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 های سبکی در متنهایی كه سبک متعالی دارند، ویژگی درهم بافتگی هنریِ سویه

هانی است فردوسی كه در نوع ادبی حماسی، شاهکاری ج شاهنامۀبنیادین به شمار میآید. در 

یانند. نمابسبک حماسی را  ساز دست به دست هم داده تا توانستههای سبک همۀ سویه

کردی حماسی با روی-ای ی حضور دارد، اندیشۀ اسطورههای این سبک حماسچه در پایهآن

های مکان اعصار ابتدایی زندگی، تا دوره وحماسی، زمان -ای ایرانی است. این اندیشۀ اسطوره

های گوناگون  تمدن بشری را نشان میدهد. در این مقاله تالش شده است، در سویه

نی و تصویری، پذیری، زبا ای، حماسی، تأویل های اسطوره در سویه شناسی، یعنیسبک

های سبکی داستان زیرساختهای مفهومی داستان رستم و سهراب آشکار شود. باری، سویه

 رستم و سهراب، نمایشی از اسطورۀ حماسی شدۀ آفرینش به دست میدهند كه در پیکر

ه را هرورزی و باروریِ تقدیس شدتهمینه و سهراب به ستیزی دست مییازند تا م رستم و

 یادآوری كنند. 

پذیری،  ای، سویۀ حماسی، سویۀ تأویل سبک حماسی، سویۀ اسطوره های كلیدی: واژه

 سویۀ زبانی، سویۀ تصویری.
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“The Analysis of Stylistics Study of Rostam and Sohrab 

 Story on the Basis of Aspects of Quintet of Stylistics” 
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Abstract 
Artistic interweaving of stylistic aspects of those texts which have 

sublime styles is considered fundamental feature. In Ferdowsi’s 

Shahnameh, as an epic masterpiece in the world, all stylistic aspects lead 
to revealing an epic style. What exists under the texture epic style appears 

to be the mythological-epic idea in terms of an Iranian one. this 

mythological-epic thought shows the space time from primitive era to 

periods civilization. This essay tries to represent the conceptual 
infrastructures of the story of Rostam and Sohrab in different aspects of 

stylistics such as mythological, epic, linguistic, visual and interpreter 

aspects. Therefore, stylistic aspects of the story of Rostam and Sohrab are 
representative of the becoming epic mythology of creation which reach as 

a conflict in the form of Rostam, Sohrab and Tahmineh which reminds 

becoming sacred kindness and fertility.  
 

Keywords: Epic Style, Mythological Aspects, Interpreter Aspects, 

Linguistic Aspects, Visual Aspects 
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 . مقدمه1
های ای را نشان میدهد كه از یک سو ریشه در فرهنگ گذشتهسبک، زبان و اندیشه

دور تا روزگار شاعر یا نویسنده دارد و از سوی دیگر برآمده از دیدگاه شخصی آنان نسبت به 

شناسانه، نباید از این دو رو در بررسی و تحلیل هر متنی به شیوۀ سبکاینجهان است. از 

شناسی به سود یکی وجهِ سبک )یعنی زبان و اندیشه(، غافل شد؛ چرا كه اگر ترازوی سبک

سبک، در واقع از این دو وجه سنگینی كند، وجه دیگر فراموش میگردد. گفته شده است كه 

های مناسب و گزینش درست الفاظ ها، به كمک واژهندیشهخاصّ درک مفاهیم و بیان اشیوۀ 

ای : ص د( غالمرضایی، سبک را جلوه1الشعرا بهار، جملکشناسی، سبکو طرز تعبیر است. )

های پنهانی ذهن وی را در طرز بیان خود آشکار میکند. از اندیشۀ انسان میداند كه الیه

( بنابراین، سبک از دو 10مرضایی: صغالشناسی شعر فارسی از رودكی تا شاملو، سبک)

 عنصر محوری و دو بال قدرتمند زبان و اندیشه، برخوردار است. 

شناسی نیز برآیندی از آمیختگی فرم و محتوای یک اثر ادبی و هنری است كه از سبک

فتوحی:  شناسی،سبکتاریخی و ویژگیهای درونی مؤلف تأثیر میپذیرد. )-شرایط اجتماعی

اخه از علوم ادبی، میتواند معیاری برای سنجش و نقد آثار ادبی باشد؛ زیرا ( این ش29-28ص

با اصول و مبانی خاصّی به بررسی و تحلیل ویژگیهای سبکی یک اثر ادبی و ارزیابی آن 

ای برای شناخت ارزش آثار ادبی یا هنری دانشهای پایه از میپردازد. در حقیقت، این دانش،

تر یک اثر ادبی در به مباحث كلی ادبیات، برای شناخت دقیقعالوه بر پرداختن »است كه 

ابراهیمی: ص. الف( اگر در  شرح آرزومندی،)« كاریها و شگردهای آن نیز تأمل میورزد.ریزه

یک روایت، زبان، ویژگیهای ادبی و اندیشۀ پدیدآورنده یا راویِ آن با تمهیداتی در هم سرشته 

 ک عالی تبدیل میشود.شود، آن روایت به یک متن دارای سب

نوع خاصی از سبک، كه از آن با نام سبک حماسی تعبیر میکنیم و در این پژوهش 

 مورد توجه است، به دلیل آنکه شاعر یا راویِ حماسه، ناقل روایت است، در آن وجه فرهنگی

رو، پرداختن به هر دو وجه در ای برخوردار است. از اینو فراتاریخی متن از اهمیت ویژه

ویژه وجه نخست در تشخیص و شناخت درست آن متن، بررسی سبک یک متن حماسی، به

جا روشمند بودن است نه اینکه است. البته مقصود از علمی بودن در این رویکردی علمی

 های عینی مورد توجه قرار گیرد. شناسی، در دانشهای تجربی محصور شود و تنها جنبهسبک

ای، نه تنها از اندیشۀ انسان حکیمی همچون تنی اسطورهفردوسی به عنوان م شاهنامۀ

های فردوسی سیراب شده، بلکه حاصل اندیشه و تجربۀ فرزانگان و مردمانی است كه تجربه

سخن میرود،  شاهنامهرو اگر از ِحکمی بودن اند. از اینژرف انسانی خود را به یادگار گذاشته

رنگ كرد تا رازهای پنهانی آن را كشف كرد و به های زیرین این متن ارجمند دباید در الیه
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تضاد بنیادین دو قطبی بودن اندیشۀ اسطورۀ ایرانی، یعنی ستیز روشنی و تاریکی نیز پی 

 برد. 

شناسی به سه سطح ادبی، زبانی و اندیشگی اشاره شده است؛ در برخی از كتابهای سبک

ترده است كه حتی سطح ای، آنقدر گسدر حالی كه در یک متن حماسی وجه اسطوره

-153، شمیسا: صشناسیكلیات سبکاندیشگی هم نمیتواند آن را شامل گردد. )بنگرید به:  

( در این مقاله، با توجه به اینکه داستان رستم و 241-237، فتوحی: صشناسیسبک؛ 158

حماسی است به عناصر سبکی دیگری به غیر از عناصری كه -ایسهراب، یک متن اسطوره

توصیفی -شناسی برشمرده شده، توجّه میشود. این پژوهش به روش تحلیلیابهای سبکدر كت

 شرح آرزومندی شناسی، بر پایۀ كتابهای گوناگونِ سبکبا نگرش سبکی و با بررسی سویه

 انجام شده است.     

 . پیشینۀ پژوهش2
ی از ای از آنها سبک برخانجام گرفته و پاره شاهنامهپژوهشهای بسیاری دربارۀ 

ای با عنوان اند: در مقالهداستانهای این اثر حماسی را با روشهای گوناگون تحلیل كرده

، با توجه به «از منظر تعهد ادبی شاهنامهو  ایلیادسرایی بررسی و مقایسۀ سبک حماسه»

، به بررسی سبک «بینش ادیب»و « شرایط عصر»رسالت و تعهد، و با در نظر داشتن دو عامل 

ر بزرگ حماسی پرداخته است. مقالۀ ذكر شده، به تبییِن تأثیر و كاركرد عناصری این دو اث

اند، تأكید كرده سرایی خود در پیش گرفتهكه دو شاعر از دیدگاه تعهد ادبی در سبک داستان

-139...، قبادی و دیگران: صشاهنامهسرایی ایلیاد و است. )بررسی و مقایسۀ سبک حماسه

با تشبیهات  شاهنامهشناسانۀ تشبیهات مقایسۀ سبک»عنوان ( مقالۀ دیگری با 176

ادبی و فکری  را از لحاظ گرشاسبنامهو  شاهنامهكاررفته در های به، تشبیه«گرشاسبنامه

بررسی كرده و وجود تشبیهات حماسی و جهانیتر فردوسی، نسبت به اسدی توسی را باعث 

را نیز  شاهنامهكه این عامل، سبک دانسته است  شاهنامههمخوانی بیشتر فرم و محتوای 

، گرشاسبنامهبا تشبیهات  شاهنامهشناسانۀ تشبیهات تر كرده است. )مقایسۀ سبکبرجسته

خوان رستم، براساس ( در مقالۀ دیگری، سبک داستان هفت430-411نخعی و دیگران: ص

اعمال  همان-گرای هالیدی تحلیل شده و دلیل بسامد باالی فرآیندهای مادی دستور نقش

در این داستان برای درک ملموس  -ای در جهان خارجفیزیکی برای انجام كار یا رخداد واقعه

شناختی داستان هفت خوان رستم...، فضائلی و عینی خواننده، ذكر شده است. )تحلیل سبک

پردازی را یکی از ( مقالۀ دیگری كه توانایی فردوسی در شخصیت142-119و دیگران: ص

بکی او میداند، به بررسی و تحلیل شخصیت گرسیوز تورانی پرداخته است؛ و ویژگیهای س

اینکه فردوسی توانسته است با هنرمندی تمام، خصوصیات رفتاری و شخصّیتی گرسیوز را 

به تصویر بکشد، از ویژگیهای سبکی او به شمار آمده است. )توانائیهای فردوسی در 
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( پژوهشهای ذكر شده، به بررسی 227-208پردازی...، محمدنژاد و دیگران: صشخصیت

اند؛ امّا هیچ یک از آنها، سبک حماسی داستان پرداخته شاهنامهسبکی برخی از داستانهای 

ای در این زمینه است كه اند. این جستار، نمونۀ تازهرستم و سهراب را تحلیل و بررسی نکرده

 شناسی، واكاوی میکند. گون سبکهای گوناانگیز رستم و سهراب را برپایۀ سویهداستان غم

 های بررسی و تحلیل متن. سویه3
در بررسی سبک داستان رستم و سهراب، عناصر یا بنیادهای سبکی را میتوان بر بنیاد 

شناسی بررسی و تحلیل كرد. گفتنی است كه مقصود از سویه در این مقاله، های سبکسویه

آن دریچه به متن نگاه كند و دریافتهای شناسی میتواند از منظر یا افقی است كه سبک

هایی كه در این مقاله مورد نظر هستند عینیتری را با مخاطب خود در میان بگذارد. سویه

 پذیری، سویۀ زبانی و سویۀ تصویری.ای، سویۀ حماسی، سویۀ تأویلعبارتند از: سویۀ اسطوره

  ایاسطوره . سویۀ1-3

یی است كه كالم شاعر را پشتیبانی میکند و ای زیرساختهامقصود از سویۀ اسطوره

كه در آغاز داستان رستم های تأویلی برخوردار گردد. چنانسبب میشود كه آن كالم از مایه

 و سهراب میخوانیم:  

 كُیینییج ز بییرآییید تیینییدبییادی اگییر
o 

گنیید خییاک بییه  ف نج، نییارسییییییده ا ُرُ  ت

           o(117، دفتردوم: صشاهنامه) 

ای، همان مفهوم عام خود را دارد؛ امّا از منظر اسطوره« باد»ن بیت، در ساخت بیرونی ای

یکی از نیروهایی است كه گاه چهرۀ « وایو»كه باد یا این باد، ره به اساطیر ایرانی میبرد. چنان

( در 460اوشیدری: ص مزدیسنا، نامۀدانشاهریمنی به خود میگیرد و گاه چهرۀ اهورایی. )

صورت باد در گروه اهوراییان میبینیم و هم در گروه اهریمنان. در حقیقت، وایو را هم به 

؛ استویهاد( از آفریدگان اهریمن به شمار آمده  astwihadادبیات پهلوی نیز دیو مرگ )

 ( بیت بعدی نیز گویای همین مطلب است:90بهار: ص پژوهشی در اساطیر ایران،است. )

مکییاره ت مش سیییی ی ن گر؟ ار خوا  یداد
o 

منیید  ییی هنیر  یهنیر؟بی ار مشگو

          o(117، دفتردوم: صشاهنامه) 

های چنان مایهآشکار شدن این كوه یخی كه در زیر اقیانوس اسطوره نهان شده است، آن

 تأویلی به متن میدهد كه در نظر مخاطب جوینده، شکوفا میشود. و در بیت:

 یچیسیییت؟ بیداد اسیییت، داد مرگ اگر
o 

 یچیسیییت؟ فریاد و بانگ همه این داد ز 

                                     o(همان) 

ویژه با آیین زَروان )زروانیسم( آشنایی دارد، ای ایرانی بهكسی كه با آیینهای اسطوره

جای میداند كه زروان یا خدای زمان، هم داور است و هم خدای مرگ؛ و این زمان در جای

این مفهوم از اسطورۀ آیین زَروان كه از ، در نقش مرگ حضور دارد. با دانستن شاهنامه
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كس تاب برابری ویژه دوره ساسانی است، این بیت بهتر درک میشود كه هیچآیینهای ایرانی به

اردستانی رستمی:  زَروان در حماسۀ ملی ایران،و پایداری در برابر زروان یا مرگ را ندارد. )

معنایی دیگر میدهد و آن را ( در واقع این مرگ است كه به زندگی انسان 107-104ص

 سامان میبخشد.

حضور دارد؛  شاهنامههای ای در تمام جنبهباید یادآوری كرد كه این زیرساخت اسطوره

ای را در زبان یعنی در زبان و تصویر نیز خود را نمایان كرده است. اگر این جنبۀ اسطوره

اسی را تا حدّ یک متن ادبی ها و تصویرهای داستان نادیده بگیریم، ارزش یک متن حمواژه

های سبکی، چه در محور افقی بیتها و چه در محور عمودی آنها، ایم. مایهصرف فروكاسته

چنان همدیگر را از نظر سیر روایت حمایت میکنند كه بیشترین تأثیر را بر ذهن مخاطِب 

 خود میگذارند؛ 

 نیییسییییت آگییاه تییو جییان راز اییین از

 فییراز رفییتییه آز درِ تییا هییمییه

 

 ینیسییییت راه را تو انییدرپرده ینبیید 

ین نشیییید بركس بییه  یبییاز راز، درِ ا

 (117، دفتردوم: صشاهنامه)              

در بیتهای ذكر شده، باد + مرگ + آز = انسان گرفتار در سختیها؛ یعنی انسانی كه در 

مسألۀ جا به سه های بزرگی بوده است كه در اینطول زندگی هزاران سالۀ خود، گرفتار مسأله

خواهی( اشاره شده است. بنیادین آن، یعنی باد )وایوِ اهریمنی(، مرگ )زمان( و آز )دیو افزون

وقت از دست گویی بازگشت و چرخش جاودانی انسان در میان این مسایل بوده است و هیچ

اینها نه در امان بوده و نه توانسته است خود را رهایی بخشد؛ چرا كه درِ آز بسته شده و به 

 كس باز نگردیده است تا مسألۀ همچنان حل ناشده باقی بماند.روی هیچ

 . سویۀ حماسی2-3

ای آن تنیده شده است كه بدون نظر چنان در سویۀ اسطوره، آنشاهنامهسویۀ حماسی 

ای، سویۀ حماسی دریافت نمیشود. به سخن دیگر، اگر به سویۀ كردن به سویۀ اسطوره

خدایان هستند توجه نشود، از شخصیت رستم و ایزدان و نیمه ای پهلوانان كه خود،اسطوره

آمیزشان میماند. گویا مخاطب به این دریافت میرسد كه سهراب تنها و تنها جنبۀ اغراق

آمیز داده است و ورای این جنبه، چیز رستم، انسانی عادی بوده و فردوسی به او جنبۀ اغراق

كه شخصیتهای حماسی در نزد جامعۀ یدیگری در شخصیت رستم وجود ندارد. در حال

هستند كه میتوانند مسأله و نیازی معنوی یا مادی از مردم  ای، هر یک خود ایزدیاسطوره

ها مشکالت و مسایلی مطرح میشوند كه در مورد تمام افراد در اسطوره»را طرح كنند؛ زیرا 

   (30كمپبل: ص قهرمان هزارچهره،)« بشر صدق میکند.
كه فرم سفر و سلوک قهرمان در آنها دیده میشود، با  شاهنامهاستانهای بسیاری از د
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-سخن جوزف كمپبل همخوانی دارند كه بر اساس آن، جاری شدن زندگی در نیروها و پدیده

( 48های هستی نقش مهمی در برجسته شدن پهلوان یا قهرمان سفر دارند. )همان: ص

میبینیم، رستم )و پهلوانان  شاهنامهانهای كه در داستان رستم و سهراب و دیگر داستچنان

 همانی مییابند:    دیگر( با شیر، این

یوی یرز س یوران م یو ت ی یاد چ  روی بنه

 رسییییییید تییوران مییرز نییزدیییکییی چییو

فروخییت خشتییاج رخ گییل، چون برا  ب

 

 نخچییییرجیییوی دژآگیییاه شییییر چیییو 

 دییید گور از پر سییییراسییییر بیییابییان

خنییدییید كنیید جییای از و ب خش بر  ر

 (120-119، دفتردوم: صنامهشاه)      

 ای نهان است كه به برخی از آنها اشارتی میرود:هایی اسطورهدر این بیتها، نکته

 ویژه رستم )و رخش در این داستان(، نماد بارآوری هستند.پهلوانان به -

 پیوند پهلوانان با شیر، پیوند جهانِ انسانی و جهانِ طبیعی است. -

های میانرودان از نمادهای قدرت، دلیری و سرانجام، نی و اسطورههای ایراشیر در اسطوره -

 قدسی است.

هر جا بیشه هست، گور )شکار( فراوان است و این فراوانی نعمت با حضور پهلوانان و اسب  -

 و شیر جریان مییابد.

حضور پهلوانان و شیران و اسب با وجود مرز توران )سرزمین اهریمنی( معنا مییابد. به  -

 رسخن، اگر در حماسه، جهان اهریمنی وجود نداشته باشد، حماسه پدیدار نمیشود.دیگ

ای و سویۀ حماسی در یک متن ها نشان دادن پیوند سویۀ اسطورهمقصود از این نکته

آنکه اغراق كنیم، در هر یک از رفتارهای حماسی پهلوانان، مفهومی رو، بیپهلوانی است. از این

  (57-48شمیسا: ص شناسی،كلیات سبکته است. )نک: ای و آیینی نهفاسطوره

در این داستان، هم رستم با تهمینه پیوند مییابد و هم رخش با مادیانهای تورانی. 

-ایرو، وجه باروریِ اسطورهگونه، حماسه قدسیت باروری را نمایانگر میشود. از اینبدین

یست بدانید هنگامی كه وجه و رخش هویدا میگردد. بد ن شاهنامهپهلوانان حماسی جهان

جلوه میکند، پهلوان دست از جنگ برمیدارد و گویی میداند كه  شاهنامهباروری در روایت 

جا، جهان مهر است نه جهان قهری و رخش كه خود پهلوانِ اژدهاكُش هفت خوان بوده این

 است، چگونه رام دست تورانیان میشود تا به وصال مادیانهای تورانی برسد: 

 هشییییتهفییت تنی تركییان انسیییوار

 یییافتنیید را رخش مر دشییییت بر چو

تنیید  شیییهر بییه پویییان بردنیید و گرف

 خَوش خواب از رسیییتم شییید بیدار چو

 

 ...برگذشیییت نخچیرگان دشیییت آن بر 

 بشتییییافتند بنیییید كردنییییش سییییوی

 بهر جسیییتنید رخش از ییک هر همی

 كَشدسییییت یبییاره آمییدش كییار بییه

 (120-119، دفتردوم: صشاهنامه)     
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 جا كه رستم، تهمینه را میبیند چگونه رام او میشود:در آنیا 

 كمنید گیسییو دو و كمیان ابییرو دو

 پاک جان تن و بود خرد روانش

 مانیید خیییره شیییردل رستییم ازو

 

 بییلیینیید سییییرو بییکییردار بییاال بییه 

تی تو ف هره كییه گ  خییاک ز نییدارد ب

 بییخییوانیید را آفییرییینجییهییان اوبییر بییر

 (122)همان: ص                             

میبینیم كه رستم شیردل )وجه پهلوانی رستم( در برابر تهمینه مانند رخش، بارۀ 

اند كه چنان خود را در حماسه نهان كردهای، آندستکش میشود. گویا آیینهای اسطوره

هنر  تنها زور بازو و شاهنامهپهلوانان )ایزدان زمینی( باید گزارندۀ آنها باشند و بس. پهلوانان 

شمشیرگزاری ندارند، بلکه خردمندی و ایمان آنان، خود وجه دیگر آنان است. خردی كه 

آگاه، آن بدی را كه از ایشان ]مردمان[، بدان خرِد همه»میتواند اهریمن را تشخیص دهد؛ 

بهار:  ایران، اساطیر در پژوهشی)« اهریمن دروج بر فروهرهای مردمان در جهان رسد، دیدند.

ای قرار گرفت از كام تهمینه پرسید و او هم كه در فضای مهرآمیز اسطوره ( رستم74ص

 عشق خود را در میان گذاشت: 

 چیسیییت؟ تو نام»: گفت ازو بپرسیییید

 امتهمینییه»: كییه پییاسیییخ داد چنین

 

 «چیسییت؟ تو كام تیره، شییب جویی چه 

 «یامنیمییه دو بییه غم از كییه گویی تو

 (122، دفتردوم: صشاهنامه)            

ای در گردش است وگرنه حماسه خود سویۀ حماسی، پیوسته در دایرۀ سویۀ اسطوره

ای، روایت را به تنهایی فقط قهرمانانه است نه پهلوانانه. به سخن دیگر، اگر از سویۀ اسطوره

نادیده بینگاریم، نمیتوانیم از حماسه درس زندگی بگیریم. در واقع خواندن یا نوشتن روایت 

ای، با هایی است كه مردمان اسطورهی مخاطب و شاعر( فرورفتن در لحظهحماسه )از سو

 (  104-99پور: صاسماعیل اسطوره، بیان نمادین،اند. )ر.ک: اجرای آیینها تجربه میکرده

ای را نشان رو بیان حماسی شاعر به نوعی شوق تجربه كردن زندگی اسطورهاز این 

تن یا سرودن روایت حماسی، فضای آن روزگار دور و میدهد. در واقع، شاعر میخواهد با نوش

باستانی را زنده كند و در آن فضا سیر نماید تا دوران خود را پالوده گرداند. فردوسی از زبان 

 بازیِ زبانی رستم و تهمینه شركت میکند و میگوید:  تهمینۀ روایت، در عشق

 منم سیییمنگییان شییییاه دخییت یکی

یه یی ب یان ز گیت یرا خوب  یستن جفت م

 كسییییی هییر از افسییییانییه بییکییردار

 پلنیگ و نهنیگ و شییییر و دیو از كیه

 مییرا بییخییواهییی گییر كیینییون، تییرایییم

 منیییم پلنگییییییان و هیییزبیییر پیییزشک 

 یانییدكیسییییت بلنیید چرخ زیر من چو

نیییدم  بسیییی داسیییتییانییت همیشییی

نگ چنین هسیییتی و نترسیییی  ...تیزچ

 یمرا ماهیییی و میییرغ ایییین جیییز نبینییید
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یی یه یک یر آنک یو ب ین ت ی یه چنی  امگشت

 

 امكشییییتییه هییوا بییهییر ز را خییرد

 (123-122، دفتردوم: صشاهنامه)      

روایت داستان رستم و سهراب از آغاز تا پیوند رستم و تهمینه، اشارتِ در دام افتادن 

گونه كه رستم در آغاز داستان با شکار كردن و عیش حماسه در دستان اسطوره است. بدین

گاه روایتِ باروری دو شاخه میشود: یک وری را بیاغازد؛ آنبار و نوش، آماده میشود تا آیین

اش رخشانه. به سخن دیگر، آیین باروری هم در طبیعت انسان اش انسانی، یک شاخهشاخه

رخ میدهد، هم در طبیعت جانداران. در همین راستاست كه پادشاه شهر سمنگان هم با 

لوانی رستم، گویا تنها موردی است رویی به پیشواز رستم میرود. در سراسر دوران پهخوش

گونه در دست تورانیان رام گونه مهربانانه رستم را میپذیرند و رستم نیز اینكه تورانیها این

خبری كامل پدرش رو آمدن تهمینه در آن شب تاریک به كنار رستم نیز در بیمیشود. از این 

نه امشب به سراغ رستم میرود اند كه تهمیهم نبوده است. گویی همۀ شهر توران میدانسته

ها دارد بوی میبرد كه داستان چیست؛ ای كه در این هنگامهو رستم نیز با نیروی ویژه

دخت شاه سمنگان را با دل و جان میپذیرد و تهمینه بنابراین، با چهرۀ گشاده و مهربان، یکی

 باروری بچیند:   روایتی از پهلوانیهای رستم میآورد تا زمینۀ حضور حماسه را در اسطورۀ

 كییردگییار مییگییر تییو از كییه وُدیییگییر

 زور و مردی به باشیییید تو چون مگر

 

 كیینییار انییدر پییورم یییکییی نشییییانیید 

 هییور و كیییوان بهییرِ دهیید سپهییرش

 (123)همان: ص                           

در این آیینِ باروری، خدایان و ایزدان هم حضور دارند: كردگار + سپهر + كیوان + هور 

 رستم = سهراب.+ 

ید چهرهپری بدانسییییان رسیییتم چو  د

 آگییهییی داد رخییش از كییه وُدیییگییر

 پییرهیینییر مییوبییدی تییا بییفییرمییود

یدان یوان ب یت آن داد پهل یش دخ یوی  خ

 

 دییید بییهییره او نییزد دانشییییی هییر ز 

 فییرّهییی... جییز فییرجییام ایییچ نییدییید

 پییدر... از وُرا بییخییواهیید بیییییاییید

 كییییش و آییییین كه بودیش بدانسیییان

 (124-123)همان: ص                     

گویی رستم كه از  درآمیختن اسطوره در حماسه )آیین باروری(، شب رخ داده است و 

سرزمین اهورایی روشنی آمده، در سرزمین اهریمنی تاریکی مانده است تا از تركیب روشنی 

 هی.ندید ایچ فرجام جز فرّو تاریکی، فرّه پیدا شود. فرّه در این روایت، همان سهراب است؛ 
نکتۀ دیگر در باب فرّه در داستان رستم و سهراب، گم شدن گاه به گاه فرّه است. روایت 

شدگی هم اشاره میکند. این گم شدن همیشه ای به این گمگونهحماسۀ رستم و سهراب به

 با نزدیک شدن به مرز توران رخ میدهد:
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 روی بنهییاد چیو تیوران میرز سیوی
o 

 یر جیوی... نخچی شییر دژآگیاه چیو 

                         o(119)همان: ص 

گم شدن فرّه با گم شدن رخش نمود پیدا میکند. رستم ناچار میشود در پی فرّه، تا 

جاست كه دوباره فرّه آشکار میشود شهر تاریکان )سمنگان(، راهی تاریکی شود. در این

یکان میماند و هم سهراب گرفتار این )تهمینه= میترا(؛ امّا سرانجام، هم تهمینه در شهر تار

تاریکی است تا هنگامی كه نوجوان میشود و آن فرّه راهنمای او میشود و او را به سوی مرز 

 ایران میآورد.

در اساطیر، فرّه با میترا ارتباط دارد؛ چرا كه میترا است كه فرّه را به جمشید ارزانی 

شدن گویی در سرنوشت فرّه و نوع انسان ای كه سرانجام گم میشود. این گم میدارد، فره

 (  266وارنر: ص اساطیر جهان، نامۀدانشویژه پادشاهان( حضوری همیشگی داشته است. ))به

سخن دیگر در وجه حماسی روایت رستم و سهراب این است كه اغلب، حماسه را با 

ردهای ملی جنگ و ستیز یکی میدانند. گرچه این سخن درست است كه موضوع حماسه، نب

ای، تنها از دست مردان حماسه )پهلوانان، است؛ امّا باید دانست كه گزاردن آیینهای اسطوره

آید. اگر بخشی از داستان رستم و سهراب را بازنمودی از آیین ایزدان، شاعران حماسه( برمی

به دست  باروری بدانیم، فرّه، مایۀ باروری است و حتی اهریمن برای همین میکوشد كه فرّه را

( رفتن 493-494، گزارش دوستخواه: صاوستاآورد و چون به دست نمیآورد، ویرانگر است. )

رستم به سمنگان و پیوند با ایزدبانوی آن شهر و آمدن سهراب به جهانِ پهلوانان، خود 

، افزون بر پیروزی در میدان جنگ، شاهنامهپهلوانِ ای میتواند باشد. در حقیقت، جهانحماسه

در آیین باروری نیز هست و از این رو بر پهلوانان دیگر نیز برتری مییابد. این آیین  پیروز

از این زاویۀ  باروری هرگز در معنای تولید مثل نیست؛ بلکه در معنای آبادی سرزمین است.

دید هم كه به حماسه بنگریم، نبرد پهلوان در دو مفهوم جریان مییابد؛ در میدان جنگ برای 

اشتن دشمن، تا باروری را از آنها بگیرد و در میدان زندگی و عشق تا باروری را از از میان برد

 آنِ خویش گرداند.

كه میبینیم دو حماسه در برابر هم میایستند: یکی در داستان رستم و سهراب چنان

حماسۀ تورانی؛ یعنی بردن رخش به سمنگان و باروری گرفتن از رخش و رستم، به این امید 

جا نگه دارند یا از میان بردارند. این بخش از داستان را بتوانند، رستم را در همانكه شاید 

باید سپیدخوانی كرد كه آیا ستیزی در میان رستم و تورانیان درگرفته و رستم پس از شکست 

از این رو رستم كه آنان دوباره به ایران بازگشته است یا این كه ستیزی در كار نبوده است؟ 

تورانیان بیرون آمده، حماسۀ آنها در گام نخست شکست خورده است. دیگر، حماسۀ از چنگ 

سهراب؛ كه به سوی ایران میآید تا باروری را از آن خود كند. از این روست كه عاشق گردآفرید 

ساخت خود، ازدواج با میشود. باید توجه داشت كه ازدواج رستم و تهمینه شاید در ژرف
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انرواست؛ اگر چه در روساخت داستان، تهمینه فقط دختر شاه دختی باشد كه فرمشاه

( به هر روی، این آیین در شکل و 40شمیسا: صها،  نامه ِشاهسمنگان است. )بنگرید به؛ 

شمایل حماسۀ رستم و سهراب به آنجا میرسد كه رستم پیروز میشود؛ امّا پیروزی رستم به 

آوریهای خود برای باروری د دادن همۀ جنگبهای از میان برداشتن سهراب است؛ یعنی بر با

و آبادی سرزمین اهورایی. زیرا با از میان رفتن سهراب، گویی خاندان سام به پایان خود 

نزدیک میشوند. در زیرساخت این حماسه كه رستم در جریان آن، بدترین دقایق زندگی خود 

نشان میدهد و اسطورۀ آخر  را تجربه میکند، اسطورۀ آفرینش یعنی باروری آغازین را به ما

 زمانی را نیز یادآوری میکند.

 پذیری. سویۀ تأویل3-3

های دوره حماسه در فضایی از یک گفتمان شکل میگیرد كه خود در راستای گفتمان

ای نگرش در نوشتار و گفتار هر گوینده»گوناگون تاریخی و پیشاتاریخی است؛ بنابراین، 

داوریهای زمانۀ رزشها، تلقیها، باورها، احساسات و پیششناختی، اشخصی و ذهنیّت هستی

جا ( از آن345فتوحی: ص شناسی،سبک)« وی به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار میشود.

پذیری به حدی پذیرترین متن ادبی است. این تأویلكه حماسه زیرساخت آیینی دارد، تأویل

را در خود بازنمایی كند و مردمان است كه حماسه میتواند در هر عصر، شکل آن عصر 

روست كه خردمند نیز میتوانند در هر زمانی روح و روان خود را در آن پاالیش دهند. از این

توجه به وجه تأویلی حماسه، بهترین شیوه در نقد آن است. باید یادآور شد كه تأویل و 

مکاریک:  ادبی معاصر،های نامۀ نظریهدانشهرمنوتیک نیز با متون مقدس آغاز شده است. )

دارد و اگر زند  ( حتی اصطالح زند كه در متون زرتشتی به كار رفته، معنای تأویل461ص

به معنای آتش هم باشد باز با روشنی و تأویل و تفسیر در یک راستا قرار گرفته است. 

 ( 306اوشیدری: ص ،مزدیسنا نامۀدانش)

ری، میتواند تأویلهای گوناگون پیدا كند. پذیداستان رستم و سهراب از زاویۀ دید تأویل

چه خود گویی بتواند متن را به آنپذیری متن به این معنا نیست كه هر پریشانالبته، تأویل

ای راه را بر آنارشی )هرج و میخواهد تأویل كند؛ چرا كه زمان اساطیری و آیینهای اسطوره

شناسی، های اسطورهد براساس دادهشناسان میتواننمرجی( در متون میبندد و تنها اسطوره

 متون حماسی اصیل را تأویل كنند.

داستان رستم و سهراب، بیت به بیت میتواند تأویلهایی داشته باشد كه همه با هم یک 

تأویل بنیادین را ایجاد كنند و آن تأویل بنیادین چیزی نیست جز نبرد میان روشنی و تاریکی 

ت. حضور رستم در مرز توران و سپس رفتنش به شهر كه بر سر فرّۀ ایزدی در گرفته اس

سمنگان و پیوند با تهمینه و آمدن سهراب، همه در راستای این ستیز میان روشنایی و 

تاریکی است. نکته این است كه گاهی این ستیز، سر آشتی دارد و فضایی از آرامش به خود 
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اه دوباره طوفانی میشود؛ مانند میگیرد؛ مانند هنگامی كه رستم و تهمینه به هم میرسند و گ

آمدن لشکر توران به سوی ایران. به هر روی، زندگی در واقعیت هم همیشه یک روند ندارد 

و تغییر فصلها، خود، بهترین گواه این جنگ و گریزی است كه میان عناصر طبیعت در جریان 

 است.

شایستۀ داشتن آن  ای به تهمینه كهدر این روایت، رستم فرّۀ ایزدی را به شکل مهره

رو میبینیم، چگونه فرّۀ بود پیشکش میکند تا به هنگام خود، به فرزندش برساند. از این 

 ایزدی گردانندۀ آیین باروری است: 

 راز بییه او بییا گشییییت او انییبییاز چییو
o 

 و دیییریییاز تیییییره شییییبآن بییبییود 
o 

یو ید چ یان خورشی یاب یرخ ز ت ید چ ی  بلن

تم بییازوی بییه کی رسیییی هره ی  بود م

تش و داد بییدو ف ین كییه گ  بییدار را ا

یر گ  بییدوز بر او گیسییییوی بییه و ب

 پسییییر اخییتییر از آییید كییه ایییدون وَر

 

ند خواسیییتهمی  ند رخشیییان افگ  كم

 بود، شُهیییره جهان اندر مهیییره آن كیییه

 روزگییار، را تییو آرد دخییتییر اگییر

یه یک ب یرنی ی یال و اخت یی ف یروزگیت  یف

 یپییدر نشییییان بییازو بییه بییبیینییدش

 (124دفتردوم: ص، شاهنامه)            

 باروری در معنای گستردۀ خود؛ یعنی آبادی سراسر گیتی.

روایت است كه از روایتهای یک كالن شاهنامهنکتۀ پایانی در این بخش این است كه 

كوچک ساخته شده است. از این رو تأویل هر یک از روایتهای كوچک باید در راستای 

جا قصد ای ایرانی است، قرار بگیرد. در اینورهكه نمایانگر فرهنگ اسط شاهنامهروایت كالن

تأویل همۀ روایت رستم و سهراب نیست بلکه گفتن این نکته است كه این داستان همانند 

 پذیر است.دیگر روایتهای رستم، تأویل

 زبانی  . سویۀ4-3

های آن گره خورده است. به سخن دیگر، سویۀ زبانی یک متن حماسی با دیگر سویه

ها هم از نظر جایگاه دستوری هم از جهت ساخت و آهنگ، در قالب اندیشۀ ژهتک واتک

ایِ حماسه قرار میگیرند. زبان در میدان جنگ، سخت و خشن میشود؛ در میدان اسطوره

نشین. مهربانی، نرم امّا پهلوانانه؛ در میدان حکمت و اندیشه پربار و در میدان پند و اندرز، دل

در همه جای داستانها یک رنگ و نما  شاهنامههای ها و گزارهگفت واژه بر این بنیاد، نمیتوان

كه در گرند یا خشن؛ بلکه فضای داستانی، لحن آنها را میسازد. چناندارند؛ یعنی همه ستیزه

 گر هستند:   و ستیزه ها حماسیبرخورد آغازین گردآفرید با سهراب، واژه

 سییییوار گُییردی بییرسییییان بییود زنییی

 جیینییگ سییییواران درع بییپییوشییییییید

 نییامییدار انییدرونجنییگ بییه همیشییییه 

 درنییگ جییای كییار آن انییدر نییدییید
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 شیییییییر بییکییردار دژ از آمیید فییرود

 گَرد چو آمیید انییدر سیییپییاه پیش بییه

 جیینییگییاوران و كییدامیینیید گُییردان كییه

 

 زیییربییه بییادپییایییی میییییان، بییر كییمییر

 كرد ویلییه یکی خروشییییان رعیید چو

 سیییییران؟ آزمییودهرزم و دلیییییران

 (132: صهمان)                             

امّا هنگامی كه پای عشق به میان میآید و فضای حماسی به عشق میگراید، زبان نرم و 

جا كه سهراب به عشق گردآفرید گرفتار لطیف میشود و رنگ غنایی به خود میگیرد. آن

 میشود، زبان حماسه باز هم حماسی است؛ اما توأم با عشق و مهربانی:

یدو  مجییوی ییرهیای مین كیز گفیت ب

 گییور تییو بسییییان دامییم بییه نیییییامیید

 گییردآفییرییید كییاویییخییت بییدانسییییت

یدو یود روی ب ی یت و بنم یر، ای: گف  دلی

 بُییوَد بییهییتییر بسییییازیییم نییهییانییی

یو ی یاره چ ی یود رخس ی یراب بنم ی  را سه

 بهشییییت انییدر بُیید بوسیییتییانی یکی

 

 رویمییاه ای تیو جیوییی جینییگ چیرا 

گم ز ن یی چ بی، رهییا  یمشییییور نیییا

 نییدییید ندرمییا چییاره از جز را آن مر

 ... شیییییییر بییکییردار دلیییییران میییییان

 بُییوَد مییهییتییر كییار داشییییتیین خییرد

 را عیینّییاب بییگشییییاد خییوشییییاب ز

 نکِشت... دهقان سییییرو او بییییاالی بییییه

 (135-134: صهمان)                     

، گزارش اوستاجا یک ایزدبانو را به نمایش میگذارد. )ر.ک: روایت فردوسی در این

 اند.دبانوان در سخن گفتن و رفتار و پیکرمندی، زیباترین( چرا كه ایز603دوستخواه: ص

های چندپهلو و رو از آوردن جملهزبان شاعر در حماسه روشن و برّنده است. از این 

جا كه زبان حماسه زبان شمشیر است و تیز، باید برّان، سردرگم كننده پرهیز میکند. از آن

-چنان در بازنمود اندیشۀ حماسیان آنآشکار و صریح باشد. نکتۀ دیگر این است كه زب

جا كه گردآفرید میخواهد فهمی میبندد. آنای روشنی دارد كه راه را بر هر گونه كجاسطوره

اندازد، آشتیِ میان ایران و توران را محال و غیرممکن بشمارد با زبانی كه سهراب را دست می

 با فسوس و خنده میگوید:  

 تگفیی افسیییوس بییه را او و بخنییدییید

 یییال و كتف آن و بییازوی و زور بییدان

یغ یدم دری ین آی ین كی  و سُفت یال چنی

 كیینییی فییرمییان كییه آییید بییهییتییر تییرا

 

یران ز تركییان كییه  بنیید ا  ...جفییت نیییا

 هییمییال... بییزرگییان از تییرا نییدیییدم

 نهفییت ببییاییید پلیینگییان از همییییی

یرت رخ ی یوی لشک یوران س ی ییی ت  كن

 (136، دفتردوم: صشاهنامه)             

گردآفرید با زبانی روشن، هم سهراب را به ُسخره میگیرد و هم به سرنوشت و ستیز 

اندازی به قلمرو حقایق بزرگ طنزهای بزرگ، دست»پیوستۀ ایران و توران اشاره میکند؛ زیرا 

 (377، فتوحی: صشناسیسبک)« است.
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استای ای زبان را در رهای هنری، به گونهشاعر در حماسۀ طبیعی افزون بر جنبه

ها ببرند و روایت را به هایش ره به اسطورهبخشی و روایتگری به كار میگیرد كه واژهآگاهی

ای واقعیت نزدیک كند. بنابراین، اگر شاعر، زبان خود را سرشار از آیینها و روایتهای اسطوره

ه كند، هم صراحت زبان از دست میرود، هم وجه حماسی نادیده گرفته میشود. شاعرِ آگاه ب

ای این تار نازک میان زبان حماسه و اسطوره را نگه میدارد كه مخاطب سرایی به گونهحماسه

 ها و ساخت زبانی گام میگذارد و مفاهیم ژرفِ آیینی را درمییابد. هتیزبین، خود به ورای واژ

گفتنی است كه سویۀ زبانی، بخش موسیقی كالم حماسی را هم نشان میدهد. به سخن 

ویژه در جاهایی كه ای از متن حماسی نیست كه آهنگ حماسه نداشته باشد؛ بهدیگر، واژه

فضای متن، جنگی میشود، باید صدای برخورد گرزها به تن پهلوانان و خُرد شدن سپرها و 

ها و ساخت زبانی فریاد دالوران و شیهۀ اسبان و به پا شدن گَرد و خاک و توفان، از واژه

 برخیزد:

یه ی یی ب ی یر كُشت ینگ ید فت یادن یر نه  س

فراز هراب سیییرا  دسییییت زور بییا سییی

یی یت، غم یم گش ید رست یازی یگ بی  چن

 جییوان دلیییییر پشیییییت آورد خییم

 شیییییییر بییکییردار بییرزمییییین بییر زدش

 بركشییییید مییان از تیز تیغ سیییبیک،

 

 ...كییمییر دوال دو هییر گییرفییتیینیید 

لنییدش سیییپهر گفتی تو  ببسییییت ب

یش یرفت یر گ یال و ب ی یی  ی یگجنگ  پلن

 نتییوا نییبییودش بیییییامیید، زمییانییه

یر بییه نمییانیید هم كو بییدانسییییت  ز

 بییردریییدی بیییییداردل شییییییییر بییرِ

 (185، دفتردوم: صشاهنامه)              

 تصویری  . سویۀ5-3

چنان نمایشی را در متن تصویر حماسی هنگامی كه با زبان حماسی پیوند میخورد 

، روحی گونه كه باید چهره مینمایند و به مخاطبوجود میآورد كه شخصیتهای حماسه، آنبه

 دیگر میبخشند.

سرا به دلیل آشنایی ژرف با اساطیر، میداند كه در تصویرپردازی حماسه، شاعر حماسه

ای برخالف جهانِ در چشم مردم امروزی، جان دارد. به دیگرسخن، جهان از جهان اسطوره

ن نوعی آگاهی برخوردار است كه میتواند در زندگی اهل خرد و دانایان، چراغی گردد كه آنا

ای گر سازند. از این روی، هبوط اسطورهزندگی را به بایستگی طی كنند و به شایستگی جلوه

انسان از هنگامی آغاز شد كه او زمان مقدس را نادیده گرفت و گذشتۀ راستین خود را به 

فراموشی سپرد و باید گفت یکی از دالیل اضطراب و نگرانیهای انسان امروزی نیز همین 

 (  24پور: صاسماعیل )اسطوره، بیانِ نمادین،زدایی است.  اسطوره و اسطورهنادیده گرفتن 
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یکی از كاركردهای شعر حماسی این است كه جهان را دوباره به سوی راز پیش ببرد. 

سرا میخواهد دوباره انسان را با رازهای جهان آشنا كند. اگر چه در آغاز داستان شاعر حماسه

 میخوانیم: 

 نیست آگییاه تیو ییانج راز اییین از
o 

ین   نیسییییت؛ راه را تو انییدرپرده بیید

o           (117، دفتردوم: صشاهنامه) 

امّا رسیدن به چنین آگاهی، یعنی راز بودن جهان، خود مرحلۀ واالیی از رازدانی است. 

پهلوانان در میدان ستیز، لذت میبرند؛ چرا كه انسان در خطر بهتر به خالقیتهای اندیشگی 

یرسد و جهان را بهتر میشناسد. آیا اگر رستم در این نبرد سهراب را نمیکشت، تصویر م

 كاووس به دست میآورد؟ نه، هرگزیروشنی از كی

در حماسه، تصاویر جزیی نیستند و اگر هم جزیی باشند در پیوند با تصویرِ كلی هستند 

ورد همه چیز را به تصویر سرا با نمایشی كه به اجرا درمیآكه بر روایت حاكم است. حماسه

بدل میکند تا شخصیتها در جریان نمایشها پرورده شوند و تحول یابند و به كشف شخصیتهای 

 دیگر روایت یاری دهند و سرانجام به شناخت دست یابند و یا به راز پی ببرند. 

كه گفته شد جهان حماسه جهانی زنده، پویا و دارای شعوری ژرف است و اگر چنان

سرا از تکنیکهای تصویرپردازی مانند تشبیه، استعاره، كنایه، مجاز و فضاسازی ماسهشاعر ح

ای نیز بهره برده، به این امر آگاه است كه این تصویرها در زیرساخت خود مفهوم اسطوره

 كه میگوید؛دارند. چنان

 سخیت ببستنیید اسپییان دگیر بیاره
o 

ختبدخواه گشییییتهمی سیییربر به   ب

                          o(185)همان: ص 

اگر از نظر دانش بیان بخواهیم تصویر این بیت را توضیح دهیم باید بگوییم كه در 

)بخت بدخواه( استعارۀ مکنیه به كار رفته است؛ امّا در یک متن  "بختبدخواه"تركیب 

حماسی این تمام حرف نیست، بلکه باید دانست كه بخت )=بهر، سرنوشت، مرگ، زمان، 

زَروان( در جهان حماسه بسیار قدرتمند است و همیشه بر فراز جهان، فرمان میراند و میتواند 

ملی  زَروان در حماسۀ به همه جا پرواز كند و جهان را زیر پر خویش بگیرد. )بنگرید به؛
 ( 113و  40اردستانی رستمی: ص ایران،

ای تصویرپردازی متن حماسی را هها و دیگر مایهها و استعارهبر این بنیاد، باید تشبیه

( دید تا ژرفای كالم متن 99، شمیسا: صهاشاهِ نامه)« ناخودآگاه متن»ای در پیوند با به گونه

 را دریافت. 

 شیییود تشییینییه تو خون بییه زمییانییه

یون یو كن یر ت یی آب در گ یاه یوی م  ش

 شیود دشنییه میوی تیو انیدام بیر 

 ...شوی سیاهی اندر بش چون وُگر
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خواهیید ین پییدر تو از هم ب  من ك

 

 من بالیین ستخیاک كیه دانید چیو

 (186-185، دفتردوم: صشاهنامه)       

خواهی را مطرح میکند كه از مفاهیم تصویرهایی كه در این بیتها آمده است مسألۀ كین

 تصاویر این مركز بنیادین اندیشه و ستیز میان روشنی و تاریکی است. زمانه )مرگ: زَروان(، در

اردستانی  ملی ایران، زَروان در حماسۀهای دیگر، چیرگی دارد. )ار دارد كه بر همۀ پدیدهقر

 (  107-109رستمی: ص

استعاره بر تشبیه غلبه دارد؛ دلیل آن گرایش عمومی فردوسی به استعاره  شاهنامه،در 

كرده ای فردوسی نیز جلوه نیست بلکه سبب آن جاندار بودن جهان است كه در كالم اسطوره

متنهایی است كه فردوسی به صورت است. در همین راستا بسیاری از این تصویرها از پیش

رو باید گفت یکی از دالیل اصالت خود راه داده است. از این  شاهنامۀامانت آنها را به 

هایی است داری فردوسی در نقل دادههای سبکی آن، امانتو دیگر سویه شاهنامهتصویرهای 

 حضور داشته است.   ابومنصوری شاهنامۀها و نامهكه در خدای

ای پیروی میکند. به سخن از روایت اسطوره شاهنامهتصویرپردازی متن حماسی 

ای برسد ناتمام رها میشود؛ چرا كه كه به نتیجهآنروشنتر، داستان نبرد سهراب و رستم بی

 یدانه بازمیگردند. از اینلشکر توران پس از كشته شدن سهراب به سوی سرزمین خویش ناام

رو روایت رستم و سهراب، نبرد دو پهلوان بزرگ است نه دو سپاه هماورد. مقصود این است 

رخ دیده میشود، در مانند جنگ دوازده شاهنامهكه تصاویر حماسی كه در دیگر جنگهای 

باشد كه كه یک نبرد بزرگ روایت رستم و سهراب دیده نمیشود؛ زیرا این روایت به جای آن

به پیروزی یکی بینجامد، یک سوگ بزرگ است كه نه تنها توران، بلکه ایران را نیز در خود 

فرو میبرد. گویی نبرد رستم و سهراب مانند نبرد رستم و اسفندیار یک نبرد داخلی است و 

خواهی افراسیاب، سهراب را اند. به هر روی كیندو پهلوان از دو سرزمین به جنگ برنخاسته

 شاهنامهز به كشتن میدهد و سوگی ابدی را بر روان ایرانیان تحمیل میکند. تصویرپردازی نی

 در بازنمود سوگ، بسیار دیدنی است: 

 خسیییییروان دیییبییهِ تییا بییفییرمییود

 زدنیید انییدر آتییش سییییرایپییرده بییه

 خیاک شانیدهمی و خیون ریخیتهمیی

  شییییاهكییاووس  پییهییلییوانییانِ هییمییه

گه پس تان سیییوی آن ید زابلسییی  كشییی

ند پیشیییبیاز سیییتیانسیییی همیه مد  آ

 سییییام دسیییتییان دییید را تییابوت چو

تن آمیید چو م ه یوان ت یش بییه ا  خو

 ...جییوان پییور روی بییر بییگسییییتییرد 

 زدنید سیییر بر خیاک لشیییکرش همیه

مه مه ه  ...چاک كرد خسیییروی یجا

 ...راه بییه او بییا خییاک بر نشیییسیییتنیید

گاهیِ چو تان به این آ ید دسییی  رسییی

 آمییدنیید دراز رنییج بییه و درد بییه

 ...لگیییام زرّیییین اسپِ از آمییید فیییرود

ید یروشی یوت و خ ی یاب یاد ت ی یش بنه  پی
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یخ ازو كنیید م  سییییر بگشییییاد و بر

 نییمییود نییامییداران بییدان را تیینییش

 

 پییدر پیییییش كییرد جییدا زو كییفیین

یو یاخ از كه گفتی ت یاست ك یرخ  دود... ب

 (197-194، دفتردوم: صشاهنامه)     

كه گویی تمام  ای استدر نمایش دادن پهلوانی سهراب به گونه شاهنامهتصویرپردازی 

دالوریهای پهلوانان خاندان گرشاسب )گرشاسب، نریمان، سام، زال، رستم( در پیکر سهراب 

نمود پیدا كرده است. در واقع فردوسی تصویری را به نمایش میگذارد كه نماد یک بارآوری 

نی های آسمابه كمال است؛ زیرا از ایزد پهلوانان، یعنی گرشاسب، تا رستم گویی تمام پدیده

و زمینی دست به دست هم داده تا سهراب را بیافرینند و اوست كه میتواند ایرانی نو را به 

شدگی و آشکارگی های نهانآزادی و آبادی برساند؛ امّا افسوس كه فرّۀ ایزدی همواره، مرحله

دارد. سوگ سهراب به همین دلیل بسیار جانگداز است. تصویرپردازی فردوسی نشان میدهد 

 یچ جنگی رستم این همه آشفته نگشته و خود را ناتوان نیافته است:  كه در ه

ِهییان  چییاک كردنیید جییامییه جهییان م

 سیییرسیییربییه بُیید تییابوت كییاخ همییه

یو یه گفتی ت یتسام ك  و سُفت یال با س

 سیییتور سیییمّ ز كردش دخمییه یکی

 

 خییاک و گرد سیییر آمیید انییدر ابر بییه 

یوده یه غُن ی یدوق ب ی یر درصن یر شی ی  ن

 بخیییفت... انیییدرآمد ز جنگ، شد غمیییی

 كور گشییییت همی زاری بییه جهییانی

 (198-197)همان: ص                     

های یکی از تصاویر فردوسی دربارۀ سوگ، دخمه كردن از سمّ ستور است كه از راز

است. از آن جا كه پهلوان، جنگها كرده و اسبهای هماوردان را فروافکنده،  شاهنامهتصاویر 

اند. )بنگرید شاخ گوزن، شاخ آهو، سم ستور و... برای او درست میکرده هایی ازچنین دخمه

 هایشاهنامه( اگر به تصویر رستم در 203شعار و انوری: ص غمنامه رستم و سهراب،به: 

مصوّر بنگریم، او كالهی با پوست سر دیو سپید به سر كرده است كه گویای همین مطلب 

 است.

ای خاتمه مییابد كه همۀ تصاویر پهلوانی در به گونه شاهنامههای باری، تصویرپردازی

ای این تصاویرِ دوگانه كه از ساخت اسطورهوجود رستم به هم میرسند. میتوان گفت ژرف

هماوردی رستم و سهراب ارائه شده است، سرانجام به از میان رفتن هماورد و بقای رستم در 

 شۀ ثنوی حماسۀ ملی به یکتایی بدل میشود.گونه پایان اندیمیانجامد و بدین شاهنامهحافظۀ 

 . نتیجه6

نظیر آنها، اثری متعالی های سبکی و تناسب بیفردوسی با داشتن همۀ سویه شاهنامۀ

است. یکی از داستانهایی كه این سبک متعالی را باز نموده، داستان رستم و سهراب است. 

ای، حماسی، تأویلی، تصویری، زبانی های اسطورهاز این نبرد، با تركیب سویه شاهنامهروایت 

سرایی ها، سبکی از حماسه را در زبان و ادبیات فارسی آفریده كه جریان حماسهو دیگر سویه
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را به یکی از نیرومندترین جریانهای ادبی تبدیل كرده است. در روایت فردوسی از داستان 

دی یعنی عامل آبادی ها، نمایانگر دست به دست شدن فرّۀ ایزرستم و سهراب همۀ سویه

آورد و ای كه این فرّه، گاه ربوده میشود و سر از شهر سمنگان درمیجهان هستند؛ به گونه

هایی به توران زمین گام پهلوان ایران است كه برای پیدا كردن آن در پی نشانهاین جهان

تصویر و زبان  ای را در زیرساختای مفاهیم آیینی و اسطورهگونهبه شاهنامهمیگذارد. روایت 

هایی از آنها را آشکار میسازند. با داستان پنهان كرده كه پژوهشگران با كنجکاوی، گوشه

ویژه در داستان رستم و سهراب، هم میتوان به ساخت به شاهنامههای سبکی تحلیل سویه

برد و هم ژرفای فرهنگی این اثر عظیم بشری را اثر حماسی در سطح متعالی پی  هنری یک
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