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 دانشجوی دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه کردستان

  *تیمور مالمیر
 استاد گروه زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه کردستان

15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 27/7/1400تاریخ دریافت مقاله:   
(195تا  177)از ص   

 ترویجی-علمی
 

 چکیده
های عامیانه و  ی و روایتنّقالاند. طومارهای  های گوناگون بازسازی شده های حماسی و پهلوانی به شیوه داستان

ن طومارها و روایتررانی هه نّقاال، نویسندگان و شاهنامهها هستند. مصّنف  مردمی، محملی برای بازآفرینی این داستان
دید  زاویۀراوی و یک متناسب با اهداف و نررۀ خود برای بازگوهردن داستان، هنند، هر سینه نقل می به سینهرا داستانی 

 «رستم و سهراب»های داستان  دید را در روایت و هارهرد راوی و زاویۀ نوعدر این پژوهش، گزینند.  ی را برمیخاّص 
این داستان، هریک چرونه و با چه دیدگاهی  های ایم. پرسش تحقیق آن است هه راویاِن روایت بررسی هرده

صورتی متفاوت یا با نررشی دیررگون نقل  هنند یا به نسبت اصل داستان، آن را به هایی از داستان را برجسته می بخش
های مختلف داستان رستم و سهراب، مبتنی بر تقدیرباوری  نراه راویان روایتدهد  هنند؟ نتیجۀ تحقیق نشان می می

نظر و موردِ  نرری و حذف، گفتماِن خاّص  یک واقعه همراه با مکث و تأّمل یا هّلی جزئّیاتبا ذهر  شاهنامهی . راواست
و برای پذیرش و گر است؛ مدام در پی افشا، قضاوت و تفسیر است  راوی مداخله ،زند. راوی طومار خود را رقم می

اجرا و  مکاندر طومارها، به سبب  هند. می معّرفیمقبولّیت هرچه بیشتِر قهرمان، او را باورمند به دین و مذهب 
نراه راوی به زن بر مبنای پسند جامعه و فرهنگ متداول زمانه ساخته شده است. « شخصّیت»ی، هنِش نّقالمخاطبان 

ها یک نراه دارند  نبرد گردآفرید و سهراب، در تمام روایت بارۀراویان دربا روایت طومارها متفاوت است.  شاهنامهدر 
 و آن مبتنی بر غلبۀ نیرنگ گردآفرید بر جنبۀ جنراوری اوست. 
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 مقّدمه. 1
شهرت فردوسی  شاهنامۀروایت ا امّ داستان رستم و سهراب به چند شکل روایت شده است؛ 

نقل و روایت شده  نیزهای مردمی  ی و روایتنّقالاین داستان در طومارهای ه است. بیشتری یافت
بازنمایندۀ  «راوی»راوی، متن و داستان هستند.  عنصرسه  دارای متون روایی عنوان به آثاراست. این 

در راوی . (32ص )لوته، ست وعهدۀ ا هردن داستان در متون روایی بر وپرداخته داستان است و ساخته
پردازی، زبان و  شخصّیتبینی خود را با استفاده از  باورها و جهانبازآفرینی هر داستان ممکن است 

ست هه بر ا جمله عواملیتوصیف رخدادها به مخاطب یا خوانندۀ متن منتقل هند. دیدگاه راوی از 
 گذارد.  می اثرسازی و تفسیر خواننده معنا ،خوانش

 ۀآرزوها، پسندها و باورهای تود هایی هه بازتاب احساسات، عواطف، ن با روایت داستاننّقاال
مندی عموم مردم به شنیدن و دیدن  ای افزایش عالقهه هبود، زمینها  آن مردم و یادآور شکوه گذشتۀ

در هر اجرا در معرض بازسرایی است  شاهنامهی، نّقالۀ ت زندهردند. با وجود سنّ  میی را فراهم نّقال
ای  جنبه ،در هر روایت ،شود می هنرامی هه داستانی بارها بازسازی و نقل .(79 صن، ودیویدس ←)

های دیرر  روایت نسبِت  هایی از آن به و ممکن است قسمت گیرد می قرار توّجهاز داستان مورد 
 ص)فلودرنیک، ها معنادار است  روایت ِی ناهمسان اند گفتهبدین سبب است هه حذف شده باشد؛ 

های حماسی است. در فرآیند  از داستان لیو قابل تأمّ  روایت متفاوت ،ینّقالهر طومار  (.2۶-27
شوند هه  بازپیکربندی روایت حماسی در هنار عناصر اصلی، عناصر دیرری وارد متن روایی می

نظر مصّنف، عمدتًا به همک راوی  هستند. تغییرات موردف ای فردی و اجتماعی مصنّ ه هبرآیند زمین
 . یابد ق میتحّق 

منظور تأثیرگذاری بر  رستم و سهراب بههای  است هه راویاِن روایت مقاله ایناصلی   پرسش
  اند؟ عمل هردهای  مخاطبان یا تعیین نوع خوانش، درک و تفسیر داستان، به چه شیوه

طومار رستم و فردوسی،  شاهنامۀپیکرۀ این پژوهش عبارت است از داستان رستم و سهراب در 
تصحیح افشاری و مداینی  ،لشکر هفت؛ (13۶9) حیح دوستخواهتص ،اس زریریعبّ مرشد سهراب

های مردمی در آثاری چون  و برخی روایت (1391) تصحیح آیدنلو ،شاهنامه ینّقالطومار  ؛(1377)
  .«داستان رستم و سهراب به روایت قوم لک»و  (13۶9) شیرازی گردآوری انجوی ،نامه فردوسی

عملکرد  ۀنحو های حماسی، منظور دریافت میزان و چرونری نقش مصّنفان در تکوین روایت به
 . هنیم تحلیل میرستم و سهراب های مشترک داستان  راوی و تأثیر او را در هنش

ه است. برخی از این شدای مختلفی تحلیل و بررسی ه هداستان رستم و سهراب از جنب
؛ در اینجا به نیستحوزۀ پژوهش حاضر  درهه  و شرح ابیات است ها معطوف به تصحیح پژوهش
  .شناسی داستان مرتبط باشد پردازیم هه با روایت مواردی می معّرفی
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اصل و نسب خود  ۀتهمینه، دربار ،پرسش سهراب از مادرش ۀو حیدری به نحوآهنررنژاد 
برخورد تند سهراب با تهمینه در پرسش از نام پدر، تحلیلی بر مبنای روایت  بارۀدرها  آناند.  پرداخته

هه  شده اشاره ۀ کردیشاهنام. در این تحلیل به ابیاتی از ندا هدادانجام  شاهنامۀ ُکردین و نّقاال
همساالن سهراب در مقابل  شود می بر همساالن است و همین موضوع باعث برتری سهراببیانرر 

  (.25: 139۶)به او تهمت زنازادگی بزنند  ،او هم بیاورند و برای جبران
و فالح، 1399پور،  راستی)اند  هدهربررسی  های روایی هاین داستان را از جنب ،انمحّققبرخی از 

ی و محّمدبسیاری از پژوهشرران بوده است.  توّجه روایی داستان نیز مورد  وجوه. توصیف (1385
در داستان رستم و را راوی، نوع ارتباط و نررش وی  عنوان بهنقش فردوسی  (1390)پور  بهرامی

را در داستان  «هشمکش»عنصر داستانی ( 1392)ان همکاردانند. موسوی و  سهراب تأثیرگذار می
از دیدگاه عناصر را داستان ساخت  ای ژرفه هو الیساخت رو ؛اند دهرستم و سهراب بررسی هر

 اند.  ای روانی آن واهاویدهه هداستانی و جنب
معتقدند  ،شاهنامههای  رنگ در داستان با بررسی پی (1394)زاده  بخش هارژنه و اللّ  دشت رضایی

 نظرّیۀبراساس  (1395)فالح و افشاری  رستم و سهراب نااستوار و سست است. داستاِن رنگ  پی
 (1395). پناهی اند پرداخته شاهنامه در شناسی هلود برمون به تحلیل داستان رستم و سهراب روایت

« تراشی دلیل»و « سازی قرینه»ن داستان رستم و سهراب را در دو محور اصلی نّقاالهار روایی سازو
به تکمیل یا حماسه و اسطوره،  جزؤزدایِی زبان م ن با ابهامنّقاال ،وی از نظربررسی هرده است. 

 ند. ا پرداختهروایت داستانی تفسیر 
سرهاراتی معتقد است تهمینه است.  شدهتهمینه بررسی  شخصّیت ،ها برخی از پژوهشدر 

ازدواج مختاریان معتقد است  (.2 :1350)پیش از ظهور زرتشت است « پری»های  دارای ویژگی
داستانی هشداردهنده است؛  ،شبه است این آشنایی ِیک رستم و تهمینه و فرزندی هه حاصل

مند است و میان  زیرا فرزند از نیروی پدر بهره ؛ص نیستفرزندی هه جایراه او از لحاظ قومی مشّخ 
 ،روند زنانی هه به سراغ پهلوان قوم بیرانه می ،ها داستان گونه اینگیرد. در  او و پدر جنگ درمی

  (.1۶5–157 ص )مختاریان،های اغفالررانه دارند  ویژگی
اند  سیاوش گفتهبارۀ تر در ان پیشمحّققو آنچه  مطابق اسطورۀ آفرینش در نظر مزدیسنا ،ازیهّز 

  نویسد: میاو ؛ ی هرده استسهراب را با سیاوش یکسان تلّق  ،(29-17 ص مسکوب، ←)
ههن آفرینش است، تندیسه و نمادی است از گومیچشن، از  ۀسهراب در این داستان هه بازتابی از افسان

  (.7 صازی، )هّز  آفرینش آمیخته
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 راوی و روایت. 2
بر درک و فهم مخاطب از  دید زاویۀداستان هستند. نوع راوی و  از عناصر مهّم  دید زاویۀراوی و 

 ،ن وجود یک راوی است. برخی از منتقدان برای راویروایت متضّم وجود هر  داستان تأثیر دارد.
معتقدند راوی فردی است هه در داستان ها  آن دانند. ت میند و او را دارای هویّ ا وجودی حقیقی قائل

 ریکاردو، ،، هامبورگر. منتقدانی نظیر بارت، توماس مان، هایزرهند می حضور دارد و روایتی را نقل
. هنند می را مطرح« ثانی ۀنویسند»و  «نقش روایتی»، «روح روایت» نظرّیۀواین بوث و استانزل سه 

جا  روح روایت است؛ روحی هه در همه ،. برخی معتقدند راویداند میراوی را دارای تعّین ن ،بارت
راوی را  برخیاز آن سخن گفت.  توان می شخص ناظر است و از نظر دستوری فقط در قالب سوم

 هند می خود را روایت ،در پشت نقاب راوی و معتقدند داستاند ندان نمی شخصّیتدارای هوّیت و 
راوی را مِن دوم  ،. واین بوثهند می اشیا و اشخاص را روایتفقط راوی  ،و از دیدگاه هامبورگر

زبان گشتاری چامسکی اعتقاد دستور نظرّیۀبه   توّجه استانزل با .داند میثانی  ۀنویسنده یا نویسند
د و در روند تولید و خلق داستان وجود دارهای مختلف راوی تنها در روساخِت داستان  دارد شکل

 (.93-88  ص ،ت)اخّو ناپذیرند  روایت و راوی تفکیک ،ندارد. از دید ژان ریکاردو ینقش
واقعی، راوی و  خوانندۀواقعی،  نویسندۀدارای چهار سطح  رواییهر اثر  ،داستانی ادبّیاتدر 
 نویسندۀ»روایت وجود دارد:  ۀا نوع دیرری از روابِط ارتباطی میان راوی/شنوندامّ  ؛شنو است روایت
 یافتنای است هه برای  پردازی خواننده فرضی حاصل ایده نویسندۀ. «فرضی خوانندۀ»و  «فرضی

اثر  «عصر هم»فرضی،  خوانندۀ، سعی در فهِم معنای اثر دارد. اساس خوانشی از متن ِف اثر برهد
ترهیبی  ،آفریند آنچه راوی می (.83-82 ص)فلودرنیک، موافق است  آن نویسندۀای ه هاست و با دیدگا

خواننده، جهان داستان است. شنو  و پسند روایتبرجامعه   خواست فرهنگ حاهم بااز روایت اصلی 
ِت و اهداف ارتباطی نهفته در پِس موقعیّ های متنی  و برای این هار باید داللت هند می را بازسازی

متن را در  ۀزیرا از این طریق باید به اهدافی دست پیدا هند هه هار آفرینند ؛روایی را هم استنباط هند
  (.44 ص)هرمن،  هند می ای ممکن توجیهه های متنی به جای دیرر نشانه هگزینش برخی نشان

داستانی در  راوی متفاوت برد. همانندداستانی نام میهنان از راوِی متفاوت داستانی و -ریمون
، در داستان «شخصی»های  سبب برخی آشکارسازی داستانی به داستان حضور ندارد و راوی همانند

دانی چیز ویژگی همه ،نی اگر غایب باشندراویان فراداستا (.130هنان، ص-ریمون)یابد  می حضور
آشنا هستند و از گذشته،  ها شخصّیتو احساسات درونی راویان با افکار  گونه اینخواهند داشت. 
گاه زمان در  هایی هه هم اّتفاقگذرد و  می ها شخصّیتند. همچنین از آنچه در تنهایی ا حال و آینده آ

 (.131-130 ، صهمان) باخبرند، دهد می جاهای مختلف رخ
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طرف، راوی دخالترر  راوی بی :هنند می به چند نوع تقسیم اه هاز نظر خصلت دیدگا را راوی
گاه، راوی غیرموثّ )راوی مفسر یا فضول( ، راوی )راوی معتمد یا معتبر(اعتماد   ق، راوی قابِل ، راوی خودآ

 (.88-87 صنیاز،  )بیشده  داده موّجه یا جهت
 

 های مختلف در روایتهای داستان  کنش. تطبیق و تحلیل 3
 

 رفتن رستم به سمنگان. 3-1
 . گوری شکارشود می ، با رفتن رستم به سمنران برای شکار آغازشاهنامهداستان رستم و سهراب در 

گاه داستان، شنونده را از دیرینری راوی در آغاز رود. خورد. پس از آن به خواب می و می هند می  آ
 د دلشغمی ب  »راوی با گفتن  هه داستان را از او شنیده است. هند می یاد وایترریسپس از ر ،هند می

داستان به خواننده  شخصّیتحالت روحی و درونی  دربارۀ ،(119 ص )فردوسی، «ساز نخچیر هرد
گاهی رستم به دنبال شکار به مرز . هند می حضور خود را در داستان اعالم ؛ بدین صورت،دهد می آ

یابند و با خود به  رخش را می ،انخوابد. تورانی . پس از شکار و خوردن گور بریان میرسد می توران
تا  گیرد . جای پای رخش را پی میشود می اندوهرین شدن اسبش به سبب گمرستم برند.  شهر می

شدن رخش را  رفتن رستم به سمنران و گم ،شاهنامه داستان راوِی  (.119: همان) رسد می به سمنران
 . هند می روایت جزئّیاتبدون ذهر 

و هیچ  شده استعنوان شکار و یافتن غذا ، طومار زریریدر هدف رستم از رفتن به سمنران، 
 به سمنران تا شود می ندارد. رستم از زابل به سوی شکارگاه روانهرستم  ای به حالت روحی اشاره

. روز سوم ماند می سه روز در آنجا ،آن دشت دلپذیر و هوای سبب فراوانی شکار و آب به او. رسد می
ه گوشت بیند و چند شّق  مسندی گسترده می ،و در مرتع آن در هنار چشمه رسد می به هوه باصفایی

بیشتری از  جزئّیات در این طومار راوی (.2  ص)دوستخواه، است ها آویخته شده  هه به درخت
رستم به  رفتِن  ،لشکرهفتدر  گذارد. های اخالقی و رفتاری رستم در اختیار مخاطب می ویژگی
ای از مردم  هعّد  بیان شده است. جزئّیاترفتنش، بدون ذهر  خواب بهخوردن هباب گور و ، شکار

. (183 ص)افشاری و مداینی،  اندازند همند بر یال رخش میبینند و  می« مرهبی طرفه»ا نجسمنران در آ
رود، ایلخی شاه سمنران به  پس از شکار به خواب میهنرامی هه رستم  ی شاهنامهنّقالطومار در 

هشد و به نزد شاه  بان رخش را به همند می رود. فسیله رخش به میان ایلخی میرسد و  آنجا می
: 1391)آیدنلو، دهد رخش را پنهان هنند  شود و دستور می برد. شاه از دیدن رخش خوشحال می می

457.) 
 

 دیدار رستم و تهمینه. 3-2
تهمینه به همراه یک هنیز بر . هنند می تهمینه و رستم در خوابراِه رستم با هم دیدار ،شاهنامهدر 

. تهمینه پس از هند می معّرفیخردمند  راوی، تهمینه را دختری زیبا و. شود می بالین رستم حاضر
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تا او را به همسری  هند می و درخواست هند میبرشمردن صفات نیک خود، به رستم ابراز عشق 
های  ویژگی شاهنامهراوِی  .(123 ص ،)فردوسیاز رستم پسری داشته باشد  خواهد می چون ؛دبرگزین

در متن دیده  ،ای هه صفتی منفی به او نسبت دهد شمارد و هیچ واژه خوب و ممتاز تهمینه را برمی
  (.122: همان) شود مین

 اّتفاقین دیدار رستم و تهمینه پیش از رفتن رستم به هاِخ شاه سمنران نخست ،طومار زریریدر 
. هند می ، برای شکار، چند روز در آن دشت اقامترسد می سمنرانافتد. رستم هنرامی هه به  می

. هند می زند و به او حمله می. نقابدار بر رستم بانگ شود می رو در یکی از روزها با نقابداری روبه
 ،. در هنرام رزمهند می ناچار با او رزم تواند و به ا نمیامّ  ؛با مالیمت او را آرام هند خواهد می رستم

و نقاب  خود هاله ،هه بر زمین بزند هند می حریفش زن است. وقتی او را بلند شود می توّجهرستم م
تر وصف او را از  شچون پی ؛شناسد رستم را می ،. دخترشود می اش نمایان افتد و چهره دختر می

، تهمینهباهی و جنراوری  ی، بخشی از بیناگهاندر این دیداِر . (3ص )دوستخواه، پدرش شنیده است 
از پذیرش دعوت تهمینه به رستم  .(38-39و  34-33 ،22-12)همان: د شو برای مخاطب آشکار می

 اندیشد:  و با خود می زند هاخ پدرش سر باز می
به او قول داده باشم  آنکهشرط عقل نیست؛ و لو  ، به اغفال زنی در خانۀ دشمن رومخاک توران در

 .(4همان: )
گاه تهمینه پدرش، سهرم را از حضور آوردن رستم به شهر  برای. سهرم با جمعی هند می رستم آ

 ،ن رستم به شهرهشاندبینند و برای  ای در خواب می سر چشمه رستم را بر ؛روند می شبه سراغ
رخش و حضور  ساز اجرای نقشۀ ربودن زمینه ،در این روایتتهمینه  .(4)همان:  ندبر می ش رااسب

 به سمنران خود جوی اسبو پس از بیدارشدن در جسترستم . است بارگاه سهرمرستم در 
 پرهیزاز دادن رخش  اامّ  ؛برند به دربار میبا احترام روند و او را  . بزرگان به استقبالش میرسد می
 ؛هند می رفتنقصد  و شود می  آزرده شاه سمنران ۀاز دسیس ،یابد می رخش را وقتی رستم .هنند می

 دهد را نشان میشاه سمنران  ۀنیرنگ و دسیسراوی در اینجا،  ماند. رزم می زنده پافشاریا بر اثر امّ 
  (.11-۶ص  )همان:

هید دارد و علّ  طومار زریریراوی در  به خوابراه را ت رفتنش بر اغفالرری و افسونرری تهمینه تأ
 مبتنی برگرایش آشکار راوی  (.8 ص :همان)هه تهمینه در سر دارد  داند میا و خیاالتی ه هنقش ،رستم

 جلوه ها شخصّیتنظرهای مستقیم دربارۀ  با اظهار (،153: 1395، چتمن) «توأم با داوری تفسیر»
 دید.  توان می نمونۀ آشکار آن را در تفسیر گفتار و رفتار تهمینه ؛هند می

هه رخش هنوز  درحالی ،پذیرد می درنگ بیبرای ازدواج را  تهمینهپیشنهاد  ،شاهنامهدر رستم 
رخش را برایش پیدا هند. شرطی هه تهمینه برای یافتن  دهد می تهمینه به رستم قول ؛پیدا نشده است

به امید  این آگهی است هه تصمیم رستم برای ازدواج با تهمینه تا حدودی حاویگذارد،  رخش می
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. هند می نقل جزؤطور م بهرا  رستم و تهمینه دیداررویداد  ،شاهنامه راوی رخش بوده است.  یافتن
دالیلی  ؛نیز قولی هه برای یافتن رخش به رستم داد ،مندی او از دانش تهمینه، بهره گونۀ پری ۀچهر

صفات و  ،شاهنامهدر  .(124-123 ص ،)فردوسی م هردبود هه رستم را برای ازدواج با تهمینه مصّم 
 شخصّیتاین  دربارۀراوی مثبت یدگاه بیانرر د ،شود می های مثبتی هه به تهمینه نسبت داده ویژگی
دیدار ناگهانی تهمینه و رستم پیش از  ،زریری طوماردر  تهمینه خبری نیست. یگر توطئهاز و  است

 با هدفاغواگرانه باشد،  آنکهپیش از  بیانرر این نکته است هه حضور تهمینه ،شدن رخش گم
  د.شو منجرهه قرار است به جنگ میان دو سرزمین  ریزی شده گیری رویدادهایی طرح شکل

تنهایی به نزد رستم  بانو، به هنیمپادشاه سمنران، ته دخترهنرام  شب شاهنامه ینّقالطومار در 
رخش را به او برگرداند  دهد می بانو به رستم قول هنیم. تهشود می شعاشق او دیدن ارود. رستم ب می

 (.458 ص)آیدنلو، رستم با او ازدواج هند  آنکهبه شرط 
است. تهمینه همراه با  شاهنامه، دیدار تهمینه با رستم همانند روایت لشکر هفتدر طومار 

. تهمینه از رستم هند می معّرفیخود را دختر پادشاه سمنران  و آید میهنیزی به خدمت رستم 
و  هسی را نزد پادشاه سمنران  شود می شبپذیرد. رستم عاشق خوداو را به هنیزی  هند می درخواست

 (.184 ص، و مداینی )افشاری آید میهمان شب به عقد رستم درتهمینه، . فرستد می

ل و ی، مفّص نّقالبنا به ویژگی طومارهای  طومار زریریداستان ازدواج رستم و تهمینه در 
ا هنرامی هه امّ  ؛شود می زده او شرفت ۀهنند طوالنی است. رستم از دیدن تهمینه و زیبایی خیره

چون  ؛هند می د و او را سرزنششو ، رستم خشمرین میهند می تهمینه درخواست ازدواج را مطرح
 تا آنکه. هند می ا تهمینه درخواست خود را تکرارامّ  ،خواهد آبرو و اعتبار خود را به خطر اندازد نمی

  (.11 ص)دوستخواه،او را خواستراری هند  یشفردا شود می رستم راضی
. نباید شود می بر مبنای پسند جامعه و فرهنگ متداول زمانه ساخته و پرداخته شخصّیتهنش 

مردم اجرا  ۀا و برای همه هخان های عمومی مانند قهوه ی را در مکاننّقالفراموش هرد طومارهای 
نظر راویان طومار  ها، مورد رعایت مالحظات اخالقی و دینی در داستان ،هردند. بر همین اساس می

برای مردم وجود هیچ نوع خدشه و  و ؛مانند است رستم پهلوانی بی ،بوده است؛ از سوی دیرر
ای  راوی در این داستان از رستم چهره پذیرفتنی نیست. مان آرمانی آناننقصی در اعمال و رفتار قهر

مدار ترسیم هرده است هه از پذیرش درخواست تهمینه خودداری و در برابر  دار و اخالق خویشتن
مداری  ویژگی اخالق نامه فردوسی هتاب مردمی های روایت از یکی در .هند می مقاومت او ایه هوسوس

نسبت به او  ،التماسبا و  شود میوارد  خوابراه رستم به ؛ تهمینهشود می طور برجسته نمایان رستم به
عیار است و به  رستم مردی تماما امّ  ؛گذارد میو فوری خود را در اختیار رستم هند  میاظهار عشق 

)انجوی  شود می های تهمینه به ازدواج راضی . در برابر پافشاریهند میناموس میزبان خود خیانت ن
 (.59 صشیرازی، 
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های  . او ارزشپردازد میو به اظهارنظر  هند می داستان را قطع، زریریطومار گِر  راوی مداخله
. راوی دهن میاخالقی روزگار خود را با دوران گذشته مقایسه و رفتار و هردار جوانان روزگار را نقد 

 از نظر راوی شود. زنانش سیمایی نبوده است هه تهمینه عاشق معتقد است رستم جوان خوش
 و شجاعتگیرند هه به نژاد،  هایی قرار می تأثیر باورها و ارزش ا تحِت امّ  ؛عقل هستند ناقص

تهمینه برای داشتن فرزندی از  بدین سبب است هه ؛دهند می اهّمّیتبیشتر از هر چیزی  ،مردانری
 (. 10 ص )دوستخواه، خواهد با او ازدواج هند مینژاد رستم 

پهلوان، جزو  ۀتخمشدن فرزندی از  داستاِن رفتن تهمینه بر بالین رستم به قصد پیوند با او و زاده
ان معتقدند این محّققبرخی آن همواره مورد بحث بوده است.  ۀمای هایی است هه درون داستان
قدرت بیرانه برای  ۀعامل قدرت از حوز ۀآوردن نطف دست ها مقاصد سیاسی دارند و به ازدواج

دشمن باید زنی اغواگر دل  ۀزیرا برای غلبه بر قبیل ؛این ازدواج است ۀشدن فرزند، یرانه انریز زاده
 ۀدشمن، صاحب فرزندی شود هه بر قبیل ۀپهلواِن قبیل ۀآوردن تخم دست پهلوان را برباید و با به

ماندن  دوشیزه ،برخی دیرر معتقدند در جماعت بدوی (.170و  1۶5ص )مختاریان، پدری غلبه هند 
 دارشدن با مرد همخوابری بچه ، زن به قصدای قدیمه هدر قّص  ،به همین دلیل ؛دختران شرط نبود

 (. 17 ص)مینوی،  ماند می و بعد از ازدواج عفیف هند می

در گزارش این داستان، دلیل پیشنهاد ازدواج از سوی تهمینه به رستم، برای  ،طومار زریریدر 
این هار، جسارت تهمینه را برای چنین  اهّمّیتداشتن فرزندی از نژاد رستم است. راوی ضمن تأیید 

؛ در هر هند می ای اغفالررانه برای خواننده ترسیم . راوی از تهمینه چهرههند می اقدامی ستایش
 گردد، حریف او با جنراوران و پهلوانان می ۀای درگیری و مبارزه هرویدادی هه منجر به خلق صحن

د توان می ای چنین مسئله (.12۶ ص)دوستخواه،  دهد می و به او پیشنهاد ازدواج شود می شعاشق او
هید بر ویژگی زنی باشد هه افسونرر است و با نیرنگ، پهلوان قبیل . در هند می دشمن را اغفال ۀتأ

و  شود می در دژ گرفتار ؛رود به جنگ شاه خجند می ،مینهطومار، رستم پیش از وصلت با تههمین 
. پس از ازدواج رستم و تهمینه، اعیان شهر جشن بزرگی هند می از رهایی با تهمینه ازدواج پس

چون  ؛شود می گران تمامآنها  . این هار برایهنند می شرهتو مردم در آن جشن  هنند می برگزار
 . (24-20ص )همان:  دشو یمسبب خشم افراسیاب 

 

 برکشیدن سهراب به ایران  هد، پرورش و سبب سپاولّ ت. 3-3
د اگر روزگار دختری به گوی می و دهد می ای به تهمینه پس از ازدواج، مهره شاهنامهدر روایت رستم 
 . (124ص ،)فردوسی مهره را به بازویش ببند ،مهره را به گیسویش ببند و اگر فرزندت پسر بود ،تو داد
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اگر فرزندشان دختر بود،  هند می و سفارش دهد می ، بازوبندی به تهمینهزریری طوماردر رستم 
من  اگر دگوی می تهمینه بهببندد. رستم  آن را به گیسوی او بیاویزد و اگر پسر شد، به بازوی او

 (. 24-23 ص )دوستخواه، ، فرزند را روانۀ ایران هنمبه زابل ببر شما را منتوانست

و در شهر  ماند می پس از ازدواج با تهمینه یک هفته در سمنران رستم، لشکر هفت در طومار
 (.184، ص )افشاری و مداینی دهد می به تهمینه . رستم سه دانه لعل آبدارشود می جشن و شادی برپا

سپردن سهراب به دایه در  .(184 )همان:در این طومار نقل است هه سهراب را به دایه سپردند 
  .اشراف بوده استهای دیرر نیامده است. رسِم سپردن نوزاد به دایه از رسوم  روایت

 دهد می بانو هنیمیکی را به ته ،هایی هه در بازو دارد رستم از آن لعل، شاهنامهی نّقالطومار در 
 (. 458 ص)آیدنلو، 

گاهی را شاهنامهراوی   دشده به رستم و سام و نریمانمتولّ  هه فرزنِد تازه دهد می به خواننده این آ
هید بر اسامی پهلوانان  راوی .(125 ص ،)فردوسی ماند می قصد  مشهورشاید با بیان این مشابهت و تأ

نوزاد  ۀرویی و تازگی و طراوت چهر و جایراه نوزاد بیفزاید و او را برجسته سازد. سرخ ههدارد بر وج
ل مفّص  طومار رستم و سهرابگذاری در  این نامشرح تهمینه او را سهراب بنامد.  شود می سبب

در آغوش  . هودکگیرد می رود و او را در آغوش رستم به دیدنش می ،آید میسهراب به دنیا است. 
خندد. این  و می شود می ، هودک ساهتگیرد می . وقتی زال هودک را از رستمهند می رستم گریه

« ل هندتوانست تأمّ  مقتول در آغوش قاتل نمی». راوی با گفتن جملۀ شود می بار تکرار سه اّتفاق
گاه می امدهای بعدیخواننده را از پیش (،33 ص)دوستخواه،  گاهی  سازد. راوی با این دخالت، پیش آ آ

این ماجرا برای تهمینه  داستان را پیریری هند. ۀتا بر مبنای آن ادام دهد می در اختیار مخاطب قرار
به قصد هشتن رستم به دنبال او رفت. تیری به سوی رستم پرتاب هرد هه به خطا  بازگو شد. تهمینه

هرد و برگرداند. پس از آن تهمینه به شهر آمد.  نصیحتت. رستم وقتی مطلب را فهمید، او را رف
برای نوزاد هنوز اسمی معلوم نشده بود. تهمینه هودک را به دریا افکند و هنرام یافتن، چون طفل 

سوی آب من! سوی آب »زد:  آمد، پس در حاِل ذوق، فریاد می زنان به طرف او می میان آب چرخ
رفته سوی آب،  نام نهاد و رفته «سوی آب»هودک را  ،و او را از آب گرفت و بعد از آن «من!

 )همان: داند میجا  معنی و بی تسمیه را بی شد. راوی داستان پس از نقل رویداد، این وجه «سهراب»

 . هند می وجود خود را به خواننده اعالم و یادآوری ،نظرهایشهر بار با اظهار گونه اینو  (34
 ۀپرسد. راوی برای نحو و نشان پدر می نام دربارۀسهراب با خشم از مادر  ،شاهنامهدر داستان 

. دانستِن پاسخ این هند میت خشم او، توجیه و توضیحی بیان نگفتن سهراب با مادرش و علّ  سخن
ص ، )فردوسی هند می خاطر آن به مرگ تهدید دارد هه مادرش را به اهّمّیتقدری  پرسش برای او به

125). 
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گاه سهراب، شاهنامهِی نّقالطوماِر در   ،زیرا اگر نامداری ؛شدن از نام و نشان پدر است در پی آ
سهراب را پهلوانی  ،راوی (.458 ص)آیدنلو، نشان پدر از وی بپرسد، پاسخی برایش نخواهد داشت 

د تو گوی می هه برای حفظ آبرو و غرور باید نام پدر خود را بداند. مادرش در پاسخ داند میرقیب  بی
ِد سهراب، راوی از شباهِت او با گونه هه در هنرام تولّ  تخم سام سوار و پسر رستم زال هستی. همان

 و ارزش نسل و نژاد سهراب را یادآوری اهّمّیت ،سام سخن گفته است، این بار هم با اشاره به سام
 .هند می

این تفاوت را در نژاد  ۀو ریش داند میسهراب خود را متفاوت از قوم مادر  ،لشکر هفت در طومار
پرسد و برای اینکه مادرش را به بیان حقیقت  جوید. او دربارۀ پدر و نسل خود از تهمینه می پدر می

د و گوی می سهراب را. تهمینه نام و نشان پدر و نیای هند می وادار هند، او را به مرگ تهدید
 (.184 ص )افشاری و مداینی، سازد میبودن پدرش را بر وی آشکار  ایرانی

. شود می چندبار تکرار ،هاری تهمینه و نرفتن نام و نشان پدر به سهراب پنهان، طومار زریریدر 
، تا اینکه هند می معّرفیپدر به او  عنوان بهبار افراد مختلفی را رود و هر طفره می دادن پاسختهمینه از 

. افراسیاب به توصیۀ پیران شیربهای دخترش را هشتن رستم شود می سهراب عاشق دختر افراسیاب
فرزند رستم  داند میبشوند هه او  توّجهخواستند از واهنش سهراب م از این طریق میآنها  قرار داد.

سهراب نزد مادرش  است یا نه. سهراب در جواب افراسیاب سوگند یاد هرد رستم را از بین ببرد.
ا پیش از امّ  ؛از بین ببردرا به جنگ ایرانیان برود و رستم  خواهد می هه دهد می خبرو به او  آید می

هه فرزند سهرم است. سهراب د گوی می نام و نشان پدر خود را بداند. تهمینه به او خواهد می رفتن
 ،نیست گونه ایناگر  ؛خوانند ه و من را زنازاده مید مردم تو را زانیّ گوی می این را باور ندارد و به تهمینه

 :دگوی میبرو چه هسی پدر من است. تهمینه 
گاه نیستند پدر تو در دربار شهریار ایران  . [...] مانند تو نیسته هس ب  نژاد هیچااّل و ،مردم از نژاد تو آ

 . (1۶4 -1۶1 ص)دوستخواه، باشد؛ زیرا بانی سلطنت آنان پدر تو است  بخشی می دارای سمت تاج
عنوان ویژگی  بخشِی رستم را به تاج ،و راوی شود میبه نیا و اجداد سهراب اشاره ن ،در این روایت

سازی صفت  گزیند. برجسته برمیبرجسته و ارزشمند رستم برای شناساندن او به سهراب 
تنها جایراه رستم از تاجوری  دریابد نه مخاطبهه  شود می ای انجام گونه رستم به «بخشی تاج»

 ی به اوست.همتر نیست، بلکه سلطنت متکّ 
، او را به مکتب شود می هنرامی هه سهراب بزرگ ،نامه فردوسی های در یکی از روایت

و  هنند می به او توهین ،رسد می تر از خودش ای بزرگه هبّچ فرستند. چون سهراب زورش به  می
اگر گوید  میمادرش به و  گیرد می پدرش را سراغ. سهراب هنند می پدر خطابش تربیت و بی بی

 (. 28 ص)انجوی شیرازی،  هشم ترا می ،یدربارۀ نام و نشان پدر راست نروی
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سهراب هنرام بازی با همساالن خود به رسم  ،«داستان رستم و سهراب به روایت قوم لک»در 
. مادر هند می ا او سِر هودک را با هاله از بدن جداامّ  ؛هاله از سر حریف بردارد خواهد می ،بازی

پدر و مادر از هجا آمد هه  د از بخت بد ما این بیگوی می هنرام شیون بر جنازۀ فرزندش ،هودک
 (. 35 ص)رضایی نورآبادی، نژادش معلوم نیست 

 

 رهسپارشدن سهراب به سوی ایران. 3-4
هدِف سهراب از لشکرهشی به  ،لشکر هفتو طومار  ننّقاال، روایت طومار شاهنامهدر داستان 

پس از پیروزی بر هاووس،  خواهد می نشاندن او عنوان شده است. او ایران، دیدِن پدر و بر تخت
 ص)آیدنلو، به زیر نرین پدر درآورد  را ایران و تورانگاه  توس و گودرز و افراسیاب را از بین ببرد، آن

، هدف سهراب از رفتن به ایران، هشتن رستم طومار زریریدر  (.185: 1377و افشاری و مداینی،  458
از  ،رستم را هه دشمن جان و مال ترهان است خواهد می و داند میاست. سهراب خود را از ترهان 

گاههنرامی هه سهراب از بین ببرد.  رستم از  دربارۀو  هند می اش تغییر ه، روحیّ شود می نژاد خود آ
 در آغوش رستم تعریفرا اش  پرسد. تهمینه رویداِد زمان نوزادی سهراب و گریه بیشتر می تهمینه

ای  د آرزوی من این است هه بر رستم چیره شوی و تا هنرامی هه او را بر زمین نزدهگوی می و هند می
با  ،چون بدون درنظرگرفتن پایان هار ؛داند میعقل  نکنی. راوی تهمینه را ناقص معّرفیخود را 

  (.1۶5-1۶4 ص)دوستخواه،  دهد می سهراب را به هشتن ،هننده سخنان تحریک
رزم را با سهراب  ندهز ،شدن سهراب به سوی ایران، تهمینه هنرام روانهلشکر  هفتدر روایت 

از شنیدن خبر لشکرهشی سهراب به ایران تا رستم را به او بشناساند. افراسیاب  هند می همراه
تو را پادشاه ایران  ،صورت هشتن هیکاووس در نویسد هه اب نامه میبه سهرو  شود می خوشحال

تا پدر و پسر همدیرر را  هند می دهم و از سوی دیرر هومان را مأمور دختر خود را به تو می هنم و می
و  هومانتراشی افراسیاب و فرستادن  این طرح نیرنگ و مانع (.185 ص)افشاری و مداینی،  دنشناسن

  (.1۶۶ ص)دوستخواه، نیز آمده است  زریریطومار بارمان به همراه سهراب در 
 

 نبرد هجیر با سهراب . 3-5
وقتی سهراب و  ،نرهبان دژ هجیر، .رسد می ژ سپیدو به د هشد میسهراب به سوی ایران لشکر 

تازد. سهراب و هجیر به  ها می سوار بر اسب به سوی آن شوند، مینزدیک دژ به  را دید هه سپاهش
سر  خواهد می زند و تی زد و خورد، سهراب هجیر را از اسب بر زمین میپردازند. پس از مّد  نبرد می

و به نزد هومان  هند می ر. سهراب او را اسیخواهد می او را از تن جدا هند. هجیر از سهراب امان
 و سفارش فرستد مینزد پیران هجیر را سهراب  ،زریریطومار در  .(131-132 ص ،)فردوسی فرستد می
 عنوان به. در این طومار از گردآفرید گریزد هسی به او جسارت نکند. لشکر هجیر به دژ می هند می

حفظ قلعه در با جمعی از سواران برای گژدهم را  ،. گردآفریدشود می همسر هجیر نام برده
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در  (.174-173 ص)دوستخواه،  تازد می به میدان برای مبارزه با سهراب گذارد و خود ها می برج شاه
او پدر گردآفرید و گژدهم است.  .گودرز است پسرر یقلعۀ سفید هج باِن  دیده، ی شاهنامهنّقالطومار 

پسر گودرز سر راه . سهراب آید میاز قلعه بیرون  ،بیند وقتی پسر گودرز عالمت سپاه سهراب را می
ام هه سر  ر دالور نامدارم و آمدهیدهد هج پرسد. او جواب می گیرد و از او نام و نشانش را می را می

خندد و نیزه بر همربند او  وس بفرستم. سهراب به حرف پسر گودرز میوتو را جدا هنم و برای شاه ها
. گردآفرید فرستد میرمان بابسته نزد هومان و  دستزند و  او را بر زمین می ،زند، از زین اسب می

در  (.4۶0 ص)آیدنلو،  آید میسوار بر اسب از قلعه بیرون  ،شود می وقتی از گرفتاری پدر خبردار
شود و از قلعه بیرون  بیند بر اسب سوار می سپاه سهراب را می ،رامی هه هجیرنه ،لشکر هفت

بن گودرز  ریای و هجیر خود را هج نزد من آمدهتنهایی   پرسد هیستی هه به از او میآید. سهراب  می
هجیر بر طبع سهراب گران  تو را از تن جدا سازم. این سخِن  ام هه سر گوید آمده هند و می می معّرفی

دهد  افتد. سهراب دستور می هجیر از پشت اسب به زیر می ههزند  ای بر همربند او می آید و نیزه می
 (.18۶ ص ،)افشاری و مداینی دست و گردن او را ببندند

 

ید و سهراب .3-6  نبرد گردآفر
پس از زد و خورد . پردازد میو با سهراب به نبرد  آید میگردآفرید به میدان  ،پس از گرفتارشدن هجیر

 :شود می به او نزدیکو مبارزه، سهراب 
 

 چو آمد خروشان به تنگ اندرش
 

 برداشت خود از سرشبجنبید و  
 (133ص )فردوسی،                       

ش را خود هالهگردآفرید  معتقدند برخیدوم وجود دارد. معنی مصراع  آرای گوناگونی دربارۀ
 ؛55 صخطیبی، )شود هه او زن است  توّجهبرداشت، سر و موی خویش را برهنه هرد تا سهراب م

)رسترار فسایی،  از اسیرهردن او منصرف شود سهراب ،و به این وسیله (94 صو یاحقی،  15 صمینوی، 

را  خود هالهآن است هه سهراب  مقصود شاعر در این مصراع نیز معتقدند انمحّقق برخی (.12۶ ص
اهبری مفاخر با استخراج  .(130-129 صو جوینی،  100 ص، و انوری )شعاردارد  از سر گردآفرید برمی

 : داند را چنین میمعنای مصراع ، شاهنامهموارد همسان با این نبرد در متن 
 .(133 ص)را به نشانۀ پیروزی از سر گردآفرید برداشت  خود هالهسهراب پیچید و 

بخشی هه مربوط به دیدار گردآفرید در  طومار زریرینرارندۀ . تا سهراب بداند هه او مرد نیست
در طومار هم نقل شده  شاهنامهو همان داستان  را نقل هرده است شاهنامهو سهراب است، ابیات 

به میدان  دختر گژدهم آمده است هه گونه این لشکر هفتدر روایت  .(176 ص)دوستخواه،  است
ود از سر ،سهرابافتد.  زند. دختر بر زمین می همر او میای بر  سهراب نیزه و آید می دارد  برمی شخ 

 د: گوی می او را با خود به سپاه توران ببرد. گردآفرید خواهد می و
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؛ اولی آن شود می بینند هه من دخترم، باعث بدنامی تو خود بر سر من برذار هه مردمان می ،ای دالور
 ص)افشاری و مداینی، تر داخل شوم و دِر قلعه را باز هنم  است هه با من به پای قلعه آیی و من پیش

18۶.)  
 د: گوی می و خطاب به سهراب آید میبه در قلعه برفریبد و  سهراب را می ،گردآفرید

د؛ نا عقلال دهند، الحال راست گفتند هه ترهان ناقص ای جوان خود را آزار مده هه این قلعه را به تو نمی
  (.18۶ ، ص)همانخواهی مرا به دست آوری؟  گذاشتی، حال می امر

نشیند و به  بر اسب می ،شود می وقتی گردآفرید از گرفتاری پدر خبردارشاهنامه  ینّقالطومار در 
و  هند می سهراب را تیرباران ،گردآفرید طلبد. و حریف می هشد رود. نعره می پیش سپاه توران می

 ،گیرد و سهراب ردآفرید نیزه به دست میراند. گ میهشد و به سوی او اسب  سهراب سپر بر سر می
دارد و گیسوی او  شکند. سهراب هاله از سر دختر برمی زند. نیزۀ گردآفرید می نیزه به نیزۀ او می

  د:گوی می و گیرد می دختر را ،. سهرابشود می نمودار
دالور حاال دست از دختر روی خود را به سهراب نمود گفت ای از دست من خالصی نداری. دیرر 

ند هه سهراب به یک دختر ایرانی جنگ خود را برابر گوی می من بدار هه این خبر شهرت نکند هه مردم
  (.4۶1: 1391)آیدنلو،  «هرد

 

 کاووس به رستم و طلبیدنش به جنگ  ۀنام. 3-7
گاه مینویسد و او را از لشکرهشی تورانیان و سهراب  هاووس به رستم نامه می، شاهنامهدر   و سازد آ

رساند. رستم  درنگ برای مقابله با دشمن حرهت هند. گیو نامه را به رستم می بی خواهد می از رستم
آن روز را بماند و روز بعد به درگاه هاووس بروند. این درنگ چهار روز طول  خواهد می از او

 دهد می به طوس فرمان و شود برآشفته می شاهروند.  می دربارهشد. روز چهارم رستم و گیو به  می
 (.141-14۶ ص )فردوسی،را بر دار هند  رستم و گیو

 از، ۀ نخستنویسد؛ رستم پس از خواندن نام هاووس دو بار به رستم نامه می ،زریریطومار در 
 و روزی را یادآوری هند می یادسالیان بسیار  ت ایران طّی خدمات خود و خاندانش به دولت و ملّ 

هه در چمِن نوذری، طوس در مقابل دوست و دشمن به او تهمت خیانت زده بود. رستم  هند می
چون در  ؛به شاه گوشزد هند هه برای او دیرر نامه ننویسد خواهد می و از او دهد می پاسخ را به زنره

هنرامی  ،. بار دوم(185-184 ص ،)دوستخواهی اگر ایران ویران شود حتّ  ،جنگ شرهت نخواهد هرد
 ۀهه در جنگ با ترهان هشته شده است و نامبرد  به زابل میاست هه گیو نعش شیراوژن، عم رستم را 

ماجرای رفتن رستم به  آن، بعد از .دهد می . رستم به رفتن رضایتدهد می دوِم هاووس را به رستم
ی نّقالطومار آمده است. در  شاهنامهدرگاه شاه و رویدادهای مرتبط با آن، همان روایتی است هه در 

ف او در آنجا به اصرار رستم یک ماه طول رفتن گیو به زابل برای خبردارهردن رستم و توقّ  شاهنامه
هم به  لشکر هفتدر  (.4۶2 ص)آیدنلو، شوند  هشد. پس از یک ماه به درخواست گیو روانه می می

. (187 ص)افشاری و مداینی، ای رستم در رفتن به خدمت هاووس اشاره شده است  هفته درنگ یک
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آمده  شاهنامهت زمان تعّلل رستم برای رفتن به بارگاه هاووس در طومارها بیش از آن است هه در مّد 
باهی قهرمان مورد  بیاند  هشاید خواست ،ترهردن زمان درنگ رستم است. راویان طومارها با طوالنی

ی او به درخواست هاووس نشان دهند و عواقب سرپیچی او از فرمان شاه را توّجه مردم را با بی ۀعالق
توزانه دارد و برای  اووس حالتی هینهها، سرپیچی رستم از فرمان هتر جلوه دهند. در طومار خطرناک

 تالفی تهمت خیانتی است هه به او زده بودند. 
 

 رفتن رستم به لشگرگاه سهراب. 3-8
. شود می شنود و وارد دژ پوشد. در نزدیکی حصار صدای ترهان را می وار می ترک ۀتهمتن جام

رزم  دهزنبیند.  رزم، هومان و بارمان را در هنار او می ندهزبیند هه بر تختی نشسته و  سهراب را می
در روشنایی  خواهد می بیند و از او ، رستم را میآید میبیرون  )ضروری(شایسته  هاریانجام برای 
 .(154-155 ص ،)فردوسیاش را نمایان هند  چهره

بیند هه  سهراب را می ،رود زریری هنرامی هه رستم مخفیانه به نزدیکی سپاه ترهان میطومار در 
رزم وسط خیمه، رو به سهراب و پشت به در خیمه نشسته  مانند گرشاسب روی تخت نشسته و زنده

باورمند  ه،خواننده را به این نتیج ،راوی با تفسیری هه از این رویداد دارد (.231 ص)دوستخواه، است 
گاه  ؛نیفتد اّتفاقست توان می رزم ندهزشدن  سازد هه هشته می اگر رستم از حضور او در سپاه سهراب آ
راوی به دخالت و تأثیر قضا  ۀهای راوی در جهت توجیه اعمال رستم است. اشار شد. قضاوت می

رستم در  ،ی شاهنامهنّقالطومار در روایت  .در رخدادها برای دورهردن اشتباه و خطا از رستم است
بیند هه در طرف راستش  هند. سهراب را می گیرد و خیمه را سوراخ می پشت خیمۀ سهراب قرار می

 توّجهآید و م رزم از بارگاه بیرون می اند. زنده رزم و در طرف چپش هومان و بارمان نشسته زنده
شتی بر مهرۀ گردن  معّرفیزند تا خود را  شود و بر رستم بانگ می حضور رستم می هند. رستم م 

رود.  می یانتوران میانرستم شبانه به ، لشکر هفتدر . (464 ص)آیدنلو،  میرد زند و او می رزم می هزند
رزم  اند. زنده نشسته رزم و هومان و بارمان در هنار او زنده هه بیند سهراب را بر تخت طالیی می

 ص، و مداینی )افشاریهشد  ، او را مینجات خودستم برای بیند. ر و سیاهی را می آید میناگهان بیرون 
189.) 

 

 رویارویی رستم و سهراب. 3-9
. هند می گاه را های خیمه تازد و میخهاووس می ۀرزم بر خیم شدن زنده سهراب به تالفی هشته

گهی  رستمبه  رستم را به یاری بخوانند و طوستا  دهد می هاووس فرمان  دهد میاز این حمله آ
 از او ،شود می رو ، رستم هنرامی هه با سهراب روبهزریریطومار در  .(1۶9-1۶8 ص، )فردوسی

 خود معّرفیپرسد. سهراب پس از  ت تاختن بر خرگاه شاه را از او مینامش را بروید و علّ  خواهد می
راوی  (.238 ص)دوستخواه، د شب گذشته یک ایرانی خالوی من را به قتل رسانده است گوی می
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هشته  شاند، خود رزم را هشته اگر سهراب به رستم گفته بود خالوی من، زنده دهد می توضیح
هه تا  هند می و به او قانون جنگ را یادآوری آید میرستم به سوی سهراب  (.238 )همان:شد  نمی

اندیشد  رستم می : تو رستمی؟پرسد نباید حمله هرد. وقتی سهراب می ،نشود دستور طبل جنگ داده
 ؛هند می باشند با هشتن رستم ایران را تسخیر و شاید به او فهماندهاند  هاین جوان را از رستم ترساند

ت ادامۀ ئرستم جرگوید تا اگر به دست سهراب هشته شود، سهراب از ترس  پس نام خود را نمی
 ذهر شاهنامهعّلتی متفاوت با  ،راوی گاه برای اعمال رستم (.239 )همان:جنگ را نداشته باشد 

 دوستی اوست. پهلوانی و میهن ۀهردن وجه رنگهه اغلب برای پر هند می
شوند، رستم به سوی سپاه  پردازند. هنرامی هه از نبرد خسته می رستم و سهراب به نبرد می

ز هیکاووس به سمت برد. رستم برای محافظت ا حمله میبه لشکر ایران  نیز سهرابتازد و  توران می
گردد و از هومان و سران لشکر نام و  میربه میان سپاهیان خود بنیز سهراب گردد.  میسپاه ایران باز

هدام جواب درستی به سهراب  . هیچشود می هجوم آورد، جویاآنها  ت هسی را هه به سویهویّ 
  (.247 )همان:چون بردِن نام رستم قدغن شده بود  ؛دهند نمی

بیند هه  را می هسی همان ،شود رو می هنرامی هه سهراب با رستم روبهلشکر  هفتدر طومار 
 هستی. گمان دارم هه تو رستم دستان :گوید خندان به رستم می؛ را داده بود او های مادرش نشانی

 (.191ص)افشاری و مداینی، من رستم نیستم، رستم در زابل است و هنوز نیامده است  :گوید رستم می

در حریفش دیده است و  ،ایی را هه تهمینه از رستم دادهه هسهراب نشان، شاهنامهی نّقالطومار در 
ا هومان به او امّ  ؛نبردش رستم است هم هند می به شباهت ظاهری رستم و خودش احساس توّجهبا

  (.470 ص)آیدنلو، هه حریفش رستم نبوده است  دهد می اطمینان
های روایت از زبان رستم، بیانرر دیدگاه منفی نسبت به زن است؛  عبارت طومار زریریدر 

د: به نظر من گوی می به سهراب .دخند نیرنگ می ، از رویبیند رستم جان خود را در خطر می وقتی
را به و تاند  هخواست یا است ابدًا در فکر نام و ننگ نبودهی و مشوق تو یا زن بوده، یا مردی هه مربّ 

شتی دوبار است و  ی گفته است و خودت متحمل نشدهبدنامی زبانزد خلق هنند یا مربّ  ای! قانوِن ه 
  (.257 )همان:بار من را بر زمین زدی  تو یک

 

 سهراب مرگ .3-10
و رستم  شود می شکافد، راز آشکار می زند و پهلوی او را سهراب را بر زمین می ،پس از آنکه رستم

 ایی به رستمه هسپاه ترهان توصی دربارۀیابد فرزند خود را هشته است. سهراب پیش از مرگ  درمی
  .(188 ص )فردوسی، شان نیکی هندنظر و در حّق  صرفها  آن از جنگ با خواهد می از او ؛هند می

نزند، هجیر را هه در دژ اسیر  ای هسی به ترهان صدمه هند می ت، سهراب وصیّ زریریطومار در 
اسب و سالحش را اسکندر برای تهمینه ببرد تا  هند می هرده است، آزاد هنند. همچنین سفارش
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سهراب در  (.352-351 ص)دوستخواه، مادرش با دیدن لباس و سالح فرزندش تسکین پیدا هند 
 . سپس از رستمداند میآخرین لحظه هم به فکر نجات سپاه ترهان است و خود را مسئول جان آنان 

او را  ،است دادن رستم خودداری هرده هجیر را برهاند. سهراب از اینکه هجیر، از نشان خواهد می
تراژیک  ۀهه بزرگِی مصیبت و جنب شود می باری از زبان سهراب نقل . سخنان اندوههند می نفرین

 (. 352 )همان: هند می تر داستان را برجسته

راوی  شاهنامهبرد. در  فرزند را به زابلستان میۀ رستم جنازپس از مرگ سهراب،  شاهنامهدر 
دنیا آمدن سهراب او را به سام مانند هرده بود، بار دیرر در هنرام مرگ این  گونه هه در هنرام به همان

سِر رستم برند. در آنجا  . سهراب را در تابوت نهاده و به زابلستان میهند می همانندی را یادآوری
سر  پوشاند، با دیبای زرد او را می سپس نماید. فرزندش را به نامداران می تِن گشاید و  تابوت را می

در  ساختن دخمه برای سهراب .(198 ص فردوسی،) دساز یدخمه مهند و برایش  تابوت را محکم می
دخمۀ شاهواری  به راوی ،شاهنامه ینّقال طومار در (.35۶ ص دوستخواه،) است شده بازگو نیز هاطومار
 (.473 ص )آیدنلو، دهند هردن، در آن قرار می دادن و هفن هه سهراب را پس از غسل هند می اشاره

)افشاری و مداینی، آورد  میبه خانه تا اینکه زال او را  شود می رستم تا چهل روز بر سر دخمه مجاور
  (.19۶ ص

ا نقش گجستۀ هومان و بارمان را در این امّ  ؛گذرد ِت سهراب از خون ترهان میرستم به وصیّ 
را ها  آن و فرستد میرستم به هومان و بارمان پیام  شاهنامهی نّقالطومار برد. در  ماجرا از یاد نمی

گفتن سپاهیانش را با هومون  سخن ،لشکر فتو در ه (472 ص)آیدنلو،  هند می زاده خطاب حرام
 (.195 ص ،)افشاری و مداینی هند می ممنوع )هومان(ویسه 
 

 نتیجه. 4
ی نّقالهنرامی هه در طومار  ؛چیز احاطه دارد های داستان رستم و سهراب، بر همه راوی در روایت

قهرمان محبوب را مطابق پسند خود و  شخصّیت ،زند دست به بازسازی داستان حماسی می
های  شخصّیتهند. برای برانریختن حس همدردی یا انزجار نسبت به  مخاطبانش بازسازی می

گذاری استفاده  های ارزش ها و عبارت افزاید و از صفت بیشتری به رویدادها می جزئّیاتداستان، 
 هند.  می

حالت روحی و درونی  دربارۀ هند و نقل میجز ؤطور م رویدادها را به شاهنامهراوِی 
گاهی می شخصّیت ، شاهنامهدر های مثبت تهمینه  صفات و ویژگیدهد.  های داستان به خواننده آ

، دیدار ناگهانی تهمینه و رستم پیش از زریری طومارا در امّ ؛ ستوا دربارۀبیانرر دیدگاه مثبت راوی 
 ریزی طرحرای پیش از آنکه اغواگرانه باشد، باست هه حضور تهمینه آن شدن رخش، بیانرر  گم

 شود. منجر هه به جنگ میان دو سرزمین رویدادهایی است 
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اس زریری، شکار و یافتن غذا عنوان شده هدف رستم از رفتن به سمنران، در طومار مرشد عبّ 
بیشتری از  جزئّیات ،در این طومارراوی رستم ندارد. روحی ای به حالت  است و هیچ اشاره

قرار او در اختیار مخاطب  شخصّیتهای اخالقی و رفتاری رستم برای شناساندن بیشتر  ویژگی
دربارۀ ، شاهنامهفارغ از طرح اصلی داستان رستم و سهراب در ، راوی این طومار در د.ده می

 دهد.  شنونده میالعی به هند یا اّط  داستان اظهارنظر میها و حوادث  شخصّیت
بر مبنای پسند جامعه و  شخصّیت هنِش ی، نّقالاجرا و مخاطبان  مکانبه سبب  ،طومارهادر 

رعایت مالحظات اخالقی و دینی در  یعنی شده است؛فرهنگ متداول زمانه ساخته و پرداخته 
اغلب برای چرایِی  ،های مردمی راویان در طومارها و روایت. ها، مورد نظر راویان بوده است داستان

همدلی مخاطب  هنند تا حّس  ، انریزه و عّلتی فراهم مینام و نشان پدر خود دربارۀپرسش سهراب 
  ند و برای رفتارش توجیه منطقی داشته باشند.انرا برانریز سهراببا 

هه راوی  هایی ویژگیبا روایت طومارها متفاوت است؛ صفات و  شاهنامهنراه راوی به زن در 
 ؛بیانرر جایراه و ارزش و اندیشمندی آنان است ،هند برای گردآفرید و تهمینه نقل می شاهنامهدر 

رو هستیم.  ههاری با نراهی منفی به زن روب عقل یا فریب هایی نظیر ناقص ها با عبارت ا در روایتامّ 
شه است هه اهل پیوند رستم و تهمینه، عمدتًا مبتنی بر این اندی دربارۀنوع نراه راوی در طومارها 

ی تورانیان، برای نابودی رستم طرح و برنامه دارند؛ اگر هم از اغفالرری تهمینه طور هلّ  سمنران و به
 بر این اساس است.  ،سخن رفته است

های  راوی دخالترر است و افکار و انریزه ی، از نظر خصلت،نّقالدر طومارهای راوی 
طور مکّرر داستان را قطع  ی است هه بهدانای هلّ یعنی راوی،  ؛هند ها را قضاوت می شخصّیت

شکل نامحدودی از  پردازد. به ها و حوادث داستان می شخصّیت دربارۀهند و به داوری  می
گاه است. راوی به رستم صبغ ها، احساسات و گفتار و افکار آن شخصّیترویدادها،  مذهبی  ۀها آ

  نماید. دینی مید به تأیید این طریق او را مؤیّ  زبخشد و ا می
ها یک نراه دارند و آن مبتنی بر غلبۀ  نبرد گردآفرید و سهراب، در تمام روایت بارۀراویان در

 دانند.  نیرنگ گردآفرید بر جنبۀ جنراوری اوست؛ یعنی جنگ را هار زنان نمی
رستم س از رستم برای آمدن به نبرد سهراب و درنگ و تأخیر ونوع نراه راویان به درخواست هاو

ا قدرت و امّ  ؛نیازی رستم به قدرت پادشاه است یکسان است و بیانرر بی ،در اجرای فرمان پادشاه
 جایراه پادشاهی به وجود رستم وابسته است. 

ات اّتفاقهای مختلف داستان رستم و سهراب، مبتنی بر تقدیرباوری است؛  نراه راویان روایت
رنگ  هنند و نقش اختیار را در انجام هارها هم وجیه میمختلف داستان را بر مبنای سرنوشت مقّدر ت

 پندارند.  می
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های موجود در پیرنگ داستان رستم و  نقد و بررسی نارسایی» ،زاده بخش هاللّ  و بهاره ارژنه، محمود رضایی دشت

 .1394، 73-47 ص، 1 ش ،2 س ،پهلوانی ادبّیات ،«سهراب
 ،2 ش ،22 س ،رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،«رستم و سهراب به روایت قوم لک» ،عّباس نورآبادی، علی رضایی

 .1387 ،37-34 ص
 . 1387 تهراننیلوفر، ی، ابوالفضل حّر  ۀ، ترجمبوطیقای معاصرروایت داستانی:  ،هنان، شلومیت–ریمون

 ،تبریز دانشگاه و علوم انسانی ادبّیاتدانشکدة ، «شناسی تطبیقی پری: تحقیقی در حاشیة اسطوره» سرهاراتی، بهمن ،
  .1350 ،32-1 ص ،100-97 ش ،23 س

 .1375 ، تهراناپ پانزدهمچ، قطره، از شاهنامۀ فردوسی نامۀ رستم و سهراب غم ،یشعار، جعفر و حسن انور
 .تهران 13۶9، ، روزبهان2 ، جمطلق جالل خالقی چاپ،شاهنامه ،فردوسی

-10 ، ش3 س مطالعات و تحقیقات ادبی،، «و بیت نخست داستان رستم و سهرابتأملی در د» ،فالح، غالمعلی
 .1385، ۶0-47 ص، 13

پژوهشنامۀ  ،«شناسی هلود برمون روایت نظرّیۀتحلیل داستان رستم و سهراب براساس » ،افشارینرجس و  ــــــــــ
 .1395 ،71-51 ص ،1 ، ش5 س ،نقد ادبی و بالغت
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 .1399 تهران ،، خاموش پور هیوا حسن ۀ، ترجمشناسی درآمدی بر روایت ،فلودرنیک، مونیکا
 .13۶8 تهرانمرهز، ، جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران :ای دیگر از گونه ،ینالّد  جاللازی، میرهّز 

 .1388 تهرانخرد،   مینویفرجام،  ترجمۀ امید نیک، و سینما ادبّیاتای بر روایت در  مهمقدّ  لوته، یاهوب،
ادب  ،«شناسی ای روایته هتحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظری» ،پور بهرامیو نوشین  ی، علیمحّمد

 .1390 ،168-141 ص ،15 ، ش5 س، پژوهی
 . 138۶ ،150-179 ص ،35 ش ،9 س ،نامة فرهنگستان ،«تهمینه )تهمیمه( هیست؟»، مختاریان، بهار

 .1370 ، تهراناپ ششمچخوارزمی، ، در مرگ و رستاخیز: سیاوشسوگ  ،مسکوب، شاهرخ
 ، سنثرپژوهی ادب فارسی ،«ر هشمکش در داستان رستم و سهراببررسی عنص» ،رانهاظم و همکادموسوی، سیّ 

 .1392 ،351-331ص ،34 ، ش1۶
 . 1352تهران  ،بنیاد شاهنامۀ فردوسی، شاهنامهداستان رستم و سهراب از  مینوی، مجتبی،
 . 1393 ، تهران، نیحسین صافی ۀ، ترجمای روایته هعناصر بنیادین در نظریّ هرمن، دیوید، 

 . 1368 تهرانتوس، ، سوگنامۀ سهراب، جعفرمحّمدی، یاحّق 
 


