ه و ب

در هر اثر ادبی  طبع  بهاست.    شاهنامهین گفتار منظور ما بررسی انسجام روایت در  ا  در

وجود دارد؛  هاي جزئی  ییگو باشد، امکان برخی ضدونقیض  شاهنامهدیگري که به وسعت  

ها  هم در سطح صحنه  ،انسجام روایت  شاهنامهاست. در    گستردهروایت بسیار    يهزیرا دامن
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حدي است  قدرت تصویرآفرینی فردوسی بهم در سطح کل داستان چشمگیر است.  و ه

توان از بعد سینمایی هم موردمطالعه قرار داد؛ زیرا  را می   شاهنامهقول برخی از فضال  که به

زبان بصري فضایی سینمایی    شاهنامه»شعر   با  اما  از واژگان ساخته شده است؛  اگرچه 

میمی شرح  را  تصویري  جزئیات  و  واژگان  سازد...  و    شاهنامه دهد...  تصویرند  همه 

کند. واژگان قدرت القایی تصاویر  فردوسی با مهارت تعادلی بین واژه و تصویر ایجاد می

آید که اغلب به بیانی درخشان و سینمایی  کنند و درنتیجه صورتی پدید میرا تشدید می

 (.  85: 1389پور و دیگران، انجامد« )دهقانمی
نحوي دیگر بیان کرده و بر زبان همین مطلب را حمید دباشی نیز در کتاب اخیرش به

. یکی  2(Dabashi, 2019: 79, 133, 154, etc)تأکیده ورزیده است    شاهنامه ی  یسینما

  ي هکه هم تصویر و هم صوت در آن براي عرض  شاهنامهی  ی بیان سینماهاي  از بهترین نمونه

اولین جنگ رستم نوجوان    يهبه کار گرفته شده، صحن  سینماییصورتی کامالً  داستان به

 در پادشاهی کیقباد است. 

،  کند، ابداع تصاویری رستم و افراسیاب را بیان مییکه اولین رویارو  صحنه   در این

و  به حرکت  دیدگاه  کارگرفتن  و  مجسم  (point of view)صوت  هرچه  براي  کردن 

 :انگیز استتر روایت، حیرتتر و پرتحرک روشن

 لیح نبییییردبپوشییییید رسییییتم سییییِ 

 رده برکشیییییییییدند ایرانیییییییییان

 به یک دسیت مهیراب کیاول خیداي

 زنبیییه قلیییب انیییدرون قیییارن رزم

 پیییس پشتشیییان زال بیییا کیقبیییاد

اندددرون کاونددانی در ددش پيش   به 

 رمییده روي زمییناشید    کشددتیچو  

 راغ سییپر در سییپر سییاخته دشییت و

 قددار درنددایجهییان سربسییر گشییته 

 چو پیل ژییان شید کیه برخاسیت گیرد 

 ریخییییتن را میییییانببسییییتند خییییون

 هم جنگییی بپییايدگییر دسییت گَییژدَ

 ابییییا گییییرد کشییییواد لشکرشییییکن

 به یک دست آتش بیه ییک دسیت بیاد

 جهان زوشددده سددرز و زرد و بددن ش

 چددين درنددای ز خيدد د مددو  کجییا

 هیییا چیییون چیییراغدرفشییییدن تیییی 

 برافروختییییه شییییمع ازو صییییدهزار
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 ز نالییییدن بیییون و بانیییگ سیییپاه

 

 تییو گفتییی کییه خورشییید گییم کییرد راه

 (348-345  :1فترد،1366، فردوسی)

  مرکز روایت رستم را که    اختصاربهیعنی ابتدا    ؛ستا  سینماییتوصیف صحنه تقریباً  

میپوشیدن  سالحدرحال  ،  است زمینه  کند وصف  سپس  که    ي و  را  اصلی  تصویر  این 

جایگاه درفش کاویان    ویژههیک از پهلوانان در میدان و ب  ی ایرانیان و محل هریآراصف

سپس    ؛سازدصورتی زنده و متحرک پیش چشم خواننده مجسم میهب  ،در صحنه است

  ( Fanfair)   فیراین تصویر ذهنی را با صداي موسیقی جنگ یا آنچه که در سینما به آن فان

. نقش عناصري که در  (166:  1378ضابطی جهرمی،    ک.ر)  کندگویند، جاندارتر میمی

به  صحنه  این  شده  کارترکیب  ادامگرفته  در  پررنگ   يهاند،  تأکید،  و  تکرار  با  تر  سخن 

جاي اینکه به رستم نگاه کنیم، از دیدگاه شود و بهعوض می   دید  يزاویهدر اینجا  شود.  می

، دوربین سینمایی  يهدرست مثل یک صحنپردازیم و  به نگریستن به قارن پهلوان میرستم  

  بینیم که او چگونه در میدان جنگ مشغول حمله کند و میمی  تمرکزروي قارنِ پهلوان  

داشت لباس    ،رستم جوان که در آغاز صحنه  ین مرحلها  . درکردن به چپ و راست است

 است:  قارنوتاز تاخت کرد نیز با ما شاهدتن می جنگ بر

 اي قیییارن سیییرفرازبیییه هیییر حملیییه

 راسییتچپ تاخت،گییه سويگهییی سییوي

 

 چنیییان چیییون بیییوَد میییردم رزمسیییاز 

 برآن گونه از هیر سیویی کینیه خاسیت

 (347-346:  1فترد،  1366،)فردوسی

پهلوان جوان با پدرش،   ي قارن و مکالمه وفرّ العمل رستم به کرّبعدي عکس  يهصحن

 کشد: زال، را به تصویر می 

 چو رستم بدند آنددق قددارن چدده کددرد

 بیییه پییییش پیییدر شییید، بپرسیییید ازوي

 کیییه افراسییییاب آن بدانیییدیش میییرد

 چدده پوشدددا کجددا بر ددرازد در ددشا
 میییین امییییروز بنیییید کمرگییییاه اوي

 جنییگ و نبییرد سددانچگونییه بییوَد  

 پهلوانییا بگییويکییه بییا میین جهییان

 کجیییا جیییاي گییییرد بیییه روز نبیییرد

 کدده پيداسددب تابددان در ددش بددن ش
 بییییارم بیییه رويبگییییرم، کشیییانش 
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 بییدو گفییت زال: اي پسییر گییوش دار

 نراژدهاسددبکییه آن تییرک در جنییگ 

 سییییاه درفشیییش سیاهسیییت و خفتیییان

 زرهمییییه روي آهیییین گرفتییییه بییییه 

 دار سدددخبازو خونشدددتن را نگددده
 بیییدو گفیییت رسیییتم کیییه اي پهلیییوان

 سییییتآفریننییییده ییییار میییینجهیییان

 برانگیخییت پییس رخییش روئینییه سییم

 

 یییک امییروز بییا خویشییتن هییوش دار 

 دم آهییین  و در کینیییه ابیییر بالسیییت

 زآهییین کیییالهاز آهییینش سیییاعد، وُ

 درفییش سیییه بسییته بییر خییود بییر

 که مردی دليرسددب و پيددروز بخددب
 تییو از میین مییدار ایییو رنجییه روان

 سییتدل و تییی  و بییازو حصییار میین

 برآمییییید خروشییییییدن گیییییاو دم

 (347: )همان                         

 

 

 
 

 

 

کنید، فردوسی درست مثل کارگردانی که با تغییر جهت دوربین که مالحظه می چنان

بخشد، قارن را از مرکزیت صحنه  ها به داستان تحرک و انرژي میو کنترل توالی صحنه

دوباره روي شخص رستم که در آغاز صحنه او را درحال لباس نبرد    خارج و روایت را

وتاز قارن تهیی   پهلوان جوان که از تاخت  کند. در این صحنهمتمرکز می  ،پوشیدن دیدیم

و نشان افراسیاب را بجوید و او را در میدان جنگ  ا  رود تا ازنزد پدرش می  است،  شده

ذکر  (  1)  :توجه استنکته قابل  چندزال با رستم    يهمکالم  يهبیابد و اسیر کند. در صحن 

تداعی می   .درفش  يهکلم ابتداي کار  در  را  این کلمه  بدینظهور  ارتباطکند و    ی وسیله 

ایجاد    ،شودذهنی میان آنچه که در آغاز داستان بیان شده است و آنچه که اکنون بیان می

یاب را براي فرزند نوجوانش  در پاسخ به رستم، زال ابتدا جنگاوري افراس   (2)  ؛کندمی

بسیار  یعنی  پيروزبخب  گذشته از دلیري،  افزاید که پهلوان تورانی،  کند و می میتوصیف  

نظر  ه  این بیت به صورتی که هست، قدري نامتعارف ب  ممکن استشانس است.  خوش

 جاي:به یعنی ؛رسدب

 ن را نگییه دار سییختییییازو خویشت

 

 که میردي دلییر اسیت و پیروزبخیت 

 )همان(                               

 توانست بگوید:زال می

 ويیردي دلیرست و پرخاش جیکه م  برو )یا همی( خویشتن را نگه دار ازوي
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  دلیر و جنگجو مردي  مواظب خودت باش که افراسیاب    یعنی به رستم هشدار بدهد که

کارگرفتن صفت  جنگاوري حریف، با بهجاي تأکید  بینیم که درین بیت زال بهاما می  ؛ستا

. به نظر بنده ، نه بر دلیري و مبارزي اوکندبخت و اقبال افراسیاب تأکید میبر  پيروزبخب  

که علتش در    راهبردي است  ،هاقول امروزياستراتژیک یا به  يهاین یک انتخاب شاعران 

داند  از پیش می  دیگر فردوسیعبارتبهشود.  معین می  جنگ رستم با افراسیاب  يهصحن

کند؛ شده انتخاب می خواهد بگوید و واژگان ابیاتش را حسابهاي بعد چه می که در صحنه 

می 3)  پایان  به  زال، صحنه  به  رستم  پاسخ  اتمام  از  پس  وارد صحن (  و  دیگري   ي ه رسد 

با   ي آوایی آن، زمینه   و   برانگيختن رستم رخش را صحنه با تصویر    شویم. مرز این دو می 

« جنگ،  شیپورهاي  گاودمصداي  خروشيدن  شده  « برآمد  چینش   است؛   معین  یعنی 

نه صحنه  ماجرا  سینمایی هاي  اساسًا  بلکه  منطقی،  ذهن ا  تنها  در  فردوسی  که  آنچه  ست. 

 sound) کی است که با صوت  ر بلکه تصویر متح  ؛کند، فقط تصویر نیست خواننده خلق می 

effect )   ها بسیار مؤثرند. همراه است و این هردو در ساختار )آرشیتکتور( اجزاي صحنه 

اند  ن بر آن صحه گذاشتهاکه بعضی از متخصص  شاهنامهبودن روایت  سینماییاگر با فرض  

دید    يهکه انگار زاویاست  صورتی تصویر شده  بعدي به  يهصحنبینیم که  برویم، می  پیش 

برش زمانی یا    ،آنچه که در فن سینما  استفاده از  یعنی با  ؛شودمیعوض  دوباره  دوربین  

jump cut))  1378ضابطی جهرمی،    ک.ر)  شویمبعدي می   يهشود، وارد صحننامیده می:  

 (:Dabashi, 2019: 79؛ 20

 چییو افراسیییابش بییه هییامون بدییید

 ز گیییردان بپرسیییید کیییین اژدهیییا

 کدامسییت، کییین را نییدانم بنییام

 آمدسییتنبینییی کییه بییا گییرز سییام 

 

 بمانییید انیییدران کیییودک نارسیییید 

 بییدین گونییه از بنیید گشییته رهییا

 یکی گفت: کیین پیور دسیتان سیام

 جوانست و جوییاي نیام آمدسیت 

 (347:  1فترد،  1366،)فردوسی   

  اهل اتالف وقت نیست و در بیان روایت از حاشیه  فردوسی برخالف اسدي طوسی

لفاظی خودداري می  و  اطرافیانش می کند. وقتی  رفتن  از  در  افراسیاب  پرسد جوانی که 

ی کامل بیان  یجوتاز است کیست، هم سؤال و هم پاسخ با صرفهومیدان مشغول تاخت
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زیرا فردوسی    «یکی گفت...»و از گردان هم    «ز گردان بپرسید»شوند. یعنی افراسیاب  می

می  دراحساس  اگر  که  از  بارةکند  که  کسی  میا  هویت  کسو سؤال  و  پاسخ  شود  که  ی 

هویت  دقیق  ،دهدمی متوجه  ذهن  و  کاست  خواهد  صحنه  حرکت  از  بگوید  سخن  تر 

به دیدن کروفرّنه عکس  ،شوداشخاص می  افراسیاب  رستم در میدان. درهرحال    العمل 

العمل گیرد، انگار به غریزه نسبت به رستم عکس همین که افراسیاب پاسخ سؤالش را می

 گردد:و وارد میدان میدهد و براي جنگ با ا نشان می

 بییه پیییش سییپاه آمیید افراسیییاب

 

 کیه میوجش بیرآرد ز آب  کشتیچو   

 )همان(                                

افراسیاب آمدن  آغاز    جنگ،  به میدان  چو کشتی  وصف  را در  وصف میدان جنگ 

ی خروشان را به ذهن  ی، یعنی مانندکردن میدان جنگ به کشتی بر امواج و نیز دریاداستان

 :کندحال یک تداوم تصویري در بیان ایجاد میو درعین کندتداعی میخواننده  

 رمیییده روي زمیییناشیید  کشددتیچییو 

 و

 درنددای قددارجهییان سربسییر گشییته 
 

 مو  خيدد د ز درنددای چددينکجا   

 

 برافروختیییه شیییمع ازو صیییدهزار

 (346: )همان                     

 

 

داستان واحد با    يدر روایت فردوسی وحدت تصویري میان دو صحنه  دیگرعبارتبه

  ؛ فقط به وحدت تصاویر ازنظر موضوعی توجه دارددقت حفظ شده است. فردوسی نه

پرند  مردمی که بسیار ازین شاخ به آن شاخ می  سرایانِگویان و حماسهبلکه برخالف داستان

رود  در می  هسخن از دستشان ب  يهفرموله رشت  یل پیروي از عبارات لدهو بعضاً مثل هومر ب

   3.ردند، به منطق روایت توجه دارد گی مییگوقیضنو دچار ضدو

العمل افراسیاب  افراسیاب، مشابه عکس   يهالعمل رستم هنگام مشاهدحال عکسردره

دائماً درحال    شاهنامهبخش پهلوانی    ي هاوست. این دو پهلوان که در دنبال  يههنگام مشاهد

یکدیگر، انگار به غریزه    ي هجنگ و مخالفت با یکدیگر هستند، از اولین لحظات مشاهد

 با هم به ضدیت می پردازند: 
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 را دییید بفشییارد رانچییو رسییتم وُ

 چییو تنییگ انییدرآورد بییا وي زمییین

 بییه بنیید کمییرش انییدرآورد چنییگ

 

 بییه گییردن بییرآورد گییرز گییران 

 فروکییرد گییرز گییران را بییه زییین

 ش از پشیت زیین پلنیگجیدا کیرد

 (348: )همان                       

 

پیش  که  خواسته چناناما چون می  ؛وردآطرف افراسیاب هجوم میرستم اول با گرز به

ست که باید گرزش را از دست بنهد تا  ا ، او را اسیر کند، یادش  است  گفته بوده  ازین

گذارد و کمربند افراسیاب را  باشد و گرز را میدستش براي گرفتن کمربند افراسیاب باز 

که علت  و درست در سه بیت بعد از این صحنه است کند گیرد و از زین جدایش می می

که مردي دلیر است و »مصراع    توضیحات زال، یعنی در  را در   پيروزبخبکاربرد صفت  

بهفهمیمی   «بخبپیروز افراسیاب  درواقع  که  خوشم  و  خاطر  بخت  شانسی  همیاري 

 تواند از چنگ رستم برهد: )پیروزبختی(، می 

 ز سییینگ سیییپهدار و هنیییگ سیییوار

 گسست و به خیاک انیدر آمید سیرش

 سییپهبد چییو از دسییت رسییتم بجسییت

 

 نیامییییید دوال کمیییییر پاییییییدار 

 سییواران گرفتنیید گییرد انییدرش

 بخایید رستم همیی پشیت دسیت

 )همان(                          

 

 

 رودابه . زال و ۲.۲

نظر  را ازاین  شاهنامه  يهبلکه اگر هم  ؛تک روایات آن نیستمنحصر به تک  شاهنامهانسجام  

میکنیمبررسی   کلی ،  انسجام  که  حماسه  يتر بینیم  این  سراسر  و   سترگ   ي در  موجود 

خان  هفت  هايی که از داستانیهاین در تحلیلا . بنده پیش ازتشخیص استآسانی قابلبه

و  ،  رستم بهرستم  منیژه  و  بیژن  و  دیو  اکوان  و  رستم  داده  سهراب،  درباردست   يهام، 

رابطه  داستان   ي چگونگی  روایی  این  نظام  با  کرده   شاهنامه ها  منتشر  امروز   4ام. مطالبی 

نشان   شاهنامه ی  یآن را با منطق روا   ي ه خواهم به داستان زال و رودابه بپردازم و رابطمی 

ایم ی به انگلیسی نوشته ی که با همکاري افشین وفا   ايشود، در مقالهدهم. مطالبی که عرض می

 Iranian Studies  يه هاي مجلمیالدي در یکی از شماره   2021و قرار است که در سال  

 شود. اشاره می رئوس مطالب  به  اینجا فقط  در منتشر شود، به تفصیل بیشتري ذکر شده و  
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است.    مرتبط  شاهنامهمعناي داستان زال و رودابه با زمینه یا محل ظهورش در بافت  

یعنی فریدون   ؛درحال تغییر است  شاهنامهافتد که نهاد سلطنت در  داستان هنگامی اتفان می

. در حیات فریدون و در عهد سلطنت  است  بر تخت نشستهجاي او  بهو منوچهر    درگذشته

و هم افسونگر    هستندهم جنگجو و پهلوان    حماسه  ، شاهانتمام شاهان پیش از منوچهر

)مثل    کننددر نبرد شرکت می یا شخصاً  این شاهان    ،آید. هرگاه جنگی پیش میو حکیم

آن و جانشین  ایشان  نسل  از  مستقیماً  که  یا کسی  فرزندان  یا  و هوشنگ(  ها  طهمورت 

  ، منوچهر   /و فریدون  ،شانوه  ،هوشنگ  /ث)کیومر  ندکجنگ را اداره می  ،دوشمحسوب می

نی که پیش از منوچهر بر ایران حکومت  در جنگ با سلم و تور(. این شاها   ،اشفرزندزاده

بینی فراوانی هم  ی و خردمندي و پیشیتنها قدرت نظامی بلکه قدرت جادونه  ،کردندمی

مستقیماً با افسونگري و گاهی حتی با کمک دام و دد وارد   ،دیدندداشتند و اگر الزم می

بر اهریمن چیره میبراي مثال    ؛شدندمیدان می افسون  نیروي  به  برفت »  :شودهوشنگ 

ببست افسون  به  را  می«اهرمن  تغییر  منوچهر  پادشاهی  زمان  در  وضع  این  البته    ؛کند. 

  ي بر تخت بنشیند و خطبه  ررسمیطوبهینکه  ا  منوچهر هم در آغاز کار و پیش از  يدرباره

بخواند، ببستهمه جادوي»  آمده است که:  پادشاهی  افسون  به  برتخت «ها  از  بعد  اما   .

کند  گذاري وضع تغییر میرسمی پادشاهی خواندن، در همان روز تاج يهنشستن و خطب

 :شودصورتی نمادین از منصب جنگاوري خلع می هو منوچهر ب

 بییودمنییوچهر یییک هفتییه بییا درد 

 بیییه هشیییتم بیامییید منیییوچهر شیییاه

 هییا بییه افسییون ببسییت همییه جییادوي

 همیییییه پهلوانیییییان روي زمیییییین

 چییو دیهیییم شییاهی بییه سییر برنهییاد

 

 دو چشییمش پییرآب و رخییش زرد بییود  

 کیییاله بیییه سیییر برنهیییاد آن کییییانی

  بییرو سییالیان انجمیین شیید دوشسییت

 بییییرو یکسییییره خواندنیییید آفییییرین

 جهیییان را سراسیییر همیییه میییژده داد 

 (161: همان)                          

 

 

 

 

   :کندو اضافه می گویدقدري در باب عدل و داد خودش سخن میسپس 

 گیردان سیپهر  ،منم گفیت بیر تخیت

 ایییزدي يههمییم دییین و هییم فییر

 ... خشیم و جنگسیت و هم داد و مهرهمم  

بییدي دسییییت  و  نیییکیی  بیخییت    هیمیم 
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 کییین میینم يهشییب تییار جوینیید

 خداونیید شمشیییر و زرینییه کفییش

 کشییور زمیییندر هفتهییرآنکس کییه 

 همیییه سربسیییر نیییزد مییین کافرنییید

 زان پس بیه شمشییر ییازیم دسیتوُ

 

میینییم   بییرزییین  تیییییز  آتییش   هییمییان 

درفیی  يهفییرازنیید ...  کییاویییانییی   ش 

بییتیی و  راه  ز  ... بییگییردد  دییین  ز   ابیید 

  ... بییدتییرنیید  بییدکیینییش  آهییرمیین   از 

 ت کنم سییربسییر کشییور از کشییته پسیی

 (163-161: )همان                       

 

 

 

 

  دهد، هم لقب جهان خیزد و در جوابی که به شاه میین لحظه سام برمی ا  درست در

اولین براي  را  وارد نص  پهلوان  و   کندمی  شاهنامهبار  آن منصب  را صاحب  و خودش 

ریزي و نمادین منوچهر  و هم در یک کودتاي بدون خون  کند فریدون اعالم می  يهبرگزید

را  پهلوانی  جهان   يهنقش ویژکند و  عزل می  (heroic function)پهلوانی    عملکرد  را از

 : دهدجنگجویان و پهلوانان قرار می  يهطبق  يهعهدبرطورکلی  را به   و جنگاوري  خودشبه  

 پهلییوان سییام برپییاي خاسییتجهییان

 پیییدر بیییر پیییدر شیییاه اییییران تیییویی

 تییییو از باسییییتان یادگییییار منییییی

 زمییین و زمییان خییاک پییاي تییو بییاد

 چو شسیتی بیه شمشییر هنیدي زمیین

 ازییین پییس همییه نوبییت ماسییت رزم

 مییییرا پهلییییوانی نیییییاي تییییو داد

 پییس از پیییش تخییتش گرازییید سییام

 

  ...خسییرو داد وراسییتچنییین گفییت کاي 

 گیییزین سیییواران و شییییران تیییویی ...

 بیییه تخیییت کییییی بیییر نگیییار منیییی ...

 همییان تخییت پیییروزه جییاي تییو بییاد

 بییییه آرام بنشییییین و رامییییش گییییزین

 تیرا جیاي تخییت اسیت و بِگمیاز و بییزم

 دلیییم را خیییرد هیییوش و راي تیییو داد

 پسییییش پهلوانییییان نهادنیییید گییییام

 (164-163)همان:                       

 

 

 

 

 

 

 

بر   فقط  او را  درعوض   و پهلوانی خلعسام منوچهر را از جهان  ؛تصویرها واضح است

  ( heroic function)  پهلوانی  يهو در این فرایند، نقشِ ویژ  کندتخت سلطنت نصب می

بشود، به بیانات خودش  بدون اینکه منتظر پاسخی ازسوي او  سپس    ؛گیرداو را به خود می

را ترک می پیش منوچهر،  رفتن جهانبیرون  يه. در صحن کنددربار  از  خیل  پهلوان سام 

سام ساختار جدید سیاسی دربار منوچهر    با پیروي ازدنبال او »نهادند گام«،  که بهپهلوانان  
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ندرت شخصاً به جنگ  هبسیار ب  شاهنامهان  اه ین زمان به بعد پادشا  . ازکنندرا تأیید می

تن دعوت  بهکه افراسیاب کیخسرو را به نبرد تندر جنگ بزرگ وقتیبراي مثال    ؛دنرومی

 : کندست، رستم مخالفت میا کند و کیخسرو به فکر قبول دعوت اومی

 بییدو گفییت رسییتم کییه اي شییهریار

 که ننگست بر شیاه رفیتن بیه جنیگ

 

 آتیییش کیییارزاربیییه دل در میییدار  

 وگرچیییه بیییود همنبیییردش پلنیییگ

 (270:  4فتر)همان، د                

 

  راي به دعوت ب  ،است  جدید را قبول کرده  يهسپس در همین داستان، کیخسرو که قاعد

 :دهدتن چنین پاسخ میبهجنگ تن

 تهمییتن بییه جایسییت و گیییو دلیییر

 اگییر شییاه بییا شییاه جوییید نبییرد

 

 نییره شیییرکییه پیکییار جوینیید بییا  

 چرا باید ایین دشیت پیر میرد کیرد 

 (271: )همان                        

 

نبرد شاه شخصی باشد که بنابرتقدیر جانش  مست که اگر ها   این قاعده این   يتنها استثنا 

او را بکشد، آنچنان  ،به دست شاه باشد نتواند  وقت شاه شخصاً وارد که کس دیگري 

و نژادش حاضر به جنگ با    دلیل فری کیخسرو که بهیشیده، دا  مثال براي    ؛شودمیدان می 

نبوده از کیخسرو  به جنگ دعوت میاست  کسی غیر  را  کند و کیخسرو موافقت  ، شاه 

 :گویدکند و در پاسخ معترضان به این تصمیم میمی

 بدانیییید کیییین شییییده روز نبیییرد

 سیییلیحش پیییدر کیییرده از جیییادوي

 بییرآن جوشیین و خییود پییوالدِ سییر

 سییت فییررا کییه یییزدان نییداده کسییی

 همییان بییا شییما او نیاییید بییه جنییگ

 

 پییدر را نییدارد بییه هییامون بییه مییرد 

 ز کییییژي و تییییاري و از بییییدخوي

 نباشییید سیییلیح شیییما کیییارگر ...

 نباشییدش بییا جنییگ او پییاي و پییر

 ز فییر و نییژاد خییود آیییدش ننییگ

 (206-205)همان:                    

 

 

 

 

عملکرد ین به گمان ما پادشاهی منوچهر یک دوران گذار است که در آن دو  ابنابر

  ( heroic and magical functionalities)  پهلوانی و خردمندي یا افسونگري  يهویژ

پهلوانی در تملک    عملکردشود.  و گرفته می ا  که قبالً در شخص پادشاه متمرکز بود، از
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  ید و خردمندي/ آیشود( درمذکر می  شاهنامهبار درین داستان در  پهلوان )که اولینجهان

بیان نمادین این گذار دوم و    ،شود. به گمان ما داستان زال افسونگري به زال منتقل می

خردمندي/ بسیار    تمرکز  افسونگري  هم  زال  از  بعد  است.  زال  در شخص  افسونگري 

می کم حکمرنگ  به  پادشاه  اعظم  مشاور  خردمندي  و  پشوتن،  شود  ازقبیل  دیگري  اي 

البته منظور من این نیست که داستان زال    ؛شودارسطاطالیس و بوزرجمهر حکیم منتقل می 

داستان که امروز   يهین است که این جنبا  و رودابه فقط همین یک معنی را دارد. سخن در

 گنجاندهست که در روایت عشق زال و رودابه  ا  کنیم، یکی از معانی متعدديمطرح می 

نمیشده دریناند.  مفصل  بحث  وارد  بشومخواهم  خصوصیات    ؛باره  از  یکی  بنده  اما 

مانند   ادبی  آن  شاهنامهشاهکارهاي  معانی  تعدد  در  می را  درین  ها  که  معتقدم  و  دانم 

اند و برحسب  هاي پیاز بر یکدیگر سوار شده هاي متعدد مانند الیهها معانی و پیامداستان

 به داستان نگاه کند، تأویل آن هم متفاوت خواهد بود. ما در   ايزاویهاینکه مفسر از چه  

نحوي  ا ساختار  به  منتقد  شاهنامهینجا  که  بدانچه  راایا  آن  غربی  روایت   ن  دستور 

(narrative grammar)  این کتاب نظر داریم و فعالً دیگر خصوصیات آن  نامند، در  می

 اریم.گذرا کنار می

توان گفت که  می اند و  داستان زال و رودابه بسیار نوشته   يهعاشقان  جوانب   يبارهدر

اما واقعیت این است    ؛است  الشعاع قرار دادهرا تحت  آندیگر ابعاد    ،داستان  يجنبهاین  

  ي ه جنبمحدودیت تأویالت به  داستان زال و رودابه جوانب مهم دیگري هم دارد و  که  

که زال زاده  ، از زمانیشاهنامه خالقیدفاع نیست. داستان زال و رودابه در  قابل  آن  عشقی

بیت    1390رود،  کند و با همسرش به سیستان میکه با رودابه ازدواج میشود تا وقتیمی

اولین  .  بیت آغاز آن به تولد زال و دیگر مقدمات مربوط است  300است که نزدیک به  

اهمیت این  بردن به پی هايراهیکی از گیرد. ورت میص 508دیدار زال و رودابه در بیت 

داستان دیگر  با  قیاس  در  را  شاهنامههاي  داستان  آن  که  است  کمّ  این  دیگر  ی  ازنظر  با 

با اندک توجهی به جوانب کمی داستان زال و رودابه  .  مقایسه کنیم  شاهنامههاي  داستان

هاي پادشاهی  مجموع ابیات داستان  تنها تعداد ابیات این داستان از شویم که نهمتوجه می

بلکه حتی داستان فریدون    ؛است  بیشتر  ، ضحاک و کیقبادثکیومرث، هوشنگ، طهمور
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نشیند تا پایان  که فریدون بر تخت میاز زمانی  ،است  شاهنامهکه از حکایات بلند آغاز  

  . از تر استبیت از داستان زال و رودابه کوتاه  322یعنی  ؛بیت دارد 1068کین ایرج فقط  

قریب   ،داستان زال بینیم که  اگر به کمیت کل پادشاهی منوچهر نگاه کنیم، میین گذشته، ا

این  تر به قضیه بنگریم و  کلی   شود. اگرپادشاهی را شامل میاین  کل ابیات    درصد 71.5

خودشان به دور    ي لوانانی که از خانوادهداستان را با دیگر روایات تولد و ماجراهاي په

دیگر  مشابه  ی بر حکایات  بینیم که باز داستان زال ازنظر کمّاند مقایسه کنیم، میبودهافتاده  

مثال    ؛دارد  برتري داستان  1021)چاپ جدید    1014داستان سهراب  براي  دارد،  بیت   )

خسرو در توران با  شدن و رشد کیبیت روایت شده و حتی داستان زاده  308داراب در  

بیت   874در ایران فقط در   ،کیکاوس  ،تمام ماجراهایش تا زمان رسیدن او به پدربزرگش

از اهمیت نمادین این    ايبودن داستان زال خود نشانهین مفصلابنابر  ؛است  روایت شده

 ست. ا  شاهنامهداستان در کل 

گفتیمچنان در    ،که  پادشاهی  ماهیت  در  اساسی  تغییروتحولی  زمان  در  داستان  این 

که برخی از  است گیرد. درنظرنگرفتن این جنبه از داستان باعث شده صورت می شاهنامه

  براي مثال  ؛در توالی اتفاقات این داستان تناقضاتی مالحظه کنند و سردرگم شوند  نامحقق

کتاب در  فردوسی    يشاهنامهعنوان  باکه    «Das iranische Königsbuch»   هانسن 
رفتن سام به مازندران و گرگساران را    دلیل  است،  به فارسی ترجمه شده  ،ساختار و قالب

و    نکردهدرست درک    ،گیردکوتاهی بعد از رسیدن زال به او صورت می  ي که به فاصله

کند و به جنگ مازندرانیان  کوتاهی بعد از بازیافتن زال او را ترک می   يهکه سام به فاصلاین

 ,Hansen, 1954: 36-37) کرده است  در نظرش غیرمعقول جلوه   رود،و گرگساران می

منوچهر    یعنی اینکه در این زمان  ؛نکته که قبالً عرض کردیم  اما با توجه به این  ؛(42-44

و   شده  خلع  پهلوانی  پهلوانی  از  جهانعملکرد  به  است او  گشته  منتقل  سام    ، پهلوان 

اي  چاره  خود را در معرض خطرات نبرد قرار دهد،تواند  دیگر نمیکه شخص شاه  طوريبه

ازین دیدگاه اگر تحلیل  طبع  بهپهلوانش به این مهم بپردازد.  غیر از این نیست که جهان 

کشد،  گرگساران و مازندران لشکر می کند و به  بنده درست باشد، اینکه سام زال را ترک می

 توجیهی دارد.
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بینابیندرهرحال چنان (  transitional)  انتقالی  /یکه حکومت منوچهر یک حکومت 

این خصوصیت در آنچه که بعد از مرگ  بینابینی است.    یاست، شخصیت زال هم شخصیت

دیگر  عبارتبهکامالً مشهود است.    ،گیردپهلوانی رسیدن زال صورت میسام و به جهان 

، براي این کار شخص مناسبی  به ارث برده استسام  پهلوانی را از  منصب جهانزال که  

تجسم حکمت و خرد است، نه تهور و شجاعت. زال در ذات خودش    زال زیرا    ؛نیست

  چون   ؛صاحب نیست  ،طلبدپهلوانی می را که مقام جهان  آن درجه از خشونت و تهوري 

احیان  و  با خشونت  و خرد  بعضاً الزم  اياً سنگدلیحکمت  ست،  ا  پهلوانیجهان  يهکه 

  ؛ انگیزي داردتبعات حزن   شاهنامه جوشش خشم و خشونت در پهلوانان    5  .مغایرت دارد

گرفته  قتل سیاوش صورت    به انتقامدانیم که رستم پس از فتح توران که  می  براي مثال 

از ایرانیان    اي. روزي عدهاستبر تخت نشسته  در توران  است، افراسیاب را فراري داده و  

روند. تورانی همراه ایشان به مرغزاري اشاره همراه یک راهنماي تورانی به شکار میبه

میمی و  یککند  بود.  مرغزار شکارگاه سیاوش  این  تازه گوید  ایرانی  پهلوانان  داغ  باره 

 : شودمی

 گرفتنیییید نفییییرین بییییر آن رهنمییییاي

 زواره یکیییی سیییخت سیییوگند خیییورد

 کزین پس نه نخچییر جیویم نیه خیواب

 نمیییانم کیییه رسیییتم برآسیییاید اییییو

 همانگیییه چیییو نیییزد تهمیییتن رسیییید

 بییدو گفییت کایییدر بییه کییین آمییدیم

 چیییو ییییزدان نیکیییی دهیییش زور داد

 چیییرا بایییید ایییین کشیییور آبیییاد مانییید

 برانگیخییییت ارمیییییده دل را زجییییاي

 انییدر گرفییت همییان غییارت و کشییتن

 ز تییوران زمییین تییا بییه سییقالب و روم

 همییییه سییییر بریدنیییید برنییییا و پیییییر

 بییه زخمییش فگندنیید هریییک ز پییاي 

 فییرو ریخییت آب از دو دیییده بییه درد

 نپیییییردازم از کیییییین افراسییییییاب

 همیییه جنیییگ را کیییرد بایییید بسییییو

 خروشیییید چیییون روي او را بدیییید

 وگیییر لیییب پیییر از آفیییرین آمیییدیم 

 اختییییر تییییرا گییییردش هییییور داد از

 یکی را برین بیوم و بیر شیاد مانید  ...

 تهمییتن همییان کییرد کییو دییید راي

 همه بوم و بیر دسیت بیر سیر گرفیت

 نماندنییید ییییک میییرز   آبیییاد بیییوم

 زن و کیییودک خیییرد کردنییید اسییییر
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 بییرین گونییه فرسیینگ بیییش از هییزار

 

 ز کشییییور برآمیییید سراسییییر دمییییار 

 (409-408:  2فتر،د1366وسی،د)فر

جهان  که  اسفندیار  وقتی  هم  اسفندیار  داستان  بوده  پهلوانِدر  بر    است  گشتاسپ 

ایرادات  عامی می قتل  ،شودارجاسپ پیروز می  کند که حتی گشتاسپ که ازنظر اخالقی 

 : همان  رک.)  کندریزي سرزنش میخاطر سنگدلی و خونهو وارد است، او را با  بسیار بر

کند که  زال رستم را نصیحت می ،. در همین داستان رستم و اسفندیار(284- 279:  5فتر د

  ؛ کنداما رستم سخن پدر خردمندش را قبول نمی  ؛و پنهان شودا  با اسفندیار نجنگد و از

پنهان درحالیزیرا  نیست،  ذاتش  در  جبن  و  در شدن  زال  نمیا  که  عیبی  کار  و  ین  بیند 

 (.375-371)همان:  دیگري جلوگیري کندخواهد از بروز مصیبت می

خشونت از  خردمند  زال  ذاتی  انزجار  همین  می   دقیقاً  که  باعث  مرگ  شود  از  پس 

از    پهلوانی را برعهده دارد،که زال منصب جهان منوچهر و سام در پادشاهی نوذر، هنگامی

  ، اندکشتهرده و  و حتی شاه را اسیر ک   کردهبه ایران حمله می   ی کهتورانیان  مقابله با  يهعهد

ودفن پدرش وارد  کفن  يه، زال به بهانجانبهوسیع و همه  يهبرنیاید. به هنگام این حمل

 :شودمیدان نمی

 خبییر شیید کییه سییام نریمییان بمییرد

 سیییتودان همیییی سیییازدش زال زر

 

 ... را زال گییردهمییی دخمییه سییازد وُ 

 نییدارد مییرین جنییگ را پییاي و پییر

 (295  -294: 1فترهمان، د)         

 

 : شدن تورانیان و حمله به ایران همین استجري دالیلواقع یکی از در

 از آن سییخت شییادان شیید افراسیییاب 

 

 بدید آنیک بخیت اندرآمید بیه خیواب 

 (294)همان:                           

  جهان»  پهلوان توران استین جنگ افراسیاب که هنوز به پادشاهی نرسیده، جهانا  در

توان گفت که زال  پهلوانی در میدان ندارد. میاما ایران جهان  ؛ب«پهلوان پورش افراسیا

به خاک    طورموقت بهپهلوانی را هم  بلکه جهان  ؛سپردن سام استفقط در کار به خاکنه

  به نوجوانی برسد و آن وظیفه را تعهد کند. ،رستم ،سپارد تا فرزندشمی
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گیرد که  را آسان می  پهلوانیجهان  قدري کارهزال ب  پس از درگذشت سام،  درهرحال 

نشیند. چنین چیزي  افراسیاب بعد از کشتن نوذر، در حیات زال در ایران به پادشاهی می

نبودن زال اگرچه براي خالی  ولی  ؛تصور استپهلوانی سام یا رستم غیرقابلدر زمان جهان

دلیل همان حکمت و درایت ذاتی، اما به  ؛دهدان میگاه حرکتی از خودش نشعریضه گه

زیرا    ؛به کار جنگ چندان تمایلی ندارد. این مطلب بر دیگر پهلوانان ایران پوشیده نیست

کنند  نشیند، تورانیان دوباره به ایران حمله میبر تخت میکه زَو  بعد از مرگ نوذر، هنگامی

  پهلوانی جانشان به لب رسیده است، یف جهانلیاقتی زال در تعهد وظاکه از بی و ایرانیان

 گیرند:و او را به باد سرزنش می روندمیاو  به شکایت نزد 

 یکایییک بییه ایییران رسییید آگهییی

 سییییوي زاولسییییتان نهادنیییید روي

 بگفتنییید بیییا زال چنیییدي درشیییت

 پییس از سییام تییا تییو شییدي پهلییوان

 سپاهی ز جیحیون بیدین سیو کشیید

 اگییر چییاره داري مییر اییین را بسییاز

 

 آمییید خرییییدار تخیییت مهییییکیییه  

 وگويجهان شید سراسیر پیر از گفیت

 که گیتی بس آسیان گرفتیی بیه مشیت

 رواننبییییودیم یییییک روز روشیییین

 کییه شیید آفتییاب از جهییان ناپدییید

 کییه آمیید سییپهبد بییه تنگییی فییراز

 (331)همان:                           

 

 

 

 

 

 دهد:در دفاع از خودش پاسخ می ،وسالی ندارد و زال که هنوز سن

 چنیییین گفیییت بیییا مهتیییران زال زر

 سواري چو مین پیاي در زیین نگاشیت

 شییب و روز در جنییگ یکسییان بییدم

 کنییون چنبیییري گشییت پشیییت یلیییی

 مییین ار بازمانیییدم ز تیییاب و تیییوان 

 کنییون گشییت رسییتم چییو سییرو سییهی

 

 کییه تییا میین بییه مییردي ببسییتم کمییر 

 کسی تیی  و گیرز میرا بیر نداشیت ...

 میییه سییاله ترسیییان بیییدمز پیییري ه

 نتییییابم همییییی خنجییییر کییییاولی

 پهلییواننمانییدم جهییان بییی جهییان

 بییییرو بییییر بییییرازد کییییاله مهییییی

 (332-331)همان:                    

 

 

 

 

 

آید، دوران کودکی را  با توجه به اینکه زال در اواخر سلطنت منوچهرشاه به دنیا می

کوتاهی    يگردد و به فاصلهنوجوانی به منزل پدري باز میبرد و در  نزد سیمرغ به سر می
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وگو میان او و ایرانیان که این گفت، هنگامی.کندشود و با او ازدواج میعاشق رودابه می

از چهل سال داشته باشد  ،گیرددرمی به  ین اظهار پیريابنابر  ؛ نباید بیش  او ربطی  کردن 

 ل از مادر پیر زاده شده است. علت است که زابلکه بدین ؛وسالش نداردسن

زاید که تنها  کشد. همسر سام برایش پسري میو اما ببینیم که چگونه کار به اینجا می

اند، نباید با  که برخی از فضال متذکر شدهعیب او سپیدي مویش بوده. این سپیدي چنان

خَلط شود تصریح    ؛آلبینیسم  به  د  شاهنامهزیرا  و  بوده  سپید  فقط موي سرش  یگر  زال 

 است:  اندامش عیبی نداشته

 سیییراپاي کیییودک همیییه بنگریییید

 بییر و بییازوي شیییر و خورشییید روي

 سیییاهش مییژه دیییده هییا قیرگییون

 

 همییی تییاج و تخییت کیییی را سییزید 

 دل پهلییوان، دسییتِ شمشیییر جییوي

 چییو بُسیید لییب و رخ هماننیید خییون

 (173-172: )همان                   

 

 

یعنی    ؛ستا  ی ذاتی اویسپیدي موي زال هنگام تولد کنایه از دانا که اشاره کردیم،  چنان

،  است  زال حتی هنگام تولد پیر بوده است و طبعاً پتانسیل حکمت پیرسران را هم داشته 

 :شودب را متذکر می لمط این هم به تصریح   شاهنامهکه چنان

 کسییی سییام یییل را نیارسییت گفییت

  

 خیوب جفیتکه فرزندِ پییر آمید از   

 (164)همان:                        

بوده،  موجود  خودمان  کالسیک  ادب  بزرگان  میان  در  زال  سپید  موي  از  برداشت  این 

   فرماید:که خاقانی میچنان

شده طفلی  به  زال  احداث چون  ز  پیر   ام 

 یا

 امطفلی دیدهزال زر پیري بهگرچه همچون

 

کرد  رد  که  و  راحرا  يهزانست   احباب م 

 

 امچون جهان پیرانه سر طبع جوان آورده

 (258و   57:  1382،  )خاقانی            

 

 

اما سیمرغ    ؛اندازند که بمیرددرهرحال این کودک پیرسر را به دستور سام در کوه می 

بینند  او را می  ، اندگذشته ی که از آن حدود مییهاکاروان  و  کنددارد و بزرگ میاو را برمی

 شوند:شخص سام، از وجودش آگاه می جملهازو همه 
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 چن آن کیودک خیرد پرماییه گشیت

 یکی میرد شید چیون یکیی زادسیرو

 نشییانش پراگنییده شیید در جهییان 

 بیییه سیییام نریمیییان رسیییید آگهیییی

 

 بییر کییاروان هییا گذشییتبییران کییوه 

 برش کیوه سییم و مییانش چیو غیرو

 هیییانبییید و نییییک هرگیییز نمانییید نِ

 رهیییییاز آن نییییامور پییییور بییییا ف

 (168:  1فتر، د1366)فردوسی،     

 

 

 

 شده است،از وجود فرزندش آگاه  ه  دلیل خوابی که دیده بودکه سام به  ورپس این تص 

  دانسته که فرزندش نزد سیمرغ به نوجوانی رسیده صحیح نیست. سام هم مثل دیگران می

  قبول او سرباز زده است. اش از  زادگیدر حالل   دلیل موي سپید او و تردید اما به  ؛است

 گیرد.رود و فرزندش را از سیمرغ تحویل میحال سام به کوه میهربه

 ،که نزد سیمرغ بودهاول اینکه زال هنگامی  : د در نظر داشتی ینجا چند نکته را باا  در

آلودي بوده دانسته و بدنش برهنه و غذایش هم گوشت خام و خونزبان آدمیزاد را نمی

است. اینکه    کردهیعنی در شرایطی کامالً طبیعی زندگی می  ؛خوراندهاو میکه سیمرغ به  

 ذکر شده است:  صراحتبه شاهنامهدر  ،زال برهنه و خوراکش گوشت خام بوده

 ز خییاراش گهییواره و دایییه خییاک

 شییکاري کییه نییازک تییر آن برگزییید

 

 تن از جامیه دور و لیب از شییر پیاک ... 

 مزییییدبیییدو داد تیییا او بیییه لیییب میییی

 (167: )همان                       

 

نمی  آدمیزاد  زبان  زال  اینکه  در    ،دانستهو  تصریح    ابومنصوري  يهشاهنام ظاهراً  به 

را به خانه  »نویسد که سام زال  زیرا ثعالبی در این باب می  ؛است  بیشتري ذکر شده بوده

جاي دیگر در داستان رستم و اسفندیار هم    6«.گفتن آموختآورد و در مدتی کوتاه سخن

او بود. ]و[ ...    يهدایدانست که به هفت سال مهربانزال زبان سیمرغ را می»نویسد:  می

هاي  المخلوقاتعجایبصاحب یکی از    7«.سخن سیمرغ را زال براي رستم ترجمه کرد

کرد تا روزگار  یزال سخن وي فهم نم»نویسد که بعد از رسیدن زال به سام  قدیمی هم می

آوردن سیمرغ    يهصحن  (.419- 418:  1382،  « )طوسیدراز برآمد و سخن آدمی بیاموخت

شدن زال  آغاز فرایند متمدن   به روشنی  ست. این صحنها   زال را نزد پدرش بسیار گویا

 کشد: را به تصویر میخوار برهنه و خام
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 ز پییییروازش آورد پیییییش پییییدر

 دل سییام شیید چییون بهشییت بییرین

 یکیییی پهلیییوانی قبیییايتییینش را 

 فرود آمید از کیوه و بیاالي خواسیت

 

 رسیییده بییه زیییر بییرش مییوي سییر ... 

 بیییران پیییاک فرزنییید کیییرد آفیییرین

 بپوشیییید وز کیییوه بگیییذارد پیییاي

 خسیروآراي خواسییت يههمیان جامیی
 (173-172:  1فترد،1366)فردوسی، 

 

 

 

بالفاصله    و  شودانسانی وارد می  يهبار به جامعبرهنه و سوار بر سیمرغ براي اولین  زاِل

سپس    د؛پوشان ش را میای برهنگییکند. اول با قباکردن او را آغاز می متمدن   فرایندسام  

سوار را بر اسب  سیمرغ  زاِلکند و  مرکب او را که در آغاز سیمرغ است، به اسب تبدیل می 

. خبر بازگشت زال به  گرداندمیخسروآراي   يهاو را به جام يهقباي ساد  بعد  نشاند و می

عجیب    يهکند تا این پدیدرسد و منوچهر سام و زال را به دربار دعوت میمنوچهر می

زیرا    ؛ید، کامالً ساکت استآبار به دربار میاما وقتی زال براي اولین  ؛را از نزدیک ببیند

 :هنوز زبان ندارد

 منیییوچهر برگییییاه بنشسیییت شییییاد

 پیییس آراسیییته زال را پییییش شیییاه

 گییییرازان بیییییاورد سییییاالر بییییار

 چنییین گفییت مییر سییام را شییهریار

 بیییه خییییره مییییازارش از هییییو روي 

 کییه فیییر کییییان دارد و چنیییگ شییییر

 

 کییییاله بزرگییییی بسییییر برنهییییاد... 

 بییه زرییین عمییود و بییه زرییین کییاله

 شیییگفتی بمانییید انیییدرو شیییهریار

 ه از میین تییو اییین را بییه زنهییار دارکیی

 بییه کییس شییادمانه مشییو جییز بییدوي 

 دل هوشییییمندان و آهنییییگ شیییییر

 (175)همان:                          

 

 

 

 

 

شدن زال تازه شروع شده  فرایند متمدنجالب در این صحنه این است که چون    يهنکت

  ؛ زنداو حرف نمی  شخص  با  ،منوچهرجمله  ازکس  ، هیوو هنوز زبان ندارد که سخن بگوید

  شاهنامه دیگر را در    يهدو صحن  ،گوید. این صحنهاو با پدرش سخن می  يهبلکه دربار

با  زال  تنها  مالقات بعدي زال با منوچهر است که در آن نه  ي هیکی صحن  :کندتداعی می

رک.  )  آوردبلکه با تیزهوشی خودش موبدان درگاه را به شگفت می  ؛گویدشاه سخن می

است که در آن   ،رستم  ،اشاولین مالقات سام با نوه  يهدوم صحن   و  (253- 245همان:  
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ساله بوده. چون رستم برخالف زال که در طبیعت بزرگ شده و از فرهنگ  زمان هشت 

پهلوانی و  اشرافی  فرهنگ  بوده، محصول  باز استست،  ا   بشري عاري  به    ؛زبانش هم 

و پاسخی    یدآبه سخن میخواند،  که بر او آفرین میهمین دلیل در اولین مالقات با جدش  

 دهد: شایسته می

 یکییییی آفییییرین کییییرد سییییام دلیییییر

 ببوسیییید رسیییتمش تخیییت اي شیییگفت

 کیییه اي پهلیییوان جهیییان شیییاد بیییاش

 یکیییییی بنیییییده ام نیییییامور سیییییام را

 همیه پشییت زیین خییواهم و درع و خییود

 امانییید همیییی چهیییرهبیییه چهیییر تیییو م

 

 بییزي شییاد و دیییر، زبییراهِ ،کییه تهمییا 

 نییییا را یکیییی نیییو سیییتایش گرفیییت

 چییو شییاخ تییوام میین، تییو بنیییاد بییاش

 نشییییایم خییییور و خییییواب و آرام را

 همییییه تیییییر نییییاوک فرسییییتم درود

 امچنییان چییون تییو باشیید مگییر زهییره

 (272)همان:                           

 

 

 

 

 

هاي مهم عشق زال و رودابه همین گذار زال از طبیعت به تمدن است.  جنبهیکی از  

دهد  پس از رسیدن به پدرش، سام زال را تحت تکفل حکما و خردمندان دربارش قرار می

دلیل موي سپیدش تجسم عقل و تا فرهنگ و آداب بشري را به او بیاموزند و زال که به

گیرد. عشق او به رودابه و روشی که  پیشی میایشان    يهزودي بر همه، بفطري استخرد  

گیرد تا رضایت پدرش و منوچهر را در باب ازدواجش با رودابه که از نژاد او در پیش می

به گمان »قول نادر نادرپور: شدن زال است. بهرد، آزمون متمدنودست آ ضحاک است به

براي خاطر دیگري نمی  یادبردن خود  از  بود من عشق  از به  بلکه  ؛تواند  یادآوردن خود 

  زالی که مقدمات فرهنگ را از بخردانِ (.  458:  1371« )نادرپور،  ستا  برکت وجود دیگري

آموخته کنه وجود خود می  دربار پدرش  به  رودابه  به  در عشق  به اصل  است،  و  رسد 

 یابد.انسانیت خود دست می

وي زال آمده است، پدر رودابه که به ارد  ،زال با مهراب  وقتی بعد از اولین مالقاتِ

به کاخ خودش دعوت می اینکه زال وصف دختر مهراب را از مردانش  زال را  با  کند، 

 گوید:زند و میباز می شنیده و دل به او باخته است، از قبول دعوت مهراب سر
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 چنیین داد پاسیخ کییه ایین راي نیسییت

 نباشیییید بییییدین سییییام همداسییییتان

 کییه مییا مییی گسییاریم و مسییتان شییویم

 ویی تیو پاسیخ دهییمجیزین هرچیه گیی

 

 بییه خییان تییو انییدر مییرا جییاي نیسییت 

 همییان شییاه چییون بشیینود داسییتان

 پرسییتان شییویمبییت يهسییوي خانیی

 مبیییه دییییدار تیییو راي فیییرخ نهییی

 (175:  1فتر، د1366)فردوسی،        

 

 

رسد و هم نظر به ادبانه به نظر میرد دعوت مهراب هم قدري بی   ،اول   يهدر وهل

اما واقعیت غیر    ،رود، ریاکارانهزال پنهانی براي دیدن رودابه به قصر مهراب میاً  اینکه بعد 

هاي اشرافی محیط جدیدش را جذب کرده که متوجه  طوري ارزشین است. زال بها  از

داند که با قبول دعوت مهراب که از نژاد ضحاک  ست و میامعانی ضمنی رفتار خودش  

شد و این کار را ازنظر سیاسی درست نخواهند  است، هم پدرش و هم شاه آزرده خواهند  

بیند که دعوت مهراب را قبول  پهلوان ایران، صالح نمیدانست. پس در مقام فرزند جهان

صورتی پنهانی و خصوصی تأثیرات نامساعد قبول رسمی  هاما رفتن به کاخ مهراب ب ؛کند

  ، لداده در خلوت هستندو دو د  رودکه نزد رودابه میهم    بعددعوت او را نخواهد داشت.  

 :بر غرایز خودش حاکم است زال 

 همییه بییود بییوس و کنییار و نبییید

   

 مگییر شیییر کییو گییور را نشییکرید 

 (200)همان:                     

یعنی زالی که در طبیعت و    ؛شدن زال استعشق زال و رودابه تلویحاً امتحان متمدن 

دهد که آموزشی که از بخردان نشان میدر این داستان  دور از فرهنگ انسانی رشد کرده،  به

در وجودش ریشه دوانده و هیو اثري از آن حیات    ،است  دست آورده  هدربار پدرش ب

برهنه و خاموحشیانه را  او  بوداي که  آورده  بار  نمانده است.    ،خوار  باقی  در وجودش 

برخالف   دلیلبه همین    ،داشتنرهیز و عنان نفس دردستدانش است و پ   ،هرچه که هست

  ي هشود، وقتی زال براي کسب اجازها امتحان می دیگر پهلوانانی که ابتدا جنگاوري آن

کند.  هوش و ذکاوت او را امتحان می ابتدا  رسد، شاه  ازدواج با رودابه به دربار منوچهر می

نبودن عریضه، جنگاوري او هم  خالی  واقع بعد از گذراندن این امتحان است که براي در

که نادرپور متذکر شده، خودش را به شود. به برکت عشق رودابه، زال، چنانامتحان می 
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ست  ورد و به کنه وجود خودش که تجسم عقل و درایت و نفی غرایز حیوانیآیاد می

جذب  ابنابر   ؛ابدیمی  ،دست و  تمدن  به  طبیعت  از  او  گذار  و  زال  داستان    ي هجنبین 

حکمت شاهان قبل از منوچهر و رسیدن او به مقام مشاور اعظم سلطنت در   افسونگري/

گرفت و پهلو  ی قرار گرفته که باید قرار مییدقیقاً در جا  شاهنامه عمرش، در متن    يبقیه

پهلوان  به پهلوي خلع مقام شاهی از جنگاوري و انتقال قدرت جنگاوري از شاه به جهان

  (narrative logic)ی  یزعم بنده این داستان ازنظر نمادین با منطق روابهرود.  به پیش می

بلکه    ؛دارد و پیام اصلی آن فقط عشق زال و رودابه نیست  یارتباط بسیار عمیق  شاهنامه

یک عنصر ایجاد تمدن و فرهنگ و خودشناسی در انسجام کامل با دیگر    يمثابهعشق به

 است.  شاهنامه عناصر روند داستان در 

 

 گيری . نتيجه۳
ها  ، انسجام روایت در سطح صحنه فردوسی  يهشاهنامیکی از وجوه انسجام روایت در  

شاهد    شاهنامه روایت باعث شده است که در    آفرینی با انسجام رتصوی شدن  است. همراه

واژگان   باشیم.  سینمایی  بیان  القاشده  انتخابطوري    شاهنامهنوعی  قدرت  که  ی  یاند 

که هم تصویر    شاهنامه  سینماییهاي بیان  بخشند. یکی از بهترین نمونهتصاویر را شدت می

به کار گرفته شده،   سینماییصورتی کامالً  داستان به  يهو هم صوت در آن براي عرض 

ماجرا  این  هاي  چینش صحنهاولین جنگ رستم نوجوان در پادشاهی کیقباد است.    يهصحن

کارگرفتن حرکت و صوت و  ، به. ابداع تصاویرستا  سینماییتنها منطقی، بلکه اساساً  نه

( تر  تر و پرتحرککردن هرچه روشنمجسم، همه در خدمت  (point of viewدیدگاه 

هستند و فردوسی درست مثل کارگردانی است که با تغییر جهت دوربین و کنترل    روایت

انرتوالی صحنه و  تحرک  داستان  به  میها  شاعرانبخشد.  ژي  یا    ي هانتخاب  استراتژیک 

داند که در  دهد فردوسی از پیش میراهبردي واژگان نیز وجه دیگري است که نشان می

در  کند.  شده انتخاب میخواهد بگوید و لغات ابیاتش را حسابهاي بعد چه میصحنه

فظ شده داستان واحد با دقت ح یک يهروایت فردوسی وحدت تصویري میان دو صحن

مهم دیگر    يه. نکتتوجه داردنیز  به منطق روایت    ، بلکهموضوع  به  تنهافردوسی نه  و  است
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انسجام   که  است  تک   شاهنامهآن  به  نیستمنحصر  آن  روایات  هم  ؛تک  اگر     ي هبلکه 

راي  ب  ؛شویمکلی در آن می  یمتوجه وجود انسجام  کنیم،را از این نظر بررسی    شاهنامه

اي از اهمیت  خود نشانهبودن آن  داستان زال و رودابه نام برد که مفصلتوان از  نمونه می

در کل   داستان  این  رودابه    داستان  يهرابط   .ستا   شاهنامهنمادین  و  روایی  زال  نظام  با 

تغییروتحودهد.  این انسجام کلی را  نشان می  خوبیبه  شاهنامه ی  ل این داستان در زمان 

توان در  این تغییروتحول را می  بیان شده است.  مهشاهنااساسی در ماهیت پادشاهی در  

پهلوانی و    ي هعملکرد ویژکه در آن دو    دید  دوران گذار  عنوان یک بهپادشاهی منوچهر  

که قبالً در شخص   (heroic and magical functionalities)  خردمندي یا افسونگري

از بود،  متمرکز  میا  شاه  گرفته  جهان  عملکرد  و  شودو  تملک  در  سام  پهلوان  پهلوانی 

و   داستان زال رسد که  نظر میشود. به  افسونگري به زال منتقل می   ید و خردمندي/آیدرم

. افسونگري در شخص زال است  بیان نمادین این گذار دوم و تمرکز خردمندي/  رودابه

کههمان بینابینی/  گونه  حکومت  یک  منوچهر  )  حکومت  اtransitionalانتقالی  ست،  ( 

این خصوصیت در آنچه که بعد از مرگ  شخصیت زال هم یک شخصیت بینابینی است.  

دیگر  عبارتبهکامالً مشهود است.    ،گیردپهلوانی رسیدن زال صورت میسام و به جهان 

، براي این کار شخص مناسبی  به ارث برده استسام  پهلوانی را از  منصب جهانزال که  

 هاي مهم یکی از جنبهت. د است، نه تهور و شجاع تجسم حکمت و خر  زال زیرا  ؛نیست

است رودابه  به  او  زال، عشق  می   زندگی  را  توانکه  تمدن    آن  به  طبیعت  از  زال  گذار 

زالی که در طبیعت  ؛  شدن زال استمتمدن   آزمونعشق زال و رودابه تلویحاً    چون  ؛دانست

به  انسانیو  فرهنگ  از  سیمرغ  دور  کرده،    نزد  این  رشد  بهدر  پیش  داستان  تمدن  سوي 

در   ،خوار بار آورده بوداي که او را برهنه و خامهیو اثري از آن حیات وحشیانه رود و  می

داستان زال    شود.ماند و صاحب خصوصیاتی مانند دانش و پرهیز مینمی  وجودش باقی

افسونگري/ حکمت شاهان قبل از منوچهر    يهو گذار او از طبیعت به تمدن و جذب جنب

دقیقاً در    شاهنامهعمرش، در متن    يو رسیدن او به مقام مشاور اعظم سلطنت در بقیه

مییجا قرار  باید  که  گرفته  قرار  روای  منطق  با  نمادین  ازنظر  داستان  این  ی  یگرفت. 

(narrative logic)   در این داستان »عشق« در انسجام    .دارد  ی ارتباط بسیار عمیق  شاهنامه
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تمدن و فرهنگ و خودشناسی    يهیک عنصر سازند  يمثابهیت بهکامل با دیگر عناصر روا

 به کار رفته است.
 

 ها نادداشب
... کما فعل الفردوسی فی نظم الکتاب المعروف بشاه نامه و هو ستون الف بیت من الشعر، »   .1

یشتمل علی تاریخ الفرس، و هو قرآن القوم، و قد أجمع القوم و فصحاؤهم علی أنه لیس فی  

 (. 12: 1962)ابن االثیر،  «لغتهم افصح منه ...
ها  شوند و اینروز بهتر میخوشبختانه مطالعات مربوط به تصاویر شاهنامه در وطن ما روزبه  .2

است که طبع اول آن در   صور خیال در شعر فارسیهاي شفیعی کدکنی در  بیشتر مدیون تالش
منتشر شد و شفیعی را باید در این امر نیز مانند بسیاري امور دیگر مربوط به ادبیات   1350سال 

(. رستگارفسایی در کتاب  470- 439  :1358فارسی پیشکسوت محسوب داشت )شفیعی کدکنی،  

فرموده    عرضهصورتی روشمند تصاویر شاهنامه را  بهي فردوسی  تصویرآفرینی در شاهنامهنفیس  
)رستگارفسایی،   به جنبه1353است  مربوط  که مشخصاً  مطالعاتی  اما  هاي سینمایی شاهنامه  (؛ 

کنم )ضابطی جهرمی،  ها را یاد میباشند نیز خوشبختانه رو به ازدیاد هستند و من فقط بعضی ازین
ي فون لیسانس نامه(. بنده اخیراً به یک پایان1394؛ علیزاده،  1387؛ هاشمی،  1384؛ حنیف،  1378

ي  ( و مطمئنم که دامنه 1391دوست، یا لیسانس برخوردم که در دانشگاه تهران نوشته شده )هویت 

 ام پیدا کنم.تر ازین چند موردي است که بنده در دوري غربت توانستهکار وسیع

دانیم که  یخوریم؛ اما اوالً نمگاه به برخی تناقضات در روایت بر می هم گه   شاهنامهالبته در    .3
اند ها در اصل منثوري که فردوسی از روي آن داستان خودش را نظم می داده، موجود بوده این

یا نه و ثانیاً حتی با فرض اینکه این تناقضات بر قلم شخص فردوسی جاري شده باشد، باز با  

 گونه مطالب بسیار اندک است. ، تعداد اینشاهنامهتوجه به حجم 

 ها به فارسی هم ترجمه شده است: که یکی از آن زیربه منابع  نک .4
Omidsalar ,2011:111-180; Omidsalar ,2012:146-153 cf. Omidsalar 1997 

شود؛ کنترل در پهلوانان، در ادبیات پهلوي هم دیده میاي از این خشم و خشونت غیرقابلنمونه  .5

اینکه خداي آتش دیر  براي مثال گرشاسپ به او را میحاضر میدلیل   Williams)زند  شود، 

1992, II: 39-43)  یا کوخولین  (Cuchulainn)  کلی تغییر پهلوان ایرلندي به هنگام خشم به

«  ( Cuchulainn’s war-rage) دهد و در اثر تشنجی که به آن »خشم نبرد در کوخولینقیافه می

 . (Kinsella, 1979: 131, 152-3) گیردگویند، شکل و شمایلی بسیار ترسناک به خود میمی
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 (.70: 1900)ثعالبی،  «و اخذه الی منزله و تلقی الکالم فی اسرع مده. »6

 (. 368-367: 1900)ثعالبی،  «و کان زال یعرف منطق العنقاء ... فترجم زال لرستم قولها. »7

 
 منابع 

( االثیر، ضیاءالدین.  ادب    .(1962ابن  فی  السائر  والشاعرالمثل  و  م،  4. ج  الکاتب  قدمه 

 . يهحققه و علق علیه: احمد الحوفی و دکتور بدوي طبانه ، قاهره: الفجال
عبدالملک ابومنصور  )بنثعالبی،  سیرهم  .(1900محمد.  و  الفرس  ملوک  اخبار  به غرر   .

 پاریس: مطبعه سلطنتی.  ،تصحیح زوتنبرگ

 . تهران: سروش. شاهنامهقابلیت هاي نمایشی  .(1384حنیف، محمد. )

 ،. تصحیح ضیاء الدین سجاديدیوان خاقانی شروانی  .(1382الدین بدیل. )افضل  خاقانی،

 تهران: زوار.

جالل دهقان و  حمید  )پور،  پوررضائیان.  مهدي  و  کزازي  و   (.1389الدین  »شاهنامه 

 ،40  ي، شمارههنرهاي نمایشی و موسیقیهاي سینمایی آن: تراژدي سیاوش«.  جنبه

 . 97-85صص 

)یرستگارفسا منصور.  شاهنامه  .(1353ی،  در  دانشگاه  فردوسی  يتصویرآفرینی  شیراز:   .

 پهلوي. 

 . تهران: آگاه. صور خیال در شعر فارسی .(1375) شفیعی کدکنی، محمدرضا.

 . تهران: کتاب فرا. سینما و ساختار تصاویر شعري در شاهنامه   . ( 1378جهرمی، احمد. ) ضابطی 

به اهتمام  عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات.    .(1382)  .، محمدبن محمودطوسی

   .علمی و فرهنگی: ، تهرانمنوچهر ستوده

  ،پاژسیاوش در شاهنامه و سینما«.  ي»چگونگی بازتاب اسطوره (.1394علیزاده، حمیرا. )

 . 112-97صص   ،18 يشماره

بیبلیوتکا  . به کوشش جالل خالقی مطلق، نیویورک:  شاهنامه  .(1366)  وسی، ابوالقاسم.دفر

 . پرسیکا
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