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 چکیده

بخشي از فرهنو است که از یک سو با فرهنو حاکمِ جامعه پيوسنتگي دارد ، فرهنوخرده
امّا این تضناد تنا آنجنایي نيسنت کنه ، با آن در تضاد است در برخي از جزئيات، و از سوي دیگر

روي شود؛ بلکه این انحراف از فرهنو اصلي جامعنه منجر به ایجاد ضدفرهنو و یا فرهنوِ کج
آیند. در مني دسنتزنني بهبراي گرفتن امتيازاتي از فرهنو مسلّط است که گاهي با قدرتِ چاننه

، شناسنان معتقدنندجوانان یناد شنده و بسنياري از جامعنهفرهنوِ شناسي از خردههاي جامعهنظریه
زماني که تعدادي از جوانان در نوع رفتار و یا پوشش و حتي گفتار و تفکّنرات خنود بنا فرهننو 

آن را بایند ذینل ، کننندها پافشاريدهند و در این تفاوتهایي را از خود بروزتفاوت، کلّي جامعه
تالشِ زال ، شاهفردوسي در بخش پادشاهي منوچهر ةر شاهنامکرد. دفرهنوِ جوانان بررسيخرده

کنرد. هنر فرهنوِ جوانان در شناهنامه تلقّيترین خردهتوان مهمو رودابه را براي ازدواج با هم مي
هنایي جندّي بنراي ازدواج مواجهنند. دارند با مخالفت دو نفر در جامعه و فرهنگي که به آن تعلّق

خود  ةهاي اطرافيان و نوعِ امتيازگيري آنان از فرهنوِ جامعبه با مخالفتبرخوردِ زال و رودا ۀنحو
 .بررسي شده است، فرهنگيخرده ةدر این مقاله از دیدِ نظری

 .رودابه، زال، شاهنامه، فحهنگ، فحهنگخحده: یکلیدواژگان 

                                                           

* E.mail: m.hokmabadi98@yahoo.com )نویسندۀ مسئول( 
 E.mail: aliasgharebashiri@gmail.com 
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 مقدمه

 ان مسأله یب .1

ا ینفرهنو اسنت. گوده، بحث از فرهنو و خرشناسيجامعهاز مباحث مهم در حوزۀ یکي 
المعننارف رهین( در داMalinowski)يونووسننکيمال يف از فرهنننو از سنوینن تعرينخسنت
وضنوع اصنلي در که پس از آن بحث دربارۀ فرهنو و انواع آن بنه م هشد کا نوشتهيتانیبر

 دارد يف گوننناگونی(. فرهنننو تعننار58: 6837، ارمکنني)آزاد علننوم انسنناني بنندل شنند 
 ف بننه نقننل از رابرتسننونیتعننارایننن  ازیکنني کننه بننه  (68-88 :6831، يرمينناي)صننالح

(Robertson ) شنود یي ميهاچيزشامل تمام  شناسيجامعهفرهنو از نظر »: شودمياشاره
دو ننوع  يهنا دارااینن چينز ویابد ميآورد و در آن اشترار مي وجودبه يکه جامعة انسان

شامل همة مصنوعات و  Material Culture/ي. فرهنو ماديو معنو يماد: است اساسي
هنا، چنر : ليبخشند، از قبي ميوجود آورده و به آن معنها بهشود که انساني مياء مادّياش

شامل همة ابداعات  Nonmaterial Culture/يها، کارخانجات و... . فرهنو معنولباس
هنا، مهنارتهنا، ، قواعند، آداب و رسنوم، افسنانهعقایندهنا، افکنار، زبنان: ليناز قب يانتزاع
 (. 91: 6877)رابرتسون، « شودهاي سياسي مينوادگي و نظامخا يالگوها

زفرهننو، فرهننوِ یر ینا فرهننوخنرده: ازجملنه ي دیگنريفرهنو، خنود بنه اجنزا
از مباحنث مهنم در حنوزۀ یکني فرهنو . خردهشودتقسيم ميفرهنو و... ي، آنترويکج

اسنت.  کنردهناسنان را بنه خنود جلنبشاز جامعنهبسنياري جّنه است که تو شناسيفرهنو
هنا و سنبک باورهنا، نگنرش هنا،ن شنکل آن، بنر ارزشیترفرهنو، در سادهمفهوم خرده»

گنروه بنا فرهننو اینن  کنند؛ فرهننوميت در جامعه داللتير( گروه اقلّی)ززندگي یک 
)ادگنار، « آن منرتبط نينز باشندچنند کنه ممکنن اسنت بنا گروه حاکم اخنتالف دارد، هنر

در  ياز افنراد انسناني گروهني بر رفتارها فرهنودر بحث خرده»(. 658: 6837ک، یوسج
دارنند؛  یيهنابنا فرهننو حناکم بنر جامعنه تفناوت يشود کنه تنا حندودميد يجامعه تأک
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مقاومنت در برابنر فرهننو حناکم را مفنروک ننوعي مانند پادفرهننو،  نيزفرهنو خرده
 همان(.) «داردمي

 18جوانان است که از اواخر دهنة فرهنوِفرهنو، خردهاز مباحث مهم در بحث یکي 
(. 838: 6817و همکناران، آبرکرامبني ) گرفنتشناسنان قنرارمنورد توجنه جامعنه يالدمي

)گنوردون،  انندکنردهروي ینادکنجعننوان فرهننوِ ذینل ، برخنيفرهنوِ جوانان را خرده
6833 :6699 .) 

ذینل کنه دارد،  ینيهناه بنه شاخصنه، داستان زال و رودابه بنا توجّنفردوسيدر شاهنامة 
داسنتان بنا توجنه اینن  است و در پژوهش حاضر، بررسيفرهنوِ جوانان قابل عنوان خرده
 .شودبررسي ميبحث و  شناسيجامعهفرهنوِ جوانان در خرده يهابه مؤلّفه

 نۀ پژوهشیشیپ .2

ربنارۀ امّنا د، شنده ن پنژوهش انجنامیمختلنف آن تناکنون چنند يدربارۀ فرهننو و اجنزا
هنم کنه  یيها. پژوهشاست ده نشدهید يقيتحق یا تاکنون مقاله، فرهنو در شاهنامهخرده

و ینا  واژۀ فرهنو در شاهنامه اسنت يهابررسي ، بيشتر یاده شدهیدربارۀ فرهنو تاکنون د
، سنّت، نیيآ: چونفرهنو هم ياست که با اجزا نظر بودهمد خود يفرهنو در مفهوم کلّ

 ياز اجنزایکني خنود ، اسنت کنه سننّت يدر حنال. این است پنداشته شدهیکي رسوم و... 
فرهننو از  يهنادگاهینقات فاقند ديتحقاین  ترشيب .(666: 6836، سیمور) فرهنو است
شناسني هنومي اسنت کنه در جامعنهمف، که اصنطالح فرهننو، چرااست شناسيدیدِ جامعه

تر بنه شناهنامه از کم، است مدهآ چشمکه دربارۀ فرهنو به يقاتينظر است و در تحقمورد
 است.  شده ستهینگر شناسيجامعهمنظر فرهنو در دانش 

شناختي چنندان منورد بررسني قنرار موضوع جوانان در شاهنامه از منظر دانش جامعه
تبلنور تضناد و ) اسنطورۀ زالکتناب ، محمّند مختناري، است. دربارۀ داستان زالنگرفته 

را نوشنته  اي بنر داسنتان زالمقدّمنهکتناب ، سعادت وحدت در حماسة ملي( و مصطفي
، کندامامنا هنيچ، اننداست؛ هر دو کتاب درخصوص زال به طور اختصاصي سخن گفتنه
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و  6876 ،مختاري) اندنکردهفرهنو را از منظر جواني در این داستان بررسيمسألة خرده
 (.6868 ،سعادت

کنه چننان، ضحّار مناردوش( يشناختل جامعهيتحلي )خودکامگ شناسيجامعهکتاب 
و در هشنت  پرداختنه شناسنيجامعنهل داستان ضحّار از منظنر يست به تحلا داياز نامش پ

 کنرده بررسني شناسنيجامعنهمختلنف در  يهاهیداستان را با نظري این ایزوا ميتما، فصل
، جهنل تنوده، سنچاه يالنهيب قبينترکي، توسنعة ارضن، قدرتي، اسيس يهاتمياست. حاک

(. 6876ي، رضاقل) کتاب هستنداین  ل در زمرۀ مباحثيقباین  ازبسياري ات و مطالب خراف
 برخنيکه چند مقالة مرتبط با شاهنامه دارد و در  شناسيجامعه يهابستبنکتاب همچنين 
« ة بيندارگرکوبن، اننة بهنرامیتاز»نموننه  يبنراشناسي هم هسنت، هاي جامعهها تحليلاز آن
بحث جواننان ، در شاهنامه شناسيجامعهورود به بحث با وجود اما ، (517: 6873فر، )ثاقب

 ندارد.  جایگاهيدر آن چندان 

بنه  يحندوداز بحث فرهنو در شاهنامه پرداخته و تا یيهابه گوشه نيز دیگر چند منبع
بنه  يطنور اختصاصنمننابع بنهاین  کدام ازچيکه هاین د برياند؛ با تأککردهجوانان هم اشاره

. نيسنت ها حاکمپژوهشاین  بر شناسيجامعهکه نگاه این خصوصاند و بهن نچرداختهجوانا
سننده یجلند اوّل( نو) فردوسنياد شاهنامة يان باستان بر بنيرانیا يهاها و رسمنیيآدر کتاب 
ن ینيآنچه را به زعم خنود سننّت و آ ن و سنّت و رسم و... هریيدربارۀ آتعریفي چ يبدون ه
  يل فنراوان توضنيکنرده و بنا تفصن يوار گردآورست به صورت فهرستا داده صيتشخ

بنه اینن است. فهرست مجلّند اوّل  از شاهنامه آورده يفراوان يهاکدام مثالهر يداده و برا
سننچاس و ، هننايبننندنیننهننا و آذجشننني، بننزم و مهمننان، و خننانواده یيزناشننو: قننرار اسننت

، خنوردنسنوگندي، نید يهاجشن، زشبزرگداشت و نواي، مهر و مهرورزي، گزارسچاس
 و... ينگنارنامهي، خواهنيکي، زنیرا، هیهدي، مژدگان، خلعت، شکاري، ش و سرفرازیستا
سننده ینو همنينا ینگو، کتناب يانینفهرست(. براسناس اسنتدرار پا: 5989، اعتمادمقدم)

و کنرده و انتشنارات وزارت فرهننو نیموضوع تندواین  مرتبط با نيز دیگر ن کتابیچند
 ند.نيست کدام مرتبط با بحث حاضرچيبود که ه کردههنر منتشر
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چ يبنا هن فردوسنيه بر شناهنامة يروان با تکيان و آداب و رسوم دربار انوشيساسانکتاب 
 بررسنيک ینن و سننّت و بنا ینيف آیاست و براساس تعنار نرفتهپيش  شناسينظریة جامعه

 يهناهنا و سننّتنینياسنت و سنچس آ دهيان رسيان به زمان ساسانياز زمان هخامنش يخیتار
، ن دربنارینيآ: ماننند یيهانیياست؛ آ کردهيروان را براساس شاهنامه گردآوريدربار انوش
کتناب (. 6836ي، غفّنار... )و، ت طبقنات منردميوضنع، هنااتينمالي، ساالرخوان، بارِ عام

مثنل ازدواج ، آن لئدربارۀ فرهنو و مسنا فردوسيت و فرهنو در شاهنامة يمدن يهاانيبن
یي، ايناح) اسنت يآشناپردازبيشتر و... است که  یسينوو مر  و مدح و نامه يو شهرساز
« فردوسنيو امور خانواده در شاهنامه  یيوند زناشويآداب پ بررسي»مقالة  چنين(. هم6868
، (888-858: 6837مي، خنات) اسنت فرهنو خانواده در شاهنامه پرداختهبه بحث خرده نيز
 است. نکردهفرهنگي بررسي خردهنظریة موضوع را از منظر  امّا

  ف فرهنگ یتعر .3

 و رويکنجفرهننوِ ، ضدفرهنو، فرهنواز خرده يدرست ق ويف دقیدن به تعريرس يبرا
م. بنا توجّنه بنه ياز اصلِ مفهومِ فرهنو هست يقيف دقیر از تعریناگز، فرهنو ياجزا دیگر
که مورد وفاق همنة تعریفي دن به يرس، هنو ارائه شدهکه از مفهوم فر يف گوناگونیتعار
 د. ینماميدشوار ، باشد يشناسان و منتقدان ادبجامعه

کنا يتانیالمعنارف بررهیندر دا يونووسنکيمال يف از فرهننو از سنوین تعريا نخستیگو
ي در علوم انساناصلي نوشته شد که پس از آن بحث دربارۀ فرهنو و انواع آن به موضوع 

شند.  ي ایجنادراتييتغ نيزمفهوم این  فیدر تعار يوجود مکاتب گوناگون فکرو با بدل شد
چننان امنا هنم، فرهننو بنودي، در علوم انساناصلي از مباحث یکي  6618که از دهة این با

قابنلِ انکنارِ  غينررابطنة (. 58: 6837ارمکني، آزاد ) بود ياصطالح برجااین  بحث ابهام در
پژوهنان پنهنان فرهننودیندِ اسنت کنه از  مهمنياز مباحنث ، ادبياتو  موسيقيفرهنو با 

 (.56: 6838، اندیگر نگتون ويليب) استنمانده
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است از داریوش آشوري است کنه کتاب مهمي که در تعریف فرهنو نوشته شده
دارد. اینن کتناب مرجنع بسنياري از پژوهشنگران در  نام «ها و مفهوم فرهنوتعریف»

اب آشوري پنج بخش دارد؛ بخش یکنم: واژۀ فرهننو است. کتمباحث فرهنو بوده 
و سنير مفهنوم آن،  Cultureدر زبان و ادب فارسي، بخنش دوم: سنير واژۀ کولتنور/ 

شناسني، هاي فرهننو، بخنش چهنارم: فرهننو از دیندگاه انسنانبخش سوم: تعریف
(. در انطبنناق تعنناریف 6868بخننش پنننجم: دو گفتننار دربننارۀ فرهنننو )آشننوري، 

رواج دوبارۀ واژۀ فرهنو در »گوید: مي يآشورفارسي، فرهنو با زبان  شناسيجامعه
ن، نخسنت بنراي آ يمعنا دگرگوني چنينزبان فارسي، در سه چهار دهة گذشته و هم

هناي اروپنایي نشنانة نينازي در زبان Cultureو سچس  Educationسازگاري با واژۀ 
ت تمدّن و فرهننو پنيش اي که در صوراست تازه که همراه با پراکنش صورت تازه

اي که در صورت کهن تمندّن و فرهننو هاي تازهاست، یعني نياز به بيان مفهومآمده 
)آشوري، « هایي بيگانه بودشد و یا روح آن تمدن با چنين مفهومما کمابيش یافته نمي

6868 :69 .) 

 فرهنگ خرده .4

معادل  Subcultureژۀ از گوردون مارشال براي وا« شناسيفرهنو جامعه»در ترجمة 
مآخذ »(. در فرهنو 6699: 6833، مارشال) استفرهنو و فرهنو جزئي آمدهخرده

، معنادل اینن اصنطالح، از ننيکالس آبرکرامبني و همکناران« شناسنيو مراجع جامعنه
جزئني  (. برخني نينز فرهننو838ِ: 6817، آبرکرامبني) استزیرفرهنو ترجمه شده 

 اسنتشنده  فرهنگني گفتنهنظریه خرده Subcultural Theoryاند و در ترجمة گفته
، محسنني) اسنتکرده فرهنو ترجمه هم آن را پاره(. محسني 837: 6836، هوشمند)

فرهنو کل  عقایدخاص که با  عقایديبا گروهي اند که ( و برخي هم گفته36: 6868
هنا را منينهمشنابه تعریفني  نيز(. افروغ 89: 6868، اندیگر پورجعفر و) تفاوت دارند

 (.558: 6877، افروغ) دهدمي ارائه
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فرهننوِ ذینل هنا را است کنه آناین  هافرهنوهاي مهم در خردهیکي از دیدگاه
فرهنو در سنط  وسنيعي منورد اسنتفاده قنرار نظریة خرده»کنند؛ ميبررسي رويکج
ینا حلّني جمعني ها به عننوان راهفرهنوگيري خردهگيرد و انگارۀ اصلي آن شکلمي
هنا در نيافتة اعضا یا مواضنع منبهم آنهاي تحقّقوفصل مشکالت ناشي از خواستحلّ

تر هستند؛ اما ها متمایز از فرهنو وسيعفرهنوترتيب خردهاینتر است. بهجامعة وسيع
منورد ، کننندتحرینف منيو اغلنب گيرنند )ميآن را وام  يها و باورهانمادها، ارزش
در  سننطحي وسننيعمفهننوم در ایننن  سننازند(. ازمننياژگونننه ب یننا دهننندمننيمبالغننه قننرار 

 «شننود؛ خصوصنناً در مطالعننة فرهنننو جوانننانمننياسننتفاده  رويکننج شناسننيجامعننه
 (. 6699: 6833، گوردون)

هنا زنني آنهنا، قندرت چاننهفرهننوها در بررسي خردهترین شاخصهیکي از مهم
آورد؛ دسنتدر جامعنه بنه توانند امتينازات بيشنتري را از فرهننو بناالتراست که مني

هاي پوشار و الگوهاي رفتناري گيري از داللت سبکها عمدتاً با بهرهفرهنوخرده»
تنوان چننين دارند... بنابراین، مي)یا آیيني( مخالفت خود را با فرهنو حاکم ابراز مي

آوردن فضنایي فرهنگني دسنتزنني بنراي بنههنا بنه چاننهفرهننوانگاشت کنه خنرده
گذاشت و  هاي متضادِ فرهنو مادر تأثيرتوان برخواست؛ در این فضا ميزنندميدست
کنند و  تواند هویت خود را در این فضنا بينانکرد؛ گروه نيز ميمقابلِ آن مقاومت در

(. ایننن، موضننوعي اسننت کننه مطالعننة 658: 6837ویننک، )ادگننار، سننج« بچروراننند
د؛ زینرا بنا مطالعنه در سناختار اینن کنميها را از اهميتي ویژه برخوردار فرهنوخرده
 چننينبنرد. هنمتنوان پنيها به تغييرات کلّي در فرهننو جامعنه نينز منيفرهنوخرده
گنر باشند. يرینا توانندمني نينزدر جامعنه  ننوین يفتن راهبردهنایا ها درفرهنوخرده

هاي مورد تحليل خود را به عننوان ها، اشکال و ارزشفرهنگي فعاليتمطالعات خرده»
گننرفتن راهبردهننایي در سنناختن و پنني هنناي نسننبتاً منسننجمي بننراي مفهننومشننشکو

 (.517: 6835)پين، « است گرفته نظرهاي اجتماعي مفروک درموقعيت
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 فرهنگ جوانان خرده .5

هننا از ایننن جهننت اهميننت دارد کننه بننه تحليننل نننوع اسننتراتژي فرهنننوبررسنني خننرده
حسنب افنراد جامعنه بنر»کنند؛ کمک مني ها در برابر فرهنو غالب جامعهفرهنوخرده
اي بسنتگي دارنند و که متعلّق به کدام گروه اجتماعي و شغلي هستند و بنه چنه طبقنهاین

دانند و به کدام گرایش فکري و عقيدتي منسنوبند و بناالخره اي ميخود را از چه طایفه
منود و ظهنور و دارنند، داراي ناي قنرارنظر جنسي و سنّي در چنه رده که ازحسب اینبر

ها را به اعتبار گفتنار و رفتنار و لبناس توان آنآساني ميمختصّاتِ فرهنگي متفاوتند و به
هنر فرهننو را داخلني  يهناویژگنيهنا و تفناوتاینن  ساخت.متمایز  دیگرو... از یک

« نامنندمنيفرهننو جامعنه اصنلي تننة  يهناهنا و شنا  و بنر جواننه ینا فرهنوخرده
هننا انننواع مختلفنني دارننند: جوانننان، مشنناغل، فرهنننو(. خننرده88: 6875االميننني، )روح

(.گناهي نينز از 569-533: 6836و فکنوهي،  36: 6868روستایي، مهاجر و... )محسنني، 
هاي نهادي، سنّي فرهنوشود: خردهاجتماعي یاد مي يهاها به عنوان نقشفرهنوخرده

فرهننوِ (. در خنرده 33-39: 6876صنارمي، ها )امنيناي، گروهو جنسي، طبقاتي، حرفه
 یابد. اي ميسنّي، بحث جوانان اهميت ویژه

فرهننو در فرهنوِ جوانان به عنوان ننوع مهنمِّ خنردهشناسان از خردهاز جامعهبسياري 
(. 76: 6877، رابرتسنون و 6699: 6833، گنوردون) کنندميیاد  هادرون جوامع و فرهنو

کنه بنه برچسنبي  اجتمناعي ینامنزلنت ننوعي عننوان بنه يشناسنجامعهواژه معموالً در این »
 «بنودن جوانزیستي عنوانِ وضعِ شود؛ نه صرفاً بهميقلمداد ، ساخته شدهاجتماعي صورت 

 (.6517: 6833، گوردون)

ي اژهینو، اهمينت دوم جهنانيشتر بعد از جننو يب، فرهنو جوانانژه به خردهیتوجّه و
جواننان متنّنوع پنس از  يهنادر آثار راجع بنه فرهننو ویژهبهفرهنگي ل خردهيتحل»فت. یا

 ياز سنوفرهنگني  يفتنه و سناخت فعاالننة معناهنا و فضناهااهمينت ینادوم  جهنانيجنو 
ننه و ینهادگونناگون  يهنازميننهفرودسنت و اغلنب متعلّنق بنه طبقنة کنارگر در  يهاگروه

 (.511: 6835، نيپ) «است داده د قراريروزمرّه را مورد تأک
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 يهناوجنود فرهننو» ؛کننندمني ذکنر ، اننواعي نينزفرهنو جواننانخرده يراب برخي
و  هزینه يکاردست نوجواني، یادر تجربة دخيل عوامل : شودتبيين ميجوانان به دو شکل 

 «همگنناني يهننارسننانه دیگننر وطریننق تبليغننات نحننوۀ گننذران اوقننات فراغننت جوانننان از 
 (.6517: 6833، گوردون)

 نينزشناسان و پژوهشگران فرهننو ن جامعهيوانان امروزه در بفرهنوِ جموضوع خرده
امکننان »جهننت اسننت کننه ایننن  آن ازاهميننت برخننوردار اسننت و  ياژهیننواهميننت از 
ر ميک جامعه یها را در شناختن تنوّع فرهنوتميرسبه ، کینوسنج، ادگنار) «سنازدمنيسنّ

6837 :658.) 

 همنينه بنر ينزال و رودابه بنا تک يفرهنوِ جوانان در بخش پادشاهخرده، مقالهاین  در
 شود.مي اهميت بررسي

 رفتار جوانانۀ زال و رودابه  .5-1

هنایي تنرین داسنتانشاه یکني از مهنمعشق زال و رودابه در دوران پادشاهي منوچهر
ّ پاي خردهاست که در آن مي کنرد.  فرهنوِ جوانان را در شاهنامه پيگينريتوان ردِ

سيمرغ، نزد پدر خود برگشته، اصول زیستن در بين مردم که از پيش پس از آن زال
است. زماني که سام براي جنو بنه سنرزمين گرگسناران رفنت، زال بنر را آموخته 

باخنت.  زد. او وصف زیبایي رودابه را شنيد و به او دل تخت پادشاهي سيستان تکيه
همنين  رودابه نيز شاهدخت کابلي است که پدرش، مهراب از نسل ضحّار است و

دليل، خود عاملي است که روابط آنان با ایرانيان و پادشاه ایران چندان حَسَنه نباشد. 
هناي آننان آگناه هکنه خنانوادميان بدون اینن این. در سچردرودابه نيز دل به زال مي
هایي کنه بينشنان کنند و پس از آن نيز با واسطهميدیگر دیدارشوند، این دو با یک

فرستند. نخست سيندخت و پس از آن مهنراب و سنام و براي هم مياست، هدایایي 
سيندخت وصلت هستند. این  مخالف نيزشوند و همه منوچهر از این ماجرا آگاه مي

اینن وصنلت  بنه خناطر حرمنت مننوچهر بنا نينزو مهراب از ترس منوچهرشاه و سام 
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رش را بکشد که گيرد دختميشدن از این قضيه، تصميم اند. مهراب با آگاه مخالف
شنود، شود. منوچهر هم وقتي آگاه ميبا پادرمياني سيندخت از این کار منصرف مي

دهد که کابل مي ( و حتّي به سام دستور586: 6، ج6831کند )فردوسي، ميمخالفت 
کند. در این زمان، زال با یادآوري مشقّاتي که بر او رفته، سام را  را با خار یکسان

اي براي منوچهر و یاد کند. سام نيز با نوشتن نامها این وصلت موافقتدارد که بوامي
 شود که منوچهر با این ازدواج موافقنتکردن خدماتي که براي او کرده، باعث مي

-انند گرفتنهپيشهایشان درکند. در این داستان، رفتاري که زال و رودابه با خانواده
فرهننو بررسني ذینل خنرده -کننندمنيیعني در مقابل آنان بنراي ازدواج پافشناري

زني که دارند، دهند و با قدرت چانهمي خرجشود. زال و رودابه با تدبيري که بهمي
توانند از فرهنوِ حاکم بر خود امتيازگيري کنند و نگذارند اوضناع بندتر شنود. مي

ر، )ادگا داردها وجود فرهنواست که در خردهمباحثي  ترینزني از مهمبحث چانه
 (.658: 6837ویک، سج

 در رفتار زال و رودابه فرهنگی دگاه خردهیابعاد د .5-2

 ف اشنارهینظر ياگذارد به نکتنهمي انمي ستان دريکه زال عشق خود را با بزرگانِ سزماني 
همنين است کنه بنا گنناه فنرق دارد و بنه ياز نظر پادشاه موضوع يجوان یيکند که گومي
 ي: فقط جوانو یا  ا کار او از نظر پادشاه گناه استیآ پرسد کهميل زال يدل

 گنننویي منوچهرشننناه؟، شنننود تينننز
 

 جنننواني گمننناني بنننرد ینننا گنننناه؟ 
 

 (588/ 6: 6831)فردوسي، 

فرهنگني بایند بنه چنند نکتنه در تحليل نوع رفتار زال و رودابه از منظرِ نگاهِ خرده
ار خننود مسننائلي را کننه زال و رودابننه در رفتننار و گفتننداشننت؛ نخسننت اینننتوجننه 
کنند که تا حدودي با فرهنوِ حاکم بر جامعة آننان در تضناد اسنت، امّنا بنا ميمطرح

شوند اندیشند، باعث ميخصوص سيندخت در داستان ميتدبيري که زال و رودابه و به
نهاینت کننند و درکه آنان بتوانند از فرهنو مسلّط و حاکم بر جامعة خود امتيازگيري
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کنند. اگر رفتنار زال و رودابنه بندون تندبير و ینا بنا ه بتوانند با هم ازدواجزال و روداب
روي و ینا فرهنو ممکن بود که بنه فرهننوِ کنجگرفت، این خردهميتندي صورت 

گرفنت و نمنيصورت اي بسا ازدواجي هم صنورت این پادفرهنو منجر شود که در 
اعث جنو بنين دو کشنور نينز شد که بحتّي موضوع ازدواج به چالشي مهم منجر مي

 شد. رفتارهایي که زال و رودابه در ابراز عشق خود در اینن داسنتان از خنود بنروزمي
دهند تا پيش از این در هيچ بخشني از شناهنامه سنابقه نداشنته و حتّني پنس از اینن مي

شنود. مورد نيز فقط بخشني از آن در داسنتان تهميننه و منينژه تنا حندودي تکنرار مني
 متضادگونة زال و رودابه که در این داستان مهم هستند، بدین قرارند:  رفتارهاي

 از مخالفت فرهنگ حاکم یازدواج با وجود آگاه یابراز عالقه برا .1 -5-2

هایشنان از اینن موضنوع آگناه کنند و خانوادهدانند که اگر عشق خود را مطرحزال و رودابه مي
وجنود، اینن  هناي جندّي نينز مواجنه شنوند بناششوند، ممکن است عالوه بر مخالفت با واکنن

 گوید: کنند. زال در وصف عشق خود با بزرگان ميميآگاهانه عشق خود را مطرح

 کنون اینن همنه داسنتان منن اسنت
 دل از من رميده است و بنرده خنرد

 

 گل و نرگس و بوسنتان منن اسنت 
 شننما بنگرینند ایننن چننه درمننان بننرد

 

 (588/ 6: 6831)فردوسي، 

شنوند و جنر ت منيهمنه سناکت ، شوندميکه از موضوع آگاه  يستان وقتين سبزرگا
 :  کنندمين داينظر پزدن و اظهارحرف

 ببسنننننتند لنننننب موبننننندان و ردان
 گشنناده سننخن کننس نيارسننت گفننت

 

 سننخن بسننته شنند بننر لننب بخننردان 
 که نشنيدکس نوش بنا زهنر جفنت

 

 (6/588: 6831)فردوسي،  

خواهند منيهنا کند و از آنمي موضوع را مطرح همينکاران خود با خدمت نيزرودابه 
 : شندینديب ياعشق او چاره يکه برا
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 ام چننو بحننر دمننانکننه مننن عاشننقي
 دلننم پننر از پننور سننام اسننت روشننن

 همننة خانننة شننرم پننر مهننر اوسننت
 کنيندکنون این سخن را چه درمنان

 یکنني چنناره باینند کنننون سنناختن
 

 از او بننر شنننده مننوج تنننا آسنننمان 
 اندیشنه زو نگسنلم به خنواب انندر

 تسننوشننب و روزم اندیشننة چهننر ا
 کنيندچه خواهيد و با من چه پيمنان

 دل و جننننانم از رنننننج پننننرداختن
 

 (633/ 6: 6831)فردوسي، 

 ان عشق دختران به مردانیب .2 -5-2

کنه  يوقتن امّنا، آور بنودهشنگفت يخود و به اندازۀ کاف يدختر به خود يان عشق از سويب
 يشگفت، کندمي بِ خود مطرحيعشق را نسبت به کشورِ رق، این شوراز سرانِ کیکي دخترِ 
ابنراز عشنق را از دختنر حناکم اینن  کنهچنراشنود، منيچنند برابنر  کنارانِ رودابنهخدمت
 :  شنوندمينشان ميسرز

 پرسنننتندگان را شنننگفت آمننند آن
 

 کنناري آمنند ز دخننت ردانکننه بنني 
 

 (633/ 6: 6831)فردوسي، 

 گوید: ميرودابه با صراحت به او ، شودميکار رودابه آگاه از سيندخت هم که زماني 

 به مادر چننين گفنت کناي پُرخنرد
 

 همننني مهنننر جنننان منننرا بشنننکرد 
 

 (565/ 6: 6831)فردوسي، 

 ان عاشق و معشوقمیژه یقاصدان و .5-2-3

گينرد. اگنر اینن موضنوع از اینن ميخبررساني ميان زال و رودابه را یک زن بر عهده 
ته شود که زال و رودابه از دو کشنور رقينب هسنتند، آنگناه اهمينت اینن زاویه نگریس

 هناي مينان دو سنرزمين را فقنط شنود. در جنایي کنه همنة نامنهجسارت مشنخّص مني
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هنا بنين زال و دار رسناندن نامنهگيرند، یک زن عهندهباید قاصدان مخصوص برعهده 
 شود: رودابه مي

 مينننننان سنننننچهدار بنننننا سنننننروبن
 هلنننوانپينننام آوریننندي سنننوي پ

 

 سنننخُنزنننني بنننود زیبنننا و شنننيرین 
 هننم از پهلننوان سننوي سننرو روان

 

 (566/ 6: 6831)فردوسي، 

سنخت  يآن زن را بنه شنکل، شودميموضوع آگاه این  ازسيندخت هم که زماني البته 
 (. 568/ 6: 6831)فردوسي،  زندمي کند و او را کتکمي مجازات

 (ینامزد یبرا یانگشتر) هم یه برایو هد یفرستادن انگشتر .4 -5-2

 خصنوص دراسنت کنه در شناهنامه و بنه يا از رسوم کهنیازدواج گو يبرا يرسم انگشتر
، بنود رودابه فرسنتاده يکه زال برا يفراوان يایان هدامياست. در  افتهی داستان انعکاساین 

 :  تر بوداز همه مهم يانگشتر

 یکنني شنناره سننربند پننيش آورینند
 زر ینناقوت وهمننه پيکننرش سننر 

 جفنننت پرماینننه انگشنننتريیکننني
 

 شننده تننار و پننود اننندر او ناپدینند 
 شنننده زر همنننه ناپدیننند از گهنننر
 فروزنننده چننون بننر فلننک مشننتري

 

 (565/ 6: 6831)فردوسي، 

اسنت، شود که براي رودابنه هندایایي آوردهوقتي که سيندخت متوجه قاصدي مي
رودابنه  يناشنناس بنراي شخصنرا کنه جواهراتي ها و کند و لباسميابتدا او را تفتيش

شود کنه ميافتد متوجه مي يکه چشمش به انگشترزماني کند؛ اما مي بررسيفرستاده 
رود و از او دربنارۀ اي عاشنقانه در بنين باشند. او بالفاصنله ننزد رودابنه منيباید مسأله

 پرسد: انگشتري مي

 مرد کيسنتو این سانست بر چه سخن 
 

 اسنت که زیباي سربند و انگشنتري 
 

 (565/ 6: 6831)فردوسي، 
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 ورود زال به کاخ رودابه .5 -5-2

ورود زال بنه ، اسنت داده داسنتان ر این  درفرهنگي که در مسائل  ين هنجارشکنیترمهم
موضنوع اینن  دو خنانواده از يکدام از اعضاچياست که ه يدر حالاین  کا  رودابه است؛

شنود کنه از مي يجا ناشدو جوان از آناین  از طرف يهنجارشکناهميت این ند. نيست آگاه
ان مين يشناوندیونند خويهننوز پي دیگر، ب هستند و از سويها از دو کشور رقک سو آنی

رود و تا صنب  بنا ميوار کا  رودابه باال یهنگام از د است. زال شب رفتهیآنان صورت نچذ
 : پردازدميش و نوش يرودابه به ع

 همننه بننود بنننوس و کنننار و نبيننند
 

 مگننر شننير کنناو گننور را نشننکرید 
 

 (588/ 6: 6831)فردوسي، 

ازدواج قطعناً موافنق اینن  که منوچهر و سام بنا گویدميدر همان مجلس زال به رودابه 
 :  بودنخواهند

 مننننوچهر چنننون بشننننود داسنننتان
 همننان سننام نيننرم بننرآرد خننروش

 

 نباشننند بننندین کنننار همداسنننتان 
 جنوش کف اندازد وبر من آید بنه

 

 (586/ 6: 6831، )فردوسي

 هاخانواده یمان عشق بستن بدون آگاهیپ .5 -5-2

مخالفنت  بندنند کنه بنا وجنودمنيمنانيکه زال در کا  رودابه است آن دو با هنم پزماني 
 گوید: ميمانشان بمانند. زال يجان بر سر پ يتا پا يحتّهایشان خانواده

 وليکن سنر ماینه جنان اسنت و تنن
 پننننننننذیرفتم از دادگننننننننر داورم

 

 همننه خننوار گيننرم بچوشننم کفننن 
 کننه هرگننز ز پيمننان تننو نگننذرم

 

 (586/ 6: 6831)فردوسي، 
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 گوید: ميجا همان نيزرودابه 

 کننه بننر مننن نباشنند کسنني پادشننا
 جننننز از پهلننننوانِ جهننننان زال زر

 

 آفنننرین بنننر زبنننانم گنننواجهنننان 
 که باتخت وتناج اسنت وبازینب و فنر

 

 (586/ 6: 6831)فردوسي، 

رودابنه آشنکارا از ، کنندمنيرودابه را بابت عشق او سنرزنش، ندختيهم که سزماني 
 : آوردمي انميعشق خود به زال سخن به

 بدان کاو مرا دید و بنا منن نشسنت
 

 به پيمان گنرفتيم دسنتش بنه دسنت 
 

 (565/ 6: 6831)فردوسي، 

 رفتار زال و رودابه یامدهایپ  .5-3

است کنه دو ، مشکالتي اج زال و رودابهها با ازدوخانواده يهال مهم مخالفتیاز دالیکي 
هنا دو بندون اطنالع خنانوادهاینن  کنه ینيکارهنابنا  بناهم دارنند؛ همچننينهمسایه کشور 
 اند. به ارمغان آوردههایشان خانواده يبرا يننو و عار -نوعيبه- انددادهانجام

ن ميسنرز دو يار مهنم را بنرايامند بسنيزال و رودابه دو پفرهنگي رفتار خارج از عُرفِ 
و  ياشنهیر يمسنألة دشنمن دیگري بحث ننو و نام است و: یکي است زابل و کابل داشته

 که با هم دارند.  يانهیریرقابتِ د

جا ناشي شده که مهراب کنابلي از نوادگنان ضنحّار بحث دشمني بين ایران و کابل از آن
راب شنود. مرکنز خصنوص بنراي مهنتواند منجر به وخامت اوضاع بنهاست. همين موضوع مي

حکومت مهراب بسيار کوچک است و او از حکومنت منوچهرشناه هنراس بسنياري دارد و بنه 
کنه بنه ذهننش  يفکنرشنود، اوّلنين همين دليل وقتي از جریان عالقة دخترش به زال آگناه مني

تقصنير کند که در این قضيه بني رسد این است که رودابه را بکشد تا مگر به شاه ایران اثباتمي
/ 6: 6831شنود )فردوسني، است؛ البتّه سيندخت با تدابير خود مانع از اجنراي هندفش منيده بو

دارد بنا یکني از نوادگنان  شنود کنه زال قصند(. عالوه بر این، منوچهر هم وقتي متوجّه مي587
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کنند )فردوسني،  دهد که کابل و هند را با خار یکسنانمي کند به سام دستورضحّار ازدواج
، وقتني کنه از خندمات پذیرد، امّا بعد با نوشتن نامنهچند که سام در ابتدا مي(؛ هر551/ 6: 6831

 دارد.ميکند، منوچهر را از این تصميم بازميخود یاد 

که از موضنوع زماني در داستان دارد. مهراب  يشتريمهراب نمود ب يموضوعِ ننو برا
 گوید: سيندخت ميبه  شودميآگاه 

 و هم جاي نننو همم بيمِ نام است
 

 چننرا بنننازداري سننرم را ز جننننو 
 

 (563/ 6: 6831)فردوسي، 

 است که قصد داشته دخترش را بکشد.، این تيباین  در« جنو»ور مهراب از ظو من

از  نينزکند کنه منردم کابنل مي انیشتر نمايخود را ب، زماني مهراب يموضوعِ ننو برا
 : شوندميموضوع عشق زال و رودابه آگاه 

 داستان فناش گشنتر کاول این چو د
 برآشفت و سنيندخت را پنيش خوانند

 نيسنت رايگفت کاکنون جز این چنين
 تننن کننه آرمننت بننا دخننت ناپننار

 

 سننر مرزبننان پننر ز پرخنناش گشننت 
 

 همننه خشننم رودابننه بننر وي براننند
 کنه بنا شنناه گيتني مننرا نيسنت پنناي
 کشنننم زارتنننان بنننر سنننر انجمنننن

 

 (581/ 6: 6831)فردوسي، 

اوضناع را ، مهنراب و سنام يزال و رودابه بنرافرهنگي ارچوبِ ر خارج از چرفتا امدِيپ
نِ آن مباحنث اسنت. یتنراز مهنم مينکرده که بحث ننو و رقابتِ دو سنرز ميشدّت وخبه

 کنندۀ اوضاع است. نييتع، طیشرااین  ق و بجا دريدق يرهاينوع مواجهه و تدب

 یزنر و قدرت چانهیتدب .5-3-1

فرهننو بنه خنردهو ینا  رننديبگ يازينکنه موفّنق شنوند امت یيهنارهننوفل خنردهيدر تحل
اهمينت فرهنو از افراد خرده ير و استراتژيتدب، بدل شود رويکجضدِّفرهنو و فرهنوِ 
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فرهننو در درون خنرده ایجناد لیناز دال، یکي شد که گفتهبرخوردار است. چنان يخاصّ
، ادگنار) شنودمنيسّر مي يزنرت چانهموضوع با قداین  از است ويگرفتن امت، ک فرهنوی

 (. 658: 6837، کیوسج

اسنت و  داده خنود را نشنان ين شنکلیموضنوع بنه بهتنر، اینن در داستان زال و رودابه
 شنودمني يان دو فرهنو منتهنمي يژن و نبرديژه که به اسارت بيژن و منيبرخالف داستان ب

رسنتم و ) کنه دو طنرف و رسنتم هميننهخالف داسنتان تبرو یا  (837/ 8: 6831)فردوسي، 
ونند يموضنوع پ، (دیگنر لیندال ینا و) شنانیهاها و فرهنوخانواده يه( از ترس آگاههمينت

دارند که سرانجام منجر به حادثة وحشتنار منر  سنهراب مينگه  يقدر مخفخود را آن
 تِ بحنرانِیریر و منديتندب، در داسنتان زال و رودابنه (.639 /5: 6831شنود )فردوسني، مي
ن شنکل یمناجرا را بنه بهتنر، و سنامسنيندخت زال و رودابه و سچس  يآمده از سووجودبه

 وگوست. گفت نيزر يتدباین  ن بُعدِیتربرد و مهممي انیپاممکن به

 يو سنام( در داسنتان بنراسنيندخت و البتنه بعنداً ) زال و رودابه يکه از سو یيرهايتدب
 : دن قرارنیبد، شوندمياز مطرح يگرفتن امت

 ستانیزال با مشاوران و بزرگان س یگووگفت .5-3-1-1

اسنت کنه بنا ، اینن دهدمي شدن ازدواج با رودابه انجام که زال پس از مطرح يکاراوّلين 
 را بنه آننانبسنياري ه کنار خنود مطالنب ينکنند. زال در توجمني ستان مشورتيبزرگان س

جواننان  يخصوص بران است و بهیز دا يکه ازدواج بخشاین جمله کند و ازمي يآوریاد
 :  تر استواجب

 مایننه دیننن خنندايو دیگننر کننه بنني
 

 ندینندیم مننرد جننوان را بننه جنناي 
 

 (588/ 6: 6831)فردوسي، 

ن خانندان یریند يهاو رقابت يکه از مسائل کالن کشور یيبزرگان با توجه به دورنما
 د. دهند که البته سکوت کننمي يترج، ان دارنديرانیمهراب و ا
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 کارانشمشورت رودابه با خدمت  .5-3-1-2

 مشنورت، ننان داشنتهميکارانش کنه بنه آننان اطن اقدام خود با خدمتيدر نخست نيزرودابه 
 :  خواهدميکند و از آنان راه و چاره مي

 :بننندان بنننندگان خردمنننند گفنننت
 ینننک رازدار منيننندبنننهشنننما ینننک

 

 کنه بگشناد خنواهم نهنان از نهفننت 
 منيننننندپرسنننننتنده و غمگسنننننار 

 

 (637/ 6: 6831)فردوسي، 

رنند کنه یپذمنيت یننهاا درامّ، شوندميزده رتيکاران در ابتدا کامالً حچند خدمتهر
 کنند. يریا رودابه را

 ندختیرودابه با س یوگوگفت .5-3-1-3

واکنش به سراغ رودابنه رفنت و از او اوّلين که از کار رودابه آگاه شد در سيندخت زماني 
 .کنندمني فینتعرسنيندخت  يهمنة موضنوع عشنق خنود را بنرا، رودابه و ديسه را پريقض

 :  کندمييامّا رودابه بر سخن خود پافشار، دهدميعشق را شرحاین  خطراتسيندخت 

 به مادر چننين گفنت کناي پرخنرد
 

 همننني مهنننر جنننان منننرا بشنننکرد 
 

 (565/ 6: 6831)فردوسي، 

خنود ، اسنت دهيه گوش سام هم رسسخن باین  شود کهميمتوجّه سيندخت که زماني 
 . گویدميشود و به دفاع از رودابه با مهراب و سام جداگانه سخن ميدان ميوارد 

 زال با سام یوگوگفت .2 -5-3

م ميسد و او را از تصینوميسام  يبرا ياابتدا نامه، از همه خطرات يزال هم با وجود آگاه
کنه  ميامّنا هنگناکنند، ميمخالفت يه سختکند. سام هم در مرحلة نخست بمي خود آگاه
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رود مياو پيش زال ، رودميستان يسام از نبرد گرگساران نزد منوچهر رفته و از نزد او به س
 گوید: مين ي خود سخدوران کودک يهاو از رنج

 خننوردام خننارپننروردهیکنني مننرغ
 ز مننننننادر بننننننزادم بينننننننداختي

 

 ز گيتي مرا نيسنت بنا کنس نبنرد... 
 رم جایگننه سنناختيبننه کننوه اننند

 

 (556/ 6: 6831)فردوسي، 

حنال کنه در گویند: منيو به او دهد مي سام را در مخمصه قرار، کاراین  واقع با و در 
ر هنم يتدب همينکند.  الاقل در ازدواج به او کمک، نکرده ياو کار يو جوان يحقِّ کودک
 يبنراج دختر مهنراب بنا زال که در دفاع از ازدوا شودميشود و سام مجبور ميمؤثّر واقع 
 (.586/ 6: 6831)فردوسي،  سدیبنو يامنوچهر نامه

 ندختیس یهاییجوچاره .5-3-3

ژۀ خود یو يرهايدارد. اوست که با تدب عهدهبر، سيندخت داستاناین  ن نقش را دریترمهم
 :  دهدميع را به سمت نگاه عاقالنه سوقیوقا، در مواجهه با رودابه و مهراب و سچس سام

 سیندخت با مهراب یوگوگفت .5-3-3-1

ان شند کنه يل آن هم بيمهراب است و دل، از مخالفان سرسخت ازدواج رودابه و زالیکي 
مرحله با مهنراب سنخن این  درسيندخت ابتدا ننو و نام و سچس ترس از منوچهرشاه بود. 

 بنه او اجنازه نينزراب کنند. مهن توانند اوضناع را آراممنيکند که مي و او را قانع گویدمي
هنم بنا طنال و سنيندخت دهند.  دانند اوضناع را سنامانمنيطور که صنالح که آندهد مي

د. ینرود تنا بنا او سنخن بگومنيبه سمت سنام  داده ار او قراريکه مهراب در اختجواهراتي 
 : ب نرسانديخواهد که به دخترشان آسميجالب است که هنگام رفتن از مهراب 

 جنوين شوم چنارهنبایدکه چون م
 

 تو رودابنه را سنختي آري بنه روي 
 

 (587/ 6: 6831)فردوسي، 
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 سیندخت و ساممشورت  .5-3-3-2

پوشند و بنا هندایایي دادن به اوضاع در شمایل قاصدان، لباس مرداننه منيسيندخت براي سامان 
هند، نقناب از روي دمني خواهد و زماني که سام به او امنانرود. ابتدا از او زنهار مينزد سام مي

گوید. سنام کند و دربارۀ ازدواج دخترش و زال با سام سخن ميمي کشد و خود را معرفيبرمي
 پذیرد که رودابه عروسش شود. شنود، ميزماني که سخنان سيندخت را مي

 عروس ار به مهراندرون همچو اوسنت
 

 سننزد گننر برآیننند هننر دو ز پوسننت 
 

 (558/ 6: 6831)فردوسي، 

 نامۀ سام به منوچهر .4 -5-3

کنند و بنه او منيگردد، منوچهر او را طلب وقتي که سام از گرگساران به سوي سيستان برمي
کند؛ هدف منوچهر از سویي بيان این نکته اسنت  دهد که کابل را با خار یکسانمي دستور

را خواهند وفناداري سنام که بنا ازدواج زال و رودابنه مخنالف اسنت و از سنوي دیگنر، مني
رود و زال او پذیرد، امّا وقتي به سيستان منيبيازماید. سام در دربار منوچهر این موضوع را مي

نویسند و در آن اي بنراي مننوچهر منيکند، سام نامهکند که باید با رودابه ازدواج ميرا قانع 
شنود و پردازد و از این رهگنذر، مننوچهر نينز سنرانجام قنانع منيبه وصف خدمات خود مي

 :  کندمي خود را اعالمرضایت و نویسد ميسام  يبرا يانامه

 سخن هر چنه زو سنام را کنام بنود
 همننننه آرزوهننننا سننننچردم بنننندوي

 

 همنننننان زال را راي و آرام بنننننود 
 بسننني روز فنننر  شنننمردم بننندوي

 

 (591/ 6: 6831)فردوسي، 

 رفتار زال نزد منوچهر .5 -5-3

منوچهرشناه  يکه بنرادهد ميآن را به زال ، سدینوميمنوچهر  يرا برا نامه، که سامزماني 
شنود از دانشنورانِ دربنارش منيقنانع  يمنوچهر با خواندن نامة سنام تنا حندود يببرد. وقت
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 يهناکنه بنه همنة پرسنشاینن ند. نوع رفتار زال نزد منوچهر ویازمايخواهد که زال را بمي
اسننت کننه  يلننیالد دیگننر ( از591-557/ 6: 6831)فردوسنني،  دهنندمنني دانشننوران پاسننو

او  يپادشناه يبنرا يچ مشنکليشود کنه ازدواج زال و رودابنه هنميمنوچهرشاه کامالً قانع 
 آورد.مين وجودبه

  یریگجهینت

بخشي از فرهننوِ مسنلّط در جامعنه اسنت کنه در برخني از اجنزا بنا آن ، فرهنوخرده
شناسان غربي کنه از نظرِ جامعههاي بسيار مهم ازفرهنوهایي دارد. یکي از خردهتفاوت

فرهننوِ خنرده، اسنتگرفتنه  روي آن مبناحثي جندّي صنورت، منيالدي 18اواخر دهنة
 جوانان است. 

کنند کنه در مني فرهنوِ جوانان دربارۀ جمعيتِ جوانانِ یک جامعه صنحبتخرده
پوشيدن و سليقة موسيقي خود با فرهنو غالب در جامعنه رفتار و کردار و حتي لباس 

ارد. در شنناهنامة فردوسنني، داسننتان زال و رودابننه، نمونننة اعننالي هننایي دتفنناوت
 شنود. در اینن داسنتان، زال و رودابنه رفتارهنایي فرهنوِ جواننان محسنوب منيخرده

هنایي بنارز دارد؛ از هایشنان و سرزمينشنان تفناوتدارند که با فرهنوِ مسلّطِ خانواده
دیگنر بنه دور ها با یکبطة آنهایشان، راجمله: عشق این دو برخالف خواستة خانواده

هایشان، ورود زال به کا  رودابه، فرستادن انگشتري و ایسنتادگي در از چشم خانواده
ها و تندابيري هنم کنه هایشان براي ازدواج با هم. عالوه بر این، سياستمقابل خانواده

 يجدّ بحرانيکه به از آن، پيش که موضوع شودشود، باعث ميدر این زمينه اتّخاذ مي
 خنوبي بنه پاینانِ خنوش تبندیل شنود. یکني از کشور همسنایه بندل شنود، بنه دو يبرا
 چننين مشنورت زنني زال و رودابنه بنود؛ هنمترین تدابير در این بين، قدرت چاننهمهم

چننين سنام بنا زال و وگوهاي فراواني کنه سنيندخت بنا مهنراب و سنام و هنمو گفت
 .منوچهر دارد
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 منابع

فرهنـگ مخخـذ و مراجـ  (. 6817) اس.ترنر. برایان و استفن ؛ هيلنيکالس، آبرکرامبي

 انتشارات چاپخش. : تهران .6. ترجمة حسن پویان. چ شناسيجامعه

 نشر علم. : . تهران6 . چفرهنگ شناسيجامعه(. 6837) تقي.، آزاد ارمکي
 نشر آگه. : . تهران9 . چها و مفهوم فرهنگتعریف(. 6868) داریوش.، آشوري

. 6 چ. هـای مـدنیت و فرهنـگ در شـاهنامة فردوسـيبنیان(. 6868) مليحه.، ياحيای
 گستر.انتشارات سخن: مشهد
ترجمنة مهنران . مفاهیم بنیادی نرریة فرهنگـي(. 6837) وینک.سج پيتر و اندرو، ادگار

 مؤسسة انتشارات آگاه. : . تهران6 مهاجر و محمد نبوي. چ
های ایرانیان باستان بـر بنیـاد شـاهنامة ا و رسمهآیین(. 5989) عليقلي.، اعتماد مقدّم

بنه ) انتشارات ادارۀ کنل نگنارش وزارت فرهننو و هننر: . تهران6 . چ6 . جفردوسي
 مناسبت جشن فرهنو و هنر(.

انتشنارات دانشنگاه تربينت : . تهران6 . چفضا و نابرابری اجتماعي(. 6877) عماد.، افروغ
 مدرّس. 

. 6چ . هـای معاصـرفرهنـگنحرافات اجتماعي و خردها(. 6876) نوذر.، صارميامين

 دانشگاه علوم اجتماعي ناجا. : تهران
(. 6838) فيتزسننيمور. آنننت و گننرین سننایدزروزاموننند؛ شننيال اسننترابریج؛ لنننور، بيلينگتننون

 نشر قطره. : . تهران6چ  .(شناسي فرهنگجامعه) فرهنگ و جامعه
تجلّـي (. 6868) پنورجعفر.علني  و شنميزادگنان هاارباب محمدرضا؛ عليرضا، پورجعفر

: . تهنران6چ . اسالمي در طراحـي فضـاهای شـهری -های ایرانيفرهنگخرده

 شهر. انتشارات آرمان

 . تهران: نشر مرکز. 6جو. چ . ترجمة پيام یزدانفرهنگ اندیشة انتقادی(. 6835پين، مایکل. )

 نشر بيستون. : تهران. 6چ . شناسيهای جامعهستبنب(.6873) مرتضي.، فرثاقب
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بررسنني آداب پيوننند زناشننویي و امننور خننانواده در شنناهنامة (. »6837) احمنند.، خنناتمي
 . 888-858. صص 69ش . 5. سال پژوهيفصلنامة خانواده«. فردوسي

مرکنز : . تهنران8 . چ(بخش یکم) های شاهنامهداشتیاد(. 6868) جالل.، خالقي مطلق
 هاي ایراني و اسالمي(.پژوهش مرکز) المعارف بزر  اسالميدایره
، های کـارکردگرایيبا تأکید بر نرریه) درآمدی بر جامعه(. 6877) اینان.، رابرتسون

انتشنارات آسنتان : . مشنهد8 ترجمة حسين بهنروان. چ .(ستیز و کنش متقابل نمادین
 نشر. قدس رضوي. شرکت به

شـناختي ضـحّا  تحلیل جامعـه) شناسي خودکامگيجامعه(. 6876) علي.، رضاقلي

 نشر ني.: . تهران5چ  .ماردوش(

 انتشارات عطّار. : . تهران8چ . شناسيفرهنگ زمینة(. 6875) محمود.، االمينيروح

 انتشارات نوید. : . شيراز6چ  .زال داستان بر ایمقدّمه(. 6868) مصطفي.، سعادت

 ققنوس.: هران. ت6چ . فرهنگي هاینرریه و مفاهیم(. 6831) سيد رضا.، صالحي اميري

ساسانیان و آداب و رسوم دربار انوشیروان با تکیه بر شاهنامة . (6836غفّاري، زهرا. )

 گستر. . مشهد: انتشارات سخن6چ  .فردوسي

. تهنران: 6جلد(. تصحي  جالل خالقي مطلق. چ  3) شاهنامه(. 6831فردوسي، ابوالقاسم. )
 ي ایراني و اسالمي(. هاالمعارف بزر  اسالمي )مرکز پژوهشمرکز دایره
 . تهران: نشر ني. 1. چ شناسي شهریانسان(. 6836فکوهي، ناصر. )

 . تهران: نشر ني. 6ترجمة منوچهر صبوري. چ . شناسيجامعه(. 6835گيدنز، آنتوني. )
. تهنران: 6. ترجمة حميرا مشيرزاده. چ شناسيفرهنگ جامعه. (6833گوردون، مارشال. )

 نشر ميزان. 
 . تهران: نشر دوران. 56. چ شناسيمقدّمات جامعه(. 6868وچهر. )محسني، من

. 5. چ (اسطورۀ زال )تبلور تضاد و وحدت در حماسة ملي(. 6876مختاري، محمند. )

 تهران: انتشارات توس. 
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شناختي در آزمون میدان پژوهش به ضمیمة تأمّالت انسان(. 6836موریس، بالر. )

 تهران: نشر ني. .6. ترجمة ناصر فکوهي. چ فرهنگي
. تهران: نشنر 6. چ (فارسي -شناسي )انگلیسيفرهنگ جامعه(. 6836هوشمند، مهرداد. )

 آواي نور.


