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 دهکیچ
 جهوان  کوار  فرجوا   و هیو توج ،عوت یطب بوا  برخوورد  چگوونگی  ،انسان یها دغدغه از یکی تاکنون بازرید از

 و کائنوات  نیوی تب بوه  ،شناسوانه  یهسوت  یباورهوا  قیو طر از خووی   یزندگ در ،منظور همین به .است بوده
ن یوی ه آکو گفت  دیبا است. «روانز نییآ» ،یا اسطورهباورهای  نیاز ا یکی .است پرداخته ن یآفر یچگونگ
 ین زرتشوت یوی آ ۀیو اوّل یاز مبان یکیه کبل ه،نبود یثابتریغ و گذرنده امر ۀمنزلسنا به یخ مزدیدر تار یزروان

گاهی مفهو   را زمان مطلق دانستند و او یو بعض ()ثواش ان مطلقکرا م« زروان» ی. بعضشد یممحسوب 
ن یریو د یاعتقادها و ها نکته کت دریاهم در مسئلهن یا یسررب ضرورت .است داشتهز یسرنوشت ن قدر( و)

 ؛ زیورا شوود  می ها یدگیچیپبعضی از  یگشا گرهباعث  ودارد  یبرم شاهنامه رموز و یه پرده از معانکاست 
 ،است یحماسه ضرور وجودشان در که  یقهرمانان و اسطوره زیانگ شگفت یها دهیپدان یم یم فردوسکیح
 تووان  یمو آیوا  کوه  این اسوت   مسئله .است دادهال تصگر ایدیکحماسه را به  طوره واس ،ردهک جادیا یقیتلف

گران یاریو  و یعو یعناصور طب  همچنین، هستی زال مقایسه کرد؟فردوسی با  ۀشاهنام را در «زروان»تجلّی 
، تولود  هسوتی،  زروانوی در  یهوا  هینظربازتاب  ،در این مقاله کدامند؟به صورت نمادین  شاهنامهدر  زروان

 هرمز و»یعنی  ،زروان فرزندان شغاد به عنوان و رستم و ،یک سو از اسفندیار پیروزی رستم بر ،زالدواج از
 .مشهود استکامالً از سوی دیگر  «منیاهر
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 و شخصیت زال شاهنامه)زروان( در کرانه  خدای بیتجلی  /798

 مقدمه. 1
ضورورت دارد؛   رانیو انی ذاهب باسوتا مو  در یکوتواه  سیر شاهنامهزروان در  برای بیان دگردیسی

 :کرد یمغ یرا تبل «هورامزداا»به نا   ییخود اعتقاد به خدا ۀیل اوّلکدر ش «ییمزدا»ن ییآ که چنان
-ها آسمان،ونورها راند یمائنات فرمان کبر  و هاست آسمان یخدا جهان و ۀنندیآفر هورامزداا»

( ازاتاها )ی شتیبه نا   یوتکمل یها تیشخص از یادیز تعداد اوست.ییداناازیناش عالموجودو
از  یعناصر مختلف و یعیطب یقوا همانا ها تیشخص نیا هستند. هورامزداابه فرمان  گوش

 یلکاز عناصر به ش کی هر ره است.یغ و باد ،نیزم ،آسمان ،ماه ،دیخورش ،آب ،آت ل یقب
 .(82 :1993 ،هگروس و  ماسه) .«گرفتند یم   قراریمورد ستا یا ژهیو یها سرودهبا  خاص و

 انود  جاودانه زروان با همراه که میابی یم را خدا سه ،ی(انیتوبات سرک)م یرانیاریمنابع غ در
 ،زنور ر.ک؛ )1اسوت   «9زروکوار » و «7ارکفرشوو » ،«1ارکشوو ا» عبارتند از: انیخدا نیا یاسام و

و  انود گرد یمو پیور   و بخشود  یمو  روین ،کند یماین زمان است که خلق  ،حقیقت در .(992 :1984
 شومارد.  یک برمی به یاریگران او را یک این موضوع تأکید فراوان دارد و بر شاهنامه فردوسی در

 ن بود:یبرگ این ۀینظر
از صحنه خارج  یسنین مزدید هبِ به نفع ج ویتدر به یگر یزرتشت یه صورت زروانک یدر زمان»

 ؛افوت یزدان انتقوال  یو ا گرید به مناسب حال زروان بود، یه زمانک ییها شاخص و القاب شد،
 :1923 )نیبورگ، « سوازد  یمو  ریپ که یوکس سازد یمه نو ک یسک دهد، یرومیه نک یسک یعنی

992). 

این فردوسی  واساسی است  یمحورهایکی از  ،همچون اعتقادات پیشین «زمان» ،شاهنامه در
اسوت   یزندگ یک شاهنامهموضوع زیرا ؛ سازد متجلی میخاندان او  در شخصیت زال و راه استحال

 در .یژکبا  یراست کاریپ ها و یشتلَپَ وها ویدبا  انسان کاریپ است؛ کاریپ ،آن ۀزند ودار ه رگ جانک
 یتواب  جکو اموان بوا    یبو  و یدائمو  ۀه مبوارز کو بل ،سوت یان نبرد نژادها نیب یپ در یفردوس ،قتیحق
اقووا    ینو ییآ مقدس و عناصر ،زال یهست در ،رو نیا از .است داشتهرا  بر نژادها مکحا یها شهیاندِ
گر یدیکو از  یراحتو  ه بوه کو  شود یمخته یبه هم آم چنان گوناگون یپهلوان یها ارزشنیز  و یرانیا
 یا برزخو ی و یدیپل قلمرو تقدس و دو از یاختالط ،پهلوان جهانن یوجود ا در ست.ین پذیر کیکتف
نفوع   بوه  ،دادهایروان یراسطوره را بنا به ج نتقالا یفردوس .ردیگ یمل کحماسه ش ان اسطوره ویم

 چون سرگذشتهم ،کند یمرار کرا ت یبشر  ۀشیاند اسطوره ،ییسو از .است هرساندان یحماسه به پا
د شوده  ی  سپیهنگا  تولد موها زهدان مادر ماند و سال در دو وهفتاد که ،ینیم چکیح ،الئوتسو»

 عمول  خوود ت طبوق سونّ   یتسنّ ۀنخست، جامع ۀمرحل در ل،یدل نیهم  به .(14: تا بی ،یاجیوک) «بود

                                                 
1. Asoqar 

2. Farsoqar  

3. zaroqar 



 1938/793، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 وحشت بر نیا خود راند. از را او وشد زده  وحشت زال(= ) یدمویسف کودکدار ید از و کرد
بوه   یصورت مقبول ،دو  ۀدر مرحل و بود تابو( در نوسان= )احترا   احساس نفرت و دو ۀیپا

رت قود  ۀحووز  و ی  اجتمواع اد پهلوان به آغوش نظیبا سبب،همین  به .دیبخشزال  یهست
 ۀدر سوه هوزار  ی زروانو  ینتقال باورهوا ا، سوی دیگر از .گشت بازمی تداو  آن و یاریشهر
بوا   خسورو یک ،کضوحّا  دون بوا یو فر، ویو هوشنگ با د نبرد با، منیهرا اب نبرد هرمزد یزمان
 .استتطبیق  مقایسه و شایستۀ، ابیافراس

 ۀ پژوه پیشین. 7

 آرتوور  ،هوا  آداب دینوی آن  ورهوا و با ،انیزردشوت در کتواب   بویسمری باید متذکر شد که 
هنریوک   ،رانیو ا یهوا  نیو د در گورن دن یگئوو ،میران قدیا در یپرستمزدا در سن ستنیکر

ات یو ر آن در ادبیتوأث  و سنایمزد در نیمع محمّد ،ایران باستان یها نید در نیبرگ ساموئل
ان در اسواطیر و فرهنوگ ایور    در عفیفوی رحویم   ،رانیا یها نید در دنیگئوو و گرن ،یارسپ

. در یسو آر. زنوز  ،اعتقادات دیانوت زرتشوتی   اصول عقاید و در آسموسن ،های پهلوی نوشته
 است، شدهآمیختگی آن با زروان  به آیین مزدیسنا و یاشارات یگر یزرتشت یا معمایزروان 

 .است فردوسی انجا  نگرفته ۀشاهنام درزروان  بارۀاما تا به حال تحقیق مستقلی در
 ایران درزروانی آیین  . تاریخچۀ9

شووند و غالبواً    ی دیده مییهای ابتدا خود در همه جا در دین ییخدایان زمان در صورت ابتدا»
 ،ها خدایان سرنوشت و خدایان ابتدایی مرگ هستند این .ای در میان خدایان ندارند جای ویژه

 .(988: 1923نیبرگ، ) «شد، باالترین خداست ماد پرست  میولی خدای زمانی که در 
 یهخامنش عهد اواخر ،نظران نظر بسیاری از صاحب بر بنا» رانیا در1زروانآیین  ۀنیشیپ
زروان به عنوان خدای  همچنان و بستن آیین زروانی است ریشه ی وگیری حقیق شکل زمان

 ،اشکانی ۀدر دور .(21: 1922 بنونیست، و 721: 1988 )بویس، «شد یمزمان یا مکان شناخته 
که  آنجا از» :است معتقد  منیگ دوشن گرچه ،شدرانیان به زروان کاسته ظاهراً اعتقاد ای

 ۀدور اواخر درکم  آیین زروانی دست الجر  ،گیرد می زروان در رأس ایزدان مانوی قرار
آیین زروان را » بهار عرایالشّ ملک .(191 :1987سن،  )کریستن «است داشتهاشکانی رواج 

دین زردشتی را دین حکمرانان ساسانی  اسانی ومرد  ایران در عهد س ۀاعتقاده تود
 .(992 :1982 )بهار، «داند یم

                                                 
1  . Zervan/ Zurvan/ Zarvan 
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مربوو  بوه قورن     ابلیهوای بو   لوحهمبهم و طوالنی دارد. در  یخیتار ،در آیین ایرانی زروان»

اختصار از ایون   نیز به اوستااست. در  از ایزدی به نا  زروان سخن رفته پی  از میالدپانزدهم 
اسوت. زروان اصوالً    به میوان آموده  آن سخن  ۀو در متون پهلوی هم دربار است شده دایزد یا
اسوت. از صوفات زروان چنوین     کرانه( از او یواد شوده   زمان است و با صفتِ اکرانه )بی ۀفرشت

قودیم و   ،و آن را همیشوه پایودار   اسوت  ی تصوور نشوده  پیداست که برای زمان آغاز و انجوام 
ز خلقوت ا  ۀادامو  کرانه است که زمان کرانمند آفریده شد اند. از این زمان بی جاودانی دانسته

 .(772: 1933 یاحقی،) «طریق توالد و تناسل میسر گردید

کرانه در رأس قرار دارد و زروان معمووالً بوه صوورت     نیز زمان بی مهرپرستیین یدر آ»
 ،یزیو تبر  خلو  ) «اسوت  یر و جسمی که ماری دور آن پیچیده تجسم یافتهش رِموجودی با سَ

 .(هیحاش ؛1118: 1922

 بنویست معتقد است:
کوه   شود  یمو های بدعتی تلقی  به عنوان یکی از کی  آیین زروانی ،برای مدتی دراز»

لیکن در  ،بود  ت یافتهئدر باختر ایران نش ساسانیانو در زمان  عاری از اهمیت تاریخی بود
آیین زروانوی اهمیتوی    ،آسیای میانههای مانوی از  ژه در اثر کش  متنوی هب ،های اخیر سال

را آفریودگار و   زروان، دین موانی در  است... و مورد توجه خاص واقع شده است کسب کرده
 .(21: 1922)بنویست، «اند انگاشته پدر اورمزدسرور کیهان و 

چنوان   دادند و آن نسبت می مغانو  زرتشترا به  کرانه بیآیین زمانِ یونانیان  ،بازاز دیر
اعصار ازلی تحوت توأثیر باورهوای     ۀدربار آنان بودند که عقاید خود  به این پندار خو گرفته

کند. ایون   بود و این امر خود قدمت و اهمیت کی  زروانی را آشکار می  زروانی قرار گرفته
هانی در عین رد و انکوار اصوول ثنووی محو  از دو مینووی      حقیقت که در سرودهای گا

 اسوت  پی  از زرتشت وجود داشتهست که باوری مشابه ا رفته، خود دلیل آن  همزاد سخن

هموین نقشوی کوه زروان در     زرتشوت رود که پی  از  گمان می» و (118: 1922 بنویست،ر.ک؛ )
است. باور به همزادهوا جوزا اصولی     بوده آن دار عهده اهورامزدا ،در شرق ،است داشتهغرب 

 «نجمن گاهانی وجوود داشوت  سازد که پی  از زرتشت در ا تی را میشناسی سنّ یک یزدان
 اسوت و  مانی دانسته یباورها گذار برتأثیر عفیفی آیین زروانی را بسیار .(114 :1923 نیبورگ، )

 گوید: می
 آیینآفرین  این  ۀافسانگذاشت. در  یاثر فراوان مانی آیینزروان بر  ۀشیدان ،ساسانی ۀدوردر »

ی. شوهریار  گووهر تواریک  ی و یروشناگوهر  :تنها دو گوهر بود .ما نبود جهانِ ،آغاز در :است آمده
 .(241 :1924 عفیفی،) «راند... بود و بر جهانی از صفا و آرام  حکم می زروان ،ییجهانِ روشنا
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غایی  ااشزروان من»: دیگو یم که هینلز چنان توأ  زروان معتقدند؛نی بودن به دوبُ یبعض
وجوود   ،اعتقاد زروانیان به .استیعنی اورمزد و اهریمن  ،و پدر دو برادر ،هم خیر و هم شر

ایون اعتقوادات    .(117: 1922 هینلز،)« را در خود دارد خیر و شرمطلق زروان دو قطب متضاد 
که در این  چنان و دهد یمروح مسلمانان به حیات خود ادامه  بعد از نفوذ اسال ، در ذهن و

زال شخصیت  در ویژه هب، شاهنامه در  یخاص ۀاستحالرا با  یزرواناعتقادات  یفردوس ،مقاله
 ( ازوانران زرگییوار = ) رستم و فریدون با  یعنی با دو نیروی متقابل، و است منعکس کرده

تضوادی  در  و، از سوی دیگور شغاد  و ضحاکچون هم یمنیاهر  یها شخصیت و ،سو یک
 جمعوی ایرانیوان   ۀ  این آیین در خواطر وبه تدا مکرر یاشارات وجود سیمرغ با درجانبه چند

 .بخشد یمتداو  
  1زروان .4

 ۀیجو کوه در نت  سوت باورهوایی ا  رایو ز ؛ندهسوت موذهبی   دینی وسرشار از ابعاد  ها اسطوره»
 «اسوت  ای دینوی اسوطوره را فراگرفتوه    هالوه  و است خداجویی سرشتین انسان شکل گرفته

 اسوت  «کرانوه  بی ۀایزد زمان»، اوستاجاوید در  یکی از ایزدان همیشه نا  .(712: 1931 )مظفریوان، 
 :است دهینام «یزروان آیین»را  یمانو آیین و است دانستهبزرگ  یزروان را خدا یمان که

دا  از کو ه هر کبود  قول داده زروان .اهرمن یگرید اهورمزد و یکی :پسر بود ان را دوند زرویگو»

را  پودر  ۀنیسو  منیاهور  .ستاو ا از آنِیدن یابد یپادشاه ،اندیرا به پدر بنما خود زودتره کپسران 
پسور    :گفوت  زروان .پسر تو :من گفتی؟ اهریستکیتو  :گفت پدر اند.یخود را به او نما افت وکش
 یریکاهورمزد خود را با پ ،هنگا  همان در .ییبوبد و یتو ظلمان یول خوش داشته باشد، یبو دیبا

 هزار  هنُ  مدت:  گفت زروان .ردک یآورادیپدر را به او  ۀوعد منیاهر خوش بدو نمود. یبو و ینوران
 ،ی)زنجوان  «آنِ اهوورمزد خواهود بوود    از  یابد  یپادشاه ،آن از پس و تو آنِ از ایدن یپادشاه سال

1981: 231). 
 یاز مبان یکیه کبل ،نبود یثابتریغ امر گذرنده و ۀسنا به منزلیخ مزدیدر تار ین زروانییآ»

مون  بود    و (نوو ی)سوپنت م  یکمن  ن ،را به وجود آورد. در نظر زرتشت ین زرتشتییآ ۀیلاو
ه نا  او کخداوند  نیا خداوند به وجود آمدند. یک ۀلیوسبه  دو هر نو( توأمان بودند ویم نگر)اَ

ت مظواهر  یو نها یان مطلق بکم و (تینها یه زمان مطلق )بکست ا همان ،ستیبر ما معلو  ن
 .(931 :1922 )گرن، «آن هستند

بورای  اسوت   یکوششو  ،سواده  یلیخ طور  به  نکرتیدات یاله» ه زنر معتقد است:ک چنان
 ۀمجموعو »و  (922 :1984 )زنر، «یسنیمزد و یان مواضع زروانیمصالحه م سازش و یقراربر

                                                 

1. Zarwan  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%B4%D8%B1


 و شخصیت زال شاهنامه)زروان( در کرانه  خدای بیتجلی  /747

مهم در تاریخ مکتب  یارکه عصر هخامنشی را باید زمانی بس دهد یم نشان اقوال محققان
دربوارۀ   یمختلف یها شهیاند ،انیدر عصر هخامنش .(43 :1984 )جاللی مقد ، «زروانی دانست

 ( وان مطلوق )ثوواش  کو را م او یه بعضو کو  چنان ؛حقیقت وجودی این خداوند به وجود آمد
 ز داشوت و یو ن «سرنوشت» و« قدر» مفهو  گاه و دانستند... (زروانمطلق )را زمان  او یبعض
 :1922 گورن، ر.ک؛ ) شوده بوود   یدیشود  یجبور  ۀدیو زروان موجب ظهوور عق  یفلسف ۀینظر

 .(937و931
 شاهنامهدر  زروانی نیی( آ)قدر ییگراجبر ۀیبازتاب نظر. 2

 است: که آمده چنان ؛ستا امالً مشهودکبه جبرگرایی  اعتقاد ،نوگ خردیمدر 
شور   ر ویخ یقضارا یز ؛ستیقدر ن ان حذر از قضا وکام هم علم هوش و قدرت و و رویبا ن یحتّ»

ا ار خود توانکدر  ،ناتوان داشته باشد ۀشیه اندکآن  و گردد یمار خود ناتوان کدر  خردمند رسد،فرا
 .(38 :1934 )مینوی خرد، «سازد یموشا را غافل ک وشا وکرا  غافل .شود یم
 نیو ا .(92 :1933 )بنده ، «نهایی زندگی است ۀکنند نیتعی زروان عامل تقدیر و ،بنده در »

 :است کرده وا مطرحیش یانیبا ب یرات را فردوسکتف
  برآموووووود بوووووورین روزگووووووار دراز برآموووووود بوووووورین روزگووووووار دراز 

  

  نگووه کوون کووه موور سووا  را روزگووار   نگووه کوون کووه موور سووا  را روزگووار   »»

  

  ««زمانووه بووه دل در همووی داشوووت راز   زمانووه بووه دل در همووی داشوووت راز     

  ((9393  ::19831983  )فردوسی،)فردوسی،                                        

  ««ای پسوور گوووش دارای پسوور گوووش دار  ،،چووه بووازی نمووودچووه بووازی نمووود

  ((2222  همان:همان:))                                                                

 ید به طوریبا او ه اعمالکر است یتقد یها چرخاز  یا دنده صرفاً ،انسان این بین ، با
پودر  )ن یآبتو  مورگ  ،کمنجر شوود. در داسوتان ضوحّا    ینظم یب و یر به نابودیناپذ اجتناب

 اتفاق افتاد: ،دیبا که چنانآن  ین بودنیا و است شده «رمقدّ» کبه دست ضحّا (دونیفر
 

  ششرْرْهوووش پوودَ هوووش پوودَ   برآیوود بووه دسووت تووو  برآیوود بووه دسووت تووو  »»

  شوواد گوووش شوواد گوووش گگبب  وو  ضووحّاک بشوونید ضووحّاک بشوونید   چوووچووو

  

  ششرْرْر از کینوووه سَووور از کینوووه سَوووزآن درد گوووردد پُوووزآن درد گوووردد پُووووَوَ  

  ««هوووشهوووش  زو رفووتزو رفووت  تخووت انوودر افتوواد و تخووت انوودر افتوواد و   زِزِ

  ((9393  ::19291929  ،،همانهمان))                                                    

 یر محتو  آدمیه تقدکدر آسمان است  نایافتنی دست یتنها خدا او نه» :ویدگ میبرگ ین
: 1984 )زنور،  «زوال اسوت  و تولود  ،یزندگ و مرگ ن،یزم یاو خدا بلکه   خود دارد،کرا در 

اشواره   ن باورهوا یو راسخ به ا یبا اعتقاد خود یزندگی انیاپ لحظات در هم «سهراب» .(933
 :کند یم

  م نوشوووته بوووداختر بوووه سووور م نوشوووته بوووداختر بوووه سووور ننچنیوووچنیووو»»

  
  ««پودر پودر   بوه دسوتِ  بوه دسوتِ    که مون کشوته گورد    که مون کشوته گورد      

  ((8282  //77  ::19291929  )فردوسی،)فردوسی،                                  



 1938/749، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 شاهنامه در یزروان یها هزارهانعکاس . 3
 :داردعد دو بُ رانیا ریاساط درزمان 

 کوه  ونددیپ یم کرانه بیمند به زمان  رانهکزمان  رانمندک زمان ران،ک یا بیرانه کزمان ا
ل کیمجوزا تشو   ۀدورتن سوه  وسیاز به هم پ جهان طول عمرِ. ت استیابد اش جوهره
 :است شده
 .گریکدی ازمستقل  جدا از هم و یا گونهبه  یبد و ین  خوبیآفر ۀدورو 1

 .ن دویختگی ایبه هم آم ۀدورو 7

ران بور زموان   کو  یزمان ب یروزیپ و یکدیگر از ها آن ۀدوبار ییجدا ۀدور ،سرانجا  و9
 .مند رانک

 ان هرموزد و یو نبورد م  و «دورهسوه  »ن یو از ا یبوردار  ۀنمون ،یفردوس ۀشاهنام در
 ن است:یرید ۀاسطورن یهم ۀکنند سکمن منعیاهر
ه کو  ابیخسورو بوا افراسو   کی وو 9 .کضحّا دون بایفر و7 .وینبرد هوشنگ با د و1

نبورد   یظور  زموان   هوا  هزارهن یا واست  یناخودآگاه جمع و یر نوعوَصُ از ینشان
 ند.هست  شاهنامه در بد و یکن

 ،سورانجا   .اند ماندهفعال  ها اسطوره ۀمجموع در نین آغازبُمن چون دو یاهر هرمزد و
 یدارا ،زدان همزادندیه اکآن دو  یتوان هم اام ،شود یمروز یمن پیهرمزد بر اهرگرچه 

ر یو برابور در آن درگ  یروهوا ینبا  ها آنه هر دو ک یا زهیست همانند و ینشیآفر خلقت و
بوه عبوارتی    ای ستمشهور ا «یروانن زییآ»ه به عنوان کاست  ینظام یدارا ،شوند یم

 سوت، ی)بنون «اسوت  من را زادهیاهر ه اهورمزدا وکن است یبر یران خداکزمان ا« دیگر،

1922: 33). 

 زروان ،دهیو عق نیو ا بور  بنوا  افت.یا زمان اشاعه یبه زروان »اعتقاد  ،انیزمان ساسان در
 «اسوت  یبود  و یکوی خوالق ن  ز قرار دارد ویهمه چ یه وراکاست  یسرمد و یاصل یخدا

 یریپذفنانا و یفرسودگ با مرگ و یه زمان در همبستگک ییتا جا» ،(112 :تا بی )آسموسن،
در  کوه  منیالبد اهور کدر  تواند یمن سبب یبه هم و کند یمدا یدشمن را پ حکم ز،یهمه چ

 مختواری، ) «گوردد  یمتجلّو  ،اسوت  شوده قلمداد  یریپ ۀآورند وجود یی بهاز متون مزدا یا پاره

 یپادشواه  ،ضوحّاک  .شود یمده یز دین یو چندچهرگ تضادهان یا ،شاهنامهدر  .(131 :1923
 ۀشو یاند وسواله اسوت   هزار ۀدور یوک ن خوود  یو ه اک کند یم یمرانکه هزار سال حکاست 
 ۀشیاند با یدشمن ده بر دوش او نمادییرو یمارها دوش غالب است ومار کضحّا یمنیاهر

 :می فرماید یساست. فردو یگران هرمزدیاری آزادگان و
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  جوووی را نوووا  ضووحّاک بووود  جوووی را نوووا  ضووحّاک بووود    جهووانجهووان»»

  

  ندانسووووت جووووز کووووژی آموووووختن ندانسووووت جووووز کووووژی آموووووختن »»

  

  ««دلیووور و سبکسوووار و ناپووواک بوووود   دلیووور و سبکسوووار و ناپووواک بوووود     

  ((1414  ::19831983  )فردوسی،)فردوسی،                                            

  ««سوووختن سوووختن   غووارت و غووارت و   کشووتن و کشووتن و   جووز از جووز از 

  ((1818همان: همان: ))                                                                  

ه پس از مرگ ک ند( هستشهرناز ز وارنوا) دیجمشدختران  «ها هزاره»دیگر از این  ۀنمون
از چیرگی  بعد زندگی کردند. کمدت هزار سال در شبستان ضحّا و آمدندپدر به اسارت در

سوال   هوزاره سون و   یوک   از یبو  یوک  ه هرکآنان را  ،ضحّاک ( برساله شانزده) دونیفر
 :یفردوس ۀگفتبه  د ویگزبر یبه همسر ،داشتند

  یووک دسووت سوورو سووهی شووهرناز   یووک دسووت سوورو سووهی شووهرناز     زِزِ»»

  
  ««روی ارنووووازروی ارنوووواز  سوووت دیگووور مووواهسوووت دیگووور مووواهبوووه دبوووه د  

  ((7272همان: همان: ))                                                              

مدد جست و به بیان  یزروان یباورها هن وک یها اسطورهاز  توان یم امر نیه ایدر توج
 یریپ و !جوانند؟ شهیهم زندگی هزاره یک از بعد  چگونه دیجمشه دختران کماجرا پرداخت 
 ریاسو  یگاه گاه و ندهست  ییایآرقو   یو تداو  زندگ یبارورنماد  ؛ زیراستیرا بر آنان راه ن

 .ابندی یمرهایی د یپل یرویناز چنگ  ک( وآنان با ضحّا یهمسر= ) شوند می وانید و جادو
 :دارد ریبه شرح ز یا جستهات برکنداستان  نیا
 کوه بل ست،ین انسان کرا ضحّایز ؛کشد یمرا به بند  او و کشد ینمرا  7ضحّاکدون، یفر و1

 ۀشو یاند و ینوو یخورد م »د یو با نماد مرگ اسوت و  و یتباه از عوامل فساد، شه ویاند یک
ن یقدرت بنشاند. بوه همو   ۀیکار مرگان را بر یب ابد ویغلبه  یمنیاهر ۀشیاند ، بر«یهرمزد
 :دیگو یمد یدون در پاسخ دختران جمشیفرسبب، 

  ببوووورّ  پووووی اژدهووووا را زخوووواک   ببوووورّ  پووووی اژدهووووا را زخوووواک   »»

  
  ««ناپووواک پووواک ناپووواک پووواک   بشوووویم جهوووان را زِ بشوووویم جهوووان را زِ   

  ((7272همان: همان: ))                                                                

 یعیعناصر طب از ن دویه اک ابدی یپرورش م هیپرما «گاو» ۀلیوس به ،«شهیب»دون در یفرو 7
 .ندهست یآبادن و برکت ،یزندگ ۀیما و گران زروانیاری و
موان  ز موال و ک ۀنشوان  آگاهانه، یا مبارزهنماد  .مرگان است یاز ب شاهنامهدر  زین 9کاوهو 9
 .ندک یمتجلّ ،است یزروان صل باورِه اکرا  یهست است تا تداو  «رانهک یب»
است کوه   اهرمنی دانسته یروین را اژدها و ،جادو ،سیابل ،4وید یفردوس ،داستان  نیا در و4

 نبردند: در داد و یکین ،یآبادان ، یزا ،یهست با در تضاد
  چنووان بُوود کووه ابلوویس روزی پگوواه   چنووان بُوود کووه ابلوویس روزی پگوواه   »»

  
  ««خووواهخووواه  ی نیووکی نیووکبووه سووان یکوو  بووه سووان یکوو    بیاموودبیاموود  

  ((1414همان: همان: ))                                                                
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خوردن گوشوت   شتن جانوران وک کآمد و به ضحّاگر دریگر به لباس خوالیس بار دیابل
   است.یزا ات ویتداو  ح ،یمقابله با هست از یه نمادک اد دادیرا 

  کوووردکووورد  ییپوووس آهووورمنِ بووودکن  رأ پوووس آهووورمنِ بووودکن  رأ »»

  مووورغ و از چارپوووای مووورغ و از چارپوووای   گونوووه ازگونوووه از  هووورهووور  زِزِ

  

  شوووتن جوووانور جوووای کوووردشوووتن جوووانور جوووای کوووردبوووه دل کبوووه دل ک  

  ««ورد جوای ورد جوای اایوک بیو  یوک بیو    ککیو یو   وو  خورش کورد خورش کورد 

  ((9191//11  همان:همان:))                                                            

 (نماد یاریگر اهوورایی = برابر رستم ) در صورت اژدهایی به اهریمنی یروین ، نیهمچن
 :دش شر آغاز نبرد خیر و بار دیگر و شد در خان هفتم ظاهر

  اژدهوووااژدهوووا  چنوووین گفوووت دژخووویم نووور چنوووین گفوووت دژخووویم نووور »»

  
  ««نووگ موون کووس نیابوود رهووا  نووگ موون کووس نیابوود رهووا  کووه از چکووه از چ  

  ((133133همان: همان: ))                                                              

 باورهای زروانی در وجود زال. 2

 اوذهن  قدرت و روین زال، ۀاسطوردر  واست  «یمرگ یب»به دنبال فردوسی  ،داستانن یدر ا
قوو    یوک الگوهوای   کهون حافظ  که گاین شاعر ستر رایز ؛است دادهپیوند  یجاودانگ ابرا 

 زال و از و اسوت  نموده گر ان جلوهیآدم و اایرا در اش یآرمان یروهاین خود التیبا تخ است،
زال ، یا بوه عبوارت دیگور    متجلّی کندرد زروان را کارکزال  تا هان آوردیمرغ سخن به میس

ن یهمو  بوه  شوود.  آشکار زهتا  بیدر قال یجاودانگ تا طرح زمان وباشد زروان  ینیر زمیتصو
 در زنودگی زال و  یطووالن  یعمرهوا »را بوه صوورت    «یمرگو  یبو » ۀلمسئفردوسی  ،لیدل

 بوه ضوحاک،   هوا  هوزاره در  کوه  چنوان ) ابنود یبر زمان تفوق  تا است کردهمطرح « خاندان 
 یگشوا رمز مقبول جامعه و «خردآگاهی سیمرغ»ۀ لیبه وس زال .ارنواز اشاره شد( و شهرنواز

ه در کاست  گونه همان او یاطنب و یان تضاد ظاهریوحدت در م نیا شد. یحوادث حماس
 بوه  دمویزال سوف  یمنو یتصور مورد  از بخو  اهر   و دیزروان به اتحاد انجام ۀدوگان ۀچهر
چشوم   وجوودش ذهون و   ییاهوورا  ۀجنبو  ورسوید  تقدس  به پرورش سیمرغ و خرد ۀلیوس

ن ینخست به لحوا  همو   ۀزال در مرحل وجود ییگو .گردانید  یهمگان را معطو  به خو
 یبعود  ۀمرحلو در  ،سکعرب ونگرفت  قرار ها ارزش یت غلط در ترازوسنّ و یاس خرافیمق

 درَخِ ریسِ ،دگرگونین یکه اشد محاسبه  یشمندیاند و یمنطق، قیدق یارهایمع با  یزندگ
مودد   بوا  زال یهرموزد  یرویو ن ،حوال  هور  در .دهود  یمو شه نشان یاند یرا به سو یزیغر

را  او مان شود و یسا  از طرد پسر پش یوقت .وند زده شدیمرغ پیس یآگاه جان و ینیب جهان
 :گفت انیگر یچشم و با طلب پوزش ،دیدوه کبر فراز البرز در خواب 
  ایگوواهایگوواهججهمووی گفووت کووای برتوور از   همووی گفووت کووای برتوور از   »»

  از ایوون برشوودن بنووده را دسووت گیوور   از ایوون برشوودن بنووده را دسووت گیوور   
  

  مووواه مووواه   خورشوووید وخورشوووید و  زِزِ  روان وروان و  روشووونروشووون  زِزِ  
  ««رگنه را تووو انوودر پووذیر رگنه را تووو انوودر پووذیر یوون پووووُیوون پووووُاا  موورموور

  ((2323همان: همان: ))                                                                  
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از  ین امور نشوان  یا که داد یزال را از وجود پدرش آگاه مرغیس ،حساس ۀن لحظیدر ا
 :است شدهد کین زروان بر آن تأییه در آکدارد  یهرمزد ۀدهند یاریعناصر  وقو 

  چنووین گفووت سوویمرغ بووووا پووور سووا  چنووین گفووت سوویمرغ بووووا پووور سووا  »»

  پووودر سوووا  یووول پهلووووان جهوووان   پووودر سوووا  یووول پهلووووان جهوووان   

  بووودین کووووه فرزنووودجوی آمدسوووت  بووودین کووووه فرزنووودجوی آمدسوووت  

  رمووووترمووووتروا باشووود اکنووووون کووووه بردا روا باشووود اکنووووون کووووه بردا 

  

  دیوووده رنوووج نشووویم و کنوووا دیوووده رنوووج نشووویم و کنوووا   ییاا    کوووهکوووه  

  کووووس میووووان مهووووانکووووس میووووان مهووووان  سوووورافرازترسوووورافرازتر

  تووووورا نوووووزد او آب روی آمدسوووووتتووووورا نوووووزد او آب روی آمدسوووووت

  ««آزار نزدیووووووک او آرمووووووتآزار نزدیووووووک او آرمووووووت  بوووووویبووووووی

  ((2323همان: همان: ))                                                                  

نبرد  در ،یمل ۀحماسن یزال در ا ،من استیاهر هیعل گر اهورایاریه زروان کهمان طور 
 یاریگر طبیعی و عناصر نشانگر) مرغیس ۀواسط. زال به درا داررد کهمان عمل یبد و یکین

ن یهمو  بوه  ابود. یغلبوه   یکینبرد وارد شد تا ن جدال و ۀل به حوزکُ یدانا نماد در ،(هرمزد
 یدورزرَخِ و یگاهآ نیهم شد. روزیار پیاسفند بر رستم مرغ،یس یتگریهدا با ارشاد و ،لیدل
، بر تما  اتفاقات ینویم چون زروان با خرد ،هدد یمرا با زروان نشان  وا مشابهت زال، یذات

 ی درزروانو  یدر طرح باورها یاساس عناصر  تما  ،کلی به طور اشرا  دارد. ینابود مرگ و
 ارتبوا   و  یتووال  ،ن گونوه ادغوا   یو ا که کرد تصورد ینبا البته .داستیهو او یداستان زندگ

 بوه  قو  است، یک یایگوذهن  ۀندینماه ک یفردوس ،ییسو از .داردنعل به نعل  و یمنطق
 اسوطوره و شواعر   ،قوت یحق در .باشود   یسوتا  ۀستیه شاکاست  هپرداخت یعناصر  ن یگز
و  زروان را با تولد زال دوبواره توداو  بخشود    آور شگفت ۀدیپد تا ،هردکاسه ک یک اسه راحم

 است. پذیر به شکل زیر توجیه این باورها
 سا  و زروان 2یزش. 1. 2

 باعوث  منیاهور تولود   من بسته شود و یاهر اورمزد و ۀنطفتا  ردکها  زشیسال  هزار زروان
 هون را ک یباورهوا  توا  کرد  ومبهوت مات را  همه زینزال  تولد ،شاهنامه در .شد پدر یشگفت

ی تجلّ رانشهریا  یفرهنگ ینهادهاوند زال را در اساس یپ و کند خلق را ییها تشابه رار وکت
خبور   یارایو س را کو  چیه هکد ش ی، صاحب فرزندیالنطو یسا  هم بعد از زمان و بخشد

 :نبود دادن به او

  رشوووگفتی یکوووی داسوووتان رشوووگفتی یکوووی داسوووتان کنوووون پُکنوووون پُ»»

  نگووه کوون کووه موور سووا  را روزگووار    نگووه کوون کووه موور سووا  را روزگووار    

  نبوووود ایوووچ فرزنووود مووور سوووا  را    نبوووود ایوووچ فرزنووود مووور سوووا  را    

  جووودا شووود بوووران چنووود روز جووودا شووود بوووران چنووود روز   موووادرموووادر  زِزِ

  بووه چهووره چنووان بووود تابنووده شووید    بووه چهووره چنووان بووود تابنووده شووید    

  

  بپیونوووووود  از گفتووووووۀ باسووووووتان بپیونوووووود  از گفتووووووۀ باسووووووتان   

  داردار    گوووشگوووش  چووه بووازی نمووود ای پسوور  چووه بووازی نمووود ای پسوور  

  ......کووووا  راکووووا  را  نوووودۀنوووودۀییجوجو  دلوووو  بووووود دلوووو  بووووود 

  فوووروزفوووروز  نگووواری چوووو خورشوووید گیتوووینگووواری چوووو خورشوووید گیتوووی

  ««ولوویکن همووه موووی بووودش سووپید    ولوویکن همووه موووی بووودش سووپید    

  ((2222همان: همان: ))                                                                  



 1938/742، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

ن یو ار. دنموود  آمورزش طلب و  یبه درگاه خداوند زار ،داافت کودک برسا   چشم یوقت
 یرهوا باو ویوژه  هبو  ،مالحظوه اسوت   شایستۀ یزروان ینمودهاگفتارش با  ی ، همگونیاین

 :میشنو یمه از زبان او کجبرگرانه 
  فووورود آمووود از تخوووت سوووا  سووووار فووورود آمووود از تخوووت سوووا  سووووار »»

  چوووو فرزنووود را دیووود مووووی  سوووپید چوووو فرزنووود را دیووود مووووی  سوووپید 

  ییکوووژی و کاسوووت کوووژی و کاسوووت از از برتووور برتووور   ییاا    کوووهکوووه

  ا ا   اگووور مووون گنووواهی گوووران کووورده اگووور مووون گنووواهی گوووران کووورده 

  پووووزش مگووور کردگوووار جهوووان پووووزش مگووور کردگوووار جهوووان ه ه بوووبووو

  ؟!؟!چیسوت چیسوت   دیوو دیوو   ۀۀکوه ایون بچّو   کوه ایون بچّو     ممییگوگو    چهچه

  چوووو آینووود و پرسوووند گردنکشوووان    چوووو آینووود و پرسوووند گردنکشوووان    

  

  بوووه پووورده درآمووود سووووی نوبهوووار   بوووه پووورده درآمووود سووووی نوبهوووار     

  ......سوور ناامیووود سوور ناامیووود   از جهووان سوووربه از جهووان سوووربه ببووود  ببووود  

  بهوووی زان فزایووود کوووه توووو خواسوووتیبهوووی زان فزایووود کوووه توووو خواسوووتی

  ا ا   وگووووور کوووووی  آهووووورمن آورده  وگووووور کوووووی  آهووووورمن آورده  

  ......بووه موون بوور ببخشوواید انوودر نهووان   بووه موون بوور ببخشوواید انوودر نهووان   

  گرنووه پریسووت گرنووه پریسووت   دورنگسووت ودورنگسووت و  پلنووگ وپلنووگ و

  ««نشووواننشوووانۀ بدۀ بدچوووه گوووویم ازیووون بچّووو چوووه گوووویم ازیووون بچّووو 

  ((2222)همان :)همان :                                                                    

وه ک  شِو یاز لغزش خوو  داشت و خود را مد ّنظر ردارک انعکاسسا   از،ین ن راز ویدر ا
 گفوت:  او افوت و ید راه یو ترد و که در وجودش شو ک کرد قیاس با زروانتوان  میه کرد ک
ا یو پسر  اورمزد زاده خواهد شد؟  ایآ ؟خورد یمچه درد  به ،آور  یم یه من به جاک یزشی»

 ۀراسوطو  وتولود زال   ۀدر حماسو  .(931 :1922، ن)گر «خواهد رفت؟ من به هدر یها کوش 
سوا    ینذرها است. ین ناهنجاریا باعث  گناه و دیترد ۀمسئل ،منیاهر رمزد وزاده شدن ه
 .کند یم یقربانبرای آن  وی است فرزندخواستار ه کاست  زروان  الیام با پذیر هم قیاس

 زال اهریمنی هرمزی و یها نشانه. 7. 2
 بخو  از  ه هور کو  است شدهب کیتر چنان زال یزندگ وجود و دراسطوره  و حماسه عنصر
 ۀاو نشوان  یآهوو  و یموزد هر ۀنشانزال  ییبایز وند دارد.یپ یباور و تیروابه  او تیشخص
 هموان  است، ختهیآم یمنیعناصر اهر با او  یهست درمقدس  یروهاین یعنی ؛است یمنیاهر

 یزپوردا  تیدر شخصو  یفردوسو  .است یذاتی امر ،در زروان یگانگدو و یختگیه آمکطور 
. ختم شود داد و  یکین به ارکفرجا   د دریه باک است هدیشک ریتصو به یمنیاهر یآغاز زال،

ن یو ا توا  دارد کیمشوتر  و یلّک یها یژگیو زال یهست در یریات اساطین خصوصیانتقال ا
 ، ولکُ به ، جزایجوهر همسبب  به ،یرین  اساطیدر ب رایز ؛ل را نشان دهدیتعد انتقال و

ازدواج او بوا دختور مهوراب     یحتّو یا  ن  زال ویآفر ،جهینت در .شود یمتبدیل جزا  به لکُ
 ن موضوع دارد.یاز هم تی( حکامنیاهر ماردوش نماد کضحّا ۀ)نژاد یابلک
 دو عنصر متضاد یتجلّ ،رستم شغاد و. 9. 2

 متولود  پودر  یوک ه از پشوت  کگرند یدیکتقابل با  در دو عنصر متضاد یرستم تجلّ شغاد و
به  یرات زروانکباز تف ،مینکتصور  یمنیشغاد را نماد اهر و ییارستم را نماد اهور اگر .شدند
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وجود زال همچوون   یعنی ؛وجودند یکحاصل  ؛ زیراکند یم یینماخود تر تما چه هر یقوّت
را در  تضواد  تبلوور وحودت و   و نود کعنصر متضاد را خلوق   رو ویدو ن تواند یمه ک« زروان»

ر بوه  یو را بوا ت  شوغاد   ،یزنودگ  ۀلحظ آخرین ، رستم درسببن یهم به حماسه نشان دهد.
ه بوه  کاست  یمنیاهر تما  عناصر زشت و ینابود ،شغاد ینابود ،نهایت در دوخت.درخت 

 یادآوریو ه کو د یان رسیبه پا یدوران حماس ،د. با مرگ رستمااتفاق افت یزدیدست عنصر ا
چوون   انود تو ینم ،یانسان حماس ،است. رستم منیاهر بر هرمزد یروزیپ یانیپا یها هزاره

 یا زهیو آم و ،زیانگ شگفت یروهایمند از ن گرچه بهره ،مرز باشد یب مطلق و یریانسان اساط
 و را دارد یهموان ذات انسوان   ذات خوود  در  پوس  است. کیانسان خا و یریاز انسان اساط

 .فناستو  به کمح
 هستی زال پیری در تجلی سیر تولد، کمال و. 4. 2

ی مراحل زندگ ۀهم ،زالمال است. در وجود ک و یریپ ،یگمردان یروین تولد، یزروان تجلّ
بوا   کوه  «ههوزار  یوک »بوه طوول    یعمور  با . ویردوجود دا ییمودیسف و یریپ ،کیودک از

 یبرابور  یپهلوو  ینووع  محدودتر( به یاسیمن )در مقیاهر هرمزد و ییفرمانروا یها هزاره
 ،دندیهراس او از  مرد  ،تقاداتاع ت وسنّ یبعض بر بنا تولد زال، هنگا  در ، نیچنهم .زند یم
 درخشوان و  یا چهرهبا  و شد فتهریپذ گاهآ جان مرغ خردمند ویت سیبا ترب بعد از بلوغ و اام
 ۀسرچشوم زال ، شواهنامه در  .ختمرد  پردا و پهلوانان اران،یشهر یاریبه  ،ینویم یدرَخِ
 یاهو  دغوه غد وجهوان هسوتی    نیریو د یهوا راز  یرمزگشوا او  دان  .است یآگاه و درَخِ
د یو باشواه   ،منووچهر( ) ییفرموانروا زال به نهاد  یبعد از معرف که چنان ؛است بشر یشگیهم
شناسوان   ستاره از ،به همین دلیل .است یاریشهر  گاهیِپا گریاریوی ه کابد یخاطر ب نانیاطم
 د:گفتنها  آن د ونکنآزمون هوشمندی زال را  تا پهلوانی ورفت گ موبدان مدد و

  د ناموووودارد نامووووداروَوَی بُووووی بُووووپهلوووووانپهلوووووان  کووووه اوکووووه او»»

  
  ««سووووارسووووار  گووورد وگووورد و  هشووویار وهشووویار و  سووورافراز وسووورافراز و  

  ((3131  ::19831983  )فردوسی،)فردوسی،                                          

اصل تداو  حماسوه   یپاسدار ت ویحما اقت او دریلمیزان د تا یرسآزمون زال فرا ۀلحظ
سزاوار  ن امریا واست  یپهلوان انتقال جهان ۀشیاندمنوچهر در  از سوی دیگر، و اثبات شود

 :است یا ژهیو  نیب  دقت و
  ردانردان  بفرموووووود توووووا موبووووودان و  بفرموووووود توووووا موبووووودان و  »»

  ندندووکننووود انجمووون پوووی  تخوووت بلوووکننووود انجمووون پوووی  تخوووت بلووو

  بردنوووووود رنووووووج درازبردنوووووود رنووووووج دراز  برفتنوووووود وبرفتنوووووود و

  ارارییشووووهرشووووهر  زبووووان برگشووووادند بوووور زبووووان برگشووووادند بوووور 

  هوووم بخووووردان هوووم بخووووردان   شناسووووان وشناسووووان و  سوووتاره سوووتاره   

  بوووه کوووار سوووپهری پوووژوه  کننووود بوووه کوووار سوووپهری پوووژوه  کننووود 

  ......چووه دارنوود راز چووه دارنوود راز   کووه تووا بووا سووتاره   کووه تووا بووا سووتاره   

  ......کووه کووردیم بووا چوورخ گووردان شوومار کووه کووردیم بووا چوورخ گووردان شوومار 



 1938/743، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

  سووا سووا   پووورپووور  ازاز  وو  دخووت مهووراب دخووت مهووراب   ننیوویوواا  ززاا

  ررد زنوووووودگانی  بسوووووویارمَ د زنوووووودگانی  بسوووووویارمَ وَوَبُووووووبُوووووو

  ددوَوَربسووووووتۀ شووووووهریاران بُوووووو ربسووووووتۀ شووووووهریاران بُوووووو ممکک

  

  نوووا نوووا   نیوووکنیوووک  رمن  زایوووود ورمن  زایوووود وپُوووپُوووگووووی گووووی 

  هووم آیووین و فوور  هووم آیووین و فوور    ،،هموو  زور باشوود هموو  زور باشوود 

  ««ددوَوَبوووه ایوووران پنووواه سوووواران بُووو    بوووه ایوووران پنووواه سوووواران بُووو    

  ((3131وو8383همان: همان: ))                                                        

 زمان آزمون زال در بارگواه منووچهر  نده، یان مقدرات آیب و شناسنان بعد از تالش ستاره
 :شودار فراهم ینان شهریاطم تا آرام  و شد آغاز

  بخوانووود آن زموووان زال را شوووهریار  بخوانووود آن زموووان زال را شوووهریار  »»

  بووودان توووا بپرسوووند ازو چووووند چیوووز بووودان توووا بپرسوووند ازو چووووند چیوووز 

  بپرسوووووید موووووور زال را موبوووووودی بپرسوووووید موووووور زال را موبوووووودی 

  

  خواسووت کووردن سووخن خواسووتار خواسووت کووردن سووخن خواسووتار   کووزوکووزو  

  دیرینوووه نیوووزدیرینوووه نیوووز  ییهووواهوووا  نهفتوووه سوووخننهفتوووه سوووخن

  ««دیدیخووورَخووورَبوووین بِبوووین بِ  ازیووون تیوووزه  راه ازیووون تیوووزه  راه 

  ((3131همان: همان: ))                                                                  

 ۀچرخو ابهاموات   ن  ویآفور  ۀباردر که  است ییفرمانروا نهادِ یمشغول ها دل پرس ن یا
 هوا  یشوگفت ر برابور  او د یریو گ میص و تصمیتشخ ۀقو ،ییتا تواناشد ده یزال پرس از اتیح

 و شدشروع طبیعی  یها دهیپدل از ؤاس ،آغاز در .یر کمال وی آشکار گرددسِ و شودآزموده 
بایود   زال .رازهوا جهان  یعنی ؛آورددرعالم نامحسوس  از سر ،یگردش یبعد در حول محور

 باعوث  او ییگوپاسخ. است یاکتساب و ید ذاترَخِ صاحب یرا ویز ؛شود روزیپدر این آزمون 
ه کو اسوت   یسوت ین مورگ و  ۀمسئل ،یپرس  اساس و یاصل گره خاطر موبدان است. یتسل
 زال در و اسوت  داشوته غول را به خود مش از ابها ، ذهن تما  اعصار بشر یا پردهشه در یهم

 :گفت پاسخ
  بیابوووان و آن مووورد بووووا تیوووزداس   بیابوووان و آن مووورد بووووا تیوووزداس   »»

  خشووک یکسووان همووی بوودرود  خشووک یکسووان همووی بوودرود    وو  توورتوور

  سووت و مووا چووون گیووا سووت و مووا چووون گیووا اا  دروگوور زموواندروگوور زمووان

  ت سوواز و نهوواد ت سوواز و نهوواد ووسووسوواا  جهووان را چنووین جهووان را چنووین 

  

  توور زو دل انوودر هووراستوور زو دل انوودر هووراس  کجووا خشووک وکجووا خشووک و  

  سوووخن نشووونودسوووخن نشووونود  ،،وگووور البوووه سوووازیوگووور البوووه سوووازی

  ......همووووان  نیوووواهمووووان  نیووووا  ،،همووووان  نبیوووورههمووووان  نبیووووره

  ««مووادر نووزادمووادر نووزاد  کووه جووز موورگ را کووس زِ کووه جووز موورگ را کووس زِ 

  ((3131همان: همان: ))                                                                  

ن قطعوه  یو ن اوضاع در ایاز واپس یدر طرح اعتقادات زروان یضرور تما  عناصر الز  و»

 و روز .ندهسوت   کرانوه  بی و مند رانهکزروان نماد  ی کهقبا یسرا و یفان یوجود دارد: سرا
 ۀیما و رانه استکزمان  ماتیتقس ( وسال و ماه روز،) یکیتار و ییه همان روشناکشب 
 .(921 :1984 )زنر، «غم و یشاد

 که چنان ؛ده خواهد شدیبلع یرانگک یدر ب وجهان اصغر و   نسانکه ا د داردکیتأ یفردوس
 ت،که حرک ییجا ؛ردکرجعت خواهد  کرانه بیو به زروان برکو جهان ا  یزروان درنگ خدا»

 «فهمانوده شوود   توانود  یمو  نوه  و فهمد یمگر نه ید که ابدی یم کرانه بیجاودانه در  یسکون



 و شخصیت زال شاهنامه)زروان( در کرانه  خدای بیتجلی  /721

جهان واپسین  ۀمسئلفردوسی ، پاسخگویی زال موبدان و یها پرس  ۀادامدر  .(927 :همان)
 ؟شود یمآرام  ابدی حاصل  رستگاری وکه چگونه  کند یممطرح کران را  بی و

  ددوَوَموووان نیکنوووامی بُووو موووان نیکنوووامی بُووو   اگووور توشوووه اگووور توشوووه »»

  رزیوووم و پیچوووان شوووویم  رزیوووم و پیچوووان شوووویم  آز وَآز وَ  وگوووروگووور

  خوواکخوواک  ن ون وخوو خوو   بور روی مووا بور روی مووا   پوشووندپوشووند  ووچو چو 

  

  ددوَوَر گراموووی بُووور گراموووی بُوووهوووا بووور آن سَوووهوووا بووور آن سَووو  روانروان  

  ......جوان شووویم جوان شووویم   پدیود آیود آنگوه کووه بوی    پدیود آیود آنگوه کووه بوی    

  ««بواک بواک   تیموار و تیموار و   همه جوای بویم اسوت و   همه جوای بویم اسوت و   

  ((3131  ::19831983  )فردوسی،)فردوسی،                                          

 وانیو میوان د  در کوه  آزو ید و مرگ یخدا» ،زال آزمون داستان در ،فردوسی ن یب در
 توانود  ینمو  این داسوتان  ی ازبخش چیه .شود ه میدآزمو ،را دارد ها نقصان و ها لتیرذتما  
 ؛دارد یمو ما عرضوه   بر ( ران زمانیین زمان )آیموجز از د یگزارش یفردوس باشد. یتصادف

 .(921: 1984 )زنر، «است ران مطرح بودهیدر ا یه زمانک ینید

 آرام  ایجاد نظم و .2. 2
 ۀجامعو  یگسسوتگ  و یشوان یدوران پراوج ه کو د منووچهر زاده شو   ییزمان فرمانروا زال در
ه زروان کگونه  همان خت،سا برقرار ون راکس و نظم خود، ید ذاترَخِ با وی .است یحماس
   زال ویو بوا زا فردوسوی   جهوان سوایه افکنود.    را بور  نظم ،یداور ۀدارند و قدرت یخدا

در حماسوه  را  یریوند اسواط ین پیا یبه نوعد تا اتداو  د فضای حماسی رااو  یپهلوان جهان
 ز نشان دهد.نی
 تداو  پهلوانی رستم وکن  سیمرغ  در چهرگی زروانتجلّی چند. 3. 2

 چهرگی سویمرغ دارد. زند زال ارتبا  تنگاتنگی با چندبقای فر رستم و یپهلوان جهان  تداو 
اسوتمرار زنودگی خانودان زال یکوی از      بورای اسوتحکا  و  موجوود   نیا ،شاهنامه قلمرو در

 ادعا کورد کوه   توان یم .کند یمآفرینی  ۀ حساس نق لحظ در نیروهای اهورامزدی است و
مهم  ۀنکت کارکرد متقابل دارد. خاندان زال وگشتاسب، دو رۀبادر دوگانه یا چهرهبا  مرغیس

ه در زروان کو  یتضواد  و یچهرگچند همان ؛است یهست یکدر  یمرغ تضادیدر وجود س
و  رموز  ر از راز،مرغ پُو یسو  ۀدوگانو  ۀچهور  .انجامود  یمو  یوحدت ذات یکبه هم  باز است و

 زال و ۀپرورنود  ،نسل تداو  ،یپهلوان جهان یخاندان سا ، حام بدر با ؛ زیرااست یدگیچیپ
 ؛ زیورا دا  بخشو کاسوتح  را یاریشهر یها هیپا تولد رستم است تا هنگا  حاذق در کیپزش
 و حرموت  از تقودس،  یا هالوه در  ،ن علوت یاوست. به همو  یبه هست ی منو حماس اتیح

 ند:کتا حماسه را جاودانه  ابدی یتجسم م یخردمند
  بووووه بووووالین رودابووووه شوووود زال زربووووه بووووالین رودابووووه شوووود زال زر»»

  یووادیوواده ه همووان پوورّ سوویمرغ  آموود بوو   همووان پوورّ سوویمرغ  آموود بوو   
  جووووگرجووووگر  خسوووتهخسوووته  ر از آب رخسوووار ور از آب رخسوووار وپُوووپُووو  

  بخندیوووود و سوووویندخت را مووووژده دادبخندیوووود و سوووویندخت را مووووژده داد



 1938/721، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

  گووون شوود هووواگووون شوود هوووا  هووم انوودر زمووان تیووره هووم انوودر زمووان تیووره 

  چراسوت چراسوت   غوم غوم     ننایایبوا زال کو  بوا زال کو      چنین گفتچنین گفت

  رویروی  مووواهمووواه  رِرِکوووزین سووورو سووویمین بَوووکوووزین سووورو سووویمین بَووو

  

  ......فرمووووانروافرمووووانروا  پدیوووود آموووود آن موووورغپدیوووود آموووود آن موووورغ

  بووه چشوومِ هژبوور انوودرون نووم چراسووت بووه چشوومِ هژبوور انوودرون نووم چراسووت 

  ««نوووامجوینوووامجوی  شیوووور آیووود وشیوووور آیووود و  یکوووی نووورّهیکوووی نووورّه

  ((3333: : 19831983)فردوسی، )فردوسی،                                         

 ،«گشتاسب»خاندان  ببا در و استدگرگونه  یا چهره ینید و یاسیس ۀطیحمرغ در یس
ار یدر هفتخووان اسوفند   یمنی  عناصر اهریگونه در رد همانبه  .داشت یمنیاهر یا چهره

 رسوتم و ن یحساس نبرد بو  ۀدر لحظ ویافت  جادو حضور زن و اژدها ،ریش در شمار گرگ،
 یسوت یدر دسوتان رسوتم ن  « گوز  رِیو ت» بت مورگ بوا  یدر ه گستر یچون جادوگراسفندیار 

 ۀدوگان ۀجنب .دآفری ات و مرگیح ه،کس کی ۀ یچون دو روهم وان آورد ار را به ارمغیاسفند
  یگورا  ه دوکو شوت  جامعوه دا  ینهادهام با یمستق یا رابطه مرغ،یس ییاهورا و یمنیاهر

 ۀار، زال در لحظو یاسفند رز  رستم و در .کرد خلق گریدیکرا در تقابل با  ینییآ و یاجتماع
نیاز به اسوتمدادش در   ابراز سیمرغ و حضور .جست مرغ مددیساز از س سرنوشت حساس و

 :پهلوانی خاندان زال کامالً مشهود است تداو  جهان
  گفووت زال ای پسوور گوووش دارگفووت زال ای پسوور گوووش دار  بوودوبوودو»»

  همووه کارهووای جهووان را در اسوووت همووه کارهووای جهووان را در اسوووت 
  یکی چواره دانوم مون ایون را گوزین     یکی چواره دانوم مون ایون را گوزین     
  گوور او باشوود  زیوون سووخن رهنمووایگوور او باشوود  زیوون سووخن رهنمووای

  پهلوووانپهلوووان    ییگوووفت سوویمرغ کوواگوووفت سوویمرغ کووا  بوودوبوودو
  آن تنوودباال رسووید آن تنوودباال رسووید   چووو رسووتم بوور  چووو رسووتم بوور  

  موورغ انوودران خسووتگی موورغ انوودران خسووتگی   نگووه کوورد نگووه کوورد 
  ازو چوووار پیکوووان بیووورون کشوووید ازو چوووار پیکوووان بیووورون کشوووید 

  رربمالیووود پَوووبمالیووود پَووو  هووواهوووا  ییآن خسوووتگآن خسوووتگ  بوووربووور
  

  هووش دار هووش دار   ییآورآور  ادادیو یو سخن چون بوه  سخن چون بوه    
  دیگوور اسووتدیگوور اسووت  رِرِمگوور موورگ کووان را دَمگوور موورگ کووان را دَ

  کووه سوویمرغ را یووار خوووانم بوورین   کووه سوویمرغ را یووار خوووانم بوورین   
  ......جوای جوای   بوو  و بوو  و   بماند به موا کشوور و  بماند به موا کشوور و  

  ......روانروان  مبوواش انوودرین کووار خسووته  مبوواش انوودرین کووار خسووته  
  ......را بدیوودرا بدیوود  دل اودل او  همووان موورغ روشوونهمووان موورغ روشوون

  بدیووووود انووووودرو راه پیوسوووووتگیبدیووووود انووووودرو راه پیوسوووووتگی
  آن خستگی خوون کشوید  آن خستگی خوون کشوید    به منقار ازبه منقار از

  ««فور فور   هم اندر زمان گشت بوا زیوب و  هم اندر زمان گشت بوا زیوب و  
  ((242422وو242433همان: همان: ))                                              

شوتن  کُ یشووم  ،(سرنوشوت  ر ویآشنا بوه تقود  راز) مرغیس رستم، یها زخما  یاز الت بعد
چوون شکسوت یوک     ،بوود  نبورد فرجا  رستم نگران  اام کرد،زد ار را به رستم گوشیاسفند

نوه مورگ    نظر رستم است،باورهای آنان مدّ نابودی یک قو  و بلکه پهلوان مطرح نیست،
 و اسوت  هده شود یو تن یحماسو  یپو  ه در رگ وکو اسطوره  یانتقال هست ۀدور ؛ زیراتن کی

 :وندیخ بپینباید به تار ،دارد یمردم ۀیجانما
  بووه سوویمرغ گفووت ای گووزین جهووان  بووه سوویمرغ گفووت ای گووزین جهووان  »»

  سوووت و موووا رفتنووویسوووت و موووا رفتنووویاا  جهوووان یادگوووارجهوووان یادگوووار
  چووه خواهوود بوورین موورگ مووا ناگهووان  چووه خواهوود بوورین موورگ مووا ناگهووان    

  ز مردموویز مردموویجووجووبووه گیتووی نمانوود بووه    بووه گیتووی نمانوود بووه    
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  بووه نووا  نکووو گوور بمیوور  رواسووت      بووه نووا  نکووو گوور بمیوور  رواسووت      

  
  ««  بایوود کووه توون موورگ راسووت  بایوود کووه توون موورگ راسووتموورا نوواموورا نووا

  ((242242همان: همان: ))                                                              

ه نمواد  کو بل ،سوت یشوخص ن  یکچون رستم  ،دمرغ واقع شیس مقبول دالل رستماست
 نه ،است یزدیمان ایپ در گِرو عهد و یاریشهر و باطل است نبرد حق و ن ویرید یباورها
 یامگکو خود و یطلبو  افوزون  سوبب بوه   رستمبا  ارینبرد اسفند اما خواهی.خود طلبی و زیاده
)رسوتم(   ییگران اهوورا یاریو مقابول   در و کنود  یمو  ینکشو  مانیپ گشتاسبه ک حال است.

 :رساند یم یاریبه رستم  (یهرمزد)عنصر  مرغیس است، ستادهیا
  توورتوور  گفووت شوواخی گووزین، راسووتگفووت شوواخی گووزین، راسووت  بوودوبوودو»»

  د هووووش اسوووفندیارد هووووش اسوووفندیاروَوَبووودان گوووز بُووو بووودان گوووز بُووو 

  

  توورتوور  توون  کاسووت توون  کاسووت   سوورش برتوورین و سوورش برتوورین و   

  ««ا خوارمایووه موودار ا خوارمایووه موودار تووو ایوون چوووب ر  تووو ایوون چوووب ر  

  ((248248همان: همان: ))                                                              

 جهینت. 8

 در یفردوسو  ،قتیحق در .است یژکبا  یار راستیکپ و ویار انسان با دیکپ ،شاهنامهموضوع 
 یهوا  شوه یاند یتواب  جکو امان با  یب و یدائم ۀمبارزمنادی ه کبل ،ستیان نبرد نژادها نیب یپ

 و یرانو یاقووا  ا  ینو ییآ مقودس و  عناصور  زال، یهسوت  در ،رو نیاز ا آدمی است. برم کحا
گر یدیکو از  یراحتو  ه بوه کو  شوود  یمو ختوه  یبه هوم آم  چنان یگوناگون یپهلوان یها ارزش

جوزا   بوه  لکُو  و لکُ به ، جزایجوهر هم سبب به ،یرین  اساطیدر ب .ستین پذیر کیکتف
 ۀ)نوژاد  یابلکو ا دختور مهوراب   ازدواج او ب یحتّیا  ن  زال ویآفر ،جهینت در .شود یمتبدیل 
چنودچهرگی   ن موضوع دارد. تبلور زروان ویاز هم تی( حکامنیاهر نماد ،ماردوش کضحّا

 ی کوه زروان ۀاسطور از ،است یوجود زال نمود .ابدی یمهستی زال انتقال  در این باور کهن
 یرویو ن ،تولود  یزروان تجلّو  .( داردن )زروانبُ یک از« منیاهر هرمز و» ۀشاخ دواشاره به 

  .مال استک و یریپ ،یمردانگ
بوه   یعمر و وجود دارد ییمودیسف و یریپ ،کیودک ی ازوجود زال هم مراحل زندگ در
من )در یاهر هرمزد و ییفرمانروا یها هزارهه با ک شود می  رقم زده یبرا هزاره یکطول 

ار سوال  ه هوز کاست  یضحّاک پادشاه زند. یم یبرابر یپهلو ینوع محدودتر( به یاسیمق
 کضوحّا  یمنو یاهر ۀشو یه اندکو اسوت   «سالههزار ۀدور یک»ن خود یا و کند یم یمرانکح

 آزادگوان و  ۀشو یاند بوا  یدشومن  ده بور دوش او نمواد  ییو رو یمارها دوش غالب است ومار
 یهرمزد گرانیاری .کشد یم را به بند او دونیفرسبب، به همین  است. یگران هرمزدیاری

 ۀچهور  مرغ دویه سو کو  گونوه  هموان  .شوود  یمن  یعت گزیباز تما  عناصر ط شاهنامه در
ده یو شوغاد د  رسوتم و  یعنو ی فرزنود زال،  ه در دوکو  یا تضادی و دارد یمنیاهر و یهرمزد



 1938/729، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 و شور  بور  ،ی(عوامل هرموزد  به نا  رستم )از ینماد یکی درن حق و ،ه سرانجا ک شود یم
سوت  ین نیزمو  یرا از روو...  ینوابرادر ، رکو م ۀشو یر و ابدی یمن لحظه غلبه یباطل در آخر

 .کند یم
تداو   یکین ر به درخت بدوزد تایت با را ی(منیاهر نماد) شغاد دیبا رستم ،لین دلیهم به

 هوا راب ،نیچنو . همشوند یموجود واحد ظاهر  یکعد متضاد در بُ دو ،ین مواردیچن در ابد.ی
من در یاهر با رمزدنبرد ه یزمان ۀرهسه بُ ن دریرید ۀاسطور در یزروان ین انتقال باورهایا

 .کضوحّا  دون بایفر و7 .وینبرد هوشنگ با د و1: که عبارتند از است شدهس کمنع شاهنامه
 هوا  هوزاره  نیا و است یناخودآگاه جمع و یر نوعوَاز صُ یه نشانکاب یخسرو با افراسکی و9

 بد هستند. و یکنبرد ن یظر  زمان
 ها نوشت یپ
تولود   بور  که دیآ یمزروان به شمار  ۀگانچهار یها جلوهاز  یکی و سازد یمکه نو است به معنای کسی  1فرشوکار .1

کوه زردشوتیان در ازای    اسوت  آذر هرمزد آمده مثل تئودر بارکنائی و ،در بعضی از روایات سریانی عالم نظارت دارد.
 هار اصل پدر اهرمن وآخرین این چ. زروان و زروکار ،فرشوکا : اشوکار،اند بودهذیل معتقد  ۀاربع به اصول عنصرچهار 
 ؛124 /7 :1997 سن، )کریستن «فرشوکار بود ،دبه وجود آور آن که اورمزد را» است. مورخی گمنا  گوید: بوده اورمزد

 .(دهخدا ۀنام لغت: به نقل از

اصفهانی  ۀحمز .(149/ 1 :1981 )بلعمی،« مغان گویند که او بیوراسپ بوده را ضحّاک گفتند و عرب او»ضحّاک:  .7
ه عیب در جهوان بوه وجوود آورد و...    دَ یو .یعنی عیب ،آگ بیوراسب، دهاگ ترکیبی است از عدد ده و: »سدینو یم

 یهوا  هموین در کتواب   به ضحّاک تبدیل شود و  زیبا گردید و اریفاما در تعریب، بس ،این لقب نهایت درجۀ قبیح بود
 (.718 /1 :1932)اصفهانی، «عربی متداول است

 ،س مبوارزه اسوت  فْنَ ،کاوهدر واقع،  و کند یکاوه مبارزه را آغاز م ،شاهنامهدر  .نامی از کاوه نیست کاوه: در اوستا .9
 گاه نیست. تخت و و یوگرنه در پی مقا ، خودکامگ

 ،«دئووس » ۀواژ و هوا  یونوان ی یخدا ،«زئوس» ۀار بردند. واژک به سیابل ،جادو من،یو را معادل اهرید ها یرانیاو: ید .4
را افواده   ییروشونا  یی بو معنو   من همیاهر ران نبود ویا یها ییایآر یقیحق یه خداک اند شهیرن ین از همیالت یخدا
 ن،یمعو ر.ک؛ ) خوانوده شووند   «رهیو ت» یمفهو  لغو و ید از نظر معنیبا ،من هستندیه اتباع اهرکوها ید پس .کند یم

1973: 123.) 
ر.ک؛ ) اسوت  شوده پاداشون کوه نوون آخور حوذ        ش ومانند پادا ،از یزشن صورت جدید پرست  یزش: عبادت. .2

 : 1339 ،یثعوالب ) «کند یمفرزند نذر هم  یسا  در آرزو»: دیگو یم یثعالب .سا  نذورات ،(79224 /12 :1922،دهخدا
33). 
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