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  36/4/3179تاریخ دریافت:  

 62/9/3179تاریخ پذیرش:  

 چکيده

پدر بي هدف از نگارش مقاله حاضر بررسي اسطورة پدر و پسر از دیدگاه فروید در رمان 
است.  شاهنامه فردوسيدر  رستم و سهراب اثر دانلد بارتلمي و مقایسة آن با داستان جان

کرد زیگموند فروید دربارة عقدة ادیپ نویسنده این مقاله از رویبرای نيل به این منظور، 

در تحليل رابطة پدر و پسر در این دو داستان سود جسته است. این رابطه در دل خانواده 

خوبي ترسيم شده است. ابتدا به معرفي دانلد گيرد که در رمان بارتلمي بهشکل مي

گردد تا بنيان نظری دید فروید معرفي مي شود. سپس عقدة ادیپ درپرداخته ميبارتلمي  

 رستم و سهراب داستان و جان پدر بيگاه، این مفهوم در رمان آن پژوهش فراهم شود.

شناسيِ فروید مورد مطالعه قرار گردد که در نهایت با بررسي هردو اثر از دید روانارائه مي

اسطورة پدر و پسر از منظر  با تمرکز برنویسنده در این مقاله بر آن است تا  گيرد.مي

به تصویر کِشد.  شاهنامهو  رمانشناسي فروید، ماهيّت این اسطوره را با تکيه بر متن روان

 ای. خانهاین پژوهش توصيفي ـ تحليلي است و روش مطالعه نيز کتاب

 هاکليد واژه

 شناسي.، روانشاهنامهدانلد بارتلمي، زیگموند فروید، عقدة ادیپ،  
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 مقدّمه

ميالدی در شهر  3713در هفتم آوریل »، نویسندة رمان و داستان کوتاه 3دانلد بارتلمي

نقل مکان  4، تگزاس1به دنيا آمد. دو سال بعد با خانواده به شهر هوستون 6فيالدلفيا

جا گاه هوستون شد، جایي که خود بارتلمي بعدها از آنکردند. پدرش استاد معماری دانش

صد بارتلمي چهار رمان و بيش از  .(35: 3723)گوردون، « رفتمدرک روزنامه نگاری گ

های متعددی به صورت کتاب منتشر گردیده است. او داستان کوتاه نوشته که در مجموعه

 در اثر سرطان حنجره درگذشت. 3727در سال 

بخش در ادبيات آمریکاست و آثارش تا کنون الهام 5روان پسانوگرایيبارتلمي از پيش

های بارتلمي به ن متعدد و منظور نظر منتقدین ادبي بوده است. داستاننویسندگا

چون روابط فردی ناموفّق، نقش هنرمند، و گسست موجود بين جهان هایي همموضوع

پذیری ما با جهان آشفته و پردازد که برای کمک به سازشها ميها و نظام نشانهپدیده

ستاني، بارتلمي  تمامي اَشکال سنّتي اقتدار ناشدني به وجود آمده است. در جهان دادرک

گاه نگرد، درنتيجه این اشکال جایها ميو ساختار را به زیر سؤال برده، با طعنه به آن

که در گذشته برای مواجهه با وحشتِ هستي انسان دهد. درحاليممتاز خود را از دست مي

وحشت  دنيای بارتلمي، ایننمود، در ضروری مي 2نياز به سفر به اعماق رودخانه کنگو

آمده بود. وحشت  9وحشت بيرون در آپارتمان هوراس»گيرد: دربرابر دید خواننده قرار مي

کس ایمن نبود. ایمني سرانشان ایمن نيستند. هيچاندیشيد، دیگر مأموران پليس و هم

ر در رابطة این شکل سنّتي اقتدا  2جان پدر بيدر رمان (. 393: 6001)بارتلمي،  «وجود ندارد

 رود.شود و اقتدار پدر به زیر سؤال ميپدر و پسر به تصویر کشيده مي

شناسي، که به نظریة ذهن ای دارد. از روانگاه ویژهمعاصر جایشناسي در ادبيات روان

های اثر، رموز مایهتوان کمک گرفت و برای شرح بنپردازد، ميو رشد روان انسان مي

شناسي نوست که پدر روان 7ها استفاده کرد. زیگموند فرویديّتنمادین و روابط بين شخص

دانست، تنها دربارة فروید ميکند. بارتلمي نههای ناهشيار ذهن انسان تأکيد ميبر جنبه

کاوی در گفتمان روایي بلکه متون اصلي او را نيز خوانده بود، به شکلي که مباحث روان

 ادیپ شهریارتوجّه این است که داستان کهن جالببارتلمي حضور پررنگي پيدا کرد. نکته 

شناسي کمک کرده است و همين مفاهيم در بررسي و به فروید در رسيدن به مفاهيم روان

یکي از این مفاهيم است. نویسنده حاضر به  30رود. عقدةادیپکار ميتفسير آثار ادبي به
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گير این است که این . نکته چشمپردازدشرح مختصر آن با توجّه به خاستگاهش مي

توان رودررویي پدر و پسر را در اثر مانای ابوالقاسم فردوسي، داستان رستم و سهراب، مي

توجّهي از باورها، ای از اساطير ایراني که بخش قابلعنوان مجموعهبه شاهنامه»دید. 

های شها و آرزوهای ایرانيان را در خود جای داده است، بستر مناسبي برای پژوهاندیشه

بررسي این دو اثر از دو ادبيات و فرهنگ مختلف (. 90: 3122)اقبالي، « روان شناختي است

های ها و تفاوتگاهي نو را در حوزة ادبيات تطبيقي به دست دهد تا شباهتبسا نچه

 شناسي بهتر دریافت. نگرش انسان به روابط انساني را بر پایة ادبيات و روان

 پيشينه تحقيق

 و داستان جانپدر بي شناختي در مورد رمان های پيشين روانخش، پژوهشدر این ب
گردد. این نکته را باید در نظر داشت که این دو اثر تاکنون با معرفي ميرستم و سهراب 

  .اندهم مورد بررسي قرار نگرفته

دربارة بيهودگي پدرکشي: خوانشي لکاني از رمان »در مقالة  33سانتياگو خوان ناوارو

عقدة ادیپ فروید و ارتباط بين دوره »دارد که بيان مي« اثر دانلد بارتلمي جانپدر بي 

البتّه ناوارو بر نظریه (. 22: 3773)ناوارو، «در رمان قابل مشاهده است خيالي و نمادین لکان

ای برای را استعاره جانپدر بيکند و مسير حرکت تکيه مي 36زبان و هنرهای ژک لکان

استعارة زبان  جانپدر بي داند )همان(. با این نظر در مورد کارکرد زباني ميبحث لکان 

گردد یعني همان ساختارهای فرهنگي و زباني که پيش از ورود کودک به مرحلة مي

کند که لکان بر این باورست که دانش نسبت به جهان، وجود دارند. ناوارو بيان مينمادین 

بر اندیشه  جانپدر بي گردد، از این بابت است که مي دیگران و خود توسط زبان کنترل

گونه که نشانة زباني این تسلّط قطعي نيست، درست همان (.76)همان:تسلّط دارد  31توماس

های فرهنگي است زبان که همان پدر است، خاستگاه قوانين و محدودیت»قطعيت ندارد. 

« ود به مثابه هویت متمایز استشرط رسيدن به آگاهي نسبت به خو در همان زمان، پيش

 توان نتيجه گرفت که هيچ خویشتن مجزا یا خود ثابت وجود ندارد.مي  (.72)همان:

« های پسا ـ فرویدی در آثار دانلد بارتلميقتل پدر و نجات پدر: تمثيل»در مقاله 

لي گاه اصکاوی جایکند که در گفتمان روایي بارتلمي، رواناشاره مي 34مایکل زایتلين

در  جانپدر بي گاه، او  از دو داستان کوتاه و رمان دارد. برای نشان دادن این جای

مقایسه  32ادیپ شهریاررا با داستان  35منظره گریستن پدرمبرد. داستان اش بهره ميمقاله

موفق  رود تا پيرمرد را ِبکُشد وسوی درشکه ميپسر به»کند. در داستان ادیپ، مي
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ها را رود و افسار اسبکس که به سوی درشکه ميدر داستان بارتلمي، آنگردد. امّا مي

در (. 327: 3771)زایتلين، « شود، پدر است، نه پسرگيرد و به زیر درشکه رفته، کشته ميمي

 39کتاب راهنما برای پسرانکه  جانپدر بي ادامة مقاله، زایتلين، تنها فصل هفدهم رمان 

در دل کنش نجات پدر، ایدة قتل »دهد که کند. او توضيح مييگيرد، بررسي مرا در برمي

تواند از سلطة پدر گيرد که پسر نميدر پایان نتيجه مي(. 372)همان: « پدر نهفته است

پدر برای هميشه در روح پسر ساکن شده، خود را با تعریف خویشتن پسرش »رهایي یابد: 

 (.600)همان: « پيوند زده است

ي تطبيقي نبرد پدر و پسر در دو افسانه ژرمني و ایراني رستم و بررس»در مقالة  

شاهي، تالش بر نوشتة سيّد مسعود سالمي و پرستو پنجه« سهراب/ هيلدبراند و هادوبراند

 بين در هاآن تثبيت و یابىچگونگى راهآن است تا با بررسي کهن الگوهای موجود در آثار، 

دیگر بررسي شود. نویسندگان نتيجه یک از هاآن الگوپذیرى یا احتمال و خویشاوند ملل

 ثابت کليات، در چه و جزئيات در چه سرودة دو این بسيار بررسي شباهات»گيرند که مي

 مسيرى که است ایاسطوره نگرشي با ایرانى آریایي افسانة هردو، مایهبن کهکند مي

 اخالقي های آلایده و یخىتار شواهد از تأثر با و نهاده سرپشت را دشوار بس و تاریخى

 .(332)همان: « است شده خلق دیگر بار یک آشنا امّا قالبى جدید، در خویشاوند واقوام ملل

سيّد کاظم موسوی، جهانگير صفری و ابراهيم ظاهری در مقالة مشترکشان با عنوان 

ل شناختي فروید برای تحلياز دیدگاه روان« تحليل شخصيّت در داستان رستم و سهراب»

برند. دیدگاه فروید دربارة شخصيّت و ساختار شخصيّت سهراب، رستم و کاووس بهره مي

گردد و از این منظر سه شخصيّت باال مورد بررسي آن یعني نهاد، خود و فراخود بيان مي

سهراب، رستم و کاووس، نمادی از این »گيرند که گيرند. نویسندگان نتيجه ميقرار مي

ها به تعارض بين نهاد، خود و نظر گرفته شدند وتعارض بين آن سه ساختار شخصيّت در

 (.394)همان: « فراخود تأویل گردید

نوشتة ذوالفقار « در داستان رستم و سهراب بر پایة شخصيّت سهراب فرآیند فردیت»

رحيمي است که برای بررسي خود از نظریة فرآیند فردیّت کارل گوستاو عالمي و سيما 

الگوهای نقاب، سایه، آنيما، پير خردمند و خویشتن در بررسي اند. کهندهیونگ استفاده کر

ها، شود. تسلّط سایه بر دیگر جنبهها به کار گرفته ميهای سهراب و دیگر شخصيّتکنش

 گردد.عامل اصلي عدم موّفقيت سهراب عنوان مي
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   ادیپ ادیپ شهریار و عقدة

گردد تا به نظریه عقدة ادیپ در دید فروید يجا داستان ادیپ به اختصار بيان مدر این

اغلب اولين داستان کارآگاهي در سنّت غربي  32، نوشته سوفوکلسادیپ شهریاربرسيم. 

ادیپ، »ای است دربارة کشف راز یا درواقع، چند راز. نامهگردد. این اثر، نمایشتوصيف مي

کردن علت بالیي که در نامه را با همتش برای کشف و برطرف ، نمایش37پادشاه تيبس

برد. برای کشف ها را از بين ميکند. این بال، مردم و محصوالت آنشهر آمده، آغاز مي

، را 60دهد که ادیپ باید قتل پادشاه مقتول، الیسمنشأ بال و نجات شهر، سروشي ندا مي

ی در ابتدا .(45: 6003)ترشول، « گيری کندکه بدون بررسي و مجازات باقي مانده، پي

شود. ادیپ، تاج و تخش را با حلِّ مند و مطمئن نمایان ميرهبری قدرت  نمایش، ادیپ

آورد. با حلِّ معما، که شهر را تحت طلسم خود درآورده، به دست مي 63معمای ابوالهول

کند و ازدواج مي  ،66دهد. سپس با بيوة شاه متوفي، یوکاستاشهر را از بردگي نجات مي

تواند حقيقت را نمایان داند، کسي که ميیپ خود را استاد حلِّ معما ميشود. ادپادشاه مي

یابد که آن قاتلي که گيرد. در طي نمایش، ادیپ درميسازد و راه دانش و آگاهي را در پي

ای پيش از ورودش به شهر به دنبالش بوده، خودش است؛ نادانسته الیس را در درگيری

رسد؛ الیس و یوکاستا، پدر و تری ميبه حقيقت تلخ چنينتيبس به قتل رسانده است. هم

ها هشدار داد پسر، پدر را گویي که به آنخاطر پيشاند که او را در نوزادی بهمادرش، بوده

کند، رها کرده بودند. ادیپ بي هيچ خطای عمدی، منشأ کشد و با مادرش ازدواج ميمي

ل نادانستة پدرش و ازدواج با قت ─مسموميت شهرش است. معمایِ تولّد خودِ اوست 

که نفرین خدایان را بر شهرش فرو آورده است. او پاسخِ پرسشي است که به   ─مادرش 

کند و ادیپ خود را کور تا آویز ميگردد. در پایان نمایش، یوکاستا خود را حلقدنبالش مي

 دیگر نتواند نتایج قتل پدر و ازدواج با مادر خود را ببيند.

ای کرد که در هر خانواده نامه را مشاهدهای از سوگ ـ رنجطوره ادیپ گونهفروید در اس

نامة ادیپ نباشد. فروید بر این باور است یابد، اگرچه که به مقياس سوگ ـ رنجتجسم مي

که ادیپ آرزویي را به عمل درآورده است که همه در دوران کودکي دارند.  او در معاینات 

کرد ـ عالقه و عشق به والدی که جنس الگو را مشاهده ميدرپي همين اش، پيباليني

جنس فرزند ـ که در مقابل فرزند بود و حسادت، تنفر و حتا آرزوی مرگ برای والد هم

ادیپ نامه نهایت آن را عقدة ادیپ ناميد. فروید بر این باور است که علت تأثير نمایش
نامه از دوران کودکي داستان نمایشبر تماشاچيان امروزی آن، تشخيص همة ما از  شهریار
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این سرنوشت همة ماست، شاید، اولين حسِّ جنسي مان را »نویسد: است. فروید مي

سوی سوی مادرمان سوق دهيم و اولين حسِّ تنفرمان و اولين آرزوی مهلکمان را بهبه

د، تمامي گيردر مرحله ادیپي که تا پنج سالگي کودک را دربرمي (.124: 6002)فروید، « پدر

خواهد تنها خودش مالک مادر باشد. امّا دهد و ميسوی مادر سوق ميتوجّهش را به»

)رایت،   «یابد که شخص دیگری،  برای عشق مادر در رقابت با اوست: پدرخيلي زود درمي

پس پسر باید پدر را کنار بزند تا به مادر برسد. البتّه در عقدة ادیپ، این  .(670: 3772

وسيلة نيروی مخالفي که ترس از اخته شدن از جانِب پدر شروع به سمت مادر بهتمایل نام

گردد. باید در نظر داشت که این تمایل و رقابت با پدر ناآگاهانه است، است، مهار مي

عقدة ادیپ نقطة »پيوندد. به وقوع مي ادیپ شهریارنامة چه که در نمایشدرست مانند آن

ای نقطه پس .(310: 3772)رایت، « جامعة مرد محورانه است هایاوج ورود کودک به ارزش

کند. عقدة ادیپ برای ایجاد هویّت جنسي های مردانه را کسب مياست که پسر ویژگي

زماني که پسر به علت تالش کودکانه »کودک و ساخت ضمير ناخودآگاه الزم است. 

آرزوی رسيدن به مادر را شود، گوناگونش برای رسيدن به مادر، تهدید به اخته شدن مي

خورد. عقدة ادیپ، هستة ضمير ناخودآگاه را گذارد و با اقتدار پدر پيوند ميکنار مي

  (.310)همان: « سازدمي

 رستم و سهراب و داستانجان  پدر بي

ميالدی به چاپ رسيد. رمان بارتلمي در  3795در سال  جان پدر بيرمان پسانوگرای 

دارد. داستان این رمان از این ، طلب و سفر را بيان ميتي روایتظاهر ساختار خّطي و سنّ

قرار است که گروهي از فرزندان پسر و دختر، پدر را که به کابلي بسته شده از ميان 

بخش دارد، حمل سوی مقصدی که ماهيّتي رهایيصحرایي خشک در هر شرایطي به

تندکه انتظار دارند نيروی هس 61«پشم زرین»وجوی ها در جستکنند. در ابتدا آنمي

وقتي رسيدیم و وقتي خودم را در گرمای زردش »جان بازگرداند. را به پدر بي  جواني

شوم... وقتي در آغوشش بگيرم، پدر بي پيچيدم، دوباره جوان خواهم شد... دوباره قوی مي

ه یکي از پشم زرین اشاره ب (.7: 3795)بارتلمي، « ارزدها ميجان گفت، به همةاین سختي

دار از جنس طالی خالص که از درختي پشم قوچي بال»های اساطير یونان دارد: داستان

با کمک  62هاو آرگونات 65آویزان بود و جيسون  64ای در سرزمين کولکيسبر فراز دره

تدریج برای پدر بي هدف واقعي این طلب، به .(22: 3774)لس، « آن را دزدیدند  69ميدیا
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ویژه توماس، خالص شدن از گردد. هدف راستين پسرها، بهده متن آشکار ميجان و خوانن

شود، امّا در هایي به نقشه شان ميهایي از رمان اشارهجان است. در بخشدست پدر بي 

 شویم: فصل آخر مستقيم با آن مواجه مي

 باید به داخل گودال بروی، توماس گفت.      

 برم داخل گودال؟     

 ب در گودال.بخوا     

 پوشاني؟بعد رویم را مي     

 بولدوزرها باالی تپه منتظرند، توماس گفت.     

 کني؟زنده به گورم مي     

 (395: 3795)بارتلمي، تو زنده نيستي، توماس گفت، یادت هست؟      

ها کسب آن پشم زرین توان نتيجه گرفت که قصد حقيقي آنبا توجّه به این متن، مي

انگيز بوده است. این زویي نبوده، بلکه اقدامي برای خالصي از یک عنصر نفرتیا هر آر

یابيم که که در انتهای رمان درميماند تا اینتر رمان رمزآلود باقي ميمقصد در بيش

بر طبق نظر فروید، در حقيقت » آرامگاه وی است. این اقدام، مانند طغيان ادیپ است.

یعني نيروی  ـهای سلطة پدرساالرانه است ه محدودیتتمامي اشکال طغيان، شورشي علي

برای رهایي از این اسارت، پسر باید پدر را بکشد؛ در واقع . (635: 6033)گورین، « سلطة پدر

، چه نمادین، چه حقيقي. این عمل، راهي برای تقویت حيات است. پدر باید بميرد

« پذیردبعدی صورت ميتجدید حيات، با رفتن نسل قبلي و ایجاد فضا برای نسل »

پس، قرباني کردن پدر که خاستگاه حيات فرزندان بوده، نيز معنا  .(145: 3726)چتویند، 

کند. نسل بعدی برای ادامة حيات نياز به فضا و استقالل دارد، از این روی پدر را پيدا مي

  برند.به محل دفن مي

م فردوسي در قرن چهارم ، سرودة حکيم ابوالقاسشاهنامه در  سة رستم و سهرابحما

گردد که در زمان استراحت او، رخش هجری، با شکار رستم در حوالي سمنگان آغاز مي

گردد. رستم تهمينه، دختر شود و این باعث مراودة رستم با حاکم سمنگان ميدزدیده مي

. گرددکند و فردای پيوندشان با پيدا شدن رخش به ایران باز ميحاکم، را خواستگاری مي

دهد. سهراب، پسر رستم و پيش از بازگشت، رستم نشاني برای فرزندشان به تهمينه مي

جوید. پس از آگاهي از هویّت گردد و از مادر نشان پدر را ميتهمينه، بسيار نيرومند مي
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کند تا پدر را به تخت پادشاهي برساند. رستم به سوی ایران حرکت ميپدر، با سپاهي به

پردازند. روز نخستِ به نبرد ميآید و بدون آگاهي از ارتباطشان با هم يکمک سپاه ایران م

گيرد. روز بعد، با خاک شدن رستم نبردِ این دو پهلوان با نيزه و شمشير و گرز صورت مي

فریبد که تنها پس از دوبار به خاک گردد. امّا رستم، او را مينبرد تن به تن آغاز مي

مردی وجود دارد. با گذشِت سهراب از کشتن به رسِم جوان ماليدن حریف اجازة کشتنِ او

افکند و رسد. روز سوم نبرد، رستم سهراب را به خاک ميرستم، روز دوم نبرد به پایان مي

خواهي ، حریف را از کيندَرد. سهراب که بر زمين افتادهاش را ميزود با خنجرش سينه

وی را خواهد گرفت. رستم نشاِن بازوی کند که روزی انتقام مرگ پدرش رستم، آگاه مي

یابد که همان نشاني است که به تهمينه داده بود. سهراب بيند و درميسهراب را مي

خبر از نام حریف، با پدر به نبرد پسرش بود و او ندانسته فرزندش را کشته و پسر هم بي

رد. رستم پر از ميرسد. سهراب ميدارو هم نميکند و نوشپرداخته بود. رستم فغان مي

 (.372-332/ 6: 3127)فردوسي، گردد غصه و غم به زابل بر مي

 رستم و سهراب و داستانجان پدر بي بررسي رمان 
، دومين رمان بارتلمي دشوار است، زیرا او عناصری مانند جانپدر بي بحث دربارة 

ای ملموسي معن کهگشایي را کنار هم گذاشته است رنگ، نمایش و گرهها، پيشخصيّت

بازد و وارد سطوح دیگری از داللت معنایي آورد؛ سپس این عناصر رنگ ميوجود ميبه

شناسي، اساطيری، سياسي، فلسفي و ایدئولوژیکي. چون روانگردد، سطوحي هممي

وجوی و جست (34: 3795)بارتلمي، « جان استتنها به مفهومي بي »جان  درنتيجه، پدر بي

سد در پي پشم زرین است، تقریبًا به پایان رسيده، امّا هرگز به واقع آغاز رنظر مياو که به

تواند جان مي نایافتني است. پدر بينشده است. چون حقيقت هدف این طلب، دست

تکه گردیده باشد، شخصيّت مقتدری که تکه 10، ادیپ و حّتا شاه لير67، پرومته62زئوس

مثابة خدا. در کل، او رمان، فرهنگ غرب، پدری بهمثابة پدر و است. او خداست، خدایي به

حقيقت، وظيفه، شرافت و کشور است. او نظمي است که در پي آنيم و کنترلي است که 

شناسي، او پدرِ ادیپ است که به جواني پسرش در پي گریز از آنيم. از دیدگاه روان

الگو، نيروی پسرش است. او پدر کهنچنين هدف حسادت جنسي ورزد و همحسادت مي

کند از سيطرة آن رها شود، به تاریخ، زمان و تجربه است که هر فرزندی تالش مي

 استقالل رسد و هویّت خود را بسازد. 
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او گوشت و پوست فرزندش است، ذهن و روح پسر سرکشش، و کالم، خلق هنری »

ک کابل ذراع است که با ی 6100اش جان، اندازهپدر بي  (.321: 3723)گوردن، « اوست

وجوی پشم گردد. اگرچه باور دارد در جستفوالدی از نواحي روستایي به زحمت حمل مي

 خواهيم پدر بيمي»گویند: شود: فرزندانش ميزرین است، امّا به محل دفنش برده مي

درواقع پشم زرین در رمان موی شرمگاهي یک زن است (. 33: 3795)بارتلمي، « جان، بميرد

گير و تأدیبي جان سختجان را بهبود بخشد. پدر بي  ر جنسي پدر بيبسا از نظکه چه

کس دیگر ترین غمش سن اوست. هيچریزد. بزرگکند و اشک مياست؛ او التماس مي

نگرد، نااميدی و نسبت به او تمایل جنسي ندارد. وقتي به چند رابطه در طول راه مي

شود، با کشتن هر شکلي از حيات ميشود. هر بار که از نظر جنسي رد شهوتش زیاد مي

گيرد. در نهایت، پس از چند توقف برای خوردن غذا و که در سر راهش باشد، انتقام مي

دهد: سگک کمربند، شمشير، پاسپورت، نوشيدن تمامي ابزارهای اقتدارش را به توماس مي

است، پس از  نامه و کليدها. اگرچه هنوز پر از اشتياق به زندگي و پشم زرین واهيوصيت

اند، مي نشيند و رسيدن به مقصد خود را در گودال بزرگي که برای او آماده کرده

 کنند.بولدوزرها کارشان را آغاز مي

ادبيات داستاني بارتلمي لبریز از یک حسِّ دوگانة رهایي از سنگيني گذشته و تمامي 

اگير این دوگانگي سلطه و ساختارش، و یک احترام مستمر برای آن گذشته است. بحث فر

کند شدت احساس ميخورد. پسر بهبه چشم مي جانپدر بي دربارة پدر و پسر در رمان 

جان به پایان رسيده است. برای نمونه، زماني که گروه به زمين زمان و دورة اقتدار پدر بي 

 پرسد:جان مي رسد، پدر بيمي 13خانواده وند

 راني نکردم؟آیا بر وندها حکم      

 کردی... توماس گفت، با یک دست آهني       

 کنم؟راني نميها حکمطور است که دیگر بر آنچه      

 شویچون داری به شب پر ستاره وارد مي      

 (.94-91: 3795)بارتلمي، گفت، با تمامي آثارت  16جولي      

النه از ویراني دهنده است، زیرا لحني آرام و منفعتا حدی فریب« شویوارد مي»واژة 

سادگي محو جان بهدارد که پدر بي آورد و ضمني بيان ميوجود ميای را بهآهسته

شود. با وجود این، گذار از پدر به پسر، از دوران کهن به نو، از طریق اعمال قدرت مي



 

 346  3179، پایيزو  زمستان 62پژوهشنامة ادب حماسي، سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

 

جان بسيار خوب قادر به راه رفتن است، امّا از راه  پذیرد. برای نمونه، پدر بيصورت مي

کند و باید مردان مسلح  او را برای مقصِد نهایي روی زمين بکشند. تن خودداری ميرف

افزون بر این، دو بخش از رمان خيلي روشن به ماهيّت خشن این گذار قدرت تأکيد 

گردد. ميکند. نخستين اشاره به استفادة بارتلمي از اقتباس فرویدی اسطوره ادیپ برمي

کند که برایش داستان بگویند. توماس، ان درخواست ميجشبي در کنار آتش، پدر بي 

جان، با روایتي عجيب دربارة ربوده شدن و رهبر این سفر و بنابراین وارث قدرت پدر بي 

های دیپلماتي حاوی های تيره و کيفچهار مرد با لباس»وسيلة شکنجه شدنش به

کند داستان، توماس نقل ميکند. با ادامة تعریف مي (51: 3795)بارتلمي، « مسلسل یوزی

انگيز که عناصر روستایي و اسرارآميز ای شگفتچگونه او را به سفری طوالني در منظره

دوباره سوار شدیم و در یک صف از »کند، بردند. های سنّتي را با هم ترکيب ميافسانه

 تر با بوی ماهي و چمنسوی مکاني وحشيها بهها و درهميان مه عصرگاهي از تپه

های مادی فرهنگ معاصر دارد. که اشاره به ویژگي (،54: 3795)بارتلمي، « خشکيده رفتيم

 (.55)همان: « بعد، پس از چند ساعت چهارنعل رفتن در دل شب به یک کارواش رسيدیم»

است که اگر توماس بتواند پاسخ معمایش  11دیدار با بزرگ پدرـ افعي»هدف این سفر  

رو شد. ادیپ هم با معمایي روبه(. 59)همان:  «گرددنصيبش مي درستي بدهد، نعمتيرا به

مشخص است که پدر در این حکایت با نمادگرایي فرویدی دربارة آلت مردانه، مار، معرفي 

گردد. این ای عظيم تبدیل ميتری به شکل افعيشود و سپس حتا به نسبت بزرگمي

)همان: « ای پوست حشفة ناوارداندرخواست بزرگ پدرـ افعي بر»نمادگرایي فرویدی با 

گيرد. این درخواست نسخة آیيني اختگي است و بنابراین تمامي مورد تأکيد قرار مي( 52

 سازد.اش ناتوان ميحریفان را در برابر سلطة پدر و شهرت شهوی

گاه بزرگ پدرـافعي، از توماس، مانند مواجهة ادیپ با بوالهول، معمایي سؤال در پيش

چنين از پرسش ابوالهول هم تا کنون به آن پاسخي داده نشده و هم گردد کهمي

بختانه، توماس در پشت خوش(. 20)همان:  «واقعاً چه احساسي داری؟»اسرارآميزتر است: 

خواند که افعي آن را در دهان خود حمل ای را مينوشته (52)همان: « یک ورقة حلبي»

کرد. جای آینه استفاده ميشيد، از آن بهپوکرد و زماني که برای مراسم لباس ميمي

« مثل قتل»دهد: سپس بي هيچ مکثي، توماس همان عبارت روی حلبي را جواب مي

کند، حتا خود توماس هم متحيّر زده ميدرستي پاسخ، همه را شگفت (.20)همان: 

 خودم هم از»گردد، البتّه شگفتي او به خاطر داشتن همان حس به شکل واقعي است: مي
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تر ام که هرگز پيشنزدیکي احساساتم به پاسخ، بهت زده شدم. احساسات گم شده

چه توماس کشف کرده است، همان چيزی البتّه، آن (.20)همان:« پيدایشان نکرده بودم

گوید. در واکنش نسبت به پاسخ است که فروید به آن حسِّ دشمني پسر نسبت به پدر مي

کند: خوبي این حسِّ او را درک ميدهد که بهمي درست توماس، بزرگ پدرـ افعي نشان

 (.23)همان: « فکر کنم این نعمتي که در انتظارش هستي، توانایي انجام این شرارت است؟»

چه در رویکرد بارتلمي نسبت به مشکلي که به شخصيّت از پردازی آناز دید شخصيّت

ها را آن  14که آلن وایلدگردد، برخالف نویسندگان معاصر سوی جهاني آشفته تحميل مي

نامد، بارتلمي به فراسوی ( مي153 در جست و جوی کوچکي،« )حرکتگرایان بيواقع»

بار برای بازگشت تسليم ساده در برابر فروپاشي آشفته ساختار موجود و یا تمنای حسرت

تخاب کند که هم آزادی انهایي را ارائه ميرود. طنز بارتلمي شخصيّتبه همان ساختار مي

ها را در ميان فردی دارند و هم ساختار هویّتي. بي شک شخصيّتي که این ویژگي

پيکر جان است. از جنبة جسماني، غول هایي که بارتلمي آفریده دارد، پدر بيشخصيّت

 3350است. کّل طول او،   12تا بلوار گریست  15کل گسترة بزرگ او از خيابان پامرد»است: 

جان پای انگيز جسماني پدر بي دیگر ویژگي شگفت(. 33: 3795)بارتلمي،  «متر است

شود، زیرا مکانيکي اوست. این پا مبالغة ویژگي جسماني است، امّا عادی باعث خنده نمي

مثابة یک گزین پای طبيعي زخمي یا بيمار است. بهطور طبيعي بخشي از اوست و جایبه

گ تغيير هویّت ذاتي خویش را حفظ جان در مواجهه با تهدید بزر شخصيّت، پدر بي

کند. این تهدید درک این نکته است که دیدگاهش نسبت به جهان کهنه است و به مي

علت تفاوت زیاد بين رفتار او و چگونگي رفتار ما در شرایط مشابه، در خوانندة داستان، 

بدون  های رمانکند. به جز پدر بي جان دیگر شخصيّتتخلية طنزگونة بزرگي ایجاد مي

پيچيدگي هستند. گذشتة زیادی ندارند، وجه تمایزی ندارند و بي روح و ماشيني حرف 

کند که انگار بازیگر نمایش است: زنند. حتا پدر بي جان از خودش طوری صحبت ميمي

ها مانند کارکرد زباني که در این شخصيّت (.313: 3795)بارتلمي، « خوب انجامش دادم؟»

شوند، به بيان مي (302)همان:« سازندمدارهای چاپي که خود را مي»مثابة این مثال به

تک »شود: رابطة جنسي شان از دید دیگر هنرها توصيف ميآیند، یا تجربهتصویر مي

اگر زبان، یک استعاره، چيزی شبيه به تجربه است، »است.  (337)همان: « خواني سه نت

  (.390: 3723، )گوردن« هنر هم در تمامي اشکالش این چنين است
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رفتار توماس در طول سفر، این باورش که او رهبر گروه است و همه چيز در اختيار 

دهد. اگر این سفر برای توماس، نماد بالغ شدن اوست، اعمال او را اوست را نشان مي

دهد، زودی پدر بي جان از دست ميای که بهمثابة ادعای قدرت و سلطهتوان بهمي

دست آوردن وسایل پدر بي گر این ادعاست. اولي، بهکنش خاص بيانبرداشت کرد. سه 

تر به آن اشاره شد: سگک کمربند، شمشير، پاسپورت، جان توسط توماس است که پيش

تدریج از پدر داستان به 390تا  49نامه و کليدها که این موارد را از صفحة وصيت

مادر، یک شخص تيره و ماس نسبت به آميز توگيرد. دومي، رفتار فخرفروشانه و اهانتمي

کند، است. زماني که مادر بدیمن که بر اسب سوار است و از دور گروه را دنبال مي

درنگ شود، توماس با رفتاری که تهدید او را خنثي کند، بيسرانجام به گروه نزدیک مي

)بارتلمي،  «ندکاو را مرخص مي»دهد، از او تشکّر و به مادرش فهرست خرید از بازار را مي

سومي، نافرماني مغرورانة توماس نسبت به پدر بي جان در صحنة پایاني رمان  (.327: 3795

یابد که طلب پشم زرین، داستاني برای پوشيده نگه است. زماني که پدر بي جان درمي

داشتن مرگ اوست. زیرا آن پشم در تمامي راه در زیر دامن جولي بوده است. پدر بي جان 

کند. سپس تواند آن را لمس کند. توماس این درخواست را رد ميد که آیا ميپرسمي

گذارد که به همه حق تملکش را نشان دهد. توماس دست خود را روی دامن جولي مي

 این سه نمونه از رفتارهای توماس، نشان از ادعای وی برای کسب سلطه و قدرت پدر دارد. 

نویسي که بي شود، دستآشکار مي ای پسرانراهنما بر کتابشناسي توماس در روان

رسد. در این گزیده، تقابل توماس با ستيز پدری با بيان دست توماس ميهيچ توضيحي به

 شناسانه توصيف شده است:روان

 ه ـتوان عبور کرد، نه بها نه ميکنند. از روی آنها ]پدرها[ راه شما را سد ميآن     

 ها به گذشته تعلق دارند. اگر رد شدن از جلویشان شد. آنآرامي از جلویشان رد       

 گذری در نظر بگيری.گریزی یا به سالمت ميها ميرا حرکتي که با آن از دیده      

 زند(اگر سعي کني یکي را دور بزني، دیگری را خواهي دید که )اول چشمک مي      

 . یا شاید، همان پدر اولي استگرددطور مرموزی در عرض مسير تو پدیدار ميبه      

 (.367: 3795)بارتلمي، کند که با سرعت پدری حرکت مي      
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به ارتباط پدر و پسر از دید  کتاب راهنماترین بخش این جای تعجّب نيست که بيش

پذیر است، در سرتاسر این تضادّ ادیپي بپردازد. پدر که هميشه از بابت حملة پسر آسيب

اعتمادی نسبت به پسرش، سعي در اعمال قدرت علت حسِّ عميق بيبخش ناخودآگاه به 

دارد. پسر، که رفتارش تنها بر پایة انزجار از سلطة پدر بنا شده، باید پيوسته احساسش را 

مایة که درونسرکوب کند تا آن سلطه را به زور غصب کند، یعني با پدرکشي. امّا درحالي

دهد که به خوانندگانش اطمينان مي راهنماکتاب پدرکشي در موقعيت ادیپي نهفته است، 

عنوان نيازی به کشتن پدرتان نيست، زمان او را خواهد کشت. ... وظيفة راستين شما به»

(. کتاب 310« )تر از اوتر و ضعيفرنگپسر این است که پدرتان شوید، البتّه یک نسخة کم

کند که پس از آن بررسي مي خاستگاه قدرت پدر در یک پدرکشي را راهنما برای پسران

تر است، صدای باید با خاطرة پدر کنار بيایي. اغلب این خاطره از حضور زندة پدر، قوی»

رمزی دو سویه، بله نه، بله نه، بله نه، بله نه، ـ  دروني آمرانه، نطقي آتشين، بله و نه گویان

زماني شما کند. در چه ترین حرکت ذهني یا جسماني شما را کنترل ميکه کوچک

در (. »344« )شوید؟ هرگز، به طور کامل، شما هميشه تا حدی او هستيدخودتان مي

 «مثابة وجدان استسازی سلطة نمادین بهحقيقت، این بازنمایي روند نهادینه

جا که پدر نمادین، تا آن»کند، بيان مي 19گونه که ژاک لکانهمان (.373: 3776)پتسون،

 (. 377)لکان،  «جان استنشان چيزی است، پدر بي 

پدر باید از بين برود تا در غيابش کارکردش را بشناسند. غياب پدر، نه حضورش، پدر »

: 3776)پتسون، «طور نمادین دریافت شودکند: پدر باید از بين برود تا معنایش بهرا بيان مي

نکار کند، اّما تواند ميراث پدری را اوابسته است، او نمي 12هویّت توماس به دیگری (.374

بنابراین به »تری از او شدن ادا کند، تر و ضعيفرنگتواند عظمت پدر را با نسخة کممي

  .(342: 3795)بارتلمي، « کندهای آرام حرکت ميسوی عصر طالیي ادب، سکوت، و تب
ها وجود دارد و بارتلمي به گذشته و حال، خواني رابطة پدر و پسر در تمامي نسلناهم 

شود تا این نکته را به تصویر کشد. پدر بي جان، پدر تاریخي و اساطيری وارد مي زمان

شهوی، پدر حقيقي است که فرزندش خواستار نام و محيطي است تا در آن رشد کند، 

ایدة کليدی پدر بودن، »برسد:  اخالقيات و واقعيتي است که در آن به هویّتي خواستار

وليت که پدر مجبور به پذیرش آن باط با این مسؤدر ارت. (304)همان: «وليت استمسؤ

بدون فرزندان، من پدر نخواهم بود. بدون »گوید: اش ميپدر بي جان دربارة خانواده است،

خواستم، بر من تحميل دوران بچگي، پدر شدني وجود نخواهد داشت. هرگز این را نمي
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نشيني وليت عقبین مسؤشود، پدر از ابچه بسته مي زماني که نطفة (.39)همان: « شد

کند، زیرا قيد و بندش زیاد از حد است. مانند یک هنرمند، پدر خودش را از فرزندش مي

کند. پسر که از جسم او شدت این پيوند را حس ميپندارد و در عين حال بهبيگانه مي

نجات کند. راه کند، از واژگان، اعمال و اخالق پدر تقليد ميآمد، برای استقالل تالش مي

وليت و شدن از مسؤ وليت رفتن است که مرگ پدر نماد این رهاجان  از بار مسؤپدر بي 

ها به یک کنش چنين ایجاد فضا برای نسل بعدی یعني توماس است. هر دوی اینهم

 نيازمندند: مرگ پدر.

گراید، رستم نيز همانند پدر بي جان، پهلوان پيری است که اقتدارش رو به کاستي مي

کند. ای او را تا انتها حفظ ميگاه قدرت افسانهبودنش، جای شاهنامه قهرمانگرچه 

ها و تنها پهلوان پهلوانان که بخرد و فرزانه و دادگر و جنگنده با ستمرستم نه»

تبدیل  پدر بي جانگاه واالی رستم، در رمان جای(. 631-636: 3192)رحيمي، « بيدادهاست

شده است که در هر دو مورد سيطرة قدرت پدر را به آسای پدر بي جان به هيکل غول

کشد. حتا برای توصيف هيکل سهراب یک ماهه، به اغراق فردوسي از هيکل تصویر مي

 کند:رستم استفاده مي

چون پدر بي جان، گوشت و پوست سهراب است و ذهن سهراب را پر کرده رستم، هم

چون ادیپ، به دنبال یافتن پدر خویش است. از تهمينه از پدر است. از این روی، هم

 پرسد:مي

کند. مانند ادیپ، سهراب به دنبال کشف سهراب، هویت خود را از پدر کسب مي

 راني کنند:خواهد پدر را بيابد تا با هم حکممعماست: پدرم کيست؟ او مي

 تــو گفتــي گو پيلتن رستـم ســت

 چو یک سال بودچو یک ماهه شد هم
 وگر سام شيرست و، گر نيرم ست     

 ستم زال بــودبــرش چون بــر ر    
   (365/ 6: 3127)فردوسي، 

 چه گویم چو پرسند نام پدر؟  م  کيـم، وز کداميـن گهــر؟ـز  تخ
 (365/ 6)همان:                                          

 بـه رستم دهــم تاج و تخت و کاله
 چــو رستم پدر باشــد و مــن پسر

  نشانمــش بــر گاه کاوس شــاه     

 نبایــد بــه گيتي یکي تاجـور
 (369-6/362)همان:                            
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امّا توماس، برخالف سهراب، مشکلش پيداکردن پدر نيست، بلکه رها شدن از سلطة 

با  پدر است. سهراب هم مانند توماس در سایة قدرت پدر است. در این مورد دو داستان

چنين، در هردو داستان وجود طلب و سفر برای رسيدن به مقصود خواني دارند. همهم هم

 هماورد: داند و سهراب هم خود را بيآشکار است. توماس خود را رهبر گروه مي

دست مي آورد، سهراب هم یک نامه، سه یاقوت گونه که توماس وسایل پدر را بههمان

 آورد:دست ميو سه مهره زر را که پدر به تهمينه داده به

تر رفتار فخرفروشانة توماس با مادرش بيان شد. سهراب نيز مادر را شوخ خطاب پيش

 نماید:کند و از این روی مانند توماس رفتار ميمي

، رستم و سهراب شود، اّما در داستاندست پسر دفن مي، پدر بهپدر بي جاندر رمان 

ماند، پيروزی او، شود. توماس در سایة قدرت و سلطة پدر نميدست پدر کشته ميپسر به

یابد. برای ادامة زندگي ميپيروزی نسل نو بر نسل قدیم است. نواندیشي بر سنّت برتری 

رسد. تجدید حيات رهایي از گذشته الزم است. با کنار زدن پدر به هویّت و استقالل مي

برد. نياز به گذر از افکار کهن دارد، بنابراین توماس پدر بي جان را به محل دفنش مي

ی نسل ماند، شکست او، پيروزبرخالف این موارد، سهراب در سایة قدرت و سلطة پدر مي

آید. دست نميیابد. رهایي از گذشته بهقدیم بر نسل نو است. سنت بر نواندیشي برتری مي

آورد. ماندگاری افکار کهن به تجدید حيات دست نميسهراب هویّت و استقاللش را به

کشد. این تقدیر در اولين بيت داستان شود، بنابراین رستم، سهراب را ميختم نمي

   گویي شده است:پيش

 که یارست با او نبرد آزمود       چو ده ساله شد زان زمين کس نبود
 (365/ 6)همان:                                           

 جـویم جنگـیکي نامــه از رست

 سه یاقوت رخشان و سه مهره زر
  بياورد و بنمود پنهان بدوی     

                            رستاده بودش پــدرکز ایــران ف       

 (362/ 6)همان: 

 بــدو گفت: گستاخ بـا مـن بگـوی  بـــر مـادر آمــد بپرسيــد ازوی
 (365/ 6)همان:                                        

 بـه خـاک افکنـد نارسيـده ترنج      اگــر  تنــد بـادی  بـرآیـد ز کنــج  
 (339/ 6: 3127)فردوسي،                          
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سهراب نارسيده به بلوغ فکری در برابر خرد و قدرت رستم که ناجي ایران زمين است، 

آورد. ایران با تکيه را نميکرد احساسي او تاب وجدان آگاه رستم افتد و عملبه خاک مي

دهد. در انتها، توماس از کردة خود پشيمان نيست، امّا بر سنّت و خرد به راه خود ادامه مي

 کند:رستم خود را نکوهش مي

 

 

 

  گيرینتيجه

مه نابا در پيش چشم داشتن دیدگاه فروید دربارة ارتباط پدر و پسر با تکيه بر نمایش

داستان رستم و نوشتة دانلد بارتلمي و  پدر بي جان، یعني عقدة ادیپ، رمان ادیپ شهریار
فردوسي مورد بررسي قرار گرفت. در رمان، پدر باید کشته شود تا پسر  شاهنامه از سهراب

، پسر کشته رستم و سهرابهویّت خود را بيابد و از زیر سایة پدر بيرون آید، امّا در 

مثابة سنّت و اساس ایران به حيات خود ادامه دهد. پسر در ميان انکار و به شود تا پدرمي

اش درهم چه که از دنيا و زندگي دریافت کرده در سرکشي و نياز به آزادیتکيه بر آن

، در حقيقت، دربارة مصيبت رستم و سهراب و داستانپدر بي جان شود. رمان کوبيده مي

شود تا نویسنده یا پدر ز هر شخص خواسته ميوجودی است در جهاني تصادفي که ا

کند و باور دارد که آزاد است؛ او متنش را زندگي خود باشد. یک نفر با نقابش وانمود مي

تواند ابتدایش را درک کند، کند، گویي که آن متن کامالً اصل است، انگار ميتقليد مي

کند، با توهم کامل عمل مي برای آن مياني خلق کند، و پایان آن را عمق بخشد. یک نفر

اند. برای پدر بي اش با خودش است. این دو اثر، فاقد پيروزی نهایيگویي ادارة زندگي

گونه ای همانجان و سهراب، این یک جهان بيگانه است که شخص در وضعيت نااميدانه

ه گری را بوجویي، این روشنکند. هيچ طلب و جستکه به آن وارد شده، آن را ترک مي

یابي به مردانگي در این آثار مثابة گذرگاهي برای دستمایة سفر بهآورد. درونارمغان نمي

 ره گشـتچــو بشنيد رستم سرش خيـ

وش  ـبپرسيـد از آن پس که آمـد بـه ه

 کـه اکنون چــه داری ز رستـم نشـان؟ 

 همي کَنـد مـوی ي ریخت خـون وهمـ

 جهــان پيش چشـم انـدرش تيــره  

 بــدو گفــت بـا نـاله و بـا خــروش

 کـه کـم بـاد نامـش ز گـردنکـشان
 سـرش پـر ز خاک و پـر از آب روی

 (322-6/329)همان: 
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کند. این است ارتباط پدر بي جان و توماس از یک سو و رستم و سهراب اهميّت پيدا مي

بسا یابد. این پژوهش چهاز سوی دیگر. دور و تسلسلي که به درازای زندگي ادامه مي

کردهای پردازان دیگر براساس رویتر با استفاده از نظریههای بيشپژوهش ای برایمقدّمه

 انتقادی متفاوت باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 350  3179، پایيزو  زمستان 62پژوهشنامة ادب حماسي، سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

 

 هاپي نوشت

3. Donald Barthelme 

6. Philadelphia 

1 .Houston 

4 .Texas 

5 .Postmodernism 

2 .Congo 

9 .Horace 

2 .The Dead Father 

7 .Sigmund Freud 

30 . Oedipus Complex 

33 Santiago Juan-Navaro. 

36 .Jacque Lacan  

31 .Thomas 

34 .Michael Zelitin 

35 .Views of My Father Weeping 

32 .Oedipus the King 

39 .A Manual for Sons 

32 .Sophocles 

37 .Thebes 

60 .Laius 

63 .Sphinx 

66 .Jocasta 

61 .Golden Fleece 

64 .Colchis 

65 .Jason 

62 .Argonauts 

69 .Medea 
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62 .Zeus 

67 .Prometheus 

10 .King Lear 

13 .the Wends 

16 .Julie 

11 .the Great Father Serpent 

14 .Alan Wilde 

15. the Avenue Pommard 

12. the Boulevard Grist 

19 .Jacque Lacan 

12 .the other 
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 فهرست منابع

 ،«تحليل داستان سياوش بر پایة نظریات یونگ»(. 3122اقبالي، ابراهيم و همکاران. ) -

 .27-25، صص 2، شمارة 4، سال پژوهش زبان و ادبيات فارسي

 ، نيویورک: کتاب پنگوئن.پدر بي جان(. 3795بارتلمي، دانلد. ) -

 گوئن.، نيویورک: کتاب پنشصت داستان(. 6001بارتلمي، دانلد. ) -

مک ، نيویورک: نشر مقاالت انتقادی بر دانلد بارتلمي (.3776پتسون، ریچارد اف. ) -

 ميالن.

 ، لندن: راتلج.زیگموند فروید(. 6000ترشول، پمال. ) -

 ، لندن: نشر گرانادا.فرهنگ نمادها(. 3726چتویند، تام. ) -

 ارات مزدا.. نيویورک: انتششاهنامه ابوالقاسم فردوسي(. 3127خالقي مطلق، جالل. ) -

پدر دربارة بيهودگي پدرکشي: خوانشي لکاني از رمان »(. 3773ناوارو، سانتياگو. )-خوان -
، صص  34-35، شمارة آمریکایي-مطالعات انگليسي .«اثر دانلد بارتلمي بي جان

306-22. 

، آکسفورد: نشر بلک کاوی: یک فرهنگ انتقادیفمينيسم و روان(. 3772رایت، اليزابت. ) -

 ول.

 ، تهران: نيلوفر.تراژدی قدرت در شاهنامه(. 3192ي، مصطفي. )رحيم -

فرویدی در آثار دانلد -قتل پدر و نجات پدر: تمثيل های پسا»(. 3771زایتلين، مایکل. ) -

 . 326-601، صص 6، شمارة 14جلد ، ادبيات معاصر .«بارتلمي

ر و پسر بررسي تطبيقي نبرد پد»(. 3173سالمي، سيد مسعود و پرستو پنجه شاهي. ) -

مطالعات ادبيات . «در دو افسانه ژرمني و ایراني رستم و سهراب/هيلدبراند و هادوبراند
 .77-339، صص 32، سال پنجم، شمارة تطبيقي

در داستان رستم و سهراب بر  فرآیند فردیت»(. 3174عالمي، ذوالفقار و سيما رحيمي. ) -

، 92، شمارة 61سال  ،نامة زبان و ادبيات فارسيدوفصل، «پایة شخصيّت سهراب

 . 335-344صص 

 ، آکسفورد: انتشارات آکسفورد.تفسير رویا(. 6002فروید، زیگموند. ) -

 ، نيویورک: نشر تواین.دانلد بارتلمي(. 3723گوردون، لویس. ) -

، نيویورک: کتاب راهنمای رویکردهای انتقادی به ادبيات(. 6033گورین، ویلفرد ل. ) -

 انتشارات آکسفورد.
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 ، نيویورک: وردزورث.فرهنگ اشارات ادبي و کالسيک(. 3774م اچ. )لس، ابراها -

تحليل شخصيت در »(. 3176موسوی، سيد کاظم و جهانگير صفری و ابراهيم ظاهری. ) -

 . 353-392، صص 6، سال پنجم، شمارة شعر پژوهي، «داستان رستم و سهراب

ای اخير داستان هها و ارزشوجوی کوچکي: محدودیتدر جست(. »3725وایلد، الن. ) -

 .  141-127، 31، جلد 6بوندری  ،«آمریکایي


