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چکیده
باشـد کـه   حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعري عالم و فرهیخته می

اسـت کـه   ، اصول اخالقی و معارف عمیقی را بیـان کـرده  شاهنامهدر 
اسطوره اگرچه در ظـاهر  . استپوششی از اسطوره، آن را در برگرفته

نظـر رسـد، ولـی بـا گشـودن      اي بهممکن است غیر واقعی و افسانه
بـر  . توان به حقایق نهفته در وراي آن دست یافـت درهاي معانی، می

این اساس، پرسشی که این تحقیق به دنبال دادن پاسخی به آن اسـت  
هفـت خـان   گـو نـه  داسـتان این است که آیا در وراي الیه ظاهري و 

تجزیه با استفاده از اصول. وجود دارد یا خیرتريعمیقرستم، معناي 
در کاررفتـه بهو تحلیل کالم و بررسی ابیات و واژگان و صنایع ادبی 

هفت خان رستم، سعی شد از معناي الیه اول گذشته و به معناي الیه 
معناي الیه اول در هفت خان رستم به این صـورت  . دوم دست یابیم

اسـت و  گرفتارشدهرستم به یاري کاووس که در بند دیو سپید : است
. گذارداست پاي در مسیري جانکاه میویش را از دست دادهبینایی خ

هاي طبیعت و گذارد و با دشواريرستم هفت مرحله را پشت سر می
جنگد و با چکاندن خـون جگـر دیـو    حیوانات درنده و دیو سپید می

بـا بررسـی   . گردانـد سپید در چشمان کاووس، بینایی را به او بر مـی 
در هفـت خـان رسـتم بـر     کاررفتـه بهواژگان و ابیات و صنایع ادبی 

: اساس اصول تجزیه و تحلیل کالم، معناي الیـه دوم بـه دسـت آمـد    
. انسان براي رسیدن به کمال، باید پاي در مسیر خطر گذارد و نهراسد

-بد خویش که همانند حیوانات وحشـی مـی  هايویژگیوي باید با 

کنـد و در  هاي طبیعی مقاومـت  دشواريدر مقابلباید. باشند بجنگد
وي بایـد آگـاه باشـد و از    . رویارویی با مشکالت، از خدا یاري طلبد

پرداختن به جسم و پروردن آن دوري ورزد و با نفس خویش مبارزه 
.بینا شودبین او، کند تا به کمال برسد و چشم حقیقت
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Abstract
Ferdowsi is a scholar who stated great truths and

learnings in his famous book Shahname; but a cover of

myth covered these truths. So, we can open the door of

myth and reach to the truths, if we use discourse

analysis principles and if we pay a profound attention to

it's form. Therefore, in this paper, by using discourse

analysis and considering the words and sentences in

Haft Khane Rostam, we tried to open the door of

meaning and we went from the first layer of meaning to

the second one. The first layer of meaning in Haft

Khane Rostam is: Rostam intended to go to help Kavus

who was in the jail of white demon. Kavus's eyesight

has been lost by demon. For saving Kavus, Rostam

passes seven stages and fights against natural

difficulties and fierce animals and white demon. Finally,

by dropping the blood of white demon in Kavus eyes,

sight returnes to his eyes again. But the second layer of

meaning which we reached by considering vocabularies

and sentences according to discourse analysis principles

are as follows: for reaching perfection, we should go to

the heart of problems and dangers and we should fight

against our bad behaviors. We should stand in front of

hardship and we should ask God's help. We should not

pay too much to body and we should fight against self

for reaching perfection and gaining an eye on our heart

to see truths.

Keywords: Haft Khane Rostam,Ferdowsi,discourse

analysis,the first layer meaning,the second layer

meaning.
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مقدمه

حکیمـی برجسـته و شـاعري    ،حکـیم ابوالقاسـم فردوسـی   
باشد که تالش زیادي براي حفظ فرهنگ، تاریخ و فرهیخته می

وي عالمی اسـت کـه بـا    . زبان این مرز و بوم انجام داده است
است، آنچـه  اي که به فرهنگ و تاریخ میهن خویش داشتهعالقه
یـر درآورده و در  را به رشته تحرشدهنقلها، سینه به سینه نسل

گیـري حیـات   رونـد شـکل  ،شـاهنامه کتاب ارزشمند خویش، 
-را بیان نموده و به شرح پهلـوانی زمینجوامع انسانی بر روي

هاي برجسته این کتاب براي حفظ امنیت کشور هاي شخصیت
بر اساس نبرد بین خوبی و بدي شاهنامهمطالب . پرداخته است

اي، دوره اسـطوره : سـت و خیر و شر، سـه دوره را نمایشـگر ا  
، شـاهنامه در فردوسی. )348: 1370عفیفی،(تاریخی پهلوانی و 

معارف و واقعیات زیادي رادر پشت پرده ابیات به ظـاهر غیـر  
است که بـا بررسـی دقیـق    خویش بیان کردهياافسانهواقعی و 

توان به معارف نهفته در وراي آن دسـت صورت این ابیات، می
نماید و سخنانی غیر چه در ظاهر اسطوره میتا دریابیم آن؛یافت

، بـا مطالعـه دقیـق و دریـافتن راز سـخنان،      اسـاس بیواقعی و 
. نمایداقیانوسی از معارف و پندها و واقعیات را به ما عرضه می
هـا و  بخش پهلوانی این کتـاب ارزشـمند، تکیـه بـر مردانگـی     

وز بعـد  هاي او را هنهاي پهلوانی دارد که آوازه دالوريدالوري
-میفریاداز سپري شدن هزاران سال، بر سر هر کوي و برزن،

که حتی بر زبان تمام مـردم  ،زنند و نام او هنوز بر زبان ایرانیان
پهلوانی رستم نام که در ابتـداي جـوانی، از   . جهان جاري است

است که باعـث رسـیدن وي، بـه مرتبـه     هفت خانی عبور کرده
ین اسـاس، پرسشـی کـه ایـن     بر هم. گشته استپهلوانیجهان

باشد که آیا در تحقیق به دنبال دادن پاسخی به آن است این می
گونـه هفـت خـان رسـتم، معنـاي      وراي الیه ظاهري و داستان

وجود دارد یا خیر و در همـین راسـتا سـعی بـر آن     تريعمیق
است تا با بررسی هفت خان رستم، به حقایق و معـارف نهفتـه   

پهلوانیجهانبا طی آن، رستم به درجه در وراي این مراحل که 
رمزگشـایی رسد دست یابیم و براي رسیدن به این هدف و می

بیان شده در آن، از ابزارهاي زبانشـاختی اسـتفاده   هاياسطوره

بنابراین، در بخـش دوم ایـن مقالـه، بـه معرفـی      . خواهیم نمود
اسطوره خواهیم پرداخت و در بخش سوم، معرفی کوتـاهی از  

و تحلیل کالم خواهیم داشت تا بر اساس آن و در بخش تجزیه 
چهارم این مقاله، به بررسی صورت هفت خان رستم بپـردازیم  
تا با گشودن درهاي معانی و گذر از معناي الیـه اول، بـه الیـه    
دوم و معانی نهفته در وراي آن دست یابیم و در بخش آخر نیز 

.ختخواهیم پرداشدهگفتهاز آنچه گیرينتیجهبه 

اسطوره
فارسـی و عربـی بـدین    هايفرهنگمعنی واژه اساطیر در 

... هاي دروغ وها، قصههاي پریشان، افسانهسخن: باشدشرح می
بنابراین، اسطوره داستانی است بـه  ). 347-1370:348عفیفی،(

واقعی و بی سر و ته که اگـر قفـل رمزهـاي آن را بـا     ظاهر غیر
جهانی از حقایق را در آن نهفتـه  کلید دانش و تحقیق بگشاییم،

کـه کـافران، حقـایق    اسـت شدهدر قرآن، نه بار اشاره . یابیممی
کـه بـه عقیـده    شـمردند می» اساطیر االولین«کالم پروردگار را 

کردنـد کـه   آنان تصور می. آنان، ارزش و حقیقتی در بر نداشت
در کـه درحـالی اسـت  دركقابلاین سخنان، ساده و براي همه 

ها و شه آنان تعمقی وجود نداشت تا اندکی از سطح داستاناندی
ها به ژرفاي مطلب روي آورند و مروارید حقایق را در زیر بیان

در مقدمـه  . تماشـا کننـد  پـرده بـی پوششی از حوادث ظاهري، 
و انــدر ایــن «: ابومنصــوري نیــز چنــین آمــده اســتشــاهنامه

هـر کسـی   وآیـد میچیزهاست که به گفتار، خواننده را بزرگ 
دارند تا از او فایده گیرند و چیزها اندر این بیابند که سهمگین 
نماید و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گـردد  

دهـد کـه   همین نوشته کوتاه به خوبی نشان مـی «آید پذیردلو 
کلیـد کشـف   تـرین مهـم ابومنصـوري، بـه   شاهنامهنویسندگان 

که باید در آن سوي ظاهر داستان، اند پی بردههااسطورهحقایق 
سـلطانی گـرد فرامـرزي،    (به جستجوي مغز مطالب پرداخـت  

1386:16-15(.
بـه حقـایق نهفتـه در    مسـلماً فردوسی از کسانی است کـه  

، مطالـب ایـن   شـاهنامه وي در مقدمه . آگاه بوده استشاهنامه
نخسـت آنچـه   : حماسه بزرگ را به دو دسته تقسیم کرده است
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است و دیگـر،  دركقابلگار است و براي هر کسی با خرد ساز
مطالبی که تا رمز آن آشکار نگردد، حقیقت مفاهیم آن مشخص 

:نیست
رنگ فسون و بهانه مدانبهتو این را دروغ و فسانه مدان
بر ره رمز و معنــی برددگراز او هرچه اندر خورد با خرد

ایـن  . است«بردن معنی بر ره رمز«همین کالم، در یهماجان
محکم و با سالست از بدین گونهکه حکیم طوس یسترمز چ

اش متوقع است که اگـر مطلبـی بـا    کند و از خوانندهآن یاد می
خرد نساخت و در اصطالح، با عقل جور در نیامد، سعی کند از 
طریق ایما و اشاره و رمز و راز به حقیقت و کنه آن پـی ببـرد؟   

درك مطالب و مسـائل افسـانه بایـد مهـم     چرا این همه فهم و
بسا حقیقتی در آن نهفته و پنهان است که باید آن را ؟ چهباشد

.شناخت و دریافت و هرچه بهتر درك و فهم کرد
:گویدمیو در آغاز داستان رستم و اکوان دیو 

از باستانگویدمیدهقان هکهداستانهمنباشی بدین گفته 
دانــش گراید بدین نگرودبهشنودخردمندکاین داستان ب

رام و کـوته کند داوريشـودولیکن چو معنیش یادآوري
فردوسی، بیشتر از آنکه روایتگر اسطوره و حماسه شاهنامه

و تاریخ بوده باشد، شرح سـلوك و رفتـار انسـانی و شـناخت     
عمیق و دردمندانه شاعر در سیر آدمی از ناسوت، از خاك سیاه 

.)1385:569حبیبیان، (است تا گستره نور و روشنی خشک
در تفسیر اسطوره، روش و معیاري نهایی وجود ندارد و آن 

و مابعـد  دیـن : متفاوتهايبرداشتها و با توان در زمینهرا می
، روانشناسـی و  شناسیمردمطبیعت، عرفان، فلسفه، زبانشناسی، 

از یـک هـر  کرد و فهمید به طـوري کـه  بررسی. .روانکاوي و
، در تعبیر و دریافت خود، درست و پذیرفتنی باشد؛ چون هاآن

که اسطوره، مانند زنـدگی و طبیعـت زنـده، در ژرفـاي خـود،      
تواند بسـته  هاي گوناگونی نهفته دارد و هر حقیقتی میحقیقت

سـازد  گـر  هـاي خـود را جلـوه   به نگاه بیننـده، یکـی از چهـره   
قـرن نـوزدهم   شناسبانزماکس مولر، ). 1374:39مسکوب، (

براي شناختن ریشـه و اسـاس اسـطوره بایـد     : گویدمیالدي می
هـا،  زیـرا اغلـب اسـطوره   . قراردادزبان مردمان را مورد بررسی 

توصیف شاعرانه مناظر باشکوه طبیعت هستند و اسامی خدایان، 

. )347-1370:348عفیفی،(است ها گذاشته شدهروي این پدیده
، بـه  شـناختی زبـان ی آنـیم تـا بـا دیـدگاهی     این مقاله، در پدر

بازگشایی رمزهاي نهفته در اسطوره هفت خان رسـتم، دسـت   
، از طریـق  شـناختی زبـان در دیـدگاه  رمزگشـایی یازیم که این 

در همین راستا، در بخش . شودمیتجزیه و تحلیل کالم ممکن 
بعدي این مقالـه، بـه معرفـی تجزیـه و تحلیـل کـالم خـواهیم        

.پرداخت

زیه و تحلیل کالمتج
تجزیه و تحلیل کالم، بـه چگـونگی اسـتفاده از گفتـار یـا      

-نوشتار در بافت خاص و براي رسـاندن مقصـود خـاص مـی    

در تجزیه و تحلیل کالم، بـه سـاختار   ؛)83: 1996،یول(پردازد 
-شود زیرا از طریق ساختار مـتن مـی  توجه زیادي می1گفتمان

، انتظـارات و  2ايینـه توان به وراي متن رفت و بـه معرفـت زم  
اي کـه در آن زنـدگی   عقاید نویسنده و خواننده و حتی جامعـه 

داشت مطلب، انتخاب قالب بیان نحوه عرضه. بردکنند نیز پیمی
-بـه بـاألخره مطلب، خالصه یا گسترده بیان داشـتن مطلـب و   

کارگیري سـاخت دسـتوري و واژگـان خـاص ارائـه مطلـب،       
دارد اي کیفیت معرفـت زمینـه  بستگی به عواملی چند از جمله 

کـالم آن  یـل و تحلتجزیـه  ،بنـابراین ). 1383:30یارمحمدي،(
است که از بررسی صورت متن یا گفتار، به آنچـه در وراي آن  

یپوجود دارد و همان ساختار ذهنی نویسنده یا گوینده است، 
و اولین گام در تجزیه و تحلیـل کـالم، بررسـی صـورت     یمببر

.یمببریپیق، به معانی و مفاهیم وراي آن است تا از این طر
و یهدو الگفتمان ادبی که به متن ادبی متعلق است، معنایی 

معنـاي ایـن گفتمـان را    ). 34:حق شناس(دارد گاهی چند الیه 
آورد و براي رسیدن به به دستاز الفاظ متن مستقیماًتوان نمی

ـ        س از آن، باید از الفـاظ مـتن بـه الیـه اول معنـایی رسـید و پ
بـا گذشتن از الیه اول، به الیه دوم معنایی رسید و این دو الیه 

طـور کـه گفتـه    اما همان؛ کنندحکم گفتمان ادبی را پیدا میهم
شد، براي رسیدن به گفتمان ادبی، باید ابتدا به بررسی سـاختار  

1 discourse
2 Background knowledge
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تر و توجـه بـه واژگـان و    متن ادبی پرداخت تا با بررسی دقیق
و عناصـر ادبـی موجـود در مـتن، بـه      مدار اصطالحات گفتمان

.معناي الیه دوم دست پیدا کرد

پیشینه تحقیق
بررسـی هفـت خـان    باألخصدر زمینه فردوسی شناسی و 

رستم نظریات زیادي وجود دارد که به ضرورت مجال به ذکـر  
بـراي آنکـه کـاري    شـاهنامه در . کنـیم بسنده میهاآنبرخی از 

ــه پیــروزي راســتی و داد و ش ــزرگ، ب ــداد ب کســت دروغ و بی
دشوار را از سـر بگذرانـد آن   هايآزمونبیانجامد، پهلوان باید 

و نادانی خالی شود و خردمنـد و دانـا از   خرديبیگونه که از 
محجوب معتقد است ). 1374:32مسکوب، (ماجرا بیرون بیاید 

و دشوارترین آزمون پهلوان، هفت خان رستم است ترینبزرگ
و سپاهیان از بند دیوان و نجـات  سرکسببراي رهایی کاووس 

لفظ خان، به معناي خانـه  . دستگاه پادشاهی و کشورداري ایران
بر ایـن  ) 1381(يکزاز). 1371:131محجوب، (است و منزل 

عقیده است که هفت شهر عشـق یـا هفـت وادي طریقـت، در     
توانـد  درویشی نیز، بازتابی از هفت خان پهلـوان مـی  هايآیین
طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقـر،  وادي : باشد

فنا؛ با این تفاوت که در ادب پهلوانی، هماورد همـواره برونـی   
-گرایانه و صوفیانه، هماورد درونی مـی است؛ اما در ادب نهان

)439-440:همان(شود و هماورد این پهلوان، من است نه او 
رسـیدن  ها نیز، پهلوانان باید بـراي در اساطیر دیگر فرهنگ

اي خاص، مراحلی را طی کنند؛ بر این اساس، سلطانی به درجه
معتقد است رستم مشابه هرکول، قهرمان اساطیر یونان است که 

نهـاد  براي رسیدن بـه جـاودانگی، دوازده خـان را پشـت سـر      
، قهرمــان گمــشگیــل). 1386:231ســلطانی گــرد فرامــرزي، (

گیـاهی کـه مایـه    نیز براي دست یـافتن بـه  النهرینبیناساطیر 
قهرمـان  . داد، هفت مرحلـه را سـپري کـرد   جوانی به انسان می

داستان ادیسه هومر، در بازگشت از تروا به یونان، از هفت خان 
نیز، پـنج خـان گرشاسـپ بـه     شاهنامهدر خود . مهیب گذشت

در . خـان را سـپري کـرد   هفتخورد و اسفندیار نیز،چشم می
وندگان راه حقیقت، باید هفت آئین مهر، براي ورود به جرگه ر

بـر همـین   ). 242-232:همـان (بگذارنـد  مرحله را پشـت سـر   
اساس، برخی نیز معتقدند که بین رستم و آپـم نپـات شـباهت    

دیویدسـن،  (هسـتند  وجود دارد؛ و هر دو نگهبان فر پادشـاهی  
داند زیرا هـر  بیوار نیز، رستم و سورینا را یکی می). 1380:85

؛ هر دو با سکاها ارتباط دارند و هـر  اندیستانسدو پهلوانانی از 
نیـز  ) 1384(ندوشـن  اسالمی ). 94:همان(هستند بخشتاجدو 

در زمینه هفت خان رسـتم تحقیقـاتی انجـام داده و در برخـی     
. را به تحلیل وارد کرده اسـت شناختیجامعهموارد، فاکتورهاي 

تند نیز از جمله افرادي هسـ ) 1385(یبیانحبو ) 1369(یسرام
انـد کـه در   که در زمینه هفت خان رستم به تحقیـق دسـت زده  

تفاسیر اشـاره  اليالبهادامه مقاله، به برخی از اعتقادات آنان در 
.شودمی

تجزیه و تحلیل هفت خان رستم-5
شود با اسـتفاده از اصـول تجزیـه و    در این بخش سعی می

کاررفتـه بهتحلیل کالم و بررسی ابیات و واژگان و صنایع ادبی 
در هفت خان رستم، از معناي الیه اول گذشته و به معناي الیه 

.دوم دست یابیم
:معناي الیه اول در خان اول

در خان اول، رستم پس از شکار و خـوردن گـورخري، در   
رسد و رخش شیر از راه می.رودبستر شیري، به خواب فرو می

.آوردجنگد و او را از پاي در میبا او می

:ت و واژگان گفتمان مدارابیا
خواست بر پشت بورخورشچون تنش

ورـش آمــدش پر ز گــت پــییـکی دش
داخــت ز او استــخوانــو بیــانوردبخ

ن بود خوانــــگ و همیـن بود دیــهمی
)93: 1375مول، (

کنایـه از  : ابیـات بـاال  شـده مشخصصنایع ادبی در واژگان 
جسمینیازهايارضاي 

ساختخوابان بستر یکی نیست
را جاي ایمن شناختمـــبیدر 

)همان(
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خواب کنایه از غفلت و ارضاي نیازهاي جسمی: صنایع ادبی
است که رستم بـر  استعاره کنایی، سرایی پنداشته شدهبا» بیم«

این استعاره از دیـد پندارشناسـی، از آن روي   . آن آراسته است
منی اسـت و آنکـه   که سراي، جاي آسایش و ایکاررفته استبه

-انگارد که از آزار و گزند برکنار خواهـد آرمد، میبر در آن می

.)1375:385کزازي، (بود 
ودــبشیردر آن نیستان بیشه 

که پیلی نیارستی آن نی سپود
)همان(

).388:همان(شیر نماد دلیري و چیرگی است : صنایع ادبی
دیدخفتهبر نی یکـــی پیلــتن 

ر آشفته دیدیــبه پیشش یکی ش
شديآگهخواب خوشسرم گر ز

ديـتو را رزم با شــیر کـوته ش
چو خورشید بر زد سر از تیره کوه

وهـآمد ستخواب خوشهمتن ز ت
)همان(

کنایـه از  : ابیـات بـاال  شـده مشخصصنایع ادبی در واژگان 
غفلت و ارضاي نیازهاي جسمی

م در تحلیل معناي الیه اول و دسـتیابی بـه معنـاي الیـه دو    
:خان اول

قرارگرفتهرستم در این خان، به این دلیل هدف حمله شیر -1
که بـه ارضـاي نیازهـاي جسـمانی خـود پرداختـه اسـت؛ وي        

وي یگـاه در جاگورخري را خورده و سپس در نهایت غفلت، 
.خوابیده است؛ بنابراین، خواب او نیز نشانه غفلت است

ه شیر حملـه  تاریکی در این خان، مشهود است و زمانی ک-3
کرده، همه جا تاریک بوده و خود رستم نیز در خواب بـوده و  

انگـار  . این همراه رستم، رخش بوده که او را نجات داده است
-در مقابـل روشـنی  هاتاریکینبرد خوبی و بدي است و جبهه 

: شـود هاست که این حقیقت، از تکرار این واژگان، نتیجـه مـی  
ه کوهتیر-تاریک-شبان سیاه-شب تیره

شـود زیـرا از   در بیت اول، رستم نماینده روشنی نامیـده مـی  
:استنیمروز خارج شده

هلو از نیمروزــــپآمد آنبرون 
همی رفت شادان رخ و دلفروز

کندرستم در انتها، از خدا یاد می-4
. نبرد و پیروزي خان اول، از آن اسب است نه سوار خفته-5

رسد تـا  ه مرتبه پهلوانی میدر این نخستین منزل سفر، رخش ب
.شودیگردهاي سزاوار سپردن منزل

:معناي الیه دوم در خان اول
شود این است که رسـیدگی بـه   آنچه از این خان نتیجه می

شـوند کـه دشـمنان روح    نیازهاي جسمی و غفلت، باعث مـی 
انسان که خصوصیات بد وي هستند و در اینجـا، بـه درنـدگی    

هاي روح و جسم، به انسان در تاریکیاند،شیري نمایانده شده
حمله کنند و اگر همراهی آگاه و بیدار بـا مـا باشـد و بـا مـدد      

.توان از خطر رها شدخداوند، می
:معناي الیه اول در خان دوم

اي رسد و زمانی که چـاره در خان دوم، رستم به بیابانی می
ان خواهد و در همبراي غلبه بر تشنگی ندارد، از خدا کمک می

رود شود و رستم به دنبال او میزمان، غرمی در بیابان ظاهر می
.یابدو به آب دست می

:مدارابیات و واژگان گفتمان
نیکو سرینغرمهمان گه یکی 

هبد زمینـش سپــمود پیـــبپی
)93-94: 1375مول، (

توانـد باشـد؛ امـا    غرم، نمادي از رستگاري می: صنایع ادبی
که غرم، حکایت از این دارد کـه خـدا پنـاه    سرامی اعتقاد دارد

).1369:432سرامی،(است پناهان و فریادرس درماندگان بی
راستبیفشارد شمشیر بر دست 

ام جهاندار بر پاي خاستـــبه ن
)93-94: 1375مول، (

افشردن شمشیر بـر دسـت راسـت نمـادي از     : صنایع ادبی
سـوي  . هـد ررستگاري است که رستم بدان از گزند تشنگی می

تـوان یمـ راست، در باور شناسی ایرانی، جایگاهی دیرینه دارد؛ 
گفت، سـمت راسـت، سـوي اهـورایی اسـت و چـپ سـوي        
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، فرخنـده و نیکوسـت و   گـردد یبازماهریمنی؛ هرچه بدان یک 
).1381:390کزازي، (انگیز و بیمشگونیبهرچه بدین یک، 

بدان آب پاكشستنهمه تن ب
تابناكبه کردار خورشید، شد 

.سر و تن شستن، نماد پاك شدن از پلیدي است: صنایع ادبی
تــگرفخوردنبه آن گهبپرداخت، 

به چنگ، استخوانش ستردن گرفت
)همان(

خوردن کنایه از ارضاي نیازهاي جسمانی: صنایع ادبی
د به آبـــسوي چشمه روشن آم

خوابچو سیراب شد کرد آهنگ 
)همان(

از ارضـاي نیازهـاي جسـمانی و    خـواب کنایـه  : صنایع ادبی
غفلت

و نگشاد لببرآسودو وردـــبخ
چمان و چران رخش تا نیم شب

)همان(
. کنایـه از ارضـاي نیازهـاي جسـمانی    : بخـورد : صنایع ادبـی 

کنایه از ارضاي نیازهاي جسمانی و غفلت: برآسود
تحلیل معناي الیه اول و دستیابی به معناي الیه دوم در خـان  

:دوم
باشد ا خداست که عامل پیروزي رستم در این خان میتنه-1

توان به نتایجی از این دست، که از طریق تحلیل ابیات متن، می
:رسید

رستم هنگامی که بـا مشـکل مواجـه شـده، از خـدا کمـک       -
:خواسته

اي داور دادگرـت کــین گفــچن
...همه رنج و سختی تو آري به سر

:ن را از خدا دانسته استوقتی کمک به او رسیده، باز هم آ-
ا که بخشایش کردگارــــــــهمان

فراز آمده است اندرین سخت کار
رستم در هنگام رسیدن کمک و براي برخاستن و رفتن بـه  -

:سوي آن نیز از خدا نام برده است

بیفشارد شمشیر بر دست راست
ام جهاندار بر پاي خاستــبه ن

.استو شکر کردهاست سپس، به ستایش از خدا پرداخته- 
مان کرد رويــتهمتن سوي آس

...گويراستچنین گفت کاي داور 
:خوردو در انتها نیز، این پیام اخالقی به چشم می-

به جایی که تنگ اندر آمد سخن
ز پاك یزدان مکنــاهت بجــنـپ

در این خان نیز پس از رسیدن به آب، به خور و خـواب  -2
.استو در خان بعد شدهپرداخته که مقدمه آسیب به ا

شوید براي پاك شـدن از  رستم در این خان، سر و تن می-3
.پلیدي

:معناي الیه دوم در خان دوم
آیـد ایـن اسـت کـه     مـی به دسـت اي که از این خان نتیجه

توانـد نمـاد   هاي طبیعی، مـی گرفتار شدن در طوفان و دشواري
ن وار، رخدادهاي سخت در زندگی انسان باشد که بایـد قهرمـا  

ها پایداري کنیم و با یاري جسـتن از خداونـد،   سختیدر برابر
.نگذاریم این موانع، راه کمال ما را ببندند

:معناي الیه اول در خان سوم
-در خان سوم، رستم در شبی تیره، در آرامگاه اژدهـایی مـی  

کنـد  رسد و رخش، رسـتم را بیـدار مـی   اژدها از راه می. خوابد
رستم . شودرستم، اژدها در تاریکی پنهان میولی با بیدار شدن 

رود؛ اژدهـا  کند و دوباره بـه خـواب مـی   رخش را سرزنش می
کنـد امـا بـا    شود و رخش رسـتم را بیـدار مـی   دوباره ظاهر می

بار، رستم رخش این. شودبیداري رستم، اژدها دوباره پنهان می
-هر میبار که اژدها ظااین. رودکند و به خواب میرا تهدید می

کند، اما او را بیـدار  شود، رخش در بیدار کردن رستم تردید می
خواهد اژدها پنهان شود و رسـتم او  کند و این بار، خدا نمیمی

.کشدبیند و به کمک رخش، اژدها را میرا می
:مدارابیات و واژگان گفتمان

اژدهاز دشت اندر آمد یکی 
ل هرگز نبودي رهاـکز او پی

)94: 1375مول، (
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اژدها نماد دژخیم، اهریمن، تمثیل و رمز بدي : صنایع ادبی
تجسم حیوانی که توانمیمسکوب معتقد است، اژدها را . است

در ما خفته، نیروهاي سرکش طبیعی و غریزه یا نفس امـاره در  
توان پنداشت کـه  می،همچنین، با نگاهی دیگر. حماسه دانست

از تاریکی، ترس، مرگ باشند ، پنداشتی میجان شکارجانوران 
تـوان  از این دیدگاه، اسطوره اژدها را می. هااینو نیستی و جز 

ترین رمز و نماد هـراس عـدم در ناخودآگـاه روان آدمـی     ژرف
اعتقاد دارد اژدها نمادي کزازي). 1374:39مسکوب، . (دانست

).1381:398کزازي، . (و جانداري اهریمنی استبارزیاناست

دیدتهـــخفرا جويجهانچوآمد، 
همان رخش، چون شیر آشفته دید

بیدار شدخــــوابتهمتن چو از 
ــدـکار شـــسر پر خرد پر ز پیـ

ابا رخــش، بر خیره پیـــکار کرد
دار کــردـــبیـخفتهبدان کو سر 

اندرونخوابچون شد به دگرباره
ا شد برونــــز تاریــکی آن اژده

مـــردـتهخفبیــدار شد دگرباره
ارگان کرد زردـــبرآشفت و رخس

خــوابسرم را هــمی بازداري ز 
ی شتابــــبه بیـــداري من گرفت

اندر آمد سرشخوابسـوم ره به 
رشـــــبرگــستوان کرده زیر و بز

خوشاز خوابچو بیدارشد رستم 
اره دســت کشـــبرآشفــت با ب

)94: 1375مول، (
کنایـه از  : ابیـات بـاال  شـده مشخصصنایع ادبی در واژگان 

غفلت و پرداختن به نیازهاي جسمی
برگوي نامت ـدان اژدها گفــب

کزین پس نبینی تو گیتی به کام
)همان(

تلمیح به باوري باستانی که بنا بـر  : برگوي نام: صنایع ادبی
را کـه نـام وي را   ییناآشـنا کـه  انـد داشتهنمیآن، پهلوانان روا 

).1381:396کزازي، (از پاي درآورند ، انددانستهنمی
من رستممچنین داد پاسخ که 

ان و از سام و از نیرممــز دست
)94: 1375مول، (

تلمیح به آیینی در فرهنگ پهلوانی کـه بنـا بـر    : صنایع ادبی
اما در این بیت، ؛ پرهیزندآن، از گفتن نام خویش به هماورد می

. کنـد یش را بیـان مـی  نهد و نام خورستم این هنجار را فرو می
اي از آن است که رستم هماوردش را به هـیچ  این رفتار، نشانه

).1381:415کزازي، (گیرد می
ستـبشو تنسر به آب اندر آمد 

جهان جز به زور جهانبان نجست
)94: 1375مول، (

سر و تن شستن نمادي است از پاك شـدن از  : صنایع ادبی
ه پهلوان حماسـه، پـس از   کبوده استپلیدي؛ گویا رسم چنین 

محجـوب،  (درآید کشتن اژدها، سر و تن را بشوید و به نیایش 
1371:139(.

تحلیل معناي الیه اول و دستیابی بـه معنـاي الیـه دوم در خـان     
:سوم
در این خان نیز، حمله اژدها به رستم در زمانی است کـه  -1

؛ رفتـه اسـت  او ابتدا شکم را پر کرده و سپس به خـواب فـرو   
. نابراین در اثر پرداختن به نیازهـاي جسـمی و غفلـت اسـت    ب

نشانه آن نیز این است که هر زمان، رستم بیدار بوده، اژدهـایی  
.استشدهوجود نداشته و اژدها ناپدید می

خورد که تکرار ایـن  در این خان نیز، تاریکی به چشم می-2
-تـاریکی -تیرگـی -تـاریکی -شـب : ، بیانگر آن اسـت هاواژه

تنیکتار-تیرگی
خورد زیرا اهمیت همراه مناسب در این خان به چشم می-3

.استرخش نیز به شکست اژدها کمک کرده
:استخدا باعث ظاهر شدن اژدها به چشم رستم بوده-4

آفرینجهانچنان ساخت روشن 
ا را زمینــــکه پنهان نکرد اژده
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خواهدهمچنین در این خان نیز، رستم از خدا کمک می
رسید و زان در شگـــفتی بماندبت
راوان همی نام یزدان بخـواندــفـ

به آب اندر آمد، سر و تن بشست
جهان جز به زور جهانبان نجست

اي دادگـرـبه یزدان چنین گفت ک
...تو دادي مرا توش و هوش و هنر

:معناي الیه دوم در خان سوم
آیـد ایـن اسـت کـه     مـی به دسـت اي که از این خان نتیجه

. اژدهاسـت زنـدانی اهگاه اژدها در کنار چشمه ایست و آب،پن
پناهگاه اژدها، مغاکی درون خاك است و اژدها در نیمه شـب،  

آید که در نهایت تاریکی، سه بار براي کشتن پهلوانی بیرون می
امـا  ) به ارضاي نیازهـاي جسـمانی پرداختـه   (کرده شکم را پر 

) یاريناهشاآگاهی و ن(خواب بیند زیرا غرق در رستم او را نمی
اسـت و  ) خواب و شب و دل زمین(تاریکی در تاریکی . است

-دو بار اسب، سوارش را بیدار می. مرگ در آستانه جان پهلوان

بیند، از رخش بیدار کند و او که در ظلمت شبانه، اژدها را نمی
خشمگین است که چرا بـا خروشـیدن و جوشـیدن و برکنـدن     

هر بار که رستم . کندایش نمیره) در غفلت(خاك، در خواب 
در تاریکی اعماق، در (شود، اژدها در ظلمت دل زمین بیدار می

تنها بار سوم، آن هم به خواست خدا، . شودگم می) ژرفاي جان
پهلوان فقط به یاري . کندزند و آشکار میزمین اژدها را پس می

تواند اژدها را ببیند و جـان خـود را از  خداوند جان و خرد می
اژدها دژخیم، اهریمن و خوي بـد آدمـی اسـت؛    . مرگ برهاند

شـوند  بنابراین، رسیدگی به نیازهاي جسمی و غفلت، باعث می
که دشمنان روح انسان کـه خصوصـیات بـد وي هسـتند و در     

هـاي روح و  اند، در تـاریکی اینجا، به چهره اژدها نمایانده شده
بیـدار بـا مـا    جسم، به انسان حمله کنند و اگر همراهی آگاه و

.توان از خطر رها شدباشد و با مدد خداوند، می
:معناي الیه اول در خان چهارم

اي پـر  در خان چهارم، رستم در حال گذر است کـه سـفره  
که ایـن سـفره   ... بیند به همراه آالت موسیقی و می و طعام می

رسـتم بـه سـر    . شوندجادوان است که با دیدن رستم غیب می

نوازد و از وضـع خـود شـکایت    و موسیقی مینشیندسفره می
زن جادوگر با شنیدن آواز رستم، توسط جادو خـودش  . کندمی

رستم با دیدن او، نام خدا . آیدکند و به نزد رستم میرا زیبا می
رود و آورد و با شنیدن نام خدا، جادو از بین مـی را بر زبان می

.کشدا میشود و رستم او رچهره واقعی جادوگر نمایان می
:مدارابیات و واژگان گفتمان

دیدچشمهچو چشم تذوران یکی 
بدو در نبیدنــجـــام زرییکــی 
رشــاز بنانو مـرغ بریانیکــی 

درشــگرد انریــچارو نمــکدان
فــرو آمد از اسپ و زین برگرفت

فتـاندر آمد شگـنانو به مرغ به 
نده پیــنشست از بر چشمه فـرخ

میرده ــیافت، پر کجام زریکــی 
بودتنبــوری یکــی نغــز ـــابا م

بـودســـورــنان خانه ــبیابان چ
کنایـه از  : ابیـات بـاال  شـده مشخصصنایع ادبی در واژگان 
پرداختن به نیازهاي جسمی
آمد سرودزن جادوبه گوش 

همان چامه رستم و زخم رود
)95: 1375مول، (

اسـت کـه زن جـادو نمـادي از     کزازي معتقد: صنایع ادبی
و در پـس هـر رنگـش،    هاسـت رنـگ گیتی اسـت کـه جهـان    

رنـگ و ناپایـداري آوا  ینـاک یـب فرجهانی بـه  . هاستنیرنگ
اما ندوشن اعتقاد دارد زن جادو، نماینده ؛ )1381:407کزازي، (

شـود مـی دو رنگی است که در هر اجتماعی، نظایرشـان دیـده   
طرفی، به عقیـده فرامـرزي،   از. )1384:115اسالمی ندوشن، (

تواند نماد شهوت انسانی باشد کـه اگـر   زن جادوگر یا زیبا می
افتـد  ها مـی و زشتیهابديکسی فریب آن را بخورد، به سوي 

).1386:241سلطانی گردفرامرزي، (
بیاراست خود را به سان بهار

گارـــو گرچند زیبا نبودش ن
)95: 1375مول، (
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ی شدن جادویی نمادي است از میل آدمی نامرئ: صنایع ادبی
:1369سـرامی، (پاره شیطانی وجود خویش داشتننگاهبه پنهان 

433(
ر نهادـــیکی جام باده به کــف ب

ش کرد یادـــنیکـــی دهیزدانز 
خـــداوند مهـــرچو آواز داد از 

دگرگون تر گشــت جادو به چهر
یدــشنیزدانسیه گشت چون نام 

دــچون در او بنگریتهمتن سبک
)95: 1375مول، (

این بیت، تلمیح دارد به این باور که جادوان و : صنایع ادبی
یاران اهریمن، تاب شنیدن نام یزدان را ندارند؛ این نام، که همه 

گـردد و  پاکی است، مایه دگرگونی این پلیدان تاریـک دل مـی  
زازي، کـ (انـدازد  را از پرده فریب بـه در مـی  شانراستیچهره 
1381:405.(

تحلیل معناي الیه اول و دسـتیابی بـه معنـاي الیـه دوم در     
:خان چهارم

شـد کـه بـه    در زمانی رستم داشت گرفتار زن جـادو مـی  -1
کرد که واژگان زیر، بیانگر ایـن  جسمی خود توجه مینیازهاي

-نمکدان-نان-مرغ بریان-جام زرین-چشمه: باشندمطلب می
-جـام -می-تنبور-می-جام زر-چشمه-نان-مرغ-ریچار

جام باده-میگسار-بویاگل
این بار نیز رستم نام خدا را آورد و خدا به او کمک کـرد  -2

.و جادو باطل شد
کـردن رسـتم از   دلیل دیگر گرفتار شدن به جـادو، گالیـه  -3

:بودطلبیآسایشوضع موجود و راضی نبودن به تقدیر الهی و 
م استـــرستکه آواره و بدنشان 

که از روز شادیش، بهره کم است
سارــمی و جام و بویا گل و میگ

است بخشش ورا کردگارنکــرده

:معناي الیه دوم در خان چهارم

شود کـه بـراي رسـیدن بـه     از این خان، این نتیجه حاصل می
کمال، باید به قضاي الهی راضی بود و فریب جهان پر رنـگ و  

.ري آن را نخورد و به خدا پناه بردهاي ظاهنیرنگ و زیبایی

:معناي الیه اول در خان پنجم
در این خان، رستم پس از عبور از تـاریکی، بـه سـرزمینی    

کند و خود، اسب را در دشت رها می. رسدسرسبز و روشن می
، چوب زدهآسیبفهمد رخش به دشت دشتبان که می. خوابدمی

ا در دشـت رهـا   زنـد کـه چـرا اسـبت ر    به پاي رستم خفته می
دشتبان به نـزد اوالد  . کندهاي دشتبان را میرستم گوش. کردي

کند آید و رستم او را دستگیر میرود و او به جنگ رستم میمی
دهد که کند و به او قول میو به عنوان راهنما، از او استفاده می

اگر حقیقت را بگوید و راه درست را به او نشان دهد، او را به 
.مازندران برساندپادشاهی 

:ابیات و واژگان گفتمان مدار
عنان رخش را داد و بنهاد روي

نه جويسیاهینه افراز دید از 
یدـرسروشناییو زآنجا سوي 

زمین پرنیان دید یکسر ز خوید
)95-97: 1375مول، (

گذشـتن رسـتم از سـرزمین تیرگـی و     : تلمـیح : صنایع ادبـی 
آورد که در ین را به یاد میرسیدنش به روشنایی، داستان ذوالقرن

رفـت  هـا  جستجوي چشمه آب زندگانی، بـه سـرزمین تیرگـی   
).1381:409کزازي، (

ودـهمه بر برش جامه چون آب ب
بودخوابو آســـایشنیازش به 

تابـــبگـــسترد هــردو بر آفــ
تابـآمد شآسایشو به خواببه 

تنـ، بیــدار شد پیلـخوابچو از 
فت کاي اهــرمنبدو دشتــوان گ

)95-97: 1375مول، (
کنایـه از  : ابیـات بـاال  شـده مشـخص صنایع ادبی در واژگـان  

پرداختن به نیازهاي جسمی و غفلت
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از برشیانـــــــببر ببرون کرد 
به خوي غرقه گشته سر و مغفرش

)همان(
ــی ــه   : صــنایع ادب ــی ب ــق خــاطر آدم ــاد تعل ــان، نم ــر بی بب

درآمـدن بـه هیئـت دیگـران از     است؛ بنـابراین،  ناپذیريآسیب
اسـت  ور اشتیاق انسان به رستن از جبرهاي درونی خویش مایه

).1369:433سرامی،(
رجست و یافه نگفتــمرا دید ب

بخفتهمان جاو دو گوشم بکند 
)95-97: 1375مول، (

بخفت کنایه از پرداختن به نیازهاي جسـمی و  : صنایع ادبی
است یرگی و زورمندي بریدن گوش، نمادي از چ. غفلت است

).1381:413کزازي،(
نام تو چیستـفت اوالد، ـبدو گ

چه مردي و شاه و پناه تو کیست
نام من ابرت رستم که ـچنین گف

ــه رزم گــبرـاگر ابر پوشــد گ
)95-97: 1375مول، (

تلمیح به آیینی پهلوانی؛ رستم در پاسـخ اوالد  : صنایع ادبی
ر و آیینـی بنیـادین را در مـنش و    ، هنجاپرسدمیکه نام وي را 

دارد و از گفتن نام خویش به همـاورد  فرهنگ پهلوانی پاس می
. نامـد پرهیزد و با پاسخی ریشخند آمیز، خویشتن را ابر مـی می

از دید پیشـینیان،  . پوشیدن نام، ریشه در باور شناسی کهن دارد
ن اگر بیگانه یا هماورد، بر نام کسی آگاهی یابد، راهـی بـه درو  

:1381کـزازي، (وي خواهد برد و بر او چیرگی خواهد جست 
416-415.(

سخنگوییراستبدو گفت اگر 
ژي نه سر یابم از تو نه بنــــز ک

)95-97: 1375مول، (
کـارکرد و  . اوالد نماد راهدان و راهنمون است: صنایع ادبی

توان با نقش و کارکرد پیـر در  نقش اوالد را در هفت خان، می
-هاي درویشی، پیر، روشندر همه زنجیره. هاي راز سنجیدآیین

است و دیگران شکستهدرهمدلی است که دیو درون خویش را 

نماید تا دیوان درونشان را در هم گیرد و راه میرا نیز دست می
).448-1381:449کزازي،(بشکنند 

آن زمان رستم جنگجويبخفت
ید تابنده بنماد رويــچو خورش

)95-97: 1375مول، (
بخفت کنایه از پرداختن به نیازهاي جسـمی و  : صنایع ادبی

تواند کنایه از این باشد که اگر رستم نباشد همچنین می. غفلت
.شوندو غافل باشد، نیروهاي اهریمنی در جهان، پدیدار می

نرم پايز گوش با ــوزآن روي ب
به فرسنگ سیصد کشیده به جاي

)همان(
تواند بن ، مینرم پایانسرزمین : میحصنعت تل: صنایع ادبی

اي افسانه شناختی باشد که از داستان ذوالقـرنین بـه هفـت    مایه
همانندي و پیوند دیگر در میانه این . خان رستم راه جسته است

ــان اســت از ســرزمین   تیرگــی دو چهــره نمــادین، گذشــتن آن
).1381:422کزازي،(

یـه دوم در  تحلیل معناي الیه اول و دسـتیابی بـه معنـاي ال   
:خان پنجم

است کـه  در ابتداي این خان، رستم در مکان تاریکی بوده-1
:رسانندواژگان و اصطالحات زیر، ما را به این حقیقت می

ستاره نه پیدا، نه خورشـید و  -سیاه-روي زنگی-شب تیره
سیاهی-تو خورشید گفتی به بند اندر است-ماه

بود که اوالد را در و سپس آمدن به سمت روشنایی که محلی
:آنجا یافت

دــوز آنجا سوي روشنایی رسی
زمین پرنیان دید یکسر ز خوید

در این بیت نیز، خواب و غفلت رستم باعث درگیـري او  -2
.استبا دشتبان شده

استیادکردهدر این خان نیز رستم از خداوند -3
روي یزدان پیروزگرــــــــبه نی

و هنربه بخت و به شمشیر و تیر 
یافتن اوالد به عنوان راهنما در این خـان رخ داده اسـت؛   -4

.آگاه نباید رفتراه شناسیعنی راه نشناخته را بی 
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:معناي الیه دوم در خان پنجم
شـود ایـن اسـت کـه     اي که از این خان حاصـل مـی  نتیجه

که بردفرومیپرداختن به نیازهاي جسمی، انسان را در تاریکی 
ها دسـت پیـدا   توان به روشناییی آگاه، میفقط با کمک همراه

.کرد
:معناي الیه اول در خان ششم

-رود و او را میدر این خان، رستم به جنگ ارژنگ دیو می

رود و کـاووس، پناهگـاه دیـو    سپس به نزد کاووس مـی . کشد
خواهد جگر دیو سـپید را  گوید و از رستم میسپید را به او می

.یش بیاوردبراي معالجه کوري چشمش، برا
:مدارابیات گفتمان

یکی مغفري خسروي بر سرش
در برشیانــــببر بخوي آلود 

)97: 1375مول، (
ــی ــه   : صــنایع ادب ــی ب ــق خــاطر آدم ــاد تعل ــان، نم ــر بی بب

است؛ درآمدن به هیئت دیگران از اشتیاق انسـان  ناپذیريآسیب
. ور اســتبــه رســتن از جبرهــاي درونــی خــویش مایــه     

)1369:433سرامی،(
ساالر بنهاد رويارژنگبه 

جويـچو آمد بر لشکر نام
)97: 1375مول، (

اي باشد که رهـرو  تواند نماد آستانهارژنگ می: صنایع ادبی
ارژنگ، دستیار دیو سپید و . رهدبا گذشتن از آن، از خویش می

و هـا تـالش ارژنـگ نمـاد واپسـین    . نزدیکترین دیو به اوسـت 
شاید بیهوده نیست . براي ماندگاريتواند بود هاي من میستیزه

که این دیو، ارژنگ نام گرفته است؛ ارژنگ یعنی دفتري آکنـده  
گیتی، مانند نامه ارژنگ است که . هارنگها و از نگارها و نقش

تواند این نامه تنها کسی می. از آغاز تا انجام، نقش و رنگ است
گ رسته اي در افگند که از نیرنگ رنرا در گوشه) ارژنگ(رنگ 
.)1381:450کزازي، (باشد 

هفت کوهگذر بایدت کرد از 
زدیوان به هر جاي بینی گروه
)97: 1375مول، (

هفت، عددي شاخص بـوده کـه در مـواردي،    : صنایع ادبی
).1381:115ندوشن، (رساند درجه کمال را می

تحلیل معناي الیه اول و دستیابی به معناي الیه دوم در خـان  
:ششم

شود کـه بـه   خان، نشانی از خواب رستم دیده نمیدر این-1
هـا باشـد زیـرا در    بندي خـان رسد به دلیل شیوه تقسیمنظر می

. شـود خوابد و بیـدار مـی  بینیم که رستم میانتهاي خان پنج می
-بنابراین، از این خان، هنوز رستم غفلت دارد ولی کمتر از خان

.هاي قبل
توانی دیو تو باشد میکاووس به رستم گفت اگر خدا یار -2

:سپید را نابود کنی
زدان پاكــمگر یار باشدت ی

سر جادوان اندر آري به خاك
-خود رستم نیز یاري خدا را براي پیروزي در این جنگ مـی 

طلبد
وگر یار باشد خداوند هور

ک زورـدهد مر مرا اختر نی
داند که با می) خیرگی(اش کاووس، تیرگی را باعث کوري-3

:توان رسیدزیر به این نتیجه میواژگان
تیرگی-تیره-سیه

:معناي الیه دوم در خان ششم
شود این است کـه اگـر   اي که از این خان حاصل مینتیجه

هـا و  توان غفلتیاري خدا و راهنمایی همراهی آگاه باشد، می
سرعت بیشتري به سوي بارسیدگی به جسم را کنار گذاشت و

.رفتکمال پیش
:یه اول در خان هفتممعناي ال

گـذرد تـا بـه غـار و     در خان هفتم، رستم از هفت کوه می
مانـد و  او به سفارش اوالد، بیدار می. رسدپناهگاه دیو سپید می

حملـه  هاآنکند تا در هنگام ظهر که دیوان خوابند، به صبر می
شـود و جگـر او را   جنگ با دیو سپید، رستم پیروز میدر. کند

برد و کاووس با چکاندن خون جگر دیـو در  یبه نزد کاووس م
.شودچشمش، بینا می

:مدارابیات و واژگان گفتمان
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هفت کوهاندر آمد بدان چو رخش
دان نره دیوان گشته گروهـــــــب

)98-99: 1375مول، (
به اعتقاد کزازي، هفت کوه که باید رستم از آن : صنایع ادبی

انـد نمـادي از هفـت    تو، مـی سـپیدرود بگذرد تا به جنگ دیـو  
در . اسـت گذشـته هاآناي باشد که رستم پیروزمندانه از مرحله

را اگر هفتگانـه  هاآسمان. ها، کوه نماد آسمان استاین داستان
:1381کـزازي،  (داشـت  بشماریم، هفت کوه نمـادین خـواهیم   

از طرفی، ندوشن معتقد است که هفت، عددي شاخص ). 430
:1381ندوشـن،  (رساند کمال را میبوده که در مواردي، درجه 

115.(
اوالد چــــــون آفتاببدو گفت

خوابشود گرم، دیو اندر آید به
)98-99: 1375مول، (

خواب کنایه از غفلـت اسـت و پـرداختن بـه     : صنایع ادبی
نیازهاي جسمی

هاي ایرانی، کـه  خوابیدن دیو در روز، تلمیح دارد به افسانه
هـاي گـوهرین و سرشـتین دیـوان آن     ، یکی از ویژگیهاآندر 

است که رفتار و کردارشان همواره وارونه است و ناساز بـا آن  
اي ، چهـره یدسـپ یـو دهمچنین، بر خالف افراد عادي، . مردمان

ــین ). 1381:430کــزازي، (دارد ســیاه و موهــاي ســپید  همچن
تواند نمادي از این حقیقت باشـد کـه   خوابیدن دیو در روز، می

-رود و در تـاریکی یقت باشد، نفس به خواب میوقتی نور حق

. آوردهاست که سر بر می
دیو سپیدو زان جایگه پیش 

م و امیدــبیامد دلی پر ز بی
)98-99: 1375مول، (

هـا یـا   مفسران مختلف، دیو را نماد پدیده: دیو: صنایع ادبی
:اند از آن جملهچیزهاي مختلفی دانسته

وسـی، واژه دیـو بـه    دفرشـاهنامه محجوب معتقد است در 
منشـاء شـر و تبـاهی    معمـوالً معنی موجودي ماوراء طبیعی که 

به عقیـده خـود   ). 1371:286محجوب، (کاررفته استبهاست 
بنابراین، فردوسـی بـه   ... دیو را مردم بد شناستو مر: فردوسی

گـواه  . انـد کند که دیوان نیـز از آدمیـان بـوده   صراحت بیان می
کتابی است به نام تاریخ خاندان مرعشی راستی سخن فردوسی، 

بر هانامو در آن، به این شدهنوشتهمازندران که درعصرصفوي 
هنـوز هـم در   ... دیـو و الـدین جمـال ، یـو الونـد د : خـوریم می

-کتاب. ، از معروفان آن دیارنددیو ساالرمازندران افراد خاندان 

لقـب  هاي بسیار دیگري نیز هست که در آن، مردم مازندران با
اند مانند عالم آراي شاه اسماعیل و احیاءالملوك در دیو یاد شده

ندوشن نیز معتقد است که دیـوان،  ). 287:همان(سیستان تاریخ 
فرامـرزي  ). 1381:115ندوشـن،  (انـد  هاي وحشـی نماد انسان

هاسـت  و زشـتی هـا بـدي دیو نمـاد و تجسـم   کهمعتقد است
نین، در اساطیر ایران، ؛ همچ)1386:59، يگرد فرامرزسلطانی (

بـه لفـظ دیـو    انـد گرفتـه پـیش کسانی را نیز که راه شیطانی در 
این دیـوان،  احتماالًصفا گفته است که اهللاذبیحدکتر . اندخوانده

ها به ایـران، در  بومیان اصلی ایران بودند که هنگام ورود آریایی
هـا، آسـیب فـراوان   انـد و بـه آریـایی   برابر آنان پایداري کـرده 

حبیبیان نیز بر این باور است که آریاییان ). 66:همان(اند رسانده
هاي سواحل مازندران را به دلیل اینکه مهاجر، مردم بومی کناره

کردند به صورت کاله استفاده میدارشاخاز کاسه سر حیوانات 
سـاختند، دیـو   و پوست جانوران را جامه و پوشاك خـود مـی  

در مثنـوي ربـاب نامـه    ). 1385:223حبیبیـان، (اند اطالق کرده
سلطان ولد، او دیوان سیاه را دشمنان خارجی وجود انسان بـه  

او است و دیوان سـفید را دشـمنان داخلـی وجـود     شمار آورده
مسکوب معتقد اسـت کـه   ). 1386:67سلطانی گردفرامرزي، (

مـا  توان تجسم حیوانی کـه در  گرگ، شیر یا اژدها و دیو را می
رکش طبیعی و غریزه یا نفس اماره در حماسه ، نیروهاي سخفته

، جـان شـکار  توان پنداشت کـه جـانوران   همچنین، می. دانست
ــز     ــتی و ج ــرگ و نیس ــرس، م ــاریکی، ت ــنت ــاای ــتند ه هس

دیـو  رسـتم و  نبردیرتفسنیز در هانقال). 1374:39مسکوب،(
گویند تـا بیـدار   دانند و می، دیو را کنایه از نفس اماره میسفید

).44:همان(بدهد د نباید امانش شد، مر
دیده بمالید و مژگان بشستچو 

در آن چاه تاریک، لختی بجست
)98-99: 1375مول، (
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دیده مالیدن و مژگان شستن کنایـه از غبـار از   : صنایع ادبی
بین زدودنچشم دل و چشم حقیقت

به رنگ شبه روي و چون شیر موي
ان پر ز پهنا و باالي اويـــــــجه

)همان(
تلمیح به این باور که کارهاي دیوان بر عکـس  : صنایع ادبی

اي سـیاه و  است؛ دیوسپید نیز بر خـالف افـراد عـادي، چهـره    
)1381:430کزازي، (دارد موهاي سپید 

به چشمش چو اندر کشیدند خون
رونـباشیدهدشد آن تیرگی از دو 

)98-99: 1375مول، (

کنایه اسـت از بینـا   بیرون شدن تیرگی از دیده : صنایع ادبی
سرامی معتقد اسـت کـه   . شدن چشم دل و دیدن حقیقت است

اسـت کـه   یباور داسـتان درمان کوري با خون دیو، گویاي این 
).1369:434سرامی،(ستیز با اهریمنان، آشتی با اهوراییان است 

حبیبیان معتقد است که تباهی و سیاه دلـی دیـو سـپید، مایـه     
نی که دیدن هیچ چیز خوب و هـیچ  گردد؛ یعکوري ایرانیان می

نوع امید و آرزویی جز اندیشه بـد نیسـتی و نـابودي برایشـان     
میسر نیسـت و از رهگـذر همـین اندیشـه اسـت کـه دیـدگان        

، یعنی جز با نابودي و مرگ او، جگر دیونابینایشان جز به خون 
طرفـی، بنـا بـر اعتقـاد     از. گـردد بینا و پر فروغ و پرامیـد نمـی  

سـفید داراي روشـنایی اسـت؛ بنـابراین،     جگر دیودائوگرایان،
چکاندن خـون آن در چشـمان کـاووس و همراهـانش، سـبب      

:1385حبیبیـان، (شود بازگردانیدن بینایی از دست رفته آنان می
224.(

با رود و میهفتهیک گونهاینبر 
اووس کیــهمی رامش آراست ک

)98-99: 1375مول، (

بـوده کـه در مـواردي،    هفت، عددي شاخص: صنایع ادبی
).1381:115ندوشن، (رساند درجه کمال را می

تحلیل معناي الیه اول و دستیابی به معناي الیه دوم در خـان  
:هفتم

هاي قبل، در این خان، رستم بیدار است و بر خالف خان-1
.دشمنان او خوابند

اســاطیري، دینـی، حماســی یــا  (در آداب و مناسـک تشــرف  
هاي مرگ تواند یکی از نشانهاب یا بیهوشی میخو...) عرفانی و

اي واالتـر، فنـاي جسـم و جـان     سالک و باز زادن او در مرتبـه 
.ناآگاه و بقاي جان و تن آگاه، باشد

.خواهدرستم قبل از نبرد، از خدا یاري می-2
بدان گه تو پیـــروزگردي مگر

ـدت پیروزگــرــاگر یـار باشـ
میاـبرآهیخت جنگی نهنگ از ن

بغرید چون رعد و برگفت نام
مرشد و راهنماي آگاه براي رسیدن انسان به کمال، نقـش  -3

.مهمی دارد
دشمن است؛ ترینبزرگدیو سپید، کنایه از نفس انسان که -4

نامند زیرا ظاهر نفس، زیباسـت؛ بـا از پـاي    میدیو سفیداو را 
ـ  -یدرآمدن دیو سپید و مرگ من، دیدگان تیره و خیره بینایی م

بدین سان زندان تنگ و تاریک حس که من در آن پرورده . یابد
و رهـرو، راه بـه فراسـو    ریزدیفروماست، با فروپاشی من شده
)1381:451کزازي، (ببیند تواند ها را میتواند برد و نهانمی
-فقط کشتن نفس است که چشمان کور انسان را حقیقـت -5

.سازدبین و بینا می
سیاهی است که این حقیقـت، از کـاربرد   این دیو، سراسر -6

-تیرگـی : آیـد واژگان زیر در وصف دیو سپید، بـه دسـت مـی   
تن تیره-چوکوهی سیاه-تاریکی-تاریک

غار دیو . رستم به کردار تابنده شید به سوي دشمن شتافت
رود کـه از سـیاهی   رستم به درون دوزخ می. چون دوزخ است

از تریرهتاست شبه رنگ و در آنجا دیوي . بسیار، نادیدنی است
خود غار، کوه ظلمت است که غار تیره را در ظلمت خود فرو 

آیـد، شـب و ابـر و    دیو سفید وقتی به جنگ کاووس مـی . برده
سیاهی، دریاي تار و پنهان شدن روشنایی، دود و قیـر، تیرگـی   

کاووس و دو بهره از سپاهیان . هاستچشمجهان و خیره شدن 
که دیگر نه خورشید چنانآنشوند؛ ق میکور و در تاریکی غر

. دیوان دژخـیم، آفتـاب نیسـت   یندر سرزم. بینند روشن نه ماه
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، به خالف نـامش،  دیو سفید. جایگاه آنان، کشور تاریکی است
جـاي ایـن سـیاهی، در    . به جز موي سر، یک پارچه سیاه است

رستم در جنگ بـا  بدین گونه. غار سیاه سرزمینی تاریک است
رستم. زندبه تاریکی سه چندان میخود ران عجیب، این دشم

با کشتن دیو سفید و بیـرون آمـدن از غـار نـه فقـط پادشـاه و       
سـپاهیان را از کــوري نجـات داد، بلکــه خـود نیــز بـه عنــوان     

و پشت و پناه ایران در تولدي تـازه بـه   بخشتاجپهلوانجهان
.جهان روشنایی بازگشت

د، بردبـاري، مشـاوره بـا    لزوم حفظ قول و وفاي بـه عهـ  -7
هاي اخالقی است که از این خـان بـه دسـت    دانایان نیز از پیام

.آیدمی

:معناي الیه دوم در خان هفتم
شود این است که بـراي  اي که از این خان حاصل مینتیجه

هاي جسم و روح و بینایی چشم دل، باید بـا  رهایی از تاریکی
دشمن اسـت، شکسـت   ترینبزرگنفس مبارزه کرد و او را که 

بـراي شکسـت او، بایـد    . رسـید )کمال(هفتم داد تا به آسمان 
غفلت را کنار گذاشت به طوري که در ایـن خـان بـر خـالف     

براي . هاي قبل، رستم بیدار است و دشمن او خواب استخان
رسیدن به کمال، باید آگاه بـود، همراهـی راهـدان داشـت و از     

.خدا مدد خواست

گیرينتیجه
از بررسی معناي الیه اول و صورت هفت خان رسـتم  پس 

به این نتیجه رسید که هفت توانمیو تجزیه و تحلیل زبانی آن 
دهـد و جبهـه   خان رستم، مراحل رسیدن به کمال را نشان مـی 

بـراي  . نبرد سیاهی در برابر سپیدي و خوبی در برابر بدي است
خطـر را  رسیدن به کمال، باید از آسایش دست کشـید؛ راه پـر   

بـر همـین اسـاس،    . هاي این راه مبارزه کردبرگزید و با سختی
وقتی زال، دو راه که یکی کوتاه و پر خطر و دیگري طوالنی و 

کنـد، او راه پـر خطـر را    خطر است را به رستم پیشنهاد مـی بی
رسـد امـا   مـی پهلـوانی جهـان کند و در انتها نیز بـه  انتخاب می

و گرفتار شـد و بینـایی چشـمان    خطر را پیمود کاووس، راه بی
براي رسیدن به هدف و کمال، باید مرد . خویش را از دست داد

در این راه، باید از پـرداختن بـه نیازهـاي جسـمی     . خطر بود
ــار   دوري کــرد و خــور و خــواب و آســایش و شــهوت را کن

هاآنگذاشت تا به مقصد رسید؛ همچنین حیواناتی که رستم با 
نمادي از رفتارهاي زشت حیوانی در انسان تواندمبارزه کرد می

تـر از  باشد؛ باید آگاه بود و همراهی بینا و آگاه داشـت و مهـم  
-همه، باید از خدا مدد خواست و در این صورت است که می

باشند گذشـت و بـا   توان از هفت کوه که نماد هفت آسمان می
باشد جنگید و با کشـتن  دشمن خویش که نفس میترینبزرگ

.رسیدپهلوانیجهانبینایی را به چشم دل برگرداند و به او، 
در قالب حماسه ایرانی، آنچه در نهایت مطرح است، صـرف  
پادشاهی نیست، بلکه فري است که همـراه پادشـاهی اسـت و    

از ایـن  . شـود فري است که از درخشـش پهلـوانی ناشـی مـی    
گذشته، این درخشش نه تنها پهلوانی است، بلکه شـاعرانه نیـز   

شـود  فردوسی ساطع میشاهنامههست و همین فر است که از 
و همین فر است، که موجب یک عمر پیـروزي و هنرنمـایی و   

.استجادو شکنی رستم شده
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