
 

 نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي

 33ه(، شمار1395) هفدهم سال
 

  ن ا  ااتاا ن رتا  و تراا نّقاال تیروا

 
 1اهلل پناهی نعمت

 اانشجوی اکاای  با ن و اابّیات فارتی اانشگاه فااوتی مشرد

 

 چکیده:
و  یمّل یها از حماسه شده یبازساز یها تجربه ةدهند ه، بازتابعاّم ادبّیات مهّم یها از شاخه یکی ینّقالهنر 

ها را  مختلف داستا ن یاجزا ع،یوقا نیتر جّذاب یساز و باز ریتعاب نیتر با ساده کوشند ی ن منّقاالاست.  یپهلوان

  و  داستا ن، شاخ یاصل ةبر هست بیترت نیا کنند. به لیتکم ایدهند  رییتغ ینوع مخاطبا ن به تّیمتناسب با ذهن

 ییسازوکار روا ،ینّقالت سّن نةیشیکوتاه بر پ یضمن مرور قیتحق نی. در اشود یم دهیتن یا دهیچیپ درهم یها برگ

 عی ن از وقانّقاال یساز نهیشده است. بخش قر یبررس یتراش لیدل -2 یساز نهیقر -1: ی ن در دو محور اصلنّقاال

مصداق  ینید میاصطالحات و مفاه یریکارگ به زیو ن یباختگ در سه موضوِع اسب پهلوا ن، دل زیداستا ن ن نیا

ص خواهد شد که مشّخ ،یقیبه روش تطب یتراش لیدر سازوکار دل قیدر بخش دوم تحق نی. همچنابدی یم

 ةمجادل اب،یتر افراسقول ازدواج سهراب با دخ نه،یمانند ربوده شد ن رخش، وصلت با تهم یموضوعات داستان

داد ن  ل جلوهو مدّل هی ن در طومارها به توجنّقاالاست که  یا نهیرستم و سهراب، زم ییارویو رو کاووسرستم با 

 ن و مخاطبا ن و نّقاال یذوق هنر یشناخت جامعه یبه بررس قیتحق نیا جی. نتاپردازند یم ها این داستا ن عیوقا

 .کند یم ن کم  نّقاال ییروا یها مهارت ییشناسا

 

 .ینّقاله، طومار عاّم ادبّیاترستم و سهراب،  ،یفردوس ةشاهنام ،ینّقال کلیدی: واژگا ن
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 مقدّمه

کررد ن   موسوم شده، عبارت است از نقل «ینّقال»که امروزه به  یشیو نما ییهنر روا

و  شرود  یمناسب در برابرر جمرع انجرام مر     ا نیه که با حرکات و حاالت و بقّص ایواقعه 

است.  نندگا نیو عواطف شنوندگا ن و ب جاناتیه ختنیهدف از آ ن سرگرم کرد ن و برانگ

بر جمع و حرکات و حراالت   یط روحتسّل ا ن،ی، لطف بجّذاب  تیحکا ةلیوس کار به نیا

از  یکر ی یاو را بره جرا   ننرده ی، بره آ ن حرد کره ب   شود یانجام م نّقال یشیالقاکننده و نما

 ،ییضرا یباشد)ب یبراز   اشخاص ةهم گریبتواند باز ییتنها به  ور کند قهرمانا ن داستا ن تصّو

گرفت: قبل  یپ توا ن یم یخیرا در دو مقطع تار نهیریت دسّن نیا یپا (. رّد65ص ،1392

کره آ ن زمرا ن    گردد یها به قبل از اسالم برم سرچشمه نیتر از اسالم و بعد از اسالم. کهن

 ا ن،یداشرته اسرتد در عصرر اشرکان     زیر ن یا رواج و کارکرد گسرترده  «ییسرا داستا ن»هنر 

 ،یرا برا سرخنور   ییسررا  بودند که گوسرا ن نرام داشرتند و داسرتا ن     ینوازندگا ن و شاعران

و محجروب   سیبرو  یخانم مر قاتیکرده بودند. تحق نیو رقص عج یشاعر ،ینوازندگ

 ،1387و محجروب،  29-64صص ،1369 س،ی)بوکند یارائه م باره نیدرا یالعات جامعاّط

 (.  1079ص ،2ج

در  توانسرتند  ینمر  اگرا نیر خن ،یمرذهب  یها تّیممنوع ریمعتقدند که تحت تاث یبرخ

کمبرود بره    نیجبرا ن ا یو برا رندیبهره گ یقیخود از رقص و موس یشینما ییگو داستا ن

شکل گرفت  یاسالم رةدو ینّقال رو نیمتمرکز شدندد ازا یگریبر باز هیبا تک یخوان واقعه

 ،ییضرا یشرروع کرد)ب  یگریبر براز  هیبا تک رال تحّومرحلة  نیتداوم خود، نخست یو برا

ابن هشام است  رةینضربن حارث در کتاب س ییگو گواه، داستا ن نی(. بهتر65ص ،1392

 را نیر ا یحماسر  یهرا  داسرتا ن  ا نیحکومرت ساسران   یها سال نیدر واپس کند یم دییکه تأ

رسرتم و  »داسرتا ن   د،یر آ یمر  را نیر نضربن حارث بره ا  یبود که وقت افتهیشهرت  یقدر به

کرار او اقبرال    نیر ا بررد،  یمر  العرر ةریجز نیرا به سرزم «اریرستم و اسفند»و « سهراب

نروع   نیر قرا ن ا محّق ی(. برخ1081ص ،1387 )محجوب،زدیانگ یگسترده مخاطبا ن را برم

 یمعنرا  نیتر  ینزد ،یراز ینیقزو لیاجرا را طبق گزارش عبدالجل ةویو ش ییگو داستا ن
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 ،ینّقرال برا   یخروان  و برا اشراره بره تفراوت شراهنامه      ندا ر آ ن دانستهّخأدر دورا ن مت ینّقال

در دربارهرا و   منظروم شراهنامه عمردتا     اتیر اب ایر مرتن   نیرا خواند ن عر  یخوان شاهنامه

بره نررر    یو پهلروان  یمّل یها داستا ن تیرا هنر روا ینّقالو  تر ختهیفره یرسم یها انجمن

 ،1388 دنلو،یر )آاند همرردم قلمرداد کررد    ةعاّمر  افرت یساده و کوتاه متناسب با درک و در

 (.24ص

هنرر   افتنیر  تّیو رسرم  یابیو سراختار  یریر گ اوج یزما ن برا نیبهتر هیصفو ةدور 

 ابرد ی یرونق م اریبس ینّقال ژهیو و به یخوان هقّص ،یخوان دوره شاهنامه نیاست. در ا ینّقال

، 1390)نجم، شرود  یها محسوب م خانواده یاعضا شتریشغل ب یخوان که شاهنامه ییتا جا

 ةعرضر  یبررا  یگرد مرأمن و مکا ن ثرابت   ن دورهنّقاال تنها نهها،  خانه قهوه جادی(. با ا73ص

در  نّیمعر  یهر روز در ساعت توانند یم بیترت نیا بلکه به ابند،ی یهنر خود به تماشاگرا ن م

 جرّذاب  یا را کره روز قبرل در لحظره    یداسرتان  ةو دنبال ابندیمناسب حضور  یفضا نیا

 .  رندیگ یپ یا از هر قشر و طبقه رداشته بودند در مقابل تماشاگرا ن مشتاق و منتظ نگه

 نینرو  یالت اجتمراع و تحروّ  رییر تغ که یش.( درحال13۰۴تا  11۷۴عهد قاجار) در

همچنرا ن محبروب اسرت و     ینّقالگرفته است، هنر  یغرب، گسترش شتابناک ریتحت تأث

حکومرت   یتختیتهرا ن را بره پرا   هیدارد. قاجار یارینزد پادشاها ن و مردم هواخواها ن بس

 یبررا  یمخصوص یوهاکه در آ ن سّک یدعّدمت یها خانه قهوه جادیو با ا ندیگز یخود برم

 تخرت یگونراگو ن بره پا   ی ن مختلف از شرهرها نّقاالشده بود،  هیتعب یلانّق ی ن و اجرانّقاال

 .(86ص ،1375 ،ی)بلوکباششوند یجذب م

 

 پژوهش  ةنیشیپ

 ن در داستا ن رستم و سرهراب، پرژوهش   نّقاال یسازوکارها لیتحل ةنیدر زم تاکنو ن

و مطالعرات   یشاهنامه فردوس»انجام نشده است فقط در کتاب مجموعه مقاالت  یمستقل

 یتراشر  تدر عّلر  یجستار»با عنوا ن  ی( مقاله ا17ص ،1393 گرا ن،یزاده و د گی)بیهنر

 ةشراهنام  یهرا  و پشرتوانه  هرا  سرچشرمه »آمرده اسرت.    «ینّقال یطومارها یبرخ عیبر وقا
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 دنلو،یر )آ«را نیر در ا ینّقالبر  یمه امقّد»(، 1390 ، )دوستخواه،« ننّقاال مةو شاهنا یفردوس

قابرل   یآثار پژوهشر  نیتر ( از مهم1391 ،دنلویآ «)ی شاهنامهنّقالطومار »( و کتاب 1388

 است.   ینّقال ةاستناد در حوز

 

  ننّقاالرستم و سهراب در طومار  داستا ن

شراهنامه   داستا ِن کرلّ  نیو مشهورتر نیتر محبوب دیترد یرستم و سهراب ب داستا ن

از  یاریه بسداستا ن را در کانو ن توّج نیا ،یقو اریبس یو احساس یعاطف یها است. جنبه

« شد ن پسر به دسرت پردر    کشته»  یتراژ ةیما بن نیبرا پژوهندگا ن قرار داده است. عالوه

(. 164-205صرص  ،1361 مطلرق،  یجها ن تکرار شده اسرت)خالق  یها در اغلب حماسه

باعر  شرده    ،یفردوسر  ةآ ن در شراهنام  ةکننرد  رهیو بازتاب خ هیما بن نیا یجهان ةگستر

سراالر،   دی)امردیپژوها ن قرار گ از شاهنامه یاریبس یبح  و بررس داستا ن محّل نیاست ا

 (.  1368 ،یاحقیو  77ص ،1381

 ةیما داستا ن پراحساس را دست نیخود ا با سب  و شگرد و نگاه خاّص زین  ننّقاال

 داشرت  ی ن را وامر نّقاالداستا ن،  نیو اقبال عموم مردم به ا یفتگیاند. ش هنر خود قرار داده

در گذر زما ن، بر شراخ و   لیدل نیبه هم نددیفزایب آ ن ییروا یها تیجّذاببر  یادیز تا حّد

در  زیر زمرا ن ن  یهرا  فرهنرگ  داستا ن افزوده شده و احساسات، عواطف و خررده  نیبرگ ا

پررغلط   اریو غالبا  بدخط و بسر  یخّط ییها نسخه« طومار»است.  افتهیها بازتاب «طومار»

 نیر  ن انّقراال انرد.   نوشرته  شیبا هما ن سواد اندک خو نیشیپ ندگا نی ن و گونّقاالاست که 

 ،1387 )محجوب،دهنرد  ینمر  ا ننش ستندیکار ن نیکه وارد به ا یها را غالبا  به کسان سخن

برا  نّقرال  داشرتن   میارتبرا  مسرتق   یهرا بره اقتضرا    برافزوده نیا ش  ی(. ب1099ص ،2ج

برداشت آزاد  یدرواقع نوعل داردد تأّم یجا یذوق  اجتماع ِیشناس مخاطبا ن از نظر روا ن

اسرت   آمده یناقص م ایکه به نظر آنها مبهم  شود یقلمداد م ییها بخش رییو تغ لیو تکم

و  شیرا بره فرراهم آورد ن و سررا    یجز آنچه فردوسر  ییها یستگیو با ها نهیزم زا» زیو ن
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هرا،   بازتراِب پسرندها، برداشرت    ،یگرفته و بره تمرام معنر    هیشاهنامه واداشت، ما نیتدو

 (.  126ص ،1390 دوستخواه،«)ماست هنیمردم م ةتود ةیباورها و روح ها، شیگرا

 افکندنرد  یچنا ن خود را در متن ماجرا درمر  ینّقالهنر  فتگا نی ن، شنّقاال ییهنرنما با

 یعنر یداسرتا ن   یانیر پا ةصرحن  ژهیر و بره  گرفرتد  یمر  تّیر رنگ واقع آنها یکه داستا ن برا

 یآنرا ن را درپر   پنرداری  همرذات و فورا ن احساسات و عواطرف و   ا نیغل ،«یکش سهراب»

 «یکشر  سرهراب » تیر که به هزار روا شوند ی ن منّقاالحرکات و کالم  تةفیداشت. مردم ش

کرار، شرب را بره     نیو با ا کند یخانه غوغا م در قهوه «یکش سهراب» یها . شبندینما یم

نة صرح  نیزترر یانگ جرا ن یه ِفیتوصر  یخاّص یبا تردست نّقالو  دارند یم زنده نگه« افسانه»

 که آنچنا ن(. 46ص ،1366 ،ی)عناصرکند یها موکول م داستا ن را به فردا شب و فردا شب

 یمجتبرر ةتررر ماننررد طومررار کتابخانرر  کهررن یداسررتا ن رسررتم و سررهراب در طومارهررا 

 اریر بسر مترأخّ  یترر و در طومارهرا   .ش( کوتراه 1292لشرکر)  .ش( و هفرت 1135)ینویم

 نیر . اردیر گ یاصرل داسرتا ن را دربرمر    ،یفرعر  یهرا  و حوادث و داستا ن شود یم یطوالن

عنروا ن   . بره داردداسرتا ن   نیعموم مردم به ا دیدش یبستگ ها نشا ن از عالقه و دل برافزوده

ناخواه پسرر نوجروا ن    که خواه دندیرس یبار داستا ن م اندوه ة ِن توانا به لحظنّقاال یمرال وقت

شنوندگا ن  یو زار و نیبانگ ش شد، یپهلوا ن محبوب مردم کشته م ها نو ناکام به دست ج

 رو نیر مجلرس نقرل ب   ازفاجعره را نداشرتند    نیر ا د نیکه تاب شرن  یا هو عّد خاست یبرم

 نیر از ا یناش یاحساس یها واکنش گونه نی(. ا38-39صص ،1355 ،ییرشکرای)مرفتند یم

و  یمردمر  تیر روا  یر بره   یو رسرم  یداستا ن را از ساختار حماسر  نی ن انّقاالاست که 

هردف و آرمرا ن     یر  یدر راستا ینّقال یطومارها» جهیدر نت ددکردن یم لیپسند تبد هعاّم

 ن نّقراال و چو ن هدف  ستین یا کپارچهیو ساختار  گانهیو کّل  ردندا یجا ریو فراگ یکّل

 یاحساس شرگفت  ختنیکرد ن وقت آنا ن و برانگ سرگرم ساختن شنوندگا ن و خوش شتریب

 ییگرو  ههیو بد خورد یبه چشم م آنهادر  اریبسة روزمر یفاقاّت یها است، جنبه شا نیدر ا

 (.  145ص ،1380 دوستخواه،«)دارد یا ژهیو یها جا مجموعه نیدر ا
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 داستا ن رستم و سهراب یکل طرح

 مةنارراب را بر اساس آنچه در شاهررداستا ن رستم و سه مهّم یدادهایرو ریس خّط

کررد و آشرکارا نشرا ن داد کره دخرل و       میدر پانزده صحنه ترسر  توا ن یآمده م یفردوس 

 است: بوده  یو موضوعات ها تّیها معطوف به چه شخص فتصّر

 دنهیسمنگا ن و وصلت با تهم ةیرفتن رستم به ناح .1

 دفرزندش یبرا نهیها به تهم و سپرد ن مهره را نیبازگشت رستم به ا .2

 دتولد سهراب و جستن نام و نشا ن پدرش .3

 ددیو فتح دژ سپ دیو مواجهه با گردآفر را نیبه ا یلشکرکش .4

   دمقابله با سهراب یفراخواند ن رستم برا .5

 درستم و وساطت گودرز دیرستم، واکنش شد ریاز تأخ کاووسخشم  .6

 نیر رزم در ا ل رفتن رستم به لشکرگاه سهراب و کشته شرد ن ژنرده  با لباس مبّد .7

 دواقعه

 دریرستم از هج ینشان د نینظر گرفتن رستم توسط سهراب و پرس ریز .8

 دکاووسبرد ن به سراپرده  ورشیرستم و  ییسهراب از شناسا یناکام .9

  درستم ییرستم و سهراب و اقرار سهراب به شناسا ییارویرو نیلاّو .10

 دخورد ن سهراب بینبرد و فر نیدوم .11

 دسهراب یشد ن پهلو دهینبرد و در نیسوم .12

 دسهراب و شناختن او یمهره بر بازو د نید .13

 دگرفتن نوشدارو یبرا کاووسبه دنبال نوشدارو فرستاد ن گودرز به نزد  .14

   دآورد ن نوشدارو و مرگ سهراب یحرکت رستم برا .15

گانره   15 ریسر  دارد که تابع هما ن خّط ا نیجر یحوادث جزئ دادها،یرو نیدل ا در

 است.  

 

  ن نّقاال سازوکار
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شاهنامه را  ینّقال شینما کننده، رهیاق و هوش و فراست خذهن خّل ةواسط به  ننّقاال

 قیر از دو طر در متن عمردتا   آنهاف . دخل و تصّرکردند یمختلف اجرا م یبا سازوکارها

 یبه سازوکارها منظور نیا است. به یساز نهیو قر عیداد ن وقا ه جلوهموّج یبرا یتراش لیدل

 ةق.( و نسرخ 1292بر اساس دو طومار هفرت لشرکر)   سهراب ن در داستا ن رستم و نّقاال

کره   میدهر  ینشرا ن مر   یلر یو تحل یقر یو با نگاه تطب میپرداز یق.( م1135)ینویم ةکتابخان

 رییر و تغ ریاز داسرتا ن دسرت بره تفسر     ییها و عمدتا  در چه بخش یا زهی ن با چه انگنّقاال

 .  اند زده یم

 ن برر اسرراس  نّقراال آ ن  ّیاسرت کره طر    یسرازوکار  یسراز  نره یقر :یسراز  نره ی. قر1

مطررح،   یهرا  تّیشخصر  ایداستا ن  مهّم عیاز وقا یبخش یبرا انهیعام یشفاه یها تیروا

ضرمن اقنراع    ،یری روا یبا فضاساز جهی. در نتکنند یم دیبازتول یتّیشخص ای یتناظر داستان

مراجرا،   ا نیر در ب لیداستا ن و تفص ِیتداع ةکرد ن شبک تر دهیچیمخاطبا ن، با پ یروان یروح

داستا ن رسرتم و سرهراب در    ریس خّط ةسی. با مقاندیافزا یم یداستان قیبر تعل شیازپ شیب

 ی ن پر نّقراال  یسراز  نره یمختلف قر قیبه مصاد توا ن یشاهنامه و دو طومار انتخاب شده، م

 برد. 

 است: نهیدر سه زم شده یساز نهیقر قیمصاد نیترمهم

 اسب پهلوا ن. انتخاب 1-1

 پهلوا ن یباختگ . دل2-1

 ینید می. اصطالحات و مفاه3-1

 . انتخاب اسب پهلوا ن1-1

موضروع   نیر ا تّی. حساسر دیر آ یاو درمر  نشیبه گز یا ژهیو طیپهلوا ن با شرا اسب

 یفردوسر  ةاز شراهنام  یبرگر  زیر اسرت کره نگرارگرا ن ن    ریچشرمگ  یقدر رستم به ةدربار

اسربا ن   ةگّلر  ا نیر رخرش از م  نشیگرز   ةبره صرحن  ق.( را  839)سلطا ن میمنسوب به ابراه

 (39ص ،1385 فر، ستهی)شا.اند اختصاص داده
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انجرام   ییاسرترنا  نشیپهلوا ن با گرز  عنوا ن اسِب جها ن در شاهنامه آنجا که رخش به

. در کنرد  یمر  دیر را تهد را نیر ا نیسررزم  اب،یافراسر  ةاست که خطر حمل یزمان شود، یم

رسرتم   یفر جرز معرّ  یا زال چاره کنند، یم یادرسیکه درخواست فر را نیجواِب بزرگا ن ا

رسرتم در   نررو یدرخور رسرتم اسرت. ازا   یجنگ اسبکار انتخاب  نیا ةا الزماّم نددیب ینم

 یستادگیتوا ن ا کدام چیه فشارد، یدست م یبر پشت هر اسب آنهاسنجش  یاسبا ن برا ةگّل

 :افتد یاو م ةبه اسب و کّر. چشم رستم رسد یاسبا ن از کابل از راه م ةگّل نکهیندارند تا ا

 ست یرش تهررران یکه از داغ دو رو           ستیاسپ ک نیرستم که ا دیبپرس

 یوگو گفت یی هست هر گونه نیکز           یخ که داغش مجورداد پاس نیچن

 و بس میرخش رستمش خوان یرهم           کس مررریرا ندان نرریا دررخداون

 (108-106/ 1 ،1391 ،ی)فردوس

انتخراب   ةمربرو  بره نحرو    ةانر یعام یها تیو روا یالحاق اتیبا استناد به اب  ننّقاال

سرهراب بره   »انرد:   کرده یساز نهیقر یداستان نیچن زیسهراب ن یط رستم، برارخش توّس

جنرگ توانرد    ةچنانکه مرا با اسرلح  دیبا یمادر حاال مرا مرکب م یمادر آمد گفت ا شیپ

فرمرود   !شراد شرد   ،دیسخن بشرن  نیبانو چو ن ا هی. تهدکر توانم یگ نمجن ادهیکه پ دیکش

شهر آورده و بعد از آ ن سهراب را گفت بررو   یها تمام به دروازه درا جمع کرد با ن لهیفس

آمرده هرر اسرب     لهیفس ا نی. سهراب کمند برداشت بر مریبگ یخواه یهر مرکب را که م

مرکرب   کمرکمند انداخت گرفت که دست بر پشت مرکب گذاشت و  دیرا د کلیه یقو

 دیر د ریر از سردارا ن سمنگا ن او را دلگ یکیبه بارگاه آمد.  ،م شدبشکست... سهراب متأّل

... سهراب تماشا کرد اورمیتو ب یه رخش دارم برام مباش که مرا کّرپهلوا ن متأّل یگفت ا

 ،1391 دنلو،یر آ«).کرده سوار شد به هرر جانرب تاخرت    نیه را زو آ ن کّر دیه دعجب کّر

 یاز چگرونگ  گرر ید اتیجزئ ا نیلشکر ضمن ب هفت طوماردر  نی( همچن459-460صص

وارد شده بود، رخش بر  تیوال نیکه رستم به ا یروز»اند:  رخش آورده ةآمد ن کّر دیپد

را بره خردمت    هبرود و آ ن کررّ   دهیبه هم رس یا هجنس کرده بود و از آ ن کّر یانیماد  ی
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و  ی)افشرار «....دیر گرد را نیر ه اه رخش سروار شرده، متوّجر   سهراب آوردند. سهراب کّر

 (185ص ،1377 ،ینیمدا

کره    ژهیوبر قابل اطالق استد  زیممتاز رستم به سهراب ن یها یژگی ن ونّقاالنگاه  از

برابرر بره مصراف هرم برونرد ترا        تّیبا وضع دیبا ینوع و به گرندیکدی بیدو پهلوا ن، رق

از  یسراز  نره یقر نیر کنرد. ا  دایر پ یداستا ن جلوه و شکوه خاّص یحماس یپهلوان یها جنبه

 جرا ن یبره ه  زیو مخاطبا ن را ن کند یکم  م اریبس ا نداست یذهن یبه فضاساز گریطرف د

 یو احساسر  یزشر یاند ترا برا انگ   آ ن بوده ی ن در پنّقاالکه معموال   یهما ن عامل داردد یوام

هرم   یقیعم یاحساس یعاطف وندی. پندیفزایبر نفوذ کالم خود ب ینّقالمجلِس  یکرد ن فضا

 نکره یو ا هرا  یسراز  نره یقر نیر سهراب وجود داشرت، برر ا   تّیمخاطبا ن و شخص ا نیکه م

. گذاشرت  یه مر انتخاِب اسب خود برخوردار باشرد صرحّ   سهراب هم مانند رستم از حّق

از  گرر ید یاسب سهراب از نرژاد رخرش اسرت نروع     که نیبه ا حیاشاره صر ن،یبرا عالوه

دارنرد و طبعرا     یاست که نسربت پردر و فرزنرد    یدو پهلوان ییارویرو یبرا یساز نهیقر

چنانکره در   ددیر افزا یداسرتا ن مر    یتراژ یها خود بر جنبه خودبه آنهانژاد بود ن اسب  هم

اسب دو پهلوا ن با حالت  شد ن سهراب به دست رستم، کشته ةنگارگرا ن از صحن ِریتصاو

 اند.   گر صحنه و نظاره اند ستادهیا یعاطف یاحساس

 پهلوا ن یباختگ . دل1-2

کرده اسرت و در   فیتمام توص جازیبا رستم را با ا نهیتهم ةمواجه ةصحن یفردوس

 دیر ترد یب یگردا ن اصل صحنه نیداردد همچن یشترینمود ب نهیتهم یعاشق ةشاهنامه، صبغ

تفاوت دارد،  یفارس یها منظومه ریعشق در شاهنامه با عشق در سا»است. اساسا   نهیتهم

و انفعال با هروس و   میآ ن نه در جهت تسل ا نی. جرتروا ن و روشن اس یمانند آب بهار

 ندوشرن،  یاسرالم «).اسرت  یو پهلوان یبلکه در جهت مالحظات مردم ،یتند شهو ةزیغر

و نرژاد   یکه خو یا زاده د سهراب استد پهلوا نتوّل ،یباختگ دل نیا ةجینت (13ص ،1373

 د آشکار است.از بدو توّل اش یپهلوان



 __________________________________________________________________  
 33(، شماره 1395) هفدهمكاوش نامه، سال      234

 

حاکم  یمردساالر یروزگار خود و فضا یو فرهنگ یاجتماع لیبه دال دیشا  ننّقاال

برر   دیر کأبه رستم ببخشند و با ت یشتریب یعاشق ةوجه اند دهیکوش ،یبر مناسبات اجتماع

ز ن  یو فضرا  نره یاز نقرش برارز تهم   بیر ترت نیمرد از ز ن، بد یمرسوم خواستگار نییآ

 فیآنرا ن در توصر   دیر د ةیر زاو ،اساس نی. بر ادشده در شاهنامه بکاهن فیتوص ةساالران

داردد  یتفراوت برارز   مینر یب ی ن با آنچره در شراهنامه مر   نّقاالدر طومار  یباختگ دل ةصحن

و سرپس   کنرد  یرسرتم اسرت کره ابرراز عشرق مر       نیر  ن انّقراال در طومار  که نیازجمله ا

برا زدود ن جوانرب    ،یورز از عشرق  ،. درکرل ردیر گ یدو شرکل مر    آ ن نیبر  ییگرو  و گفت

 :  شود یم ریتعب «یخدمتکار»به  یاحساس یفعاط

از شرب   مره ی. ندیر شب آمد پادشاه به حرم رفت. رسرتم در آ ن بارگراه خواب   چو ن»

عشرق او   ریر ت دیر دختر د نینازن  ی. رستم نگاه کرد دیآواز به گوش رستم رس .گذشت

ه دم بانو نام دختر پادشاه سمنگانم...القّص هیگفت ته نینازن ؟یکه چه هست دیخورد. پرس

پادشاه فرستاد کره   شیرا بر پ ی. رستم کسشدبانو به حرم رفت و روز روشن  هیصبح ته

 (458، صدنلویآ..«).دخترش را به من بدهد.

از شرب   یچرو ن پاسر  »گزارش شده است:  نیصحنه چن نیشکر اطومار هفت ل در

  یبر رستم عاشق شده بود، برخاسته، با  بانهیدختر پادشاه سمنگا ن غا نه،یبگذشت، تهم

 ریر کره در ز  دیر را د ینیبه خدمت رستم آمد. پهلوا ن چو ن نظر کرد، طرفه نرازن  زینفر کن

 ؟یعا دارو چره مردّ   یچه کسر ! نینازن یا تنداشت. تهمتن گف  نهیچرخ کبود مرل و قر

شرجاعت و   ةاسرت کره آواز   یتدالور من دختر پادشاه سرمنگانم، مردّ   یگفت: ا نهیتهم

 یتعرال  یام و خدا جا ن بسته ا نیتو را بر م یکمر خدمتکار بانهیغا ام، دهیتو را شن یپهلوان

و  . رسرتم از دل یقبرول کنر   یزیکه مرا به کن خواهم یالحال م استد دهیتو را به من رسان

پادشرراه فرسررتاد. شرراه سررمنگا ن قبررول   شیپرر یجررا ن عاشررق او شررد.  درسرراعت کسرر 

 (184، صینیو مدا یافشار«).نمود

 یسراز  نره یقر نرا  یع زیر سرهراب ن  ی ن برانّقاالدر طومار  یباختگ دل جّذاب موضوع

د پسررش، بررزو و   سهراب، وصلت او و توّلر  یباختگ اساس موضوع دل نی. بر اشود یم
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از داسرتا ن   نرا  یاست کره ع  ییها یساز نهیعنوا ن عالمت ازجمله قر گوهر به یها داد ن دانه

شردند.   را نیر ا ةسهراب فرمود لشکر کوچ کرده و روان: »شود یبرگرفته م نهیرستم و تهم

شرکار   ی. سرهراب سرر در پر   رفرت  یسهراب از عقب لشکر شکارکنا ن م ش،یلشکر در پ

کره   دیر را د یدخترر  نیحصار نازن یال. بادیرس یگذاشت از لشکر دور افتاد به کنار ده

 درو نشد کمند انرداخت انر   ادهیعشق او خورد. از مرکب پ ریو ت کرد ینشسته و تماشا م

حصار رفت آ ن دختر را گرفت دست بر گرد ن آ ن دختر انداخت و به آ ن دخترر کرام دل   

گروهر   یهرا  . آ ن دختر را از آ ن دانهدیحاصل کرد. نطفه صورت بست تا برزو به هم رس

دانه را جدا کرد و به او داد گفرت    یبسته بود  یه مادرش از رستم گرفته بود به بازوک

آمرد و   رو نیاو بسته که سهراب بن رستم نامدارم. از آ ن حصار ب یاگر پسر باشد بر بازو

و  یافشرار  )«.یرا شرنگا ن گفتنرد   تیر . آ ن والدیسوار شد و خود را به سپاه خود رسران 

 (460، صینیمدا

شده اسرت:   یبازساز یتر فیلط ةلشکر به گون در طومار هفت یباختگ دل موضوع

و خرگراه برر    مره یفروز)فرود( آمدند. خ یده یکیتا به نزد دیگرد را نیه اسهراب متوّج»

بودنرد و نگراه در    دهیبرچ مهیو دامن خ خورد یشراب م مهیسرپا کردند و سهراب در خ

( یدر دسرت، آمرد از جوب)جرو    ییسربو  ،یدخترر  نینرازن   یکه ناگاه  کرد یصحرا م

آ ن  لیر افتراد، ما  نیچشم سهراب بر آ ن نازن که نیخود را پر آب کرد و برفت. هم یسبو

اسرت.   تیر وال نیر ا سی! دختر رئاریشهر یص کردند و گفتند: او بفرمود تا تفّح دیگرد

 ااّمر . دیداد و دختر را عقد کرد و آ ن شب به کام دل رسر  اریسهراب پدر آ ن)او( را زر بس

هفته سهراب در آنجا مسرکن کررده برود، بعرد از آ ن       یبند شد و  ردلیش یبرزو ةنطف

 (185-186هما ن، صص«) .شدند را نیه امتوّج

 ینید می. اصطالحات و مفاه1-3

از  یاریورود بسر  ةنر یزم هّیر و قاجار هّیصرفو  ةدر دورا ن سلسل ینّقالهنر  یریگ اوج

 لیبه دل نی. همچنکند یرا به متن طومارها فراهم م ینیو د یو اصطالحات اسالم میمفاه

 ینّقرال مردم، انواع  نیو نفوذ آ ن ب یمذهب یها و حماسه عیدوره به وقا نیه حاکما ن اتوّج
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شاهنامه که مردم همرواره   یها نقل داستا ن ژهیو به یحماس ینّقالا اّم ابددی یرواج م یمذهب

جامعه رسوخ کررده برود و همگرام برا      ریمند بودند و در ذهن و ضم آ ن عالقه د نیبه شن

قررار   ییدر اوج شکوفا وستهیاس پعّب در عصر سلطنت شاه کرد، یحرکت م یمذهب ینّقال

و از آ ن  تیر حما ینّقرال  ربرود کره از هنر    یکسان نیلاز اّو یصفو لیداشت و شاه اسماع

 (84ص ،1390، )نجم.استفاده کرد زی)ع( نتیاهل ب یاحمّد یبرا یا وهیعنوا ن ش به

و  یاسرالم  یو عناصرر زبران   نیمضرام  یبرخ یو اجتماع یفرهنگ یفضا نیچن در

 یشر ینما یدر اجررا  زیر  ن ننّقاالو  ابدی ی ن راه منّقاالشاهنامه و طومار  یها به نگاره ینید

عصر کرد ن هم ینوع به توا ن یرا م یساز نهینوع قر نی. ازنند یم یساز نهیخود دست به قر

را در حضور مخاطبا ن برگزار  ینّقال شی ن، نمانّقاال راکهکردد چ یشاهنامه تلق یها داستا ن

ترا   شرد  یخود وارد طومارها م زما ن، خودبه یاز فرهنگ گفتار یبخش ریو ناگز کردند یم

 ةمرورد عالقر   یداستان یها تّیشخص»خوش داشتند که  ینّقالمندا ن  عالقه یآنجا که برخ

)ع( در یو کمربسرته امرام علر    هرستم افکندباشند و مرال   مذهب عهیمسلما ن و ش زین آنها

در  ایر ( 62ص ،1391 دنلو،یر آ«).است از تهمتِن نامسلما ِن شاهنامه بوده تر یگرام آنهانظر 

 دهیدر دست کش یبا پرچم اوشیس ریتصو یا خانه قهوه یها یاششاهنامه و نّق یها نگاره

 ،1389 )دوسرتخواه، .بر آ ن نقش بسته است «بینصُر مَن اهلل و فتٌح قر» ةیشده است که آ

 (150ص

شراهنامه برا    یهرا  تّیشخصر  نیب وندیپ جادیدر ا توا ن یعناصر را م نیا یریکارگ به

 -عبرارت  نیر کرد. مانند ا یابیمخالف، ارز یعلما یجلب نظر برخ یبرا یفرهنگ اسالم

 ِهیر نمرود اّنرا للِ ره و اّنرا ال     میتسل نیبرخاست که سهراب جا ن به جا ن آفر ادیآواز فر»ها: 

خبر بره زال آوردنرد    دیرستم چو ن به زابل رس( »195ص ،1377 هفت لشکر،«)راجعو ن

سرهراب   تیر و چهرل روز در تعز  خرت یچراک چراک کررد و خراک برر سرر ر       با نیگر

( 192، صهمرا ن «)از وقت صبح تا نماز عصرر ترالش کردنرد   ( »196، صهما ن«)نشست

گفرت غرم مخرور کره ا ن     ( »186، ص)همرا ن «یری قلعه آ یآ ن است که با من به پا یاول»

 یاسرم  برات یترک ن،یبرا (  عالوه187ص ،هما ن«)خواهم افگند یلی  سیشاءاهلل او را به 
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 ا نیر ب «ابرن »ةشد ن اسم پسر بر پدر با استفاده از کلمر  ةصورت اضاف در طومارها عمدتا  به

 : رستم بن زال، هجر بن گودرز، رستم بن سهراب.شود یم

 یتراش لی. دل2

 یشاهنامه با گذر از صاف یها ه به داستا نعاّم فرهنگ یها برآمده از نگرش طومارها

 ریاسراط »کره   یدیر کل ةنکتر  نیبه ا هتوّج یعواطف و احساسات عموم مردم است. آنا ن ب

ظهرور کررده    شیخرو  رامرو ن یجهرا ن پ  ةدربرار  ییانسا ن ابتدا یرمنطقیاساسا  از نگرش غ

شراهنامه چرو ن و چررا     یداسرتان  امرات ابه یبرخر  یبررا ( 49ص ،1378 روترِو ن، «)است

 کردنرد  یمر  ی ن همرواره سرع  نّقراال . ساختند یاف مرا شّف آنهاوقوع  یو چگونگ کردند یم

اف شرد ن رفترار و   شرفّ  زیر آ ن و ن لیتکم ای یرمنطقیغ یجبرا ن نقا  کور و خألها یبرا

 بزنند. یتراش لیدل ای یساز نهیداستا ن، دست به قر قیو کاستن از تعل ها تّیکردار شخص

 جرّذاب  ،یقو اریبس یعاطف یاحساس ةداشتن جنب ةواسط رستم و سهراب به داستا ن

عمروم مرردم،    یآ ن بررا  یو اجرا نشی ن با گزنّقاالاست تا  بوده ی، محمل دوستانه و انسا ن

وقروع حروادث قررار دهنرد و از منظرر خرود، داسرتا ن را         ریخود و مخاطبا ن را در مسر 

از سرازوکار   یهرا ناشر   و برافرزوده  هرا  ینیآفربراز  نیر ا دةکننرد. عمر   لیتکم ای ینیبازآفر

درواقرع   شرود  یمر  افتره یدر طومارها  یتراش لیعنوا ن دل که به یقیاست. مصاد یتراش لیدل

طومارهرا همچرو ن    جره یزما ند درنت جیرا یها یخوان ها و ذهن مگر قضاوت ستین یزیچ

 یو حماسر   یر تراژ یهرا  تّیر در مواجهه با موقع یمردم یرفتارها ةدهند بازتاب یا نهیآ

 یشرناخت  منشرأ روا ن  یتراشر  لیر دل قیاز مصاد یاریبس که نیتر ا جالب ةداستا ن است. نکت

کره   دنرد ید یهرگرز روا نمر   دسرت  رهیچ یپردازان شیو نما ا نی ن در مقام راونّقاالدارند و 

و حماسه منحصر دوردست اسطوره  یشاهنامه در مرزها یداستان یها تّیو شخص عیوقا

بر اسرطوره و حماسره را   طحصرار سر   انره یگرا و واقرع  یخیترار  کردی ن با رونّقاالبمانند. 

 یهرا  شهیبه ر دندیکوش یم ،یو حماس یریاساط یها و با فروکاستن جنبه دندینورد یدرم

 پاسخ یر مخاطبا ن را هم باالت مقّدؤببرند و س یالت داستا ن پو تحّو رییتغ یشناخت روا ن
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در داستا ن رستم و سهراب عبارتنرد   یتراش لیدل قیمصاد نیترمهم اساس، نیبرا نگذارند.

 از:

 . ربوده شد ن رخش2-1

سرمنگا ن درآورد و برا اسرتقبال شراه      ةیرستم سر از ناح شود یکه موجب م یعامل

به صبح برساند  هیساز را در آ ن ناح سرنوشت یشب نه،یبا دخترش تهم ییسمنگا ن و آشنا

ربروده   ا نیجر یعنی یاصل ةبه حلق یهمگ رد،یاز حوادث گوناگو ن شکل بگ یا رهیو زنج

فرد رخش ازجمله فوالدُسم،  منحصربه اتّیه به خصوصصل است. با توّجشد ن رخش مّت

 یشر یپ زیر کره گراه برر رسرتم ن     زهروش یو ت ریاژدها صفت، مهارناپذ ا ن،یژ لیپ کر،یپ لیپ

 ةو اژدها و توطئ ریل و دوم در نبرد با شخا ن و خا ن اّو در عبور از هفت ژهیو به رددیگ یم

 قرات مخلو بیر عجا»نیر ا شروند  یق مر که چگونره چنرد نفرر موّفر     دیپرس توا ن یشغاد م

   ند؟یو از او بهره بجو ندی( را مهار کنند، بربا548ص ،1387 صفا،«)جها ن

 برگذشت رگا نریرا ن دشت نخچرب            ت رهش هفت یررترکا ن تن سوارا ن

 اررربیِب جورررِد لرررتند گرربگش             زاررردر مرغ دررردنیپ درراس یپ

 ندرش بشتافتررد کردنرربن یوررس             افتندیش را ربر دشت مر رخ چو

 از رخش جستند بهر  یهر  یهم             به شهر ا نرریو بردند پو دررگرفتن

 (21-2/18 ،1391 ،ی)فردوس

 ةرفرتن رخرش بره گّلر     ةصرحن  د نیکش شیر، با پمقّد سؤال نیدر جواب به ا  ننّقاال

برا ن( و   )گّلره با ن لهیه واقع شد ن فسمورد توّج گر،ید ا نیبا ماد یابی ( و جفتیلخیاسبا ن)ا

بر ربروده   یلیفاقات را دلاّت نیهنگام گرفتن رخش ا ندگا نیکشته شد ن چند نفر از ربا زین

. رخش خود را بر دیشاه سمنگا ن به آنجا رس یلخیا توق نیدر ا: »دانند یشد ن رخش م

خبردار شد. نگراه کررد عجرب اسرب      با ن لهیافتاد. فس ا نیماد  یانداخت بر  یلخیا ا نیم

برر   با ن لهیرفت. فس شیپ دهیکش ههی. رخش شردیکمند برداشت آمد که رخش را بگ دید

فرت.  گ ادشراه شاه سرمنگا ن بررد احروال بره پ     شیاو کمند انداخت رخش را گرفت به پ
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، 1388، دنلویر آ«).جرا پنهرا ن دارنرد     یو خوشحال شد فرمود در  دیپادشاه رخش را د

 (457ص

به نظر درآوردنرد   ی. طرفه مرکبدندیاز مردم شهر سمنگا ن بدانجا رس یجمع ناگاه»

که رخش وفرادار بره دنردا ن و     رندیاو را بگ خواستند یرخش انداختند. م الیو کمند بر 

، ینیو مدا یافشار«) .بکشت. عاقبت او را گرفتند و به شهر رفتند]را[ شا نیلگد چند از ا

 ا نیر سخن از انتخاب اسرب سرهراب بره م    یوقت بعدهااست که  لیدل نیبه هم (183ص

در همرا ن زمرا ن    ا نیر رخرش برا ماد   یابیر  جفت ةجیکه از نت برند ینام م یا هاز کّر دیآ یم

 تیر وال نیکه رستم به ا یا روزاّم: »شود یه سهراب واقع مشد ن است و مورد توّج ربوده

برود و   دهیرسر  هم به یا جنس کرده بود و از آ ن کّره یانیماد  یوارد شده بود، رخش بر 

 را نیر ه ارخش سروار شرده، متوّجر    ةآ ن کّره را به خدمت سهراب آوردند. سهراب بر کّر

 (.185، صینیو مدا یافشار )«دیگرد

 نهی. وصلت با تهم2-2

از زبرا ن   دهرد  یرستم که شباهنگام رخ مر  نیبر بال نهیآمد ن تهم ةدر صحن یفردوس

 یا زاده د پهلروا ن . توّلر 2 یفتگی. عشق و ش1: شمارد یاو برم میتصم یبرا لیسه دل نهیتهم

 کرد ن رخش. دای. پ3از نژاد رستم 

 ام هررر هوا کشتررررد را ز بهررام                 خ گشته نرریآن  بر تو چن یکری

 در کناررورم انرپ یکرریاند ررنش                 ر کردگاررو مگرکه از ت گرررریُود

 و هور وا نیهرش دهد بهِر کررسپ                 و زور یمگر چو ن تو باشد به مرد

 آورم یپا ررریه زررگا ن همررسمن                 آورم یارت بجررکه اسپ گررریسد

 (78-2/75 ،1391 ،ی)فردوس

 ةّیر لو اّو یاصرل  ةزیبه رستم انگ نهیق خاطر تهمو تعّل یفتگیش ،یورز عشق دیترد یب

 ریر کره برا تعب   ییترا جرا   کند یم دیبر آ ن تأک زیخردگرا ن یفردوس میحک یاوست که حّت

 یقر یعم فیتوصر  نره یتهم یکرد ن خرد در راه عشق، از احساس درون یقربان ای« کشتن»

احساِس عاشقانه، هرچنرد بره مروارد دوم و     رپ ةصحن نیت در ا ن با دّقنّقاالکرده است. 
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 کنرد  یم دیبر آ ن تأک نهیرا که خود تهم یا زهیو انگ لیدل نیتر ا مهماندد اّم سوم اشاره کرده

و  نره یتهم یورز کره عشرق   پنداشتند یم دی. شااند دهیو از آ ن چشم پوش  مسکوت گذاشته

حراکم برر    یفرهنگر  یهرا  و ارزش ارهایچندا ن با مع زه،یدوش  یآ ن از زبا ن  حیصر ا نیب

 یشررع  نیمواز تیجز با رعا یوصلت نیمردم سازگار نبوده است و چن تّیجامعه و ذهن

انرد کره بره     فرض کررده  «یخدمتکار»را مانند  نهیتهم جهیدرنت ستدین یرفتنیپذ یو عرف

. سرپس  «نرد یآرزو داشرته رسرتم را بب  » ترر  میر مال یریر در تعب ای کند یرستم ابراز عالقه م

 را به عقد رستم درآورند.      نهیتا تهم طلبند یم «یقاض»

. نمیآرزو داشتم شما را بب شهی. همام دهیتو را شن یمرد و مردانگ فیتعر نیازا شیپ»

 یام که به وصال من برسر  . از آمد ن تو خبردار شدم به خدمت آمدهدمیحاال به مطلب رس

 را نیر او در ا ةر شرود و آواز بدهد که مرل تو دالو یبه من فرزند یتعال یبلکه از تو خدا

مرن هرم از رخرش ترو نشرا ن بره ترو         یکرار بکنر   نیر ترو ا  گرر و تورا ن به هم رسد و ا

 (.458، صدنلویآ«)دهم

 نره یچررخ کبرود مررل و قر    ریکه در ز دیرا د ینیچو ن نظر کرد، طرفه نازن پهلوا ن»

دالور!  یگفرت: ا  نره یتهم ؟یعا دارو چه مّد ی! چه کسنینازن ینداشت. تهمتن گفت: ا

کمرر   بانهیغا ام، دهیترا شن یشجاعت و پهلوان ةاست آواز یتمن دختر پادشاه سمنگانم مّد

اسرتد الحرال    دهیتررا بره مرن رسران     یتعال یو خدا ام جا ن بسته ا نیترا بر م یخدمتکار

از جرا ن و دل عاشرق او شرد. در     زیر . رستم نیخود قبول کن یزیکه مرا به کن خواهم یم

عقرد   دنرد، یرا طلب یاه فرستاد. شاه سمنگا ن قبول نمود. پس قاضپادش شیپ یساعت کس

 (.184، صینیو مدا یافشار«)را با رستم دستا ن بستند نهیتهم

 ابی. قول ازدواج سهراب با دختر افراس2-3

با گماشرتن هومرا ن و    شود، یسهراب آگاه م ةانیماجراجو ةزیاز انگ یوقت ابیافراس

 ةنر یو زم نروازد  یمر  یگرمر  انبروه، سرهراب را بره    یبارما ن و فرسرتاد ن خلعرت و لشرکر   

سرهراب و   یی ن عرالوه برر مراجراجو   نّقراال . کند یرا فراهم م را نیسهراب به ا یکش لشکر

انرد و آ ن   برسراخته  یگرر ید لیدل را ن،یبه ا یبه لشکرکش ابیافراس  یو تحر ینیچ نهیزم
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، دخترر خرود   کاووسبه شر  کشتن  دهد یبه سهراب، قول م یا در نامه ابیافراس نکهیا

بارما ن  بارا  سهیشاد شد. پس هوما ن و د،یمژده بشن نیچو ن ا ابیافراس»را به او بسپارد: 

سهراب فرستادند  تو دوازده هزار کس به خدم شمار یب ةنیکه هر دو برادر بودند با خز

تا من دختر خرود را   یرا بکش کاووس ،یبرو را نیبه ا دیبا یبه او نوشت که: م یا و نامه

 رسرد  ی(. به نظر م185، صینیو مدا یافشار«) پادشاه کنم... را نیرا در اوبه تو بدهم و ت

 ایر است که در شراهنامه آمرده    یگرید یداستان عیوقا ختنیاز درآم یناش یتراش لیدل نیا

 اوست.   یلشکرکش یبرا یهیتوج

 کاووس. مجادله رستم با 2-4

 کاووسدر دل  یا چنا ن هراس و ولوله ا نیرانیسهراب به ا ةحمل الوقوع بیقر خطر

و برا   فرسرتد  یبه نزد رسرتم مر   یا را با نامه ویناچار گ به کاووسکه  اندازد یم ا نیو لشکر

ا رسرتم برا   سررعت بره بارگراه بشرتابد اّمر      به دهد یاالجل به رستم دستور م ضرب نییتع

بره   بازگشرت رستم در  ریتأخ لی. دالنهد یچهارروزه رو به بارگاه م ریو با تأخ ییاعتنا یب

 یتنرد  و به شود یم کاووسشد ن  نیبارگاه و مقابله با سهراب هرچه باشد، باع  خشمگ

 .شورد یبر رستم م

رستم در آمرد ن   ریت تأخبرخورد تند پادشاه با رستم، مّد یبرا یتراش لی ن با دلنّقاال

 شیمجلس آراسرته بره عر   : »دهند یم شیماه افزا  یهفته تا   یرا به  کاووسبه بارگاه 

شد رستم سهراب را فراموش کرد باز مجلس آراست ترا   گریمشغول شدند. چو ن روز د

 دیر با یتمرام اضرطراب دارد مر    کراووس  لرتن یپ یگفت ا ویماه گذشت. بعد از آ ن گ  ی

 یهرا  یکه چو ن نامه را به دست رستم داد و دالور دیگو یراو(.»462، صدنلویآ«)رفت

  یر شراءاهلل او را بره    شد. گفت غم مخور که إ ن را نیمود که رستم حسهراب را شرح ن

 جرا   یبه من سفارش کرده است که  کاووسدالور!  یگفت: ا ویخواهم افگند. گ یلیس

گفت، رسرتم   شیب وی. هرچند گمیخور ی. رستم گفت: چند روز صبر کن تا مرمینگ رارق

برخاسرته، بره    ویهفته بنا به خاطر گ  یخورد ن مشغول شدند. بعد از  یو به م دیکم شن

 (.187، صینیو مدا یافشار«) آمد نیزم را نیا
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نشرا ن داد ن   یبررا  یگرر ید لیرستم نرفتن را دل شوازیپ برخالف شاهنامه، به  ننّقاال

برآشرفت و   کراووس آمده برود   ریچو ن د: »ندنک یم ذکررستم  ریاز تأخ کاووس یناراحت

، دنلویر آ«)نکردنرد  شرواز یپ کاووس. سردارا ن از ترس دینکن شوازیفرمود که پور زال را پ

هشردار و   د نیپس از شرن  کاووس ن،یزم را نیا ا نپادشاه و پهلو ةمجادل ة(. درادام463ص

گرودرز بره    ی. وقتفرستد یبه نزد رستم م ییو دلجو یخواه پوزش یاندرز، گودرز را برا

 ییدلجرو  زیر و ن یتراشر  لیدل ینوع شتابند ینزد رستم م یخواه به پوزش ا نیهمراه لشکر

کالم اسرت   یشناخت روا ن یها جنبه ةدربردارند شود یم یفروتنانه که بر زبا ن گودرز جار

 را نیر کند و به مقابله با دشرمن ا  یآشت کاووستا برگردد و با  کند یکه رستم را متقاعد م

 دهیاو از سهراب ترسر  ندیاست که بگو یا موضوع قهر رستم بهانه که نیا ژهیو بپردازد. به

ه توّج ها تّیشخص  واکنش اتّیبه کشف جزئ یبحران یها تّیوضع نی ن در چننّقاالاست. 

 نهفته است. آنها ا نیدر ب یشناس رفتار یو نوع رنددا یخاّص

شراه برخاسرت و سروار شرد.      شیدرساعت از پر  دیسخن را شن نیگودرز ا چو ن»

شردند   ادهی. همه پدندیبرداشته القار کردند و خود را در راه به رستم رسان را نیسردارا ن ا

کره   یدانر  یپهلوا ن تو مر  یرا گرفته دعا و ثنا کردند گفتند ا لتنیپ شیسرها برهنه کرده پ

 یا دهیر . اگرر از پادشراه رنج  شود یم ما نیا زود پشاّم کند یم یاست و تند وانهید کاووس

بخرش بردا ن کره از     تراج  ی... ایبه کشتن ده ا نیرانیکه در دست ا ستیچ ا نیرانیا ریتقص

شاه را بهانه کرده اسرت بره    یاست تند دهیکه رستم از جنگ ترس دیرفتن شما مردم گو

، دنلویر آ«)و برگرد سهراب را عالج کرن  یدر رفت و حاال نام خود را بر عالم بدنام مکن

 (.  464ص

و رسرتم،   کاووس نیشده ب جادیا متّینشا ن داد ن صلح و صم یماجرا برا ةادام در

رسرتم را   یبوسر  و دسرت  نی، بوسه زد ن برر جبر  کاووسموضوع به استقباِل رستم رفتن 

 کاووس. شاه دیآ یآوردند که رستم م کاووسخبر از جهت : »دانند یعا ممّد نیبر ا یلیدل

او را بوسره   نیشد]و[ او را دربرگرفت و جبر  ادهیراه رستم را استقبال نمود، پ دا نیم  ی

داد. رستم خواست دست او را ببوسد، نگذاشرت. برا هرم بره بارگراه آمدنرد و مجلرس        
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خنرده کررد    دیرا شرن  هرا  نیچو ن رستم ا(.  »188، صهما ن«)آراستند و صحبت گرم شد

خراطر   یبگفرت بررا   نیر گفت اگر دل من واهمه بداند او را از وجود خود به در کنم. ا

 کاووسشد قدم به درو ن گذاشت.  ادهیو پ دیرس کاووسآمد به درگاه  دیبرگرد ارا نسرد

را برر مرن    هرا  نیر پهلروا ن ا  یتخت برخاست و تواضع کرد گفت ا یاز رو دیرستم را د

 یاریر را بره  وام. چرو ن تر   و خود را گم کررده  دمیکه من چو ن آمد ن سهراب را شن ریمگ

 (.464، صدنلویآ«)ام کرده یادب یب نیا ،یمگیمن سراس دیآمد ریخواستم شما د

 

 رستم و سهراب ییاروی. رو2-6

 یهرا  بخش نیزتریبرانگ و احساس نیتر اسپدر و فرزند جزو حّس ةگان سه ینبردها

فرصت مغتنم را بره   نیا تیحاکم بر داستا ن درنها یروان یعاطف یداستا ن است. فضا نیا

لحظه نبرد اسرتفاده   به لحظه نشیآفر یبرا شیخو یشینما ییکه از هنر روا دهد ی ن منّقاال

داسرتا ن   یاصرل  تّی ن از زبا ن دو شخصر نّقاالکه  یصومتو خ نهیک ایکنند. مهر و عطوفت 

نگراه   کدام چیشد ن سهراب به ه تا قبل از کشته دهد ینشا ن م کنند یابراز م گریکدی ةدربار

از  هرا  تّیشخصر  گرر یر جلوه داد ن دو مقّص یلیدال ا نی ن با بنّقاالا ندارندد اّم یا جانبدارانه

 ا نیدر پا ی. هرچند فردوسگذرند یاو درم یو از خطا کنند یسرزنش رستم صرف نظر م

و  نیترر  و نراب  کنرد  یمر  فیتوصر  هرا  گراه یجا نیترر  یرسرتم را در عرال   نکهیداستا ن با ا

پرس از کشرته شرد ن     رد،یر گ یکرار مر   بره  را نیپهلوا ن ا جها ن  یها را برا واژه نیتر دهیسنج

 رنجش دِل نازک را از رستم کتما ن کند: تواند یسهراب نم

 به خشم دیدل نازک از رستم آ           داستا ن است پر آب چشم     یکی

 (   2/1014 ،ی)فردوس

. شود یو از چنگ او رها م دهد یم بیکه دارد سهراب را فر یجنگ ةبا تجرب رستم

خورد ن سرهراب   بیفر نیصحنه هستند، ا نیا یبرا یلیدل افتنی ی ن که در پنّقاالاز نگاه 

سرهراب   یهرا  یکه غرور و دالور ییآنجا»اوست:  یاز طفل بود ن، غرور و دالور یناش

دالور!  یشد، گفت: ا ا نینما سهیکه هوما ن و فترستم برخاست و بر نهیس یبود، از رو
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از  غیر سهراب احوال را بازگفت. هوما ن گفت: در ؟یچرا نکشت یجوا ن را که افگند نیا

 گرر ید یشد و سهراب گفت: تو پندار یدالور کشته خواه نیتو که در دست هم یجوان

«) برد ن جردا سرازم    ةسرر او را از قلعر   د،یر ایب دا نیدفعه به م نیاو را نتوانم افگند؟! اگر ا

 (.193، صینیو مدا یافشار

از   شیکه پر  آورند یم لیمغلوب شد ن رستم و فرار از چنگ سهراب دل یبرا  ننّقاال

 نیر رستم در مناجات خود از خدا خواسرته برود کره از زورش کاسرته شرود و برا ا       نیا

و  هیر موضروع توج  نیر ا دیاو را زورمند کنرد. شرا   خواهد یشکست دوباره از خداوند م

بره   د نیس بخشر تقردّ  ینوع ایبا سهراب  درستم در نبر یبکاریفر یباشد برا یتراش لیدل

کره مردار    یسهراب برخاست، گفت ةتن ریرستم چو ن از ز»رستم است:  یقدرت خداداد

شرد و سرر و ترن را     ی. بره دامرن کروه   امدیبه سراپرده ن گریعالم را بر سر او کوفتند. د

 رکه خونابره از چشرم او سر    ستیو چندا ن گر دیبمال ازین یبه درگاه ب ازین یبشست، رو

کره خرود    رفرتم،  یکه تا کعب به خاک مر  خواهم ی! آ ن زور از تو مایکرد. گفت: بار خدا

دارد  یزور را از من بستا ن و هرگاه حاجت داشته باشم، به مرن ارزانر   نیمناجات کردم: ا

. چو ن برخاست با زیکه برخ دیشن یکرد که او را سنه در ربود. ناگاه آواز هیو چندا ن گر

 ی) افشرار «رفرت  ی. برخاست، روانه شد، تا زانو بر خاک مدید ییازور و توان گریخود د

 (.  193، صینیو مدا

 یروانر  یحاالت روح فینوشدارو رفتن رستم و توص یشد ن سهراب و در پ کشته

از طومارها رستم خطراب   یکیدارد. در  یلدرخور تأّم یها  ن نکتهنّقاالدر طومار  زین یو

رستم که : »داند یم بتیبال و مص نیر اشده است او را مقّص نیبر زم به سهراب که نقش 

خود را از مرکب انرداخت سرر    دیاو را مرده د مدبر سر سهراب آ دیبرگرد دیرا بشن نیا

بود که برر   ییچه بال نیفرزند ا یا گفت یو م ختیر یخود را برهنه کرد. خاک بر سر م

، دنلویر آ«)مرادرت فرسرتم   ی. حاال چه خبرر بررا  دیگو یحاال تمام عالم بد م ؟یمن آورد

 (.472ص



 __________________________________________________________________  
 245     سهراباال ن از داستا ن رستم و نّق تیروا

 

 

عنروا ن   بره  زیر هولناک، هوما ن و بارمرا ن را ن  ةواقع نیدر کشاکش ا نی ن همچننّقاال 

هومرا ن ]و[   یبررا  غرام یرسرتم پ » :دهنرد  یرا ن حادثه مورد بازخواست رستم قرار مر مقّص

، همرا ن .«)دیر زاده از فعل بد خود احوال سهراب را به من نگفت حرام یبارما ن فرستاد که ا

 هرا  تیروا یخسهراب در بر یبرا یسوگوار ضمن ن نّقاالدر طومار  زین نهی( تهم472ص

 خرت یخاک بر سرر ر  د،یخبر به مادر سهراب رس نیچو ن ا: »دیآ یبه جنگ رستم م یحّت

آورد و  رو نیخود را به ناخن ب یها در آتش انداخت و چشم ده،یخود را بر یسوهایو گ

و  افرت یتا وفرات   ستیاند که بعد از سهراب چندا ن گر کرده تیآشکارا شد. روا امتیق

اند لشکر برداشت بر سر رستم آورد که او را به قتل رساند، زال آ ن  گفته گرید تیدر روا

 (.196، صینیو مدا ی)افشار«دیداده و فرامرز از مادر سهراب بهم رس یرا با رستم آشت

 

 یریگ جهینت

 ا نیر ب جازیآنچه در اسطوره و حماسه به زبا ن رمز و ا دهد یطومارها نشا ن م لیتحل

خرود و جامعره بره     ةسراد  تّیر مطابق با ذهن ییزدا اند با ابهام کرده ی ن سعنّقاالاست  شده

 نیر کننرد. در ا  ریتفس ای لیرا تکم یداستان تیکار روا نیر پاسخ دهند و با ات مقّدسؤاال

هرا نمرود    برآمرده از آرزوهرا و آرمرا ن    یجمعر  ای یشخص یها از برداشت یاریبس ریمس

 تیر روا یخروردگ  گرره  نیر ا ةجر یدرنت .خرورد  یداستا ن گره مر  یاصل ةو به هست ابدی یم

 هرا  یدگرگرون  نی. اساس اشود یدگرگو ن م« باشد دیبا»به آنچه « هست»از آنچه  یداستان

 نیر ا نی. همچنر شرود  یانجرام مر   یتراشر  لیر و دل یساز نهیدر چهارچوب دو سازوکار قر

 یه، نروع جرا ن فرهنرگ عاّمر   و مرّو نردگا ن یعنروا ن نما   ن بره نّقراال  دهرد  ینشا ن مر  یبررس

اند و کرانو ن   داشته خود ذهنرا در  آنهاتعامل و تقابل  لیو تحل ها تّیشخص یرفتارشناس

اسرب پهلروا ن،    نشیقهرمرا ن داسرتا ن، گرز    یبراختگ  ماننرد دل  یموضروعات  زین آنهاه توّج

در  نره یو واکنش رستم و تهم کاووسرستم با  ةمواجه ةنحو ،ینید میاصطالحات و مفاه

 یخارج کرد ن لحن حماس ا ن،یم نیدرا یاساس ةکشته شد ن سهراب بوده است. نکت ةواقع
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 یاست که شرگرد اصرل   انهیگفتار عام ةویکرد ن آ ن به ش  یو نزد یشاهنامه از بافت اصل

 .   رود ی ن به شمار منّقاال

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

 .نا یشاهنامه(، تهرا ن، ب ةدینامور)گز ةنام (،1373)یعل محمد ندوشن، یاسالم -1

(، هفت لشکر)طومار جرامع نّقراال ن(: از   1377افشاری، مهرا ن و مهدی مداینی) -2

 کیومرث تا بهمن، تهرا ن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(، جستارهای شاهنامه شناسی و مباح  ادبی، تهرا ن، 1381امید ساالر، محمود) -3

 فشار.بنیاد موقوفات دکتر محمود ا

نامره، چراس سروم، تهررا ن،      (، فردوسری 1369انجوی شیرازی، سّید ابوالقاسرم)  -4

 انتشارات علمی.

هرای   های ایرا ن، تهرا ن، دفترر نشرر پرژوهش    خانه (، قهوه1375بلوکباشی، علی) -5

 فرهنگی.

، بررسری و  «گوسا ن پارتی و سّنت نوازنردگی در ایررا ن  »(، 1369بویس، مری) -6

 نیا، تهرا ن، انتشارات توس. رجبتحقیق، ترجمة مسعود 

(، نمررایش در ایرررا ن، چرراس نهررم، تهرررا ن، انتشررارات  1392بیضررایی، بهرررام) -7

 روشنگرا ن و مطالعات زنا ن.

جسررتاری در عّلررت تراشرری بررر وقررایع برخرری »(، 1393بیررگ زاده و دیگرررا ن) -8

بره  های همایش شاهنامة فردوسی و مطالعرات هنرری،    ، مجموعة مقاله«طومارهای نّقالی

 کوشش فرزاد قائمی، مشهد، انتشارات زروند.

 بزرگ اسالمی. دایرةاملعارف(، حماسه، تهرا ن، مرکز 1386خالقی مطلق، جالل) -9

(، نقل و نگارش مرشرد عّبراس   1369داستا ن رستم و سهراب)روایت نّقاال ن() -10

 زریری، ویرایش جلیل دوستخواه، تهرا ن، انتشارات توس.



 __________________________________________________________________  
 247     سهراباال ن از داستا ن رستم و نّق تیروا

 

 

ها، تهررا ن،   (، حماسة ایرانی یادمانی از فراسوی هزاره1380جلیل)دوستخواه،  -11

 نشر آگه.

، ترن پهلروا ن و   « ننّقراال  تیر آهنگر بره روا  ةکاو»(، 1389)رررررررررررررررررر -12

 طرح نو.انتشارات (، تهرا ن، راستاریروا ن خردمند، چاس سوم، شاهرخ مسکوب)و

 پور،تهرا ن، نشر مرکز.ماعیل(،اسطوره،ترجمة ابوالقاسم اس1378روتو ن،ک.ک) -13

سررایی در ایررا ن، چراس هفرتم، تهررا ن، نشرر        (، حماسه1387صفا، ذبیح اهلل) -14

 فردوس.

(، نمایش و نیایش در ایررا ن، تهررا ن، انتشرارات جهراد     1366عناصری، جابر) -15

 دانشگاهی.

 نگار. بهکوشش سّجادآیدنلو، تهرا ن، انتشارات (، به1391طومار نّقالی شاهنامه) -16

، 2و1(، شاهنامه، تصحیح جالل خالقی مطلق، جلرد 1391فردوسی، ابوالقاسم) -17

 بزرگ اسالمی. دایرةاملعارفتهرا ن، مرکز 

 -هقّصر  تیر ترب ،یه خروان و قّص ینّقالل تحّو»(، 1387د جعفر)محجوب، محّم -18

 ،ی، به کوشش حسرن ذوالفقرار  2جلد را ن،یا ةانیعام اتّیادب ،«ینّقال یخوانا ن و طومارها

 .چشمهانتشارات تهرا ن، 

 (، هنر نّقالی در ایرا ن، تهرا ن، انتشارات فرهنگستا ن هنر.1390نجم، سهیال) -19

 توس. انتشارات سهراب، تهرا ن، ة(، سوگنام1368دجعفر)محّم ،یاحقی -20

 ( مقاالت:ب

زبرا ن و ادب   ةپژوهشرنام  ،«را نیر در ا ینّقالبر  یا مهمقّد»(، 1388اد)سّج دنلو،یآ -1

 .35-64چهارم، صص ةسال سوم، شمار ،یفارس

موضروع   ةداستا ن است پر آب چشم )دربار یکی»(، 1361مطلق، جالل) یخالق -2

 .164-205، صص2ةنامه، شمار را نی، ا«نبرد پدر و پسر(

و  یفردوسر  ةشراهنام  یهرا  هرا و پشرتوانه   سرچشمه»(، 1390)لیدوستخواه، جل -3

 .124-138، صص85ة، بخارا، شمار« ننّقاال ةشاهنام
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، («ا نیو صفو ا نیموری)دورا ن تیمّل ةشاهنامه، حماس»(، 1385فر، مهناز) ستهیشا -4

 .38-51، صص96 و95ة کتاب ماه هنر، شمار

گرزارا ن ترا    و داسرتا ن  یکوتاه به داستا ن گرزار  یا اشاره»(، 1368اهلل) حیصفا، ذب -5

 .463-471سوم، صص ةشمار ،یشناس را نیا ،«یصفو ةدور

بره   ی)نظریمرردم شناسر   دیر از د یخروان  شاهنامه»(، 1355د)محّم ،ییرشکرایم -6

 .57-65صص، 166و 165 ة(، هنر و مردم، شماریخوان شاهنامه ةخچیتار


