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 شاهنامه با پرنده کوه راز رمان یمتنشیب و یفرامتن روابط لیتحل
 

 فاطمه زمانی

 سمناندانشگاه 

 
 چکیده

 و شاعران توجه مورد همواره شاهنامه یااسطوره ینمادها و هاتیشخص ه،یمادرون
 و ینیبازآفر به زین نوجوان و کودک اتیادب مؤلفان. است بوده معاصر سندگانینو

 ازر یفانتز رمان در نیآر آرمان. اندداشته یانیشا توجه شاهنامه یهاداستان یسیبازنو
 وهگر یبرا رستم یزندگ حوادث بر هیتک با را شاهنامه یحماس یهابخش پرنده، کوه
 ژرار تیترامتنی هینظر هیبرپا جستار، نیا. است کرده ینیبازآفر نوجوان و کودک یسن

 حاصل جهینت. است کرده یبررس شاهنامه با را رمان نیا یمتنشیب و یفرامتن روابط ژنت،
 ،اهنامهش یهاهیمادرونبر  دیتأک و دییتأ با سندهینو که دهدیم نشان ل،یتحل نیا از شده
 روابط نیهمچن. کندیم نهینهاد نوجوانان ریضم و ذهن در را هاآن حفظ و اءیاح لزوم

 ،یپردازتیشخص رنگ،یپ در رییتغ جادیا با نیآر که است نیا از یحاک اثر نیا یمتنشیب
 گام رمان به حماسه و اسطوره لیتبد یراستا در رهیغ و شاهنامه لحن مکان، و زمان

 .است برداشته

  .رندهپ کوه راز رمان ت،یمتن شیب ت،یفرامتن کودکان، اتیادب ،شاهنامه های کلیدی:واژه
 

 مقدمه. 1
های اجتماعی و سیاسی عصر خویش نویسندگان و شعرای هر دوره متناسب با زیرساخت

به اشکال مختلف استفاده  شاهنامهای اسطورهها و مفاهیم ها، شخصیتمایهاز مضامین، درون
توجه نویسندگان این  کانون شاهنامههای اند. با رشد ادبیات کودک در ایران، داستانکرده

های انهایی از داست، بازآفرینی و برگزیدهحوزه قرار گرفت؛ طی چند دهه در قالب بازنویسی
های شاهنامه، از ی داستانبرگزیدهتوان به کتاب است. برای نمونه میارائه شده شاهنامه

از کیکاوس تا ( از احسان یار شاطر؛ 1353) آغاز تا پیروزی کیکاووس بر شاه مازندران
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های داستان( از محمود کیانوش؛ 1354)آفتاب  و  سیاهی، شبگیربا عناوین فرعی  کیخسرو
( مهرداد 1354) بستورهکردی؛ ( از رضا فرزانه د1354) شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

( از محمود مشرف 1356) کاوه آهنگر( و 1355) خوانهفت(، 1354) زال و رودابهبهار؛ 
ی ( این آثار غالباً به شیوه109-99: 1371نسب، آزاد تهرانی و غیره یاد کرد. )رک. هاشمی

گ، پیرن مایه،گیری در درونو تغییر و دگرگونی قابل مالحظه و چشم بازنویسی است
است. اما در رخ نداده شاهنامههای مان و مکان و فضا و حوادث داستانپردازی، زشخصیت

-داستان نداسازی توانستههای فانتزیگیری از شیوههای متأخر نویسندگان کودک با بهرهدهه

وان تهای تخیلی بازآفرینی کنند. از جمله میکوتاه یا رمان را به شکل داستان شاهنامههای 
( 1375)سیمرغ و آدمیزاد ( از جمشید خانیان، داستان 1382) قلب زیبای بابوربه رمان 

پارسیان ( محمدرضا یوسفی و رمان سه جلدی 1381) آرزوی پیرانآتوسا صالحی، داستان 
  کرد.( آرمان آرین اشاره 1384)و من 

پارسیان  یهگانرمان سهاز بین نویسندگان یاد شده، شاید بتوان گفت که آرمان آرین، در 
در طی  شاهنامهخالق از  یبازآفرین(، موفق به نگارش بزرگترین 1384-1382) و من

است نشان  انتزیهای متاخر شده است. این رمان سه جلدی که در قالب رمانی فدهه
ای، های اسطورهتوانند از ظرفیتدهد تا چه اندازه نویسندگان کودک و نوجوان میمی

در خلق فضاهای جدید هنری متناسب با امکانات شناختی  شاهنامهحماسی و تاریخی 
 مستقیم آنان را با فرهنگ و هویت ایرانیای غیرکودکان و نوجوانان بهره ببرند و به شیوه

بازآفرینی داستان ضحاک ماردوش  کاخ اژدهاند. جلد اول این کتاب با عنوان آشنا ساز
در قالب رمانی جذاب به بازآفرینی بخش حماسی  راز کوه پرندهاست، جلد دوم با عنوان 

خوان رستم و ماجراهای زندگی او روی آورده است و در جلد با تکیه بر هفت شاهنامه
خل و د ی زندگی کوروش کبیر است.کنندهبیان رسدرستاخیز فرا میسوم کتاب با عنوان 

هایی که از و همچنین، تفاسیر و برداشت شاهنامه هایی نویسنده در روایتتصرف
و همچنین تغییر در « فرامتنی»د، امکان تحلیل هدهای آن ارائه میمایهها و درونداستان

  هشاهنامآنها را با « متنیبیش»پردازی، زمان و مکان، امکان تحلیل پیرنگ، شخصیت
 راز کوه پرندهکند. از آنجا که جلد دوم این اثر یعنی براساس نظریه ژنت فراهم می

ماسی ح را بازآفرینی کرده است و شامل تمام بخش شاهنامهی بیشتری از روایات گستره
شود و نیز به دلیل محدویت حجم مقاالت، در تحقیق حاضر به تحلیل و می شاهنامه

 ایم.اکتفا کرده شاهنامهمتنی این رمان با رسی روابط فرامتنی و بیشبر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 پیشینه تحقیق. 2
ردوسی  ف شاهنامهی تأثیرپذیری شاعران و نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان از در زمینه

نوشته شده است. هاشمی نسب در فصلی از کتاب خود  تعداد معدودی کتاب و رساله
های انجام شده از ( به معرفی بازنویسی1371) رسمی ایرانکودکان و ادبیات کتاب 
تری ی دکاست. مریم جاللی نیز در رسالهتا اوایل دهه هفتاد پرداخته  شاهنامههای داستان

به گردآوری  1385شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان از مشروطه تا سال خود با عنوان 
و  برای کودکان شاهنامهو تحلیل و بررسی آثاری که در یکصد سال اخیر با توجه به 

های فانتزی و شیوه»ای با عنوان است. وی همچنین در مقالهپرداخته ،نوجوانان منتشر شده
با ژانر  شاهنامه( به بررسی روابط سرمتنی 1388« )در ادبیات کودکان شاهنامهسازی انتزف

. جاللی در این مقاله شگردهای ستازی در ادبیات کودکان و نوجوانان نظر داشتهفانت
 ستابررسی کرده شاهنامهسازی را در پانزده داستان کودک و نوجوان برگرفته از فانتزی

ی اجمال یاست. از یک طرف، شیوهپارسیان و من  یگانههسکه یکی از آن آثار رمان 
و از طرف دیگر،  پارسیان یگانهرمان سهسازی در زیایشان در معرفی شگردهای فانت

ت تا در را بر آن داش، نگارنده شاهنامهمتنی این اثر با نپرداختن به روابط فرامتنی و بیش
تنی مترامتنیت ژرار ژنت به تحلیل روابط فرامتنی و بیش یای مستقل براساس نظریهمقاله

 ( بپردازد. راز کوه پرنده)رمان  پارسیان و من یدومین جلد از سه گانه
 

 ترامتنیت ژنت ینظریه. 3
 ی یکتری به بررسی رابطهیافتهبه صورت نظام 1ژرار ژنت، با وضع اصطالح ترامتنیت

ک متن ی روابط یی کلیههای دیگر پرداخت. نزد ژنت، ترامتنیت دربرگیرندهمتن با متن
ساختارگرایی باز و حتی پساساختارگرایی مطالعات ژنت قلمرو »های دیگر است. با متن

 2نیمتدهد تا روابط میانگیرد و همین امر به او اجازه میشناختی را در بر میو نیز نشانه
( وی در سه اثر خود 85: 1386مطلق، )نامور« کند.را با تمام متغیرات آن مطالعه و بررسی 

یت ، به طور مستقیم به ترامتنسرمتنیتای بر مقدمه ها،آستانه، الواح بازنوشتییعنی: 
، 3. بینامتنیـت1شـود: وع تقسیـم میـج نـه پنـود بـت خـت ژنـت. ترامتنیـپرداخته اس

                                                            
1 transtextuality 
2 Intertextual 
3 Intertextuality 
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 یرابطهرا  . ژنـت بینامتنیـت4متنیت. بیـش5، 3. سرمتنیـت4، 2. فرامتنیت3، 1پیرامتنیت .2
)رک.  دانسته دیگر اثریدر  اثر یک واقعی و یا حضور متن چند یا دو میان حضوریهم

genette, 1992: 81-82 است:  دسته تقسیم کرده ( و آن را به سه146: 1380آلن، ؛
ه و هایی وابستها، عبارات و متنواژهصریح و ضمنی. پیرامتنیت نیز شامل صریح، غیر

 .اندغیرمستقیم احاطه کرده یا صورت مستقیمبه پیرامونی هستند که متن اصلی و مرکزی را
 گیرد که یک متنزمانی شکل می از دیدگاه ژنت فرامتنیت (90-89: 1386)نامور مطلق، 

به تأویل و تفسیر متنی دیگر بپردازد. متن دوم که شامل تفسیر، تأیید یا انکار و رد متن 
: 1386مطلق،  ؛ نامور genette, 1992: 82 .کر)شود. اول است، فرامتن محسوب می

سرمتنیت را روابط طولی یک اثر با ژانر و گفتمانی که بدان تعلق همچنین وی  (92-93
ا اماند، های بسیاری شدهداند. هرچند با گذر زمان، انواع ادبی دستخوش دگرگونیدارد، می

 ؛-genette, 1992: 82  84رک.) ارتباط میان یک اثر و یک نوع همیشه قابل تصور است.

داند از نوع غیر تفسیری که موجب پیوند متن ای میمتنیت  را رابطهژنت بیش (94: همان
متن حاصل تغییر و دگرگونی یششود؛ بمی 6متن(با متن الف )پیش 5متن(ب )بیش

؛ نامور 143: 1394ژوو، رک. ) .ی آن استیافتهمتن یا تقلید از آن و صورت تکاملپیش
 ( 95-94: 1386مطلق، 

 

 یبررس و بحث. 4
ای کوتاه از داستان، به تفصیل هر یک از روابط فرامتنی و خالصهدر ادامه پس از ذکر 

 شده است.مورد تحلیل و بررسی  شاهنامهمتنی آن با بیش
 

 داستان یخالصه. 4-1
شود. ماگوی جادوگر داستان با ماجرای عجیب زندگی پسری به نام سیاوش آغاز می

کند. جادوگر او را از همسفر میخرد و با خود اش میسیاوش را از پدر و مادر ناتنی
 یهفتاست. به گ رسند که شبیه پرندهگذرند تا به کوهی میهای زیادی میها و کوهبیابان

                                                            
1 Paratextuality 
2 Metatextuality 
3 Architextuality 
4 Hypertextuality 
5 Hypertext 
6 Hypotext 

 



 81                                  شاهنامهبا  راز کوه پرندهمتنی رمان تحلیل روابط فرامتنی و بیش

    

 

شود و داخل آن کتابی است که هر بار باز میجادوگر، دل این کوه هر بیست سال یک
ه یاوش را بس ،کند. جادوگرجهان دست پیدا میکس آن را به دست بیاورد به تمام دانش

فرستد تا کتاب را برای او بیاورد. با ورود سیاوش به غار، کتاب با صدایی درون غار می
خواهد که او را به دست جادوگر نسپارد؛ صدای گوشنواز کتاب زیبا و دلنشین از او می

کند و کتاب در ازای اعتمادی که سیاوش سیاوش را از بردن آن برای جادوگر منصرف می
 -ایدهد و در دنیای اسطورههای زمان عبور می، وی را به سرعت از الیهته استداش به آن

یعنی رستم شود و از  شاهنامهآورد تا همسفر پهلوان نامی فرود می شاهنامهحماسی 
رای خوان بهمسفر رستم در هفتسیاوش ابتدا  تجارب او درس بگیرد. بدین ترتیب
بعد از بازگشت به ایران رستم با سردار جوان شود. نجات کاووس از چنگ دیو سفید می

فهمد که فرزند خودش جنگد که تا لحظه مرگ سهراب نمیتورانی به نام سهراب می
ماند. سپس ثمر میاست و تالش سیاوش برای نجات سهراب و آوردن نوشدارو بی

ه منجر ک روند. در آنجا نبرد رستم و اسفندیارسیاوش به همراه زال و رستم به سیستان می
 شود. در پایان، رستم به نیرنگ شغادشود، از زبان سیاوش روایت میبه مرگ اسفندیار می

شود و سیاوش که در این ماجرا نیز همراه وی بوده است، قبل از اینکه در کابل کشته می
که در  کند و به غاریبه دست سربازان کابلی کشته شود به یاری سیمرغ نجات پیدا می

 گردد. ان وارد آن شده بود باز میآغاز داست
 
  یفرامتن روابط لیتحل. 4-2

ها آن یبه تأویل و تفسیر متنی دیگر بپردازد، رابطه بنا به تعریف ژنت هرگاه یک متن
فرامتنی خواهد بود. متن دوم که شامل تفسیر، تأیید یا انکار و رد متن اول است، فرامتن 

در این رمان،  (93-92: 1386نامور مطلق،  ؛ genette, 1992: 82.کر) .شودمحسوب می
رهنگی های اجتماعی، فمایهای ایدئولوژیک به تأیید و تفسیر برخی از درونآرین به شیوه

ادبیات  معتقد است،است. باب دیکسن برای نسل نوجوان گرایش داشته شاهنامهو سیاسی 
و  ی انتظامهای ویژهشکل ای ژرف ایدئولوژیک بوده و عملکرد آن انتقالکودک به گونه

هایی را توصیه دیکسن خواندن کتاب (71: 1387استیونز، ک. ر) .معنای اجتماعی است
ایی هباشند و یا خوانندگان را توانا سازند تا با شخصیت« از نظر اخالقی بهتر»کند که می

 .ن(کنند، همانندسازی کنند )هماکه با اعمال سیاسی یا اجتماعی ناپسند مبارزه می
ترین ایدئولوژی این رمان نیز ترغیب  ضمنی و غیر مستقیم کودکان و نوجوانان به اصلی
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از  یکی شاهنامهها و هنجارهای اصیل ایرانی است که از دیدگاه نویسنده، فراگیری ارزش
 اهنامهششود. روابط فرامتنی این اثر با فرهنگی محسوب میی هترین منابع این پشتوانمهم

 توان بررسی کرد:را از دو بعد اجتماعی و سیاسی می
 یاجتماع نظام. 4-2-1

های دنیا با تمام گنج در آغاز داستان، ماگوی جادوگر در جستجوی کتابی است که از
خواهم خواهم... چیزی را میهای حقیر را نمیمن هیچ یک از این ثروت»تر است. ارزش

های جهان را در خود نهفته دارد و مرا ثروتمندترین ها و ثروتتمام دانشی هکه مجموع
در واقع، ماگوی  (39: 1384)آرین، « د!و نیرومندترین انسان همه تاریخ خواهد نمو

 (شاهنامهخواهند با نابود کردن کتاب سخنگو )جادوگر نماد دشمنان ایران است که می
ت تر اسهر گنجی با ارزش های راستین نیاکانشان که ازفرزندان این سرزمین را از ارزش

هویتی سقوط کنند. سیاوش در آغاز به دور سازند تا در پرتگاه غفلت و سرگردانی و بی
شود به درون غار برود. به این معنی دهد، حاضر میهایی که جادوگر به او میخاطر وعده

م و نفوذ کالدارد، اما تأثیر میها و باورهای اجتماعی برکه وی اولین گام برای طرد ارزش
و پاسداری از  ای است که سیاوش را به پذیرش( به اندازهشاهنامهگو )کتاب سخن

دارد. نویسنده با استفاده از سمبل کتاب ایرانی وامیی ها و هنجارهای جامعهارزش
دهد اگر کند، نشان میگو که با لحنی گیرا و جذاب سیاوش را مجذوب خود میسخن

ای گیرا و پر جاذبه آموزش داده فرهنگ و تمدن ایرانی به شیوهو دیگر مظاهر  شاهنامه
دارد. از همین روی، آرین با استفاده شود، ذهن کودکان و نوجوانان را به خود مشغول می

برد تا وی عمالً بازخورد و از تکنیک سفر به گذشته راوی/ سیاوش را به دوران کهن می
ایل و ترین فضبیند و درک کند. برخی از مهمی هر نوع رفتار را به چشم خویش بنتیجه

 عبارتند از: ،هاستای فرامتنی درصدد تأکید بر آنرذایل اخالقی که آرین به شیوه
 خرد الف.

اصوالً بخردی، یک »ترین مبانی اندیشگانی فردوسی است و خردورزی یکی از مهم
 (29: 1384)رستگار،  «.شودی فردی و جمعی یا یک ضرورت ملی تلقی میوظیفه

دادن ابیاتی به ستایش خرد، اهمیت خرد و خردورزی  فردوسی از همان آغاز، با اختصاص
 داند:دهد و آن را برترین داده ایزد میرا نشان می

 داد راه از به را خرد شیستا بداد زدیا هرچه از بهتر خرد
 (1 ، دفتر اول:1393)فردوسی،                                                             
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ی تداوم آرمان آرین با در نظر داشتن اهمیت خرد در اندیشه فردوسی که آن را الزمه
داند، قهرمان رمان را در آغاز سفرش به دوران کهن با حیات فردی و اجتماعی می

تواند می خردیبیاموزد، چگونه خشم و بیکند تا به او های کیکاوس رو به رو میخردیبی
ز بیند که کیکاوس اکشوری را به مرز نابودی بکشاند. در این داستان، راوی/ سیاوش می

گیرد کند و سپس لجوجانه تصمیم میسر عصبانّیت دستور کشتن پیک تورانی را صادر می
جای او موجب تحریک تورانیان برای حمله به عصبانیت نابه یهکند. نتیجبه آسمان پرواز 

او برای پرواز، باعث اسارت و نابینایی وی و یارانش به  یهاصرار لجوجان یهنتیج ایران  و
آموزی این داستان هنگامی آشکار شود. تأکید آرین بر مفهوم عبرتدست دیوان مازندران می

انی ایر یهشود که زال خردمند در گفتگو با سیاوش/ راوی )که در داستان نقش شاهزادمی
من به شما آموخته بودم که نباید در لحظات خشم، تصمیمی »گوید: میکند(، را بازی می

ینده، کند که پشیمانی آگرفت؛ چرا که دیو نیرومند عصبانیت ما را گرفتار مشکالتی می
نگ این جی هکرد و با خرد و حوصله، فتنسودی نخواهد داشت. پادشاه باید کمی تأمل می

حوصلگی، مردمان زیادی را اما او با خشم و بی نمود.سوز را در نطفه خاموش میخانمان
کند ی نوجوان درک می( بدین وسیله، خواننده27-26: 1384)آرین، « .به کشتن خواهد داد

تواند ویرانگر باشد و چنانکه اعمالی انجام دهد که از که تا چه اندازه خشم و عصبانیت می
 کند.می فرزانگی به دور باشد هم خود و هم دیگران را گرفتار

 عدل و دادب. 
و اساس زندگی  پایه بر آن تأکید دارد و شاهنامههای اخالقی که یکی دیگر از ارزش

 ی ایرانیاناست. در اندیشه« عدل و داد»، گیرداجتماعی بر مبنای این اصل مهم شکل می
 ی ازیک« داد»ی فردوسی، دادگستری همیشه یکی از شرایط پادشاه بود. در جهان اندیشه

عادت، در این اندیشه، دادگری شاه همراه با س»های سعادت و سالمت جامعه است. پایه
بدبختی و نگونساری است. از این رو، فردوسی یکی از  یخوشبختی و بیدادگری او مایه

: 1383)قربانپور، « داندهای یک فرمانروای مقتدر را احترام به داد و دادگری میویژگی
یسنده برای انتقال این مفهوم به مخاطب، جمشید و ضحاک را به (. در این رمان، نو74

 کند و از کاوه و فریدون به، معرفی میاندبودههایی از پادشاهانی که بیدادگر عنوان نمونه
ان روشنک برایم از داست»کند: عنوان قهرمانانی که با بیداد به مبارزه برخواستند، یاد می

نگ شاه و از ماجرای غرور جمشید شاه و ظلم کشف آتش و جشن سده در زمان هوش
اش دهاک ماردوش که به جای جمشید بر تخت نشست و ظلم سی سالهضحّاک یا اژی
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مغز دو جوان ایرانی به ی هکه در نظر مردم، هزار سال آمد و ماجرای خوراندن هر روز
ها را مارهای دوش سخن گفت. این که کاوه آهنگر و مردم قیام کردند و آفریدون آن

دهاک که هنوز در غار مانند بود و آژیرهبری کرد و انقالبی به پا شد که در جهان بی
  (35: 1384)آرین، « کشد...!دماوند کوه به بند و طلسم عذاب می

 دانیسپاس و قدر پ.
است، سپاس و بارها به آن اشاره شده  شاهنامهیکی دیگر از فضایل اخالقی که در 

شنود، یک هفته به چنانچه فرانک وقتی خبر پادشاهی پسرش را میددانی است؛ قدر
شود، روی به راز و نیاز به پردازد. سام چون از زنده بودن زال آگاه میعبادت خداوند می
یزد کند، اآب و علف نجات پیدا میآورد. هنگامی که رستم از بیابان بیدرگاه خداوند می

ن با توجه به جایگاه و نقش سپاس و ناسپاسی در کند. در این رمان، آریرا ستایش می
اش به نمایش های داستانیخصیتی آن را در عملکرد ش، نتیجهشاهنامهرخدادهای 

ی خود دربارهی هکند که چون از کردگذارد. نویسنده از سام به عنوان کسی یاد میمی
یز کند. خداوند نشد به درگاه خداوند پناه آورد و طلب بخشایش میفرزندش پشیمان می

نترس، من فرزندت را »گوید: شود و میگاه سیمرغ بر او ظاهر میپذیرد. آنی او را میتوبه
دهم تا این بار قدرش را بدانی و نعمت و نجات دادم. حاال هم به تو باز پس می پروردم

که این در حالی است  (34)همان، .« کفران نعمت نکنی...  خدا را شکر بگویی و دیگر
ا را هیابد که چگونه قدرناشناسی کیکاوس و طوس نسبت به رستمی که آنخواننده درمی

دهد و در شرایطی که رستم نیاز است، سهراب را به کشتن میاز اسارت دیوان نجات داده
بخش را جاه و مقام خویش، نوشداروی حیات به یاری آنان داشت، از ترس از دست دادن

کنم دارو را بفرستید. کار از کار خواهد پادشاه بزرگ! خواهش می: »از فرزندش دریغ داشتند
گذشت و پهلوان ایران دل شکسته خواهد ماند... پدر! او شما را از مازندران نجات داد. 

 «طور مزد بگیرد!... طوس کنار گوش شاه زمزمه کرد: این نیز منتی دوباره!نباید که این
ی درباریان، دو نیرویی که ناشناسی شاه و دسیسه( و این چنین قدر209: 1384)آرین، 

 توانست ایران را در اوج شکوه و جالل خود حفظ کند، به نابودی کشاند. می
 هوشیاری و مقاومتت. 

ایی هخوان تمهید دیگری است که نویسنده ضمن تفسیرهمراهی سیاوش با رستم در هفت
کند. آرین رسیدن به کمال هدایت می دهد، او را در مسیر رشد وکه از هر خوان ارائه می

غافل نشو!... درسی »کند: از زبان رستم، تفسیر خویش از خوان اول را چنین بازگو می
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بود که در حمله شیر، به ما آموخته شد. خوابی که ما را در برگرفت اگر رخش هوشیار 
درس وی خوان دوم را  (70: 1384)آرین، .« توانست خواب مرگ ما باشدنبود، می

انتها به ما یاد داد که مقاوم درس دوم سفر ما مقاومت بود. بیابان بی»داند: مقاومت می
باشیم و تنها به دو چیز اتکا کنیم. نخست به نیروی خداوند که ما و بیابان و مقاومت و 

و همگی در دست قدرت او حاضریم. خدایی  است خطرها و مرگ و زندگی را آفریده
ا را بگیرد اما او نجات و زندگی دوباره به ما بخشید و به ما اجازه توانست جان مکه می

داد تا راهمان را ادامه دهیم. رستم کمی مکث کرد و سپس ادامه داد: اما چیزی که پس از 
م خودمان اتکا کنیم و مقاو است. ما باید بر« خود»آن متکی بود  خداوند نیرومند باید بر

وند خدای هارایی حقیقی ما در جهان است که باید در سایتنها د« خود»باشیم چرا که این 
هایی که سر نخ (72 )همان،« .پروا در راه هدف حرکت نمود... به آن تکیه کرد و بی

ی نوجوان قرار ی خوان اول و دوم در اختیار خوانندهمدارانهنویسنده در تفسیر اخالق
های دیگر رک معانی خوانشود که ذهن مخاطب به تکاپو برای ددهد، سبب میمی

د، گیربپردازد. بدین طریق، پیروزی بر اژدها در خوان سوم که با کمک رخش انجام می
آموزد و اسارت رستم و سیاوش در چنگ ارزش کار گروهی و همیاری را به نوجوان می

های ظاهری را آشکار زنان جادو در خوان بعد، هوشیاری در برابر زیبایی و جذابیت
ند اشود که اگر در مسئولیتی که بر عهده او نهادهدر خوان دیگر خواننده متوجه می کند.می

گونه که سر کوتاهی کند، ممکن است جان خویش و دیگران را به مخاطره بیندازد آن
 توانست خودش، رستم و سیاوش را به کام مرگ بکشاند.زدن اوالد از نگهبانی میباز
 نظام سیاسی . 2. 2. 4

 ی تأکید و تفسیرهای اخالقی و اجتماعی که نویسنده به وسیلهایدئولوژی عالوه بر
ه نیز مرکز توج شاهنامهدارد، ایدئولوژی و ساختار سیاسی عرضه می شاهنامههای داستان

 شاهنامهاز جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. متن  شاهنامهوی بوده است. حکومت در 
ن شود. بر این اساس، محور بنیادیچگونگی پیدایش حکمرانی آغاز می یهبا پرسش دربار

 (:45: 1389منشادی، ک. رحکومت و چگونگی ظهور و سقوط آن است ) شاهنامه
 ....جست که یتیگ به یبزرگ نـام که نخست دیگو چه دهقان یسخنگو

 شـاه  بـود  او  و  آورد ـومـرثیک کاله و تخت نییآ که گفت نیچن
 (13: ، دفتر اول1393)فردوسی، 
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ی پیوند سیاست با جامعه و مرکز ثقل قدرت کهن، پادشاه نقطهی سیاسی ایراندر اندیشه
نیز براساس منطق شهریاری  شاهنامه»شود. ی کمال و هر امر سیاسی دیگر تلقی میو نقطه

مام ت شهری شکل گرفته و دست کم در صورت و نگاه نخست، پادشاه محور اصلیایران
( آرین نیز با در نظر گرفتن نقش حکومت 184 -185: 1388وندی، )رستم« .کتاب است

مرکزی و در رأس آن شاه در تأمین امنیت و آسایش ملت به صورت ضمنی این ایدئولوژی 
کند که سامان جامعه در گرو وجود حکومتی مقتدر و شاهی )حاکم، سیاسی را مطرح می

زمین را به خاک و خون کشید و تمامی یاب تمام ایرانافراس»رهبری( خردمند است. 
ها دوران بسیار تاریک و های روشنک، آن سالمخالفانش را از میان برداشت. طبق تعریف

ج بود. مردمانش در رنای بدل شدهشاه مانده و به ویرانهدشواری برای تاریخ ما بود: ایران، بی
آرین، )« .ا دشمن مخوف و نیرومند را نداشتندبردند و توان مقابله بو گرسنگی به سر می

های کیکاوس چگونه کفایتی و هوسبازیدهد بی( همچنین، نویسنده نشان می44: 1384
ری ی دیگکند. نکتهشود و دست تورانیان را بر ایران دراز میموجب رنج و کشتار مردم می
ت که از طریق کنش و سعی کرده اس توجه داشته شاهنامهکه آرین در ساختار سیاسی 

های رمان آن را به مخاطب نوجوان بیاموزد، ساختار کارگزاران حکومتی است. در شخصیت
وزیران، پهلوانان و موبدان هر یک وظایف مخصوص به خودشان را دارند و همگی  شاهنامه

ت که رستم و زال از هر جهت نسببینیم با آنتابع دستورات شاه هستند. در این رمان نیز، می
رند. گذای قدرت خویش پا فراتر نمیبه کاوس در پادشاهی برتری دارند اما هرگز از محدوده

ها حتی هنگامی که سیاوش/ راوی )در واقع شاهزاده ایران( در مقابل همکاری اوالد با آن
شود، آن را غیر دهد، چون رستم از این وعده آگاه میی حکومت مازندران را به او میوعده

داند؛ زیرا هیچ کس به غیر از شاه حق اعطای حکومت به کسی را ندارد. نشدنی میممکن و 
ب تأکید در قال شاهنامهشود که روابط فرامتنی این رمان با بنابر آنچه گفته شد، مشخص می
 نمود پیدا کرده است.  شاهنامهو تفسیر نظام اجتماعی و سیاسی 

 

 یمتنشیب روابط لیتحل. 3. 4
ی تنیت بر پایهمگوید، ولی بیشمانند بینامتنیت از پیوند دو متن ادبی سخن میمتنیت بیش
تأثیر  است و در آنشکل گرفته ،است، بلکه بر اساس برگرفتگیحضوری ایجاد نشدههم

ی است از نوع امتنیت رابطهشود؛ به عبارت دیگر، بیشیک متن بر متنی دیگر بررسی می
متن ود؛ بیششمی متن(متن( با متن الف )پیشب )بیشن غیر تفسیری که موجب پیوند مت
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ک. ر) .تی آن اسیافتهمتن یا تقلید از آن و صورت تکاملحاصل تغییر و دگرگونی پیش
ان تومتن را میمتن و بیش( روابط میان پیش95-94: 1386؛ نامور مطلق، 143: 1394ژوو، 

 حفظ متنبیش که در آن قصد مؤلف (،تقلید) گونگیهمان به دو دسته تقسیم نمود: الف(

 تراگونگی )تغییر(، که در آن (ب .جدید و وفاداری به آن است وضعیت در متنپیش

تراگونگی دارای انواع  .متن استهای اساسی در پیشدگرگونی و حاصل تغییر متنبیش
توان گوناگونی بدان پرداخت؛ اما به طور کلی می هایدیدگاه از توانو می مختلفی است

 (:97-96 ک. همان، ر) .آن را به دو بخش تراگونگی کمی و محتوایی تقسیم کرد
 تراگونگی کمی. 1. 3. 4

ن نسبت متهای تغییر یک متن برای ایجاد اثری دیگر، دگرگونی در حجم بیشیکی از راه
آرین با  (96 :همانک. ر) .دهدمتن است که از رهگذر تقلیل یا گسترش رخ میبه پیش

، رمانی امروزی خلق شاهنامههای کاهش و در مواردی گسترش داستان استفاده از فرایند
که از پادشاهی کیومرث تا پادشاهی  شاهنامهای کند. به عنوان مثال، تمام بخش اسطورهمی

گیرد و سپس از پادشاهی منوچهر تا سلطنت کیکاوس، از زبان روشنک فریدون را دربرمی
وار بر مبنای فرایند کاهش زیر متن و سرعت بخشیدن به زمان روایی شارهبه صورت ا

گاه نویسنده با استفاده از فرایند ( آن34-20: 1384آرین، ک. ر) .شودداستان نقل می
 خوان رستم را مفصلترگسترش زیر متن و کند کردن سرعت زمان روایی داستان، هفت

( در ادامه آرین، 180-53همان، ک. ر) .کندمی آمده است، بازآفرینی شاهنامهاز آنچه در 
های شادی» ر فصلد با حذف جنگ کاوس با شاه مازندران و جنگ با شاه هاماوران،

( به بازآفرینی نبرد رستم و سهراب 122 – 80همان، ک. ر) .«رازهای یک پرنده» و« آلودغم
ل سب، در فصکند و با حذف داستان سیاوش و کیخسرو و پادشاهی گشتابسنده می

 -244ان، همک. ر) .کندنبرد رستم و اسفندیار را بازآفرینی می« ترین نبرد پهلوانانشوم»
 اهنامهش، بخش حماسی شغادی ه( و سرانجام با مرگ رستم و زواره، با توطئه و دسیس264

 ( 284 -265همان، ک. ر) .رسدو فصل پایانی رمان، به انجام می
 تراگونگی محتوایی . 2. 3. 4

 واع ــز اند اــمتن و... را بایدید، مضامین و وقایع پیشی تغییر در زاویه» ی ژنتبه گفته
بنابراین، چگونگی تبدیل اثری  (97: 1386نامورمطلق، « ).تراگونگی محتوایی دانست

در  اهنامهشحماسی به رمانی تخیلی و فانتزی را باید حاصل تغییرات محتوایی دانست.  
ان قبل های دورهای سنتی است. داستانهای داستانپردازی تابع ویژگیاصول کلی داستان
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از مشروطیت در ایران و دوران قبل از قرن هجدهم در اروپا به دلیل تفننی بودنشان و به 
که عبارت از حوادث، اعمال و افکار  ی داستانکه رفتاری هنرمندانه با مصالح اولیهدلیل آن

 نویسصهاست، الگویی که از بینش عمیق قها، نشدههای زبانی آننان و موقعیتقهرما
( لذا تراگونگی محتوایی 41-40: 1368براهنی، ک. ر) .سرچشمه بگیرد، بر آن حاکم نیست

، ردازیپمتن رمان در مواردی چون پیرنگ، شخصیت و شخصیتدر بیش شاهنامهزیر متن 
 . شودبررسی میزاویه دید، درونمایه، فضا، زمان و لحن 

  طرح و پیرنگ الف.
 عناصر ترینمهم از همواره و رودمی شمار به اثر بندیاسکلت و ساختمان پیرنگ، و طرح

 روابط و موجبیت بر تکیه با است حوادثنقل » پیرنگ. است پردازینداستا اصول و

( ساختمان پیرنگ شامل چهار بخش اساسی است: 118 :1391)فورستر، « .و معلول علّت
 گشایی. از این نظر هرچندرهافکنی، کشمکش و گرهچینی و شروع(، گقدمهتعادل اولیه )م

های علّی و خوریم که زمینهای برمیکمتر به عمل یا حادثه شاهنامههای در داستان»
(، لیکن هر 40: 1383میدیان، )ح« .ی کافی پرورش نیافته باشدهای آن به اندازهانگیزه

ای هوار هستند. در داستانها هویتی مستقل و جدا دارند و در واقع اپیزودیکیک از داستان
ند. کهایی ایجاد می، فردوسی پس از توصیف فضا و مکان حادثه در داستان، گرهشاهنامه

ه اینکگیرند تا ها و عوامل داستان در کشمکش با هم قرار میسپس تمامی شخصیت
ب  گشایی( و به همین ترتیآورد )گرهداستان سرانجام تعادل نسبی و اولیّه را به دست می

 شود.داستان بعد آغاز  می
توان با حفظ محتوا، تغییراتی در های کهن میبرای ایجاد ساختار جدید در داستان

 امهشاهنحماسی  ای وهای اسطورهی داستانساختار پیرنگ به وجود آورد. آرین برای ارائه
ها را به نمای آنای و روساخت گسستهساخت دایرهرفدر قالب رمان، ناگزیر است ژ

ای تبدیل کند. وی با انتخاب سیاوش به عنوان راوی ساختی خطی و زنجیرهرفژ
را که رستم در آنها حضور دارد، در  شاهنامهوار و مستقل  های اپیزدویکداستان

دهد. آغاز داستان با زندگی عادی سیاوش/ راوی ای ارائه میساختی خطی و زنجیرهرفژ
شود. ورود جادوگری به زندگی سیاوش/ راوی و در کنار زن و مردی تعمیرکار شروع می

گو و تردید سیاوش بردن او با خود به کوه پرنده به منظور به دست آوردن کتاب سخن
گو موجب ایجاد گره در داستان های جادوگر و همراهی کردن با کتاب سخننسبت به حرف

خوان به همراه رستم به منظور شود. سپس سفر قهرمان به دوران اساطیری، عبور از هفتمی
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سرانجام برای به دست آوردن نوشدارو و نجات دادن سهراب، نجات کیکاوس، تالش بی
راه مآورد، رفتن به هجستجوی چوب گز برای ساختن تیری که اسفندیار را از پای درمی

یی هارستم و زواره به کابل و آگاه کردن آن دو از جام زهرآگین، افتادن رستم و زواره در چاه
هاست. سرانجام در حالی هایی هستند که راوی درگیر آنکه شغاد حفر کرده بود، کشمکش

مان گیرد و به هها او را نیز نابود کنند، سیمرغ وی را به چنگال میکه نزدیک است کابلی
 : همه(1384ک. آرین، ر) .گرداندجا آغاز شده بود باز میی که داستان از همانکوه
 ی ارائه آنمایه و شیوهدرون ب.

ها و دینی و ملّی، رشادتها، عقاید، باورهای بیانگر آرمان شاهنامهی درونمایه
رین آهای ایرانیان از نخستین انسان تا عصر فردوسی و حتی تا به امروز است. خردورزی

ها، متناسب با شرایط سنی کودکان و نوجوانان و همچنین ضمن در نظر داشتن این درونمایه
را افزاید؛ زیها میهای دیگری نیز به داستانهمایتغییر و تحول ساختارهای اجتماعی درون

ی با ی مستقیمشود، رابطههای کودکان و نوجوانان انتخاب میهایی که برای نوشتهموضوع»
موضوعات « تجربه کودک»و « ساختار ذهنی»ها دارد. دو عامل عمده، یعنی سال آن سن و

هایی مایه، نوآوریی درونی ارائه( آرین در نحوه37: 1388)دهریزی، « .کندرا محدود می
ی مستقیم که راوی خود به تواند ارائه شود. شیوهاست. درونمایه به دو شکل میداشته
 مایه از طریق اعمال و رفتاری غیرمستقیم که درونکند و شیوهاره میی داستان اشمایهدرون

شود. ساختار ذهنی و تجربه کودک توانایی درک درونمایه های شخصیت بیان میو کنش
ی مستقیم را ندارند؛ مثاًل مفاهیمی چون آزادی، دالوری و شجاعت، مرگ، به شیوه

 ها مطرح شود.رفتار و کنش شخصیت سرنوشت و تقدیر و غیره باید در قالب اعمال و
است. مایه پرهیز کردهآرین با در نظر داشتن این مسئله تا جای ممکن از بیان مستقیم درون

ا که و ابیاتی ر مایه مستقیماً اشاره شدهرا که به درون شاهنامههای و پایان داستان وی مقدمه
 است. برایاستان است، حذف نمودهی دمایهی درونبیانگر اظهارنظر خود فردوسی درباره

ی این داستان به توان به داستان رستم و سهراب اشاره کرد. فردوسی در مقدمهنمونه می
: ، دفتر دوم1393ک. فردوسی، ر) .در آن اشاره داشته استمرگ سهراب و نقش سرنوشت 

ان این داست( اما آرین توانسته است با حذف این مقدمه از داستان، نقش سرنوشت در 167
کاووس و طوس نسبت به رستم با نرساندن نوشدارو به سهراب رنگ و بر ناسپاسی را کم

 (209: 1384ک. آرین، ر) .تاکید بیشتری کند
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  1دید یزاویه پ.
ی دید یا کانون روایت، عنصر مهم و اساسی در ساختار یک اثر داستانی است. زیرا در زاویه

اگر زاویه دید تغییر کند چه بسا که داستان از بنیان دگرگون شود یا از میان »بسیاری از موارد 
 های مدرن، نقطه دیدهمچنین در بسیاری از روایت (97: 1393، واالس.« )رخت بربندد

یت و ی آفرینش جذابروایتی، پیوستی نیست که پیرنگ را به مخاطب برساند بلکه مایه
 سوم شاهنامهی دید در زاویه (97)همان، « حتی خود پیرنگ است. وکشمکش و دلهره 

ی او شخص )دانای کلّ نامحدود( است و راوی اول شخص و دوم شخص تحت سیطره
تر از دیگر ها، مهمی دید راوی در ادبیات کودک از بسیاری از جهتانتخاب زاویههستند. 

ای(، تجربهخواننده کمی کودک )یا هر معموالً برای خواننده»های ادبی است؛ زیرا گونه
 (569: 1387)نیکوالیوا، « وار است.کند، دششدن از ذهنیتی که متن به ایشان تحمیل میرها

ها های شخصیتبیرون به اعمال و کنش به همین دلیل، چون در راوی سوم شخص از
است.  لنگرد، بنابراین به تصویر کشیدن درونیات، احساسات و عواطف شخصیت مشکمی

ها کند و هر یک از شخصیتآرین برای حل این مشکل از راوی اول شخص استفاده می
صبح سختی در فردای آن شب آغاز »کنند: احساسات و درونیاتشان را از زبان او بیان می

کردم دیگر از روی آن تخت کرد که حس میگردید. کسالت وحشتناکی در بدنم رشد می
ربان، با چشمانی نگران، سینی صبحانه را برایم باالی تختم آورد برنخواهم خاست. گلناز مه

گری زد و گفت: گلناز لبخند عشوه ای به من خوراند.....و با صبر و مالیمت، چند لقمه
م اقول بده زودتر خوب شوی. .... خواست در را ببندد که به زحمت صدای زمخت و خشن

.. رستم کجاست؟... چرا امروز به دیدن من نیامد؟ را به گلو انداختم و پرسیدم: گلناز! رستم.
ی راه متوقف شد. مکثی کرد و دوباره کنار تختم بازگشت و گفت: دوست گلناز در میانه

 (     97: 1384)آرین، « تو امروز ظهر از اینجا به راه خودش رفت سیاوش!
 2پردازیشخصیت و شخصیت ت.

ی ااصر ساختاری داستان از اهمیت ویژهپردازی به عنوان یکی از عنشخصیت و شخصیت
 عامل شخصیّت یکی از عناصر عینیّت دهنده »توان گفت ای که میبرخوردار است. به گونه

و شاید به همین دلیل است که آندره ژید با تأکید گفته  به زندگی اجتماعی قصه است
 (246: 1368)براهنی، .« ای را مگو، مگر از طریق شخصیّتاست که: هرگز عقیده

                                                            
1 Point of view 
2 Characters and characterization 
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های سنخی اسوه»داریم نه شخصیت. « سنخ» شاهنامههای سنتی از جمله در داستان
د سنخ ی افراها قهرمانان معموالً انتزاعی و نمونهگونه داستانر این؛ داندی بینش تمّثلیزاده

شود. افراد تحت ها از حدود مشخصات سنخی خارج نمیخود هستند و خصوصیات آن
تفاوتی با یکدیگر ندارند یا اگر داشته باشند بسیار کم است. قهرمان یا شمول یک سنخ 

الً یابد و یا اگر هم یافت معموگذر ایام و حوادث دگرگونی نمیگاه درایستاست، یعنی هیچ
های یکبارگی و حادّی است که شخص را چه بسا از سنخی به سنخ از نوع دگرگونی

دهد. حدّ وسط و معتدلی همچون آنچه در ل میمقابل و از قطبی به قطبی دیگر انتقا
( از طرف 53: 1383)حمیدیان، « .واقعیت حیات هست کمتر ممکن است تحقق یابد

حماسه هم با توجه به سرشت »حماسه است؛  شاهنامهدیگر، با توجه به این که موضوع 
رمانی آسازی و توصیفات تواند و نباید از ویژگی مبالغه و برجستهو علت وجودیش نمی

در مورد قهرمانان برکنار باشد و گرنه پهلوانان بزرگ را تا حد مردم عادی و واقعی فرود 
های امروزی، ها و رماناما در داستان (56)همان، .« آوردن مغایر با هدف حماسه است
شود و رمان همچون زندگی از تجرید مطلق می داده زندگی در حال زیسته شدن نشان

های آن نیز مطلق نیستند، بلکه در حال پیدا شدن و تکوین انان و شخصیتگریزد، قهرممی
ای دیگر رفتن و دگرگون شدن و دگرگون کردن هستند. در ای به حادثهیافتن و از حادثه

ها به استثنای سیاوش که از دوران دیگری وارد دنیای همه شخصیت راز کوه پرندهرمان 
 ها وی بدون تغییر هستند و همان کنشجوهره شده است، موجوداتی ثابت با شاهنامه

نتی، های سدارند با این تفاوت که اگر در داستاننیز  شاهنامهخصوصیاتی را دارند که در 
 شوند، آرین از سرعت این تغییر ناگهانیها به سرعت قابل تبدیل به سنخ دیگر میسنخ
مورد از  د. برای نمونه یککاهد تا خواننده فرصت تجزیه و تحلیل بیشتری داشته باشمی

رستم  هشاهنامکنیم. در ها را بررسی میاین روند فرو کاستن تغییرات ناگهانی شخصیت
کند. کل ابیات مربوط به این خوان، به سی بیت در خوان چهارم با زن جادو برخورد می

 شود. سپس زنرسد که نیمی از ابیات آغازین آن مربوط به وصف فضا و مکان میمی
آورد و در برابر او ادو، با شنیدن صدای رستم، خود را به شکل زنی زیبا روی درمیج

کند. گیرد، از دادار جهان یاد میرا به دست می شود. رستم در حالی که جام میظاهر می
 رد: بکند و رستم پی به وجود اهریمنی او میاش تغییر میزن با شنیدن نام خداوند چهره

 ...ـدیبنگر  بدو  چون  سبک  تهمتن ـدیشن زدانی نام  چون  گشت هیس
 گزند و بند و رنـگینـ و پـرآژنـگ کمند اندر شد یـریپ گنـده یـکی
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 کـرد میبـ از پـر  زو  جـادوان دل کرد مین دو بـه خنـجر بـه ـانشیم
 (99-98: ، دفتر دوم1393)فردوسی،  

، سیاوش/ «عاشقانه در جنگل»این در حالی است که در فصل ششم رمان با عنوان 
های مهناز، بهناز و گلناز روی به نامبه موجودیت اهریمنی سه دختر زیباراوی به تدریج 

که  های قصری بودمانندِ تاالر و اتاقهای سوراخی مشکوک پنجرهبرد. اولین نشانهپی می
کردند، باغبان که با حالت غریب همراه مادرشان در آن زندگی میسه دختر زیبا روی به 

ود، شکند، عمارت سپیدی که در نظر سیاوش رنگ به رنگ میها نگاه میو مرموزی به آن
بیماری ناگهانی سیاوش و رفتن رستم بدون خداحافظی با او، مانع شدن گلناز از رفتن 

 فهماند ازکه با ایماء و اشاره به او می یلها، خدمتکار کر و الی اسبسیاوش به طویله
های کنار گوش گلناز که با پوست جوان و زیبایش تناسبی مایع توی شیشه بنوشد، چروک

پس کند. سندارد و غیره حوادثی است که سیاوش را نسبت به این زیبا رویان مظنون می
ف گاه ظاهر مخوشکند. آنکشد و طلسم جادوگران میمایع آبی رنگ توی شیشه را سر می

 هوش درشود. سیاوش به یاری باغبان رستم را که جادوگران او را بیعمارت آشکار می
دهند و رستم با لشکری از جادوگران مبارزه اند، نجات میای به غل و زنجیر کشیدهدخمه

 دهندکشد و به همراه اوالد باغبان به راه خود ادامه میکند و قصر آنان را به آتش میمی
 (119-83: 1384آرین، ک. ر)

توان در تأمل و تر جلوه دادن قهرمانان ملی را میتر و فردیدیگر از طبیعی ینمونه
 شاهنامهدرنگ آرین بر احساسات شخصی رستم پس از کشته شدن سهراب دید. در 

 وید: گفهمد که پهلوی پسر خویش را دریده است، با خود چنین میکه میرستم پس از آن
 ...را  خـردمنـد  و  جـوان  و  ـریدل را دـفـرزن کـشتست کـه یـتیگ بـه

 نشان شانیا نزد شود سان نیز چو گـردنکشان  و گـردان نـدیگو چـه
 برش را یکس فـرستـم گونـه چـه مـادرش  شـود آگه چو ـمیگو چـه
 ـاهیس بـر  او بـر  کـردم روز چـرا گناهیب کشـتمش چـرا  مـیگـو چـه

 (244: ، دفتر دوم1393)فردوسی،    

دهد، فردوسی همچنان لحن حماسی را در فضا و طور که این ابیات نشان میهمان
کند و خواننده بیشتر از آن که متوجه احساسات و غم درونی موقعیتی تراژیک حفظ می

پدری به خاطر از دست دادن پسر باشد، نگرانی او را نسبت به واکنش دیگران مشاهده 
 ی بیشتری بر غم و اندوه رستم به خاطر مرگکند. اما آرین در بازآفرینی این داستان تکیهمی
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ها چه سخنانی میان آن دو گذشته است. اما دانم در آخرین لحظهنمی»دهد: پسرش نشان می
گرفت و آرام و آهسته با یک انگشت، موی پهلوان هر چه بود، رستم نگاه از بازوبند برنمی

کرد.... هیچ یک از دیوها، جادوگران و یا اژدهایان بر او چنین نکرده نوازش می جوان را
 کرد. ... اما رستم در هر ثانیه، برجا، یکبودند که اینک یک پیروزی تلخ دیرپا با او چنان می

شد تا آنجا که نگاهش تیره شد و کمرش شکست و صورتش چروک خورد سال پیرتر می
 (212: 1384)آرین،  «.تر از سیاهی، فرو بستاریکو دیدگانش را بر جهان ت

روش مستقیم که در آن  .1: گیردپردازی به شکل صورت میبه طور کلی، شخصیت
مستقیم روش غیر .2کند. ها را معرفی میراوی دانای کل خودش منش و رفتار شخصیت

ای هصلتها به خکه خواننده با توجه به اعمال و رفتارهای درونی و بیرونی شخصیت
، فردوسی در بسیاری از موارد شاهنامهدر  (141: 1371اخوت، ک. ر) .بردها پی میآن

نها کند. در این رمان تی توصیف مستقیم استفاده میها از شیوهبرای معرفی شخصیت
شود اما احساسات، ها از طریق توصیفات راوی پرداخته میمشخصات ظاهری شخصیت

ود. شی کنش و اعمال داستانی نشان داده میشخصیت به وسیلهافکار و به طور کلی درون 
با این رمان وجود دارد  شاهنامههای پردازیتفاوت بسیار مهم دیگری که در شخصیت

های داستانی کاری انجام که شخصیت، راوی دانای کل قبل از اینشاهنامهاین است که در 
، کند. به عنوان مثالشر را مشخص میها به قطب مثبت یا منفی، خیر یا دهند، تعلق آن

داند ی قتل رستم را بچیند میکه شغاد توطئهدر داستان رستم و شغاد، خواننده قبل از این
ی که او تخمه اندبینی کردهشناسان پیشتارهکه او شخصیتی با نقشی منفی است؛ زیرا س

 کند:سام نیرم را تباه می
 رسـد یگـرد و  یـریدل بـگاه رسد یمرد به چهره خوب نیا چو

 دستگاه نیبد آرد اندر شکست تـبـاه  رمینـ  ســام  تـخمـه  کنـد
 جوش به دیبرآ رانیا شهر همه خروش پـر شود  زو ستانیس همـه

 (324:، دفتر ششم1393)فردوسی،  

اما در این رمان، با ورود شغاد به داستان خواننده هیچ تصوری نسبت به مثبت یا منفی  
ای که شغاد با یک حرکت، سر خدمتکاری را بودن شخصیت وی ندارد. حتی در صحنه

کند؛ خواننده او که قصد داشت رستم و زواره را با جام زهرآلود بکشد، از تنش جدا می
پندارد و او به هنرمندانه نقش خود برای فریفتن رستم و یرا هواخواه رستم و برادرش م

رویی را ورفتن رخش و رستم در چاه است که نقاب ددهد. درست با فروزواره ادامه می
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غاد ش»کند: دارد و حسادت خویش نسبت به رستم و جایگاه او را آشکار میاز چهره برمی
د تواننریاد زد حاال دیگر همه میتوانست برگوال خم کرد و فزنان سرش را تا میقهقه

هیچ وقت  اتپسر مهم زال را خوب ببینند! و با عصبانیت اضافه کرد: تو با آن هیکل گنده
ویند گنگذاشتی من دیده شوم! تو زندگی مرا تباه کردی! همه جا گفتند رستم. همه جا می

 (280: 1384، آرین« ). رستم...
 1گفتگوح. 

ناصر داستانی در آفرینش یک داستان است. گفتگو به داستان ترین ع، یکی از مهمفتگوگ
ضای ی لحن و فتواند بازتابندهبرد و میبخشد و عمل داستانی را به پیش میتحرک می

پرداخت و پرکشش و در ابعاد سنجیده یکی از های خوشحاکم بر داستان باشد. دیالوگ
در گفتگوی ضحاک با کندرو، هایی از آن را مظاهر هنرمندی فردوسی است که نمونه

: 1383حمیدیان،  .کرتوان دید )سهراب و گردآفرید، سهراب و هجیر، بیژن و منیژه می
دید از سوم شخص به اول شخص  یاما در این رمان، به دلیل تغییر زاویه (464-468

والنی است. همچنین، گفتگوهای طامکان استفاده از گفتگو در پیشبرد داستان کمتر شده
به کار رفته است، برای مخاطبان کودک و نوجوان  شاهنامهگونه که در ها آنبین شخصیت

در  های پهلوانان راکننده است، لذا نویسنده بسیاری از گفتگوها مانند رجزخوانیخسته
، دفتر 1393رو شدن رستم با سهراب، اسفندیار )فردوسی، مقابله با یکدیگر مانند روبه

گری هر رویدادی را است و راوی همچون مشاهده( حذف کرده303 و ششم: 226: دوم
کند. به عنوان که خود در آن حضور دارد و یا از دور شاهد وقوع آن است، روایت می

ه ها چدانستم در آخرین لحظهنمی» گوید: نمونه، در پایان نبرد رستم و سهراب راوی می
و آرام  گرفتتم نگاه از بازوبند برنمیسخنانی میان آن دو گدشته است. اما هر چه بود رس

    (211: 1384)آرین، « کرد.و پیوسته با یک انگشت، موی پهلوان جوان را نوازش می
 زمان ج.

؛ زمان بعدی کیفی دارد نه کمّی. بنابراین اگر طول شاهنامههای سنتی از جمله در داستان
 یظلم و بیداد در هزارهحکومت ضحاک هزار سال گفته شده، این عدد نسبت استقرار 

ی زال و رستم بیانگر استمرار سوم است که در آن بیداد غلبه دارد. همچنین عمر چند قرنه
 .دگسست وجود داشته باشروح پهلوانی است، روحی که تا پایان عصر پهلوانی باید بی

                                                            
1 Dial 
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هایی از کمی، بخش( آرین برای تبدیل زمان کیفی به زمان28: 1383حمیدیان، ک. ر)
ی نسبتاً رستم در برههکند. زیرا را که رستم در آن حضور ندارد، حذف می شاهنامه

حضور ندارد، بدین سان که او پس از جنگ با توران به کین خواهی  شاهنامهطوالنی از 
 301-8: دفتر چهارم 1393)رک. فردوسی، .سیاوش مدت مدیدی از صحنه برکنار است

رکز بر بازآفرینی حوادث و بنابراین، چون هدف نویسنده تم (235 -86 پنجم:و 
 هاییدر آن پر رنگ است، با حذف داستان هایی است که حضور و نقش رستمداستان

عصر مانند کاموس کشانی، خاقان چین، دوازده رخ، پادشاهی لهراسب و سپس با هم
  دهد.ولی نشان میهای معمساختن کابوس و گشتاسب طول عمر رستم را به اندازه آدم

 سازی فضا چ.
یرد، گمایه و سایر عناصر داستان به کار میحال و هوایی که نویسنده متناسب با درون

هوایی را که خواننده به محض ورود به دنیای مخلوق اثر ادبی »گویند. سازی میفضا
؛ به 236: 1392)نجفی بهزادی، « .گویندسازی میکند، فضا یا رنگ یا فضااستنشاق می

به طور کلی فضایی حماسی، جدّی،  شاهنامهفضای حاکم بر  (115: 1965نقل از بارنت، 
انگیز است، لیکن هر داستان آن به فراخور رخدادها و حوادث و آور و هیجاندلهره
ها گاه فضایی تراژیک دارند، گاه شاد مایه آن فضایی مخصوص به خود دارد. داستاندرون

فضایی ماجراجویانه است. با ورود  رمان راز کوه پرندهو گاه عاشقانه. فضای حاکم بر 
ای از ماجراهای عجیب ماگوی جادوگر به زندگی راوی/ سیاوش تا پایان داستان، سلسله

 رندهکوه پ راز و رمان شاهنامهافتد. برای اینکه تفاوت فضای و غریب برای او اتفاق می
توان صحنه جستجوی رستم برای درخت گز را در هر دو روایت مقایسه آشکار شود می

کند و هیچ نوع لحن رستم به راهنمایی سیمرغ درخت گز را پیدا می شاهنامهکرد. در 
 ای در آن نمودار نیست:ماجراجویانه

 رواـنشست از برش  مرغ  فرمان اوـر هـر بسـ خاک بر دید یگز
 ترو تنش کاست  نیسرش  برتر ترراست نیگز یبدو گفت شاخ

 دارمـ هیماوارخ را چوب نیتو ا ارـیدـوش اسفنـود هـبدان گز ب
 (300: ، دفتر ششم1393)فردوسی، 

روند و حوادث حال آنکه در رمان، رستم به همراه سیاوش به جستجوی درخت گز می
نگاهم را به اطراف چرخاندم و باتالق عظیم »شود: از نگاه کنجکاوانه سیاوش روایت می

و سبز رنگی را دیدم که در حاشیه رودخانه پدید آمده بود. رستم نیز چشمش را در 
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شت. ای درست در کنار باتالق بر فراز  تپه قرار دای گز بر تپه گرداند. بوتهجستجوی بوته
اهم بلند و دو شاخه بود.... نگ اش به طرز عجیبی... یک بوته گز تنها که بلندترین شاخه

ی چوب کوچک و بزرگ افتاد که از میان باتالق راکد و ی درخت و کندهبه چند تنه
     (261: 1384)آرین، .« آمد... لجنزار شناور به سوی ساحل می

 د. لحن
کند. ناخواه تغییر میی هر اثر، لحن نیز خواهباید گفت به فراخور پیرنگ، فضا و درونمایه

ای چون زال و رودابه، های عاشقانهحماسی است و حتی فردوسی در داستان شاهنامهلحن 
رمان راز کوه پرنده  (461: 1383حمیدیان، ک. ر) .کندبیژن و منیژه لحن حماسی را حفظ می

متنی تخیلی و ماجراجویانه است و نویسنده از خالل ماجراهایی که برای راوی/  نیز چون
ین کند؛ به همهای رستم اشاره میتد به هویت و ملیت ایرانی و دالوریافسیاوش اتفاق می

های دلیل، لحن این اثر به ویژه که راوی آن نوجوان است، فخامت لحن و صالبت واژه
های جنگ رستم با زنان جادو، ارژنگ دیو و دیو را ندارد. حتی در صحنه شاهنامهحماسی 

-( تا صحنه152-180: 1384)رک. آرین،  .مشهودتر استسپید ترس و دلهره راوی ماجراجو 

خوان. همچنین متناسب با باکی و دالوری رستم در هفتبیی ههای فردوسی دربارپردازی
ن ، لحشاهنامههای اخالقی و تربیتی مایههدف اصلی آرین یعنی آشنایی مخاطب با درون

ال مدارانه نصایح زوان از لحن اخالقتزیر متن نیز تغییر داده شده است. به عنوان نمونه، می
 ای سیاوش! پساما تو شاهزاده»به سیاوش که قرار است در آینده شاه ایران باشد، یاد کرد: 

این را بدگویی من از پدری نزد پسرش ندان. این عبرتگاه توست. باید که تو این چنین 
یاوش عزیزم! از فراز نباشی. باید که تو آگاه و دانا و صمیمی بشوی. مردم را بشناس س

   (217)همان، .« تی نخواهی دید... تختگاه زرین آنها را نخواهی شناخت و ح
 

 گیرینتیجه. 5
ریه بر اساس نظ شاهنامهبا  راز کوه پرندهمتنی رمان در این مقاله روابط فرامتنی و بیش

گاه ناز هر چیز از بیش  شاهنامهروابط فرامتنی این اثر با شد. ژنت بررسی و تحلیل 
به  شاهنامههای اجتماعی و سیاسی آموزش ارزش یایدئولوژیک نویسنده در زمینه

گیرد. توجه نویسنده به اصل خردورزی، قدرشناسی، رعایت نوجوانان سرچشمه می
کند. همچنین های اخالقی آن را تأیید می، ارزششاهنامههای عدالت و انصاف در داستان

پذیری مفاهیم دیگری است که نویسنده با تفسیر غفلت و مسئولیت مقاومت، پرهیز از
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متنی این اثر نیز حاصل تغییر و دهد. روابط بیشخوان در اختیار خواننده قرار میهفت
این، نویسنده . بنابراستتحوالت عناصر داستانی ژانر حماسی برای تبدیل به رمانی تخیلی 

یرنگ در ای عنصر پت رستم ساختار دایرهتوانسته است با محوریت بخشیدن به شخصی
ق موفهای جدید تبدیل کند. همچنین، نویسنده را به عنصر خطی مطابق رمان شاهنامه

، آنان را از وضعیت شاهنامهبا تکیه بر احساسات و عواطف فردی قهرمانان  شده است
غییر آرین با تهای امروزی نزدیک کنند. آرمانی و مطلق و ایستایی بیرون بیاورد و به آدم

ی او هو انگیز خواننده را بیشتر با متن درگیر دید از سوم شخص به اول شخص، یزاویه
های زیرمتن را نیز حذف کند. وی بسیاری از دیالوگرا برای خواندن داستان تقویت می

های پهلوانان در پیشبرد پیرنگ نقشی است، زیرا گفتگوهای طوالنی و رجزخوانیکرده
شود. همچنین، فضای ها در رمان منجر به خستگی خواننده مید و وارد کردن آناننداشته

شود و لحن رمان نیز در این رمان تبدیل به فضایی ماجراجویانه می شاهنامهحماسی 
که  شاهنامهلحن حماسی  بخشی به مخاطب را دارد بر خالف ی آموزشی و آگاهیجنبه

 دیگر است.آن از متون  یهای تمایز دهندهاز مشخص
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: هرانت خسرونژاد، یمرتض یترجمه ،کودک اتیادب یهینظر و نقد یکردهایرو ریناگز
 . نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون

 .من و انیپارس یجلدسه یمجموعه .(دستان رستم) پرنده کوه راز(. 1384. )آرمان ن،یآر
 . نو موج: تهران

 . نو: تهران. یسینوقصه(. 1368. )رضا ،یبراهن

 . مرکز: تهران ،یصدارت احمد یترجمه. رمان لیتحل یوهیش(. 1387. )جان پک،

 .دیناه: تهران. یفردوس هنر و شهیاند بر یدرآمد(. 1383. )دیسع ان،یدیحم

 . شهیاند: تهران. رانیا در نوجوان و کودک اتیادب(. 1388. )گودرز ،یزیدهر

 ،راثیم نهییآ. «یفردوس دگاهید از حکومت تیمشروع(. »1384. )اهللنصرت رستگار،
  .41-9صص ،29 یشماره ،ی جدیددوره
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 شاهنامه در یاریشهر یاسیس یشناسبیآس داد؛ و آز(. »1387. )یتق ،یوندرستم
 .19-1صص  ،5 یشمارهی جدید، دوره ،ینظر استیس پژوهش. «یفردوس

 .یفرهنگ و یعلم: تهران ،یحجاز نصرت یترجمه. رمان یقایبوط(. 1394. )ونسان ژوو، 

 و کوشش به(. مسکو چاپ یرو از یانتقاد متن) شاهنامه(. 1393. )ابوالقاسم ،یفردوس
 . قطره: تهران ان،یدیحم دیسع نظر ریز

 . نگاه: تهران ،یونسی میابراه یترجمه. رمان یهاجنبه(. 1391. )مورگان ادوار فورستر، 

 ،یپژوهخیتار. «شاهنامه در توس دهقان یدادخواه یهاجلوه(. »1383. )حجت پور،قربان 
 .84-72صص  ،21 شماره ،6 یدوره

 یدوره ،یمل مطالعات. «شاهنامه در استیس و اسطوره وندیپ(. »1389. )یمرتض ،یمنشاد 
 .56-37، صص 1شماره ،11

 ،تشناخ .«هامتن گرید با متن کی روابط یمطالعه تیترامتن»(. 1386. )بهمن مطلق، نامور
 .98 -83 صص ،56 یمارهش

 .سخن: تهران. کاربردها و هاهینظر: تینامتنیب بر یدرآمد(. 1394. )___________ 

 چند در داستان عناصر لیتحل و یبررس»(. 1392. )گرانید و  سجاد ،یبهزاد ینجف 
ی هشمار ،14 یدوره ،نامهکاوش. «نوجوانان یبرا شاهنامه از شده یسیبازنو داستان

 .  239 -201 صص ،27

 یهینظر از کودک اتیادب یچگونگ ای داستان دستور یفراسو (.1387. )ایمار وا،یکوالین 
: تهران خسرونژاد، یمرتض. کودک اتیادب یهینظر و نقد یکردهایرو برد؟؛یم بهره

 . نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون

 . هرمس: تهران شهبا، محمد یترجمه. تیروا یهاهینظر(. 1393. )نیمارت واالس، 

 سروش: تهران. رانیا یرسم اتیادب و کودکان(. 1371. )قهیصد نسب،یهاشم
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