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 (ع)مالقات زال با حضرت سلیمان
 حسین میرزا نیک نام

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 

 چکیده

-شوند، اما گاه حوادثی تاریخی در میان روایت حماسی رخ میای جدا از تاریخ محسوب میهای طبیعی اگر چه مقولهسهحما

بررسی و مطالعه است تا مشخص شود که این ۀ جدا از هم دانست، اما شایستۀ نماید، که اگر چه بهتر است این دو را از دو مقول

پنج و ۀ در حماسۀ شهریارنامه از عثمان مختاری، شاعر توانای سد. ابل تطبیق با یکدیگرندهای پیوند خورده، تا چه اندازه قواقعه

را، که رستم او را به اسارت در آورده است، تسلیم حضرت « ابلیس»رود و دیو می( ع)شش هجری، زال به مالقات حضرت سلیمان 

های زندگانی او اختالف رائیل است که اگر چه در باب سالپیامبر و پادشاه بزرگ بنی اس( ع)حضرت سلیمان . کندمی( ع)سلیمان 

نیاکان آن ۀ از سوی دیگر، شجره نام. زیسته استدهم پیش از میالد میۀ قطعاً در سد -دانیمچنان که می -اندکی وجود دارد، اما 

نسب، تاریخ و روایات با یکدیگر از نظر ( ع)در این نوشته، زال و حضرت سلیمان . حضرت نیز در کتاب مقدس و تواریخ موجود است

مند کردن شخصیتی حماسی اند تا تطبیق یا عدم تطبیق زمانی این دو بررسی شود؛ هر چند این سخن به معنی زمانمقایسه شده

 .مانند زال نیست

 .شهریارنامه -زال -رستم -(ع)حضرت سلیمان : هاکلیدواژه

 مقدمه

ها یافته، سطوره، فرهنگ و تاریخ اقوام ایرانی است که در گذر زمان، دگرگونیای از اهای ملی زبان فارسی، گنجینهحماسه

 . ها در پیچ و خم روزگار گم گشته و از دست رفته استبرخی از آن -اندوهگنانه -افزوده شده، و 

این روایات ». دانست -و بیش و کم امروزه -های ملی و طبیعی را شاید بتوان تاریخ، در باور مردمان اعصار گذشتهحماسه

یابند، مدعی باز گفتن حقایق حوادث گذشتۀ ها شفاهاً و گاه بصورت مکتوب از نسلی به نسل دیگر انتقال میمنظوم که گاه تا مدت

ها شباهت دارند؛ اما زمان رخ دادن وقایع مندرج در ها از جهت بازگویی این حقایقِ حوادثِ گذشته، با اسطورهحماسه. اندیک قوم

 (.919: 4944بهار، )« ...دور یک قوم باز می گرددۀ ه اعصار گذشتآنها ب

-، گرشاسپ(تا مرگ رستم)تر هستند؛ یعنی شاهنامه تر و در دسترسهای ملی معروفدر ده حماسه ملی که از دیگر حماسه

کک کوهزاد، اگر ظهور حضرت زرتشت نامه، جهانگیرنامه، شهریارنامه و نامه، فرامرزنامه، برزونامه، بانوگشسپنامه، کوشنامه، بهمن

چه در این مقاله مانند آن –جدا کنیم؛ یافتن رد پای مستقیمی از تاریخ  -که به آن خواهیم پرداخت –در بخش حماسی شاهنامه را 

اریخ های تاریخی برای تطبیق گمانی یا مستدل وقایع حماسی با تدشوار است؛ این البته به معنی نبودن نشانه -مورد بحث است

 .نیست

این که این تقسیم بندی محل اختالف نظر است، )در باب حضرت زرتشت که در اواخر بخش حماسی شاهنامه آمده است 

باید در نظر داشت که اگر چه .( بهمن، ما با ترتیب تاریخی پادشاهان مواجه هستیمۀ سخنی است دیگر؛ هر چه هست، بعد از پادشا

منابع دینی زرتشتی شخصیتی حقیقی و واقعی است، در آثار یونانیان باستان نیز بدان اشاره حضرت زرتشت عالوه بر این که در 

زندگی او چندان اختالف هست که برای پیوندی ۀ زمانۀ توان به اعتبار این دو، وجود او را تاریخی دانست؛ اما، در بارشده است و می

دینی، )حضرت زرتشت را بر اساس منابع گوناگون ۀ دانیم زمانچنان که می. نمایدبین تاریخ و حماسه چندان مناسب نمی

اوشیدری، )پیش از میالد 6441بسیار کهن ۀ تا زمان( 49: 4944آشتیانی)از پانصد سال پیش از میالد ( زبانشناسی و مورخین یونانی

ی حضرت زرتشت از زمانۀ برای آگا)اند دانسته( ؛ با این توضیح که این تاریخ مورد تأیید مؤلف محترم دانشنامه نیست99: 4946

برای  -چنان که گفته شد -اختالف زمانی در تاریخۀ موضوعی هر چند تاریخی، با این گسترۀ بدی(. 444-44: 4944آشتیانی، : ک.ن

، تطبیق ذکر این نکته در اینجا ضروری می نماید که هدف این نگارش. پیوند تاریخ با حماسه چندان درخور نمی نماید بحث در باره

و نیز با  -حماسه با تاریخ نیست؛ که این دو هم از باب ماهیت و هم از نظر زمان بایکدیگر تفاوت دارند؛ و حتی زمان در خود این دو

: زمان اساطیری( 4: )توان به سه نوع زمان قایل شدهای حماسی ایران میدر اساطیر و داستان»: با یکدیگر متفاوت است -اسطوره
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 –ای حدود معینی که در مقایسه با زمان اسطوره: زمان حماسی( 2.. ).دوران آن هیچ گاه مشخص نسیت و ازلی است که محدوده و

که هنگام و ترتیب وقوع هر رویداد : زمان تاریخی( 9)دارد و بسیار قدیمی است نه ازلی؛  -های فضای حماسیالبته در چارچوب

؛ اما (93: 4944آیدنلو، )« .نیوی و خطی اتفاق افتاده بوده و امروز بر ما روشن نیستدقیقاً معلوم است و یا به هر حال در زمان د

 .ای تاریخی با موضوعی حماسی پیوند خورده که موضوع این مقال استجدایِ از این بحث، در حماسۀ شهریارنامه واقعه

در آن اعمال پهلوانی خاندان »ن است که های ملی زبا فارسی است و یکی از وجوه اهمیت آن، ایشهریارنامه یکی از حماسه

که در این منظومه از او یاد شده، آخرین فرد مشهور از خاندان گرشاسپ « شهریار»شود و رستم تا پشت سوم بعد از او کشیده می

: یا)ن عمر حکیم سراج الدین ابوعمر عثمان بۀ ابوالمفاخر خواج»این منظومه را (. 944: 4913صفا،)« .ملی ایران استۀ در حماس

پنج وشش هجری در مدت سه سال ۀ شاعر نامدار سد( 314: 4914همان، ( )ق.هی 343یا  344-  )«    مختاری غزنوی( محمد

شهریارنامه از دیوان مختاری غزنوی به قلم ۀ مقدم)به نظم در آورده است ( 314-432)برای عالءالدوله مسعود بن ابراهیم غزنوی 

 (. 141: 4944مرحوم جالل الدین همایی، 

چه آن. ها گسستگی وجود داردشهریارنامه شامل چند داستان مرتبط با هم است که متأسفانه در متن موجود، بین آن

این داستان چنان که مرحوم . گیردمالقاتی صورت می( ع)موضوع بحث این مقال است، بخشی است که بین زال و حضرت سلیمان

 . ی در اوایل و اواسط و اواخر استاند دارای افتادگهمایی متذکر شده

را جدا کنیم،  اگر شاهنامه. دهندهای طبیعی و ملی ما را تشکیل میای از حماسهدانیم خاندان زال بخش عمدهچنان که می

ند هر چ)نامه و داستان جمشید های کوشحماسۀ ملی، فقط دو حماسه مستقیماً با خاندان زال ارتباط ندارد؛ یعنی حماسه 46از 

نامه، برزونامه، گرشاسپ نامه، بهمن نامه، فرامرزنامه، بانوگشسپ: دیگر یعنیۀ ؛ و چهارده حماس.(جمشید نیز از  نیاکان زال است

نامه، لهراسپ نامه، سوسن نامه، داستان کک کوهزاد، داستان شبرنگ، جهانگیرنامه و سام نامه، شهریارنامه، آذربرزین نامه، بیژن

؛ حال اگر به این (941-249ص: 4913صفا، : ک.ن)اوست -نیاکان یا فرزندان -ها یکی از افراد خاندان زال نمستقیماً موضوع آ

 .های ملی ایران را سخن از خاندان زال بنامیممجموعه شاهنامه را نیز بیافزاییم، با کمی اغراق می توانیم تمام حماسه

-اش غریب میبا دیگران دارد؛ تولدش، ظاهرش، رفتارش و نامیراییمتفاوت ۀ در میان نیاکان و فرزندان رستم، زال جایگا

 :انگیزد تا جایی کهنماید؛ شکل ظاهرییش هنگام تولدش، شگفتی اطرافیان و خاندانش را از برمی
 4(624/ 233ص/6ج)همی رستخیز جهان داشتند فراوان  ز سامش نهان داشتند

 :گویداو میۀ شود در بارو از سوی ایزدی محفظت و رویین تن می ای با جهان ماورا دارداسفندیاری که خود رابطه
 (4991ب/ 911ص/6ج)هنگام یازد بخورشید دستبه  شنیدم که دستان جادوپرست 

 :نیز
 (4441ب / 914ص/ 6ج)که اورند و بند جهان او شناخت فسونها و نیرنگها زال ساخت

 

. های اساطیر ایرانی دانستتوان او را از نامیرابینیم؛ و میرگ زال را نمینامه را جدا کنیم در دیگر حماسه ها، مو اگر بهمن 

 : نامه چنین آمده استمرگ زال در بهمن
 برون شد ز گیتی جهاندیده زال در  ایام دارا دگر گشت حال                 

آمده، ندیدم؛ و مرحوم مختاری نیز در ای که در اختیار دارم و مشخصات آن در مآخد هر چند من این بیت را در بهمن نامه

نامه این بیت را نگارنده در چاپ موجود از بهمن»: پس از نقل بیت شاهد در متن، در پاورقی آورده« زالۀ اسطور»کتاب 

 (. 239: 4913مختاری، )«.نیافت

پدر به سیستان رفت و ۀ او هم او به خونخو»: بهمن چنین آمده استۀ مرگ زال در تاریخ طبری به اختصار تمام در پادشا

ثعالبی نیز در تاریخ خود مرگ زال را (. 444: 4934طبری، )« .رستم و پدرش دستان و برادرش زواره و پسرش فرامرز را بکشت

و همّ بقتل زال فکلمه بشوتن فیه و »: مسعودی نقل کرده که زال به دست بهمن کشته شده استۀ فارسیۀ نپذیرفته، اما از مزدوج

                                                           
4

.،شمارۀجلد،شمارۀصفحهوشمارۀبیتآوردهمیشود...(فردوسی)ابیاتشاهنامه،برایجلوگیریازتکرارارجاعِ
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ی حقوقه و حرماته و برآءه ساحته و قال قد قتلت فرامرز وادرکت به الثأر المنیم فماالمعنی فی قتل هذا الشیخ الذی قد خلق بنّهه عل

عمره و انطوی عیشه و لم یبق منه اال شفافه و حشاشه فوافق کالمه حسن رأی بهمن فیه و تذکّره خدمه زال فعفا عنه و امر بردّه الی 

« .مُسکه من ماله و ذکر مسعودی المروزی فی مزدوجته الفارسیّه انّه قتله و لم یُبق علی احد من ذویه منزله و االفراج له عن

 (. 944-941: م4369ثعالبی،)

بن اسفندیار بن یستاسف بن « بهمن»ثم ملک بعده »: در مروج الذهب نیز مرگ زال به دست بهمن اتفاق افتاده است

در (. 291:م4319مسعودی، )« م صاحب سجستان إلی أن قتل رستم و والده دستانبهراسف، و کان له حروب کثیره مع رست

نیز زال به دست بهمن   -عربی آن استفاده کردمۀ که متأسفانه نسخۀ فارسی آن  را نیافتم و ناچار از ترجم -ابن بلخی ۀ فارسنام

ابن )« انتقاماً لما فعلوه بأبیه، فقتل رستم و أباه و أخاهو کان قد أغار علی سیستان و دمر مدینه رستم تدمیراً تاماً »: شودکشته می

گوید ؛ و حتی سخنی از مرگ زال در ؛ اما دینوری در اخبارالطوال سخنی از کشته شدن زال به دست بهمن نمی(34: 2114بلخی،

و سار بهمن الی سجستان »: ویدگبهمن به زابل و کشتن خاندان رستم، میۀ او ضمن یادکرد حمل. آوردزمانی دیگر نیز به میان نمی

؛ با آگاهیی که دینوری از تواریخ پیش از خود داشته، (23: م4444دینوری، )« و قتل من قدر علیه من ولد رستم و اهل بیته و قریته

ن نکرده به نظر می رسد او مرگ طبیعی یا کشته شدن زال به دست بهمن یا سپاهیان او را باور نداشته که در تاریخ خود ذکری از آ

 .است

توان چنین برداشت کرد که اگر چه در تعدادی از تواریخ، از مرگ زال سخن رفته یا بدان اشاره شده است، از آن چه آمد، می 

های ملی ما، که به عالوه بر تعدادی از تواریخ معتبر،در حماسه -چنان که آمد –نماید؛ زیرا اش ارجح میاما نامیرا بودن او بر میرایی

های حماسی و باورهای کهن هستند، سخنی از مرگ یا کشته تر نسبت به تواریخ در خصوص شخصیتنگارنده منابعی دست اولنظر 

 . شدن زال نیامده است

پیوسته به پیکار بود و . مردی پیکار جوی بود»، آن حضرت آن گونه که در تواریخ مذکور است (ع)اما در باب حضرت سلیمان

او که در صدد جهانگشایی است بر آن ( 419: 4943طبری،)« .بود سوی او می رفت و مقلوبش می کردۀ اهر کجای زمین که پادش

گوید که در صورتی که است که ایران را نیز به تصرف خود درآورد یا آن را تحت انقیاد خود قرار دهد؛ در پیغامی به پادشاه ایران، می

زال نزد ۀ پادشاه ایران چهار کنیز زیبارو را به وسیل. کندله به ایران خودداری میچهار کنیز زیباروی را به شبستانش بفرستد از حم

( ع)را که رستم به اسارت گرفته، همراه چهار خورشیدرو نزد حضرت سلیمان« ابلیس»فرستد؛ و زال، دیوِ می( ع)حضرت سلیمان

 .آورده است تا به این وسیله از حملۀ او به ایران جلوگیری کند
 خییییروشیدن نای تامه رسید دستان بییییدرگه رسید        همانگاه 

 بشد پیش پیغمبییییر کیردگار فییییییییرود آمد از بارۀ راهوار        

 تیییرا در نگین باد قرص قمر زمین بوسه زد گفت کای تاجور        

 که تاجیییت خدا از پی داد داد جهان از فیییییییزونیت آباد باد        

 ...دلش را نشان یافت از مهییر او سلیمان نگه کرد در چهییییر او        

 نهادند و بنشست زال سیییییوار بفرمود تا کییییییرسی زرنگار       ...

 که ابلیس را پیش کردند چیییییر نخستین بفرمود زال دلییییییییر       

 رز ای شهییییریارچنین گفت زال  ابا سخییییییییرۀ دیو واژونه کار     

 جهان پهلییییییوان رستم زال زر مر این دیو ابلیس را نامییییییییور        

 جهانجییییییو فرستاد با من براه ببست و فیییییییرستاد نزدیک شاه        

 که فرمان چه بخشد جهانکتخدای بنییییییییییزدیک پیغمبر پاک رای        

 که کردی طلب از شه نامجیییوی روی        سه دیگر مر آن چار خورشید 

 رسانده درودی بیییییییر جان تو فییییییییییییرستاد بهر شبستان تو        

 (423-424: 4944عثمان مختاری،)         

یتی است که شخص( ع)با حضرت سلیمانچه موضوع این مقال است پیوند زمانی بین زال و رستم چنان که گفته شد، آن        

 .تاریخی است
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تاریخ فرمانروایی سلیمان که ۀ مورخان در بار»زیسته، دهم پیش از میالد میۀ در سد( ع)دانیم حضرت سلیمانچنان که می

این که مدت فرمانروایی او در این قرن چند سال بوده همداستان نیستند؛ ۀ قرن دهم پیش از میالد بوده اتفاق نظر دارند؛ اما در بار

، (م.قی394-314)، (م.قی329-364)، (م.قی329-369)، (م.قی399-311)، (م.قی 326-319)، (م.قی392-314)های ریخکه تاچنان

های فروانروایی او مورد اختالف است این که سال(. 493: 4949محمد بیّومی، )« .اندرا ذکر کرده( م.قی329-361)، (م.قی369-323)

ۀ دانیم و آمد، قطعاً در سداست؛ و چنان که می( ع)ت وجود تاریخی حضرت سلیمانچندان برای ما اهمیت ندارد؛ آن چه مهم اس

شخصیت رستم ۀ های موجود در بارخواهیم بدانیم این اتفاق آیا با روایات حماسی یا گمانمی. زیسته استدهم پیش از میالد می

 .تطابق دارد یا خیر

یمان پسر داود پسر یسّی پسر عوبید پسر بوعَز پسر سلما سل: بر اساس کتاب مقدس چنین است( ع)نسب حضرت سلیمان

پسر نخشون پسر عمَّیناداب پسر رام پسر حصرون پسر فارص پسر عِیر پسر یهودا پسر اسرائیل پسر اسحق پسر ابراهیم پسر تارح 

نوح پسر لَمَک پسر متوشالح پسر پسر اَرفکشاد پسر سام پسر ( با سین)پسر ناحور پسر سروج پسر رَعوُ پسر فالج پسر عابَر پسر سالح 

کتاب مقدس، کتاب اول تواریخ، باب اول و دوم، ص : ک.ن)خَنوخ پسر یارد پسر مهلَلئیل پسر قینان پسر انوش پسر شیث پسر آدم 

-نسل فاصله است؛ اما نسب رستم در حماسه( 99)سی و سه ( ع)بینیم بین حضرت آدم و حضرت سلیمانچنان که می(. 623-621

رستم پسر زال پسر سام پسر نریمان پسر گرشاسپ پسر اترط پسر شم پسر طورک پسر شیدسپ پسر تور : لی این گونه استهای م

حکیم اسدی توسی، نریمان ۀ نامبا این توضیح که در گرشاسپ. پسر جمشید پسر طهمورث پسر هوشنگ پسر سیامک پسر کیومرث

 :گرشاسپ است نه فرزندشۀ عموزاد

 گوی شیردل بود گورنگ نام وینده کام      برادر یکی داشت ج

 شد او نیز در خاک تاری نهان همانسال کاترط برفت از جهان    

 چه مه لیک نادیده گیتی دو ماه ازو کودکی ماند مانند ماه      

 ز گیتی همان بد دالرام اوی نریمان پدر کرده بد نام اوی     

 ؛(44-43، ب924اسدی توسی، ص )

 :دهدمیۀ ت شاهنامه بر پدر فرزندی گوااما روای

 نریمان گرد از کریمان بُدست همان سام پور نریمان بُدست       

 بگیتی بدی خسرو تاجور بزرگست و گرشاسپ بودش پدر     

 ((643-644/ 231ص/1فردوسی،ج) 

و حضرت ( ع)بین حضرت سلیمان بینیم بین رستم و کیومرث سیزده نسل فاصله است؛ در حالی کهدانیم و میچنان که می 

دیگر تطابق داشته باشد؛ از این این دو از نظر نسب نمی تواند با همۀ سی و سه نسل فاصله است؛ پس زمان  -چنان که آمد -(ع)آدم

ت توانیم صرف نظر کنیم چون در هر دو شجره نامه از این دسها با عمرهای طوالنی نیز مواجه هستیم میکه در این سلسله نسب

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَۀٍ إِلَّا (: ع)حضرت سلیمانۀ نامعمرهای طوالنی وجود دارد؛ مانند عمر نوح در شجره

 : رستمۀ نام؛ و عمر جمشید در شجره(44: عنکبوت)خَمْسِینَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُون؛ 

 ( 446ب/ 31ص/ 4فردوسی، ج)پدید آوریده همه نیک و بد؛ گذشته برو سالیان هفتصد                          

 

دهد که این دو نیز نشان می( 444: 4943طبری، )همان هوشنگ بوده است  -حضرت آدمۀ نتیج –اند قینان این که گفته

حضرت آدم؛ مگر این ۀ کیومرث است و قینان نتیجۀ تطابق ندارند چه هوشنگ نو نامه از ابتدا نیز از نظر تعداد افراد با یکدیگرشجره

 .را نیز وارد این معادله کنیم که بحثی است جدا« مشی»که 
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چنان که استاد ارجمند . 4(23: 4914سرکاراتی،)داندمی« گندفر»ای هست که رستم را یکی از شاهان سیستان به نام نظریه

میالدی  21یا  43گندفر سال ۀ آغاز شا»اند، آورده« ایرستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره»وزین ۀ قالدکتر بهمن سرکاراتی در م

که ( ع)این تاریخ البته با سلطنت حضرت سلیمان. 2(91: 4914سرکاراتی،)«.مسیحی سلطنت کرده است 43بوده و شاید تا سال 

رستم را در نظر بگیریم و فرض کنیم پیری حضرت ۀ سال 111زمانی ندارد؛ حتی اگر عمر دهم پیش از میالد بوده همۀ سد

 .تواند بوده باشدزمان نمیبا نوجوانی رستم مصادف بوده باشد؛ چه، حتی در این حالت هم زندگانی رستم با گندفر هم( ع)سلیمان

های ایران و چین فسانهها و ا، آیین(4939)سی، .کویاجی، جی: ک.ن)رستم را حامی خاندان پارتی گودرز نیز دانسته اند 

رستم : انتشارات فرانکلین، گفتار هشتمۀ های جیبی با همکاری مؤسسشرکت سهامی کتاب: جلیل دوستخواه، تهرانۀ باستان، ترجم

میالدی فرمانروایی  34تا  46»های دانیم گودرز از پادشاهان پارتی بوده که بین سالچنان که می(. 461-464در افسانه و تاریخ، ص

این تاریخ (. 464: 4939کویاجی، )« .م در جنگ با مهاجمان بیابانگرد از میان رفت13کرده و خاندان او به طور ناگهانی در حدود می

رستم را به نخستین ۀ سال 111گندفر، حتی اگر عمر ۀ تطابق داشته باشد؛ زیرا مانند پادشا( ع)حضرت سلیمانۀ تواند با زماننیز نمی

 .رسیماست نمی( ع)حضرت سلیمانۀ دهم پیش از میالد که پادشاۀ دان گودرز بیافزاییم باز نیز به سدخانۀ های پادشاسال

؛ و در اخبارالطوال دینوری (444: 4943طبری،)در تاریخ طبری مرگ رستم به دست بهمن پسر اسفندیار صورت گرفته است 

؛ در شاهنامه نیز رستم در (24:م4444دینوری،)ه است مرگ رستم به صورت طبیعی و کمی پس از کشته شدن اسفندیار روی داد

میرد؛ و در در دو روایت از این سه روایت، رستم در زمان بهمن پسراسفندیار می. شودبهمن پسر اسفندیار کشته میۀ پادشاۀ زمان

که چون چندان اختالف  بهمن واقع شده است؛ۀ روایت سوم اگر چه تصریح نشده، اما مرگ رستم در زمان گشتاسپ یا اوایل پادشا

 .توان هر سه روایت مرگ رستم را تقریباً در یک زمان یا زمانی نزدیک به هم دانستزمانی ندارد و می

پس از بشتاسب نوادۀ وی اردشیر بهمن به »: بهمن پسر اسفندیار، در تاریخ طبری همان اردشیر دراز دست معرفی شده است

و او را « .ما به وفا پابندیم و مدیونیم که با رعیت نیکی کنیم»:بر سر نهاد و پادشاه شد گفتوی روزی که تاج : گویند. رسیدۀ پادشا

؛ و نیز در (444-449: 4943طبری،)« .اردشیر دراز دست گفتند از آنرو که به همه ممالک مجاور دست انداخت و پادشاه اقلیمها شد

از طرف کی »: ارت بر مکاتیبی که بایاالت ارسال میشده نوشته میشدبهمن را کی اردشیر نیز گویند و این عب»: ثعالبیۀ شاهنام

-چنان که مرحوم مهرداد بهار تصریح می -؛ و این پادشاه (414: 4943ثعالبی، )« .«اردشیر بندۀ خدا و فرمانروای بندگان خدا

ان اساطیری ایران که توسط موبدان های پادشاهدر افسانه»: خوردنخستین نام تاریخی است که در شاهنامه به چشم می -فرمایند

خورد، نام اند، نخستین نام تاریخی که به چشم میزردشتی حفظ شده بوده است و فردوسی و مورخین اسالمی آنها را نقل کرده

ل از ؛ اردشیر دراز دست یا اردشیر او9(29: 4944بهار،)« .همین اردشیر اول، شاهنشاه هخامنشی است که فرزند خشایارشا بوده است

ۀ اگر عمر هفتصد سال(. 224: 4949گریشمن، )کرده است میۀ پیش از میالد در ایران پادشا 424پیش از میالد تا سال  463سال 

را به این ( به قلم دکتر منصور رستگار فسایی« روایتی دیگر در مرگ رستم»نمیرم ازین پس که من زنده ام، مقالۀ : ک.ر)رستم 

برسیم؛ یعنی روایت شهریارنامه در ( ع)حضرت سلیمانۀ پادشاۀ دهم پیش از میالد، یعنی زمانۀ به سدتوان تاریخ بیافزاییم می

تواند از نظر زمانی با آن چه در ، می(ع)و بردن دیوی را که رستم اسیر کرده برای حضرت سلیمان( ع)مالقات زال با حضرت سلیمان

 . تاریخ آمده تطبیق داشته باشد

دهد نسبت خانوادگی بین حضرت پیوند می( ع)یا خود حضرت سلیمان( ع)حضرت سلیمانۀ ا با زمانچیز دیگری که بهمن ر

مادر فرزندان »: است( ع)حضرت سلیمانۀ بنا بر روایت تاریخ طبری، همسر بهمن، نتیج. با بهمن پسر اسفندیار است( ع)سلیمان

؛ و مادر بهمن نیز از نوادگان حضرت (444: 4943طبری، )است « بهمن، راحب دختر فنحس از اوالد رحبعم پسر سلیمان

                                                           
4

:بهنقلاز

E. Herzfeld, Mythos und Geschichte, AMI, VI, Berlin, s 1-13; Sakestan, AMI, IV, 1931-2, S.91-116; 
Archaeological History of Iran, London 1933, p.54.75. 

2
:بهنقلاز
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 .«جغرافیای اساطیری جهان در ادبیات پهلوی»مقالۀ
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مادر بهمن استوریا بود و او دختر پائیر پسر شمعی پسر قیس پسر منشا پسر طالوت شاه پسر قبس پسر ابل پسر »: است( ع)سلیمان

و حضرت ( اهمانج)« .صارور پسر بحرث پسر افیح پسر ایشی پسر بنیامین پسر یعقوب ابراهیم خلیل الرحمن علیه السالم بود

 .پیونددمی( ع)با پانزده نسل فاصله به حضرت سلیمان -چنان که آمد -ابراهیم

اگر بخواهیم زمان شکل گرفتن »: فرمایند، می«تأثیر کوشان ها در تشکیل حماسۀ ملی ایران»ۀ مرحوم مهرداد بهار در مقال

پهلوانی در همان زمان  –دهد که این روایات ایزدی ان مینش.. .روایات مربوط به رستم و تعلق آن به عصر کوشانی را باور بداریم

این نظریه (. 493: 4944بهار، )« .م تا حدود تولد مسیح، روایات رایج در شرق ایران و غرب هند بوده است.یعنی از حدود سیصد پ

سیصد پیش از میالد این روایت ها تطابق داشته باشد؛ زیرا اگر فرض بگیریم در ( ع)تواند با هم زمانی زال و حضرت سلیماننیز می

ها هفتصد سال پیش از رواج آن وقایع بوده است؛ عالوه بر این، حتی اگر بپذیریم که توان تصور کرد که وقوع آنرایج بوده است، می

ۀ ر هفتصد سالای بسیار نزدیک به رواج آن، یعنی سیصد پیش از میالد روی داده باشد، باز هم با توجه به عموقوع حوادث در زمانه

 .، تطابق زمانی داشته باشد(ع)تواند با روایت مورد بحث، یعنی مالقات زال با حضرت سلیمان رستم، این نظر می

دهم پیش ۀ ، یعنی در سد(ع)حضرت سلیمانۀ هدف از آن چه در این مقال آمد آن نیست که گفته شود زال و رستم در زمان

که صرفاً هدف ای و حماسی ایرانی به شخصیتی تاریخی تبدیل گردند؛ بلهای اسطورهیتاند و این بزرگ شخصزیستهاز میالد می

پیوند یک واقعه تاریخی با روایتی حماسی است؛ وگر نه، نگارنده نیز به این سخن استاد فرزانه دکتر ۀ این مقال، بررسی همه جانب

جستجو کرد  -یعنی حماسه –اش ید تنها در خواستگاه اصلیآورد که شخصیتی حماسی را باسرکاراتی سر تعظیم فرود آورده و می

 (.31: 4914سرکاراتی،)

 گیرینتیجه

ی جدا از هم هستند و باید هر یک در جایگاه خود و با ابزار خود سنجیده شوند، اما گاه حماسه و تاریخ، اگر چه دو مقول

این . رودمی( ع)از مختاری غزنوی، زال به دیدار حضرت سلیمانشهریارنامه ۀ در حماس. رویدادهایی این دو را به هم پیوند می دهد

را با نظریات موجود در باب رستم و به تبع آن زال، و نیز تعداد نیاکان هر یک تا آغاز ( ع)حضرت سلیمانۀ نوشته تطابق زمانی زمان

، از نظر بررسی تعداد نیاکان تا «زال رستم و»و ( ع)حضرت سلیمانۀ بر این اساس، زمان. آفرینش را مورد بررسی قرار داده است

یکسان دانستن رستم و گندفر، و نیز دانستن رستم به عنوان یکی از حامیان خاندان پارتی گودرز، با یکدیگر ۀ نخستین انسان، نظری

-در تشکیل حماسهتأثیر کوشان ها ۀ یکسان دانستن بهمن با اردشیر درازدست، نظریۀ تطابق زمانی نمی تواند داشته باشد؛ اما نظری

 .سازگاری دارد« زال و رستم»و ( ع)های ملی، با تطابق زمانی حضرت سلیمان
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 .مکتبه االسدی

 آ.اساطیر: ، شاهنامه ثعالبی، ترجمۀ محمود هدایت، اول، تهران(4943)، ------- -44

 .بریل: ، تصحیح فالدیمیر جرجاس، اول، لیدن(م4444)دینوری، ابی حنیفه احمد بن داود الدینوری،  -42
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 . قطره: ، سایه های شکار شده، اول، تهران(4914)سرکاراتی، بهمن،  -49

 .فردوس: ، چهاردهم، تهران(جلد دوم)، تاریخ ادبیات در ایران (4914)صفا،دکتر ذبیح اهلل،  -44

 .امیر کبیر: ، حماسه سرایی در ایران، ششم، تهران(4913)، ------------ -43

 .اساطیر: ی، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، ششم، تهران، تاریخ طبر(4943)طبری، محمد بن جریر،  -46

 . بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ، به اهتمام جالل الدین همایی، تهران(4944)عثمان مختاری غزنوی،  -41

، شاهنامه، بر اساس چاپ مسکو، به کوشش و زیر نظر دکتر سعید حمیدیان، ششم، (4942)فردوسی، حکیم ابوالقاسم،  -44

 .قطره: تهران

شرکت : ، آیین ها و افسانه های ایران و چین باستان، ترجمۀ جلیل دوستخواه، تهران(4939)سی، .جی کویاجی، -43

 .سهامی کتاب های جیبی با همکاری مؤسسۀ انتشارات فرانکلین

 .معین: ، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمۀ دکتر محمد معین، اول، تهران(4949)گریشمن، رومن،  -21

 .توس: ، دوم، تهران(تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی)ورۀ زال ، اسط(4913)مختاری، محمد،  -24

، مروج الذهب و معادن الجوهر، (م4319ق، .هی4939)مسعودی، ابی الحسن علی بن الحسین بن علی مسعودی،  -22

 .دارالفکر: بتحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، بیروت

نگرۀ جهانی بزرگداشت فردوسی، به کوشش دکتر ، مجموعه مقاالت ک(4914)نمیرم از این پس که من زنده ام،  -29

 .مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: غالمرضا ستوده، تهران
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