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 روایت رستم و سهراب ۀتحلیل منطق واسازان
 

 *زادهمحسن اکبری

 گاه جيرفت، ایراندانش ادبيات فارسي استادیار گروه زبان و

 
  9/6/86تاریخ دریافت:  

 41/47/82تاریخ پذیرش:  

 
 چکيده

طق واسازانه وجود دارد که از طریق تقابل اجزای ساختاری روایت در هر روایت، نوعي من

گيرد. تکيه بر هر کدام از این اجزا، خوانشي متفاوت به دادها و طرح شکل ميیعني رخ

آورد. روایت رستم و سهراب به دليل نوع تراژیک خود، باید به فاجعه منتهي وجود مي

گونه دهد و در نتيجه اینخاص جهت ميدادها را به سمت طرحي شود. این ویژگي، روی

اند و هيچ دادها بر اساس نيت نویسنده و نوع تراژدی چيده شدهشود که رویبرداشت مي

دادها در متن ایجاد رخ ةگریزی از فاجعه نيست. از طرفي منطق و احتماالتي که به واسط

دادها باعث روی گونه برداشت شود که خاصيت علّي و منطقيگردد، باعث شده تا اینمي

ای شده است. بر اساس همين منطق متضاد، در این مقاله به وجود آمدن چنين فاجعه

شده، تناقض داستان و طرح و تبعات ساختاری و معنایي این تنش در روایت  کوشش

شدن طرح، ضعف روابط عّلي، دادها و برجستهرستم و سهراب واکاوی شود. ضعف رخ

های معنایي، توجيه عليت حوادث با ای به حاشيه راندن خللاستفاده از شتاب مثبت بر

دها و شگردهایي هستند که قضا و قدر، تکثير تعليق و واسازی طرح از جمله پيام ةپشتوان

 اند.تنش واسازانه ميان داستان و طرح در این روایت شکل گرفته به واسطة
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 مهمقدّ 

اند، بحث ساختارمندی شناسان به بررسي آن پرداختهیکي از مباحثي که روایت 

و  ساختارمندی روایت، یعني تشکيل هر داستان از دو جزء جداپذیر: شکلروایت است. 

ها، قابليت بيان یک محتوای مشترک لفهؤشده. منظور از جداپذیری این ممحتوای روایت

ها به ویژه فرماليست»است.  ف مانند سينما، تئاتر، قصه و...های مختلدر شکل و فرم

 هتوماشفسکي برای تشریح چگونگي تمایز زبان داستان از زبان روزمره، به نحوة ارائ

 شدن دو مفهوم حاصل توجه به این امر، منجر به برجسته .داستان اهميتي خاص دادند

یا نحوة روایت  رخ داده و طرح روایيچه واقعًا داد و آنشرح سرراست یک روی طرح اوليه

ک طرح زداینده دارد و یتمهيدات شعر، تأثيری آشنایي طرح روایي به مثابهِداستان بود. 

-19: 4392برتنس، ) «توان با تعداد زیادی طرح روایي بيان کرد( را مياوليه )یا ایدة داستاني

همين  یان فرانسوی، با تکيه برگراها و ساختپراپ به عنوان حلقة ارتباطي فرماليست(. 18

های های گوناگون عاميانه با روشاصل، معتقد به یک قصة واحد و بنيادین بود که قصه

یاد  «رحـط»تان و ـمایز، تحت عنوان داسـکند. فورستر از این تگوناگون آن را نقل مي

ا روایت کند. وی ضمن تأکيد بر داستان به عنوان جنبة بنيادین هر رمان، داستان رمي

اند. طرح نيز اگرچه روایتي از داند که برحسب توالي زماني آرایش یافتهدادهایي ميروی

شود. داستان به منزلة ستون فقرات هر اساس آن برعلت و معلول نهاده مي ،دادهاستروی

از  گفتمان روایيناگوني ارائه شود. ژنت در مقالة های گوتواند با طرحرماني است که مي

کند. گفتمان،  بيان شفاهي یا مکتوب داستان( و )گفتمان( یاد ميمایز تحت عنوان )این ت

واسطه رسي مستقيم و بيخوانيم و متني که به آن دستچه ميیعني آن ؛دادهاسترخ

پردازی آید. افراد به مدد شخصيتدادها الزماً با ترتيب زماني نميداریم. در گفتمان، رخ

های روایي شود از صافي صداها و نظرگاهمحتوایي که منتقل ميشوند و عرضه داشته مي

ها در داستان روایي اشاره دارد که از آرایش دادها و کشمکشداستان، به رخ»گذرد. مي

اني به ترتيب زمان چيده ـداست هایار شخصيتـشان در گفتمان منتزع و در کنویژه

)لوته،  «فهميمنش ميـوالً از خالصة کـمعمچه ابراین داستان برابر است با آنـاند. بنشده

هر نقل روایي را دارای دو « داستان و گفتمان»سيمور چتمن نيز در کتاب  (.47-43: 4399

ها و زمينه است و گفتمان یا دادها، شخصيتداند: داستان که شامل زنجيرة رویبخش مي

 طرح که چگونگي نمایش داستان است.
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داني است که با تکيه بر همين مباحث و به ویژه تعارض جاناتان کالر از جمله منتق

)طرح( و داستان، وجود یک علم  منسجم و عاری از تناقض را در باب  ميان گفتمان

هاست. دهد و قائل به نوعي منطق واسازانه در روایتروایت در معرض تردید قرار مي

ها وجود دارد. این ایتمنظور از منطق واسازانه، تناقضي است که در ساختار تمامي  رو

دادها هستند که باعث به وجود آمدن پایان و معنا در ها و رختناقض که آیا این شخصيت

دادها و کند که رخشوند یا بر عکس، این پایان است که مشخص ميانتهای روایت مي

دادها ها و رخها چگونه در روایت ساماندهي شوند؟ به تعبيری دیگر آیا شخصيتشخصيت

یا شود ستقالل دارند و همين استقالل و اختيار  باعث به وجود آمدن پایاني منطقي ميا

ها  وابسته به پایان و معنای نهایي روایت هستند و از خود استقالل و اختياری که آناین

شود و به نحوة ها و اعمالشان در روایت تحت عنوان داستان یاد ميندارند؟ از شخصيت

شود. پس در ها و اعمالشان توسط نویسنده، طرح گفته ميشخصيت چينش و ترکيب این

ر هر کدام از دو فرض باال ـهر روایتي، ميان داستان و طرح، تناقض وجود دارد. تکيه ب

از یک روایت شود که در تناقض با هم هستند. در  ي مختلفهایتواند باعث برداشتمي

انه را به ـرایـارگـامي این تعاریف ساختای که تمتبيين نظریه کالر باید گفت که  نکته

دهد، اشتراک بر سر این موضوع است که در روایت نوعي توالي زماني  دیگر پيوند ميیک

آیند و همين توالي زماني دادها بر اساس آن پشت سر هم ميو علّي وجود دارد که رخ

. بارت این ّلي بداندهای زماني و عشود تا خواننده معنای روایت را حاصل تواليباعث مي

داند که آميختگي توالي و مند سفسطة منطقي ميکاربرد نظام»فرایند عّلي روایت را نوعي 

 «دخوانده شو "به وسيله"باعث شد »به صورت   «از بعد»شود صورت عليّت باعث مي

والي ، خواننده ت«شاه مُرد بعد ملکه مُرد» مثالً در این روایت کوتاه(. 16 -17: 4392)بارت،

کند، بين مرگ ملکه و شاه، نوعي پيوند علّي بين دو جمله را تبدیل به نوعي عليت مي

داند. همين امر، معنا و پایان کند و در نهایت، مرگ ملکه را معلول مرگ شاه ميبرقرار مي

داند و آن متني ميهای دروندادها  و نشانهحاصل از رخ روایت را نوعي سرنوشت حتمي

که نقطة مقابل این نگرش کند. حال آنمند روایت مياز سازوکار منطقي و زمانرا تابعي 

پایاني روایت، معلول گفتمان یا  دادها و نتيجةرخیعني  ،د مد نظر قرار بگيردتواننيز مي

عني علت طرح روایت است. به تعبيری دیگر چون قرار است ملکه بميرد، شاه مرده است، ی

شود، دیگر مراتب روایت وارونه ميدر این دیدگاه که سلسله» مرگ شاه، مرگ ملکه است.

اند، بلکه به شکل محصول نيروها و یا الزامات گونه که مقرر و مفروض بودهدادها نه آنرخ

یعني این طرح نویسنده است که  (.302: 4399)کالر،  «شوندگفتماني )معنایي( مطرح مي
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رد روایت را نتيجه دو بُوان پيشـترو مي ز اینگونه منظم کرده است. ادادها را اینرخ

زمان دانست: نخست نيروی علّي و زماني داستان و دیگری الزامات معنایي نيروی هم

های داستان زیادتر باشد، طرح )طرح(. هر چه رابطه علّي و زماني ميان کنش گفتمان

دادها، این طرح ان رخشود و به همين ترتيب به مقدار سستي روابط عّلي ميتر ميپنهان

دهد. هر دوی این نيروها، برای روایت الزامي هستند؛ پس است که قدرت خود را نشان مي

دادها و اجبار طرح دانست. آزادی رخ ميانتوان بر این اساس، روایت را تنشي مدام مي

-داد ميکند که یک رخای را برای روایت ایجاد ميدادها عرصهیعني چينش منطقي رخ

واند منجر به چندین احتمال در روایت شود و این امر روایت را وارد ميدان احتماالت و ت

پذیرد که منجر به ختم روایت به که طرح، فقط احتماالتي را ميکند، حال آنآزادی مي

 معنای مد نظر نویسنده شود. 

 ژه تراژدیویها بهد دارد. اما در برخي روایتها وجواین منطق متضاد در تمامي روایت

گيرد و که قهرمان بر سر یک دو راهي و انتخاب محتوم و سرنوشتي غمگنانه قرار مي

کند. نویسنده بر اساس تر نمود پيدا ميشود، بيشتر با روایت درگير ميخواننده بيش

کند که منجر به )الزامات گفتماني(، باید راه و احتمالي را انتخاب  طرح و جبر تراژدی

کند. از طرفي نویسنده باید طرح دادها را تابع طرح ميهمين امر رخ ين شود.پایاني غمگ

ای پيش ببرد که خواننده، بنيان داستاني روایت یعني منطق عّلي و زماني را به گونه

 تر شود.گرایي و اثرگذاری روایت بيشپيرنگ را عامل خلق این پایان بداند تا واقع

هایي است که این تنش ساختاری به صورت وایتتراژدی رستم و سهراب، از جمله ر

گران ال را که هنوز در ميان پژوهشؤدهد و این سمدام در درون پيرنگ خود را نشان مي

کشد که آیا رستم از هویت سهراب آگاه است یا ناآگاهانه محل بحث است به ميان مي

ادهای درون دمنطقي رخ ةزند؟. آیا مرگ سهراب نتيجدست به قتل فرزند خویش مي

ادها دداستاني است یا طرح ) قواعد تراژدی، ذهنيت نویسنده، گفتمان حاکم ملي و...( رخ

ای که ضرورت پرداختن به این تحليل دهد؟ شاید نکتهرا به سمت مرگ سهراب سوق مي

کند، وجود بيتي است که در تر ميساختاری را در داستان رستم و سهراب برجسته

 :کندگاه آن فرق ميجای ،ای گوناگونهنسخه
 مــد به خشــم آیـازک از رستــدل ن  مـچش  ر از آبـپ ي داستان استــیک

ژول مل به صورت براعت استهالل  ةنسخ شاهنامهاین بيت در برخي نسخه ها مثالً در 

سعيد حميدیان نيز در تصحيح انتقادی خود بر  (.32: 4373فردوسي،) در مقدمه آمده است
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های کند که این بيت در نسخهدر ذیل صفحة نخست از داستان سهراب اشاره مي شاهنامه

لنينگراد و نسخه انستيتو خاورشناسي شماره یک و شماره دو در ابتدای داستان ذکر شده 

، مانند نسخة مسکو  این بيت در های دیگردر برخي نسخه (.468: 4387)فردوسي،  است

تواند دالیل طور که ميها همانجایي در نسخههابداستان بيان شده است. این ج خاتمة

تواند دالیلي ساختاری، روایي و معنایي داشته شناسي و...داشته باشد، ميتاریخي، نسخه

کاهد و روایت مينوعي افشاگری معنایي است که از تعليق  ،باشد. آوردن بيت در مقدمه

ي دادها را به سمتاز ابتدا رخاست که کند. پس این طرح خواننده را آمادة تراژدی مي

طبيعي و منطقي  پایان روایت، مرگ سهراب را نتيجة دهد. درج بيت درخاص سوق مي

فردوسي( و اظهار نظر باعث تآثر خود نویسنده ) که حتا دهد  تا جایيدادها جلوه ميرخ

ی شود تا با نگاهي ساختارمي کوشششود. با این مقدمات در این پژوهش عاطفي او مي

)طرح( در روایت رستم و سهراب و تبعات ساختاری و  منطق متضاد داستان و گفتمان

 جایي بيت مذکور واکاوی شود.همعنایي این تنش به ویژه پيامدهای جاب

شناسي این روایت و هم در زمينة مباحث معنایي و داستـاني آن هم در مورد نسخه

برون از شمارش منتشر شده  فراواني هایشناسي پژوهشویژه بحث تراژدی و روایتبه

ایي وجود هاین مقاله است. در این ميان پژوهش ها هم خارج از حوصلةاست که ذکر آن

لي محمدی و نوشين بهرامي در د: عدار تربيش يحاضر ارتباط دارد که تا حدی به مقالة

 شناسي با نگرشيهای روایتتحليل داستان رستم و سهراب بر اساس نظریه مقالة

گران و اند و مباحثي مانند راوی، کنش ها و کنشساختاری به تحليل این روایت پرداخته

رج ای (.469-414: 4380)محمدی و بهرامي،  اندگيری بحران و... را بررسي کردهچگونگي شکل

به  شاهنامههای تراژیک ساختار تقدیرمحور داستان مهرکي و خدیجه بهرامي در مقالة

اند و به تحليل ساختار تقدیر در بر بنيان این داستان اشاره کرده تقدیر تحليل غلبة

 شاهنامهة مجموعه مقاالت همایش هزار (.62-32: 4380)مهرکي و بهرامي،  اندتراژدی پرداخته

در خود جای داده و  شاهنامه ي متعدد را در زمينةجعفر یاحقي مقاالتبه تصحيح محمد

اند و... . هنوز پژوهشي که به مسأله حاضر نپرداخته يچ کدام از مقاالت به موضوع مقالةه

تنش ميان داستان و گفتمان، پيامدها و الزامات روایي این دو جز ساختاری پراخته باشد، 

 کند.امر تازگي این پژوهش را تأیيد ميصورت نگرفته و همين 
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 بحث و بررسي

 دادها و برجسته شدن طرحنقصان رخ

هر کنشي است »داد . منظور از رویاستدادها تان، رویترین عنصر ساختاری داسمهم

رد روایت ـبُگر و در نتيجه پيشـيت دیـه وضعـک وضعيت بـغيير از یـه تـه منجر بـک

دادها در از زمان ارسطو این عقيده وجود داشته است که روی» (.33: 4396)توالن،  «شودمي

ودن ـای بزنجيره (.17: 4380چتمن، ) «ای و ایجابي هستندروایت اساساً مرتبط، زنجيره

ساز بدانيم. یعني دادها را سببشود که ما رویها باعث ميدادها و توالي زماني آنروی

که ممکن است ميان داد متقدم بدانيم، حال آنداد متأخر در داستان را معلول رویروی

دهي ذاتي صل سازماناین دو در ظاهر ارتباطي وجود نداشته باشد. به تعبيری دیگر، هم ا

دهد و هم ساختار دیگر پيوند مي)وجود طرح( که تمامي عناصر روایت را به یک روایت

شود تا روایت، تبدیل به یک کل منسجم شود؛ یعني منطقي ذهن انسان، باعث مي

ای منسجم و ساختارمند که هر عنصر با عناصر دیگر در ارتباط است؛ به همين پيکره

داند. چنين بينشي، روایت ها ميکنشي را معنادار و مرتبط با دیگر کنش دليل خواننده هر

 مـيانِ طه ـدهد؛ یعني این رابش ميـدادها نمایوالي زماني و منطقي رخـه تـه مثابـرا ب

 شود. دادهاست که باعث شکل گيری  طرح یا معنای خاصي در روایت ميرخ

تي، بر اساس نوعي منطق خطي های سنروایت رستم و سهراب مانند دیگر روایت

ي پشت سر هم گونه به هم خوردن زماني و علّيدادها بدون هيچکند. یعني رخحرکت مي

وعي ـر نـود و همين امـخواهد ب« د چه؟ـبع». نتيجـة این تـوالي زماني، سوال آیندمي

به  داد را منوطکند که موجودیت و هستي هر رخدادها ایجاد ميبستگي را ميان رخهم

شدن اسب رستم، آشنایي با تهمينه، ازدواج و در نتيجه زاده شدن کند. گمداد قبلي ميرخ

اعث ـن امر بـد. ایـانکه به صورت خطي، پشت سر هم آمده استدادهایي سهراب روی

ها را مرتبط با یکدیگر بداند و قائل به نوعي رابطه شود تا خواننده، تمامي کنشمي

جدای  Tاشد. یعني مثالً بين گم شدن اسب رستم و ازدواج با تهمينهها بپيامدی بين آن

منطقي عّلي نيز موجود است: گم شدن اسب رستم  Tای زماني وجود داردکه رابطهاین

 روروبهداستان با مشکل  ه است. این منطق خطي در ادامةباعث ازدواج وی با تهمينه شد

است. یکي از دالیل نشناختن پدر و پسر،  مي شود. نيروی طرح نيز در همين ابهام نهفته

ریشه در رفتن رستم از سمنگان بدون تهمينه است. چرا رستم تهمينه را با خود به زابل 

کند. خواننده به چار خلل ميارتباطي د قصان، روایت را به عنوان یک پدیدةبرد؟ این ننمي
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مل یا توجيهي برای برقراری ادراکي که از پيوستگي روایت دارد، قطعاً به دنبال عا واسطة

این پيوند است تا بتواند این نقصان داستاني را حل کند. چون در متن دليلي برای این 

داد وجود ندارد، از این رو در اجزای طرح به دنبال حل این مسأله خواهد بود، یعني رخ

ن نوع حماسه یا تراژدی. طرح، هما های مسلط بر ذهنيت نویسنده و حتاایدئولوژی

دهد. این متني پيوند مينيرویي است که روایت را در طي مسير خود به عوامل برون

کنند. دهي ميگر هستند که قواعد فرامتني روایت را سامانهایي تداعيها، حوزهرمزگان

روابط زماني و علّي( با عناصر بيروني، باعث به وجود آمدن اصر دروني روایت )پيوند عن

مثل همين نقصاني که در -تکه شده روایت که عناصر نامنسجم و تکهشود ي ميگاهگراني

دهد و به آن انسجام تر پيوند ميرا به یک ساختار گسترده -رستم و سهراب وجود دارد

کند. دادها را جبران ميبخشد. یعني این قواعد و مختصات طرح است که نقصان رخمي

تقابلِي ایراني و انيراني  -ایت اسطورهمتني است دو قطبي و مبتني بر زیرساخ شاهنامه

دهد. هرگونه پيوند ميان این دو قطب، که همين ساختار نيز به طرح متن جهت مي

ای و هویتي ایراني است؛ از این رو خودآگاه و ناخودآگاه منجر به تخطي از ساختار اسطوره

ست، البد تنها راه شود. اگر این پيوند در تفکرات حاکم بر متن ممنوع اهایي ميمجازات

های سنتي و به تبع آن فرار از مجازات، پنهان کردن آن است. نگرش دو قطبي در روایت

ت تعادل زند و پيرفميگر سرخطایي از کنش»زند: ، الگویي سه پيرفتي را رقم ميشاهنامه

زات شود هر چنـد ممکن است با رفت نهایي خطاکار باید مجازند. در پيميرا بر هم

ها ساختار این مجازات تغيير کند و متوجه فرد دیگری شود امّا در هر صورت گریلهحي

گر قهرماني است که دچار رستم، کنش (.20-4399:66)تودوروف،  «دهدمجازات رخ مي

ایراني را از طریق ازدواج با فردی انيراني مخدوش  ةخطایي هویتي شده و ساختار خانواد

(.  2: 4369)کزازی، واسته و ناخواسته منتظر مجازات وی بودکرده است، از این رو باید خ

خواهد تخطي خود را پنهان کند؛ شاید رستم با مخفي کردن و نبردن تهمينه به ایران مي

ساخت ذهن و قواعد اساطير ایراني صورت ناخودآگاه در ژرف جا که این ساختار بهاما از آن

 و  همين امر منجر به مجازات فرد دیگری موجود است، فرار از مجازات امری محال است

 دهد. در هر صورت چه کار رستم)طرح( را شکل مي شود و تراژدی)مرگ سهراب( مي

ای بدانيم و چه نوعي )نبردن تهمينه به ایران( را طبيعي و متناسب با اقتضائات اسطوره

شدن طرح و  اهميت ندادن به زنان(، با برجسته) رسم و رسوم مردساالرانه و پهلواني

کند. دادها  را پر ميهای رخرو هستيم. یعني این طرح است که خللهالزامات آن روب

ای معنایي است که شناخت آن منوط به آشنایي با بافت دادها، نکتهحذف علت روی
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بيروني و موقعيتي متن است. اگرچه ذکر نکردن علت این حادثه از لحاظ داستاني نوعي 

اما با قرار دادن آن در طرح پنهاني روایت، علت آن بازتوليد  ،شودينقص روایي محسوب م

شود. گاه ایراني و غير ایراني است و این نقصان توجيه ميشود که همان تقابل خاستمي

)داستان(  این برداشت، همان منطق متضاد روایت است. یعني عنصری که در یک سطح

گر کامالً معنادار و شفاف است. در نظر گرفتن در سطح دی ،معني یا مبهم باشدتواند بيمي

تواند بر ، رسيدن به همان ساختاری  است که ميدروني و بروني روایت در کنار هم عناصر

 این تناقضات غلبه کند.

دهد و پایان، آغاز را ساماندهي طرفه است یعني آغاز، پایان را شکل ميروایت امری دو 

کند، یعني اصل اختاری دارای طرح و توطئه تبدیل ميکند. همين امر روایت را به سمي

طلبي تدهد و در نهایت نوعي غایدیگر پيوند ميدهي که همه حوادث را به یکسازمان

طلبي یعني این که بعد چه چيز آورد. این حس غایتوجود مياحساسي یا استداللي را به

از این ویژگي تحت عنوان  های کالسيک است. روالن بارترخ خواهد داد، ویژگي روایت

شوند همه واحدهایي که منجر به طرح پرسشي مي»کند. یعني رمزگان هرمنوتيک یاد مي

گشاید و در نهایت ها و احتماالت فراواني را پيش روی مخاطب ميو این پرسش، پاسخ

دم ـع(.  441-443: 4381)بارت،  «اسخ آن داده مي شودـفه و تعليق، پـپس از ایجاد  وق

راهي تهمينه با رستم و نرفتنش به زابل یک نقص علّي و داستاني است که عالوه بر مه

متني دارد تا این ای و ملّي( نياز به تمهيداتي درونفهم الزامات طرح ) مختصات اسطوره

نقص فراموش یا جبران شود. قطعاً هر چه روایت به زندگي تهمينة بدون رستم و شرح 

یابد و های عّلي آن افزایش ميرهای داستاني خواننده از بنياناین دوری بپردازد انتظا

ند. این کپيدا مي تري بيشذهنيت خواننده نسبت به چرایي نرفتن تهمينه با رستم کشش

که از شگردهای -دادهای بعدی از طریق شتاب مثبت در رخنقصان داستاني تا حدودی 

داد ثبت، مدت زماني که یک رخدر شتاب م»جبران شده است.  -نویسنده در طرح است

تر از مدت زماني است که در روایت مطرح در عالم واقعيت به خود اختصاص داده بيش

رفت ابتدایي یعني ازدواج رستم بالفاصله بعد از اتمام پي (.26 -27: 4392)کنان، «شده است

 آید:دنيا ميکند و سهراب بهشتاب مثبت سير ميو تهمينه، زمان با 
 اه   ــده مـو تابنــد چــورش آمــي پـیک  اه     ــت شـر دخـبگذشت بو نه ماه ــچ

 (477: 4368)فردوسي،                            
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طراحي  که نوعي شگرد گفتماني و-)نپرداختن به حوادث این نه ماه(  این شتاب مثبت

رستم به  رفت اول و نرفتن تهمينه باشود تا نقصان داستاني پيباعث مي -شده است

 داد تازه برجسته گردد:شدن سهراب به عنوان یک رخحاشيه رانده شود و زاده

  چو یک مـاهه شد همـچو یکسال بود
 ردان گـرفتــد ساز مـچو سه ساله ش

 چـو ده ساله شد زان زمـين کس نبود

 ودــب  م زالـبـر رست بـرش چـون   

 ر و چوگان گـرفتـه پنجم دل تيـب

 ودــنـبرد آزم او  بـا   ـه یـارستـک
 (477)همان:                                   

فردی و اجتماعي به وی  مند سهراب آن قدر جذبةهرّپردازی کاریزماتيک و فشخصيت

های قبلي را تا حدی فراموش مندی به وی، کنشدهد که خواننده تحت تاثير عالقهمي

سازی از راني و برجستهشود. پس حاشيههای بعدی ميکند و نگران سرنوشت و کنشمي

دهد. هر چه لوه ميجمله شگردهای روایي است که طرح از طریق آن داستان را موجه ج

عامل معناساز تر باشد نقش طرح به عنوان دادها قویاین رابطه منطقي و زماني بين روی

پریشي و و هرچه روایت دچار زمانشود تر دیده ميدادها کمرخ و نيروی ترکيب کنندة

شود. تر ميگریزی یا اصل شانس و تصادف شود، قدرت داستاني روایت کم رنگمنطق

تا داستان را تحت استلزامات خود قرار دهد و  از طرف دیگر  کوشدميیک طرف طرح از 

خود  گيری طرح را امری منطقي  و نتيجـةاني و علّي، شکلـردهای زمـداستان با شگ

 داند. دادها ميرخ

 دادها و جبر طرحاحتمال رخ

به بسط و  داستان» زیرا .یکي از وظایف داستان این است که متن را روایي جلوه دهد

 «دهدرفت کنش اشاره دارد و دیگر این که به این بسط یا تغيير، بُعدی زماني ميپيش

هر »رفت روایت عامل ایجاد احتماالت است. برمون معتقد است که پيش (.86: 4399)لوته، 

که طبق اعتقاد پراپ به کارکرد بعدی منتهي شود، دو کارکرد در داستان به جای آن

آید. اگر به فعل درآید یا کامل آید یا نميميداد به فعل درر دارد: یا رخانتخاب یا مسي

 «شودپذیرد و منجر به شکست ميگردد یا تحقق نميشود و منجر به توفيق ميمي

احتماالت و  ي بر آزادی است و عرصةپس منطق داستان مبتن(. 410: 4328)اسکولز، 

ر  ـعي اجبار طرح هم نهفته است، یعني اگامکانات مختلف، اما در ضمن این آزادی، نو

ها رفتي در کنشدادهاست به فعل درنيایند و پيشرخ برندةداد یا شخصيت که پيشرخ

داشت،  بست روایي مواجه خواهيم شد و دیگر داستاني وجود نخواهدحاصل نشود با بن

ختار اگرچه شخصيت در ساحت داستاني در پذیرش کنش مپس باید به فعل دربياید. 
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اگر  زیرا ،روی روایت خدشه وارد نکنداست، امّا این اختيار تا حدی است که به اصل پيش

مصلحت روایت، »پذیرد. پس گيری ماجرا خودداری کند، روایت تحقق نميشخصيت از پي

بر اساس  (.422: 4381بارت، ) «تابعي از تناقض ميان آزادی داستان و اجبار گفتمان است

اما برای کتمان این جبر، از طریق مناسبات  ،مان، داستان باید ادامه یابداجبار طرح و گفت

 بخشد.آزادی برساخته مينوعي  ادهادها و رخعلّي و زماني به شخصيت

دهد تا سهراب کشته شود، نوعي اجبار اتفاقات دست به دست هم مي این که همة 

تراژدی، حماسه و...( ) ن متنيتواند تابع اصول و قواعد بروگفتماني و طرح است که مي

شود. جبر در معنای توسط اصول اعتقادی تقویت مي شاهنامهباشد. این الزامات طرح، در 

های معنایي گفتمان دهندةهای تشکيلؤلفهترین مایدئولوژیک و اعتقادی آن یکي از مهم

حکيم و است. جبر و اعتقاد به سرنوشت که هم در قرن فردوسي ت شاهنامهمتني و برون

ها ریشه دارد، به نحوی غالب است و اصل داستان شاهنامهثابت شده است و هم در منابع 

که هر جا که روایت به لحاظ داستاني دچار نقص شود، به عنوان یک منطق پشتيبان، آن 

معنایي آغاز  گسيختگيِرستم و سهراب، مقدمه با یک زمان کند. در روایترا توجيه مي

طرح »شود نوعي مه که تحت عنوان براعت استهالل نيز از آن یاد ميشود. این مقدمي

ترین دهد. مهمروایت را نمایش مي است که موقعيت آیندة« قدیر پيشينيمبتني بر ت

 )حتميت مرگ( است: مضمون این مقدمه، اشاره به جبر
 ت ـداد چيسيـرگ داد است بــر مـاگ

 تـاه نيسـو آگــان تـج راز  ن ـایاز  
 اد چيستـگ و فریـن همه بانـز داد ای 

 تـنيس  و را راهـدر تــرده انــن پــبدی
 (442: 4368)فردوسي،                     

دادها سرنوشت در مقدمه یکي از اجزای طرح است که نحوة چينش رخجبر و حتميت 

 دئولوژیک در اشکال مختلف در ادامةدهي کرده است. این جبر ایرا در این روایت سازمان

رود. پایة جبر پيش مي کند، به حدی که اغلب روابط علّي داستان برروایت ظهور پيدا مي

شناسد، کتمان ا فردی است که رستم را ميکه تنه رزم به دست رستمکشته شدن زنده

ای جبری و تقدیری دادهایي است که پشتوانههجير در شناسایي رستم و... همه از رخ

کند، پرسد و هجير آن را کتمان ميجا که سهراب نشان رستم را از هجير ميدارد. مثالً آن

سرنوشت آن را  که علت این کتمان مشخص شود، راوی با توسل به جبر وقبل از این

 دهد:طبيعي جلوه مي
 ـتنـشـان  پـدر  جـست  بــا  او  نگـف

  که خود ساخته استتو گيتي چه سازی 
 تـنـهف  در ي ـآن راست  داشت  همي 

    پرداخته است   این کار  زا   جهانبان
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            گـذاشت بباید    گـذارد کـو   چنان   زمــانــه نـبشــتـه دگـرگـونـه داشـت

 (463)همان:                                       

 

توان گيری طرح تراژیک است. بر همين اساس ميشکل همين غلبة تقدیر، پشتوانة

دو پهلوان که پدر و پسر هستند » نستدا« خبریبي»تراژدی رستم و سهراب را تراژدی 

خبر کشند. تقدیر برای بيشناسند، بر روی هم شمشير ميدیگر را نميکه یکبه علت آن

تقدیر  (.313: 4318اسالمي ندوشن، ) «اندازدکار ميتن آن دو از هم، همه عوامل را بهنگه داش

یت رستم و سهراب رواهای معناسازی هستند که الزامات طرح را در و سرنوشت، کانون

ادف بهره دادی که در پيرنگ این روایت از عنصر تصترین رخمهمکنند. تقویت مي

داد به نحوی ساختگي و رزم به دست رستم است. این رخشدن زندهجوید، کشتهمي

نيز یاد شده است. عنصر  (374)همان:  «اتفاقي مسخره»ضعيف است که از آن به عنوان 

این ساختار،  ،دشوها محسوب ميگهاني اگر چه جزیي از ساختار قصهتصادف و وقایع نا

زماني از طرف مخاطب پذیرفته خواهد شد که با افق انتظارات خواننده سازگار شده باشد. 

یعني تا زماني که باورپذیری آن توسط مخاطب تایيد  .روایت امری ادراکي و ارتباطي است

ها معموالً بنابر اقتضائات بافت پذیری قصهگيرد. باورنشود، موجودیت آن شکل نمي

که چرا باید تنها کسي که موقعيتي و تحت شرایط اجتماعي و فرهنگي، متفاوت است. این

 از سویشناسد به صورت ناگهاني و با یک مشت از بين برود، تنها زماني رستم را مي

باشيم. پس  سرنوشت که قائل به نوعي جبرباوری و غلبة مخاطب پذیرفته خواهد شد

به شناخت رمزگان فرهنگي ویژه تایيد الزامات طرح، خشي از خوانش و فهم متن روایي بهب

دهد. هایي که متن را به اعتقادات و باورهای برون متني پيوند ميیعني نشانه .وابسته است

نمای ها، همان منطق متناقضها و شخصيتتقابل حتميت سرنوشت در برابر آزادی کنش

 است. روایت 

تواند اتفاق بيفتد یا نيفتد. اگر اتفاق نيفتد داد ميرزم به عنوان یک رخشدن زندهکشته

یعني  ،اق بيفتدـر اتفـرسد و اگبست ميکند یا به بنژیک روایت تغيير ميکه پایان ترا

داد به این علت رخ داد داستاني در خدمت الزامات طرح قرار گرفته است. این رخکه رخاین

توان گفت مرگ سهراب( حتما باید رخ بدهد. بالعکس نيز مي) داد نهایيدهد که رویمي

که هدف رود. اینرزم از بين ميدهد که زندهکه کشته شدن سهراب به این علت رخ مي

نماست که در خدمت وسيله قرار گرفته یا وسيله در خدمت هدف، منطقي متناقض

هر واحد با واحد بعدی »که دهد، یعني اینن ميخاصيت کارکردی واحدهای روایت را نشا
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تباطش با خود به لحاظ زماني و عّلي در ارتباط است و مثالً واحد اول بر اساس نوع ار

تسلط دارد واحدها  خر. به این ترتيب واحد آخر بر همةشود تا آواحد دوم توضيح داده مي

مبنای  ، خودش را برروایت (.467: 4384)پرینس،  «چيزی نيست و خودش زیر سلطة

دادهای داستان است. پس بخشي و چينش رخاش ساماندهد که وظيفهطرحي ارائه مي

رزم، اتفاقي و تصادفي  و خارج از چارچوب منطقي و عّلي حکایت شدن زندهاگرچه کشته

بودن، الزامي شود، این تصادفيرخ داده و با نگاهي داستاني ضعف پيرنگ محسوب مي

از طرفي است.  مند دارد و مبنای حوادث بعدی قرار گرفتهارکردی هدفاست، زیرا ک

ای پيش برود که انگار همين کارکردی بودن حوادث داستان باعث شده که روایت به گونه

، بلکه سير است در حال شکل دادن پایان است. انگار این پایان از پيش مشخص نشده

با توجه به این موضوع که در روایت رستم و زند. از طرفي حوادث چنين پایاني را رقم مي

توان گفت که با روایتي دادهایي اتفاقي و مبتني بر تصادف وجود دارد، ميسهراب رخ

دهي دار سازمانرو هستيم که تمامي اجزای آن به سمت پایاني هدفهپایان محور روب

 اند. شده

اگر هم «  رآب چشم...یکي داستان است پ» توان گفت که بيتبر همين اساس نيز مي

 .سو استداستان آمده باشد، با مقاصد معنایي نویسنده همها در ابتدای در برخي نسخه

ها از ابتدای ریزی شده است و تمامي نشانهنویسنده در پي رسيدن به پایاني طرح زیرا

کنند. تکثير مضمون پایان و استفاده از به سمت این پایان حرکت مي ،روایت تا انتها

و تصادف، در حقيقت شگردهای داستاني گوناگون مثل همين متوسل شدن به شانس 

 ند. کتمهيداتي است که طرح را برجسته مي

های کشد که اگر برای کنشاین مسأله را نيز به ميان مي ،تناقض ميان داستان و طرح

ایم، کردهها در این روایت اهميت قائل شویم، به داستان روایت توجه قهرمانان و شخصيت

که داستان از چنان قدرتي برخوردار است که طرح را تحت تاثير قرار داده است، یعني این

شدن زنده ها را بررسي کنيم مثالً آیا کنش کشتهاما اگر مناسب یا نامناسب بودن کنش

رزم قابليت توجيه دارد و چه ارتباطي با چهارچوب متن دارد؟، در این صورت به حقيقت 

ای که در طول روایت با تکرار مضمون ایم. قطعاً خوانندهوایت توجه کردهبه طرح ر

ها را نيز امری اجباری و شود، نامناسب بودن کنشجبرگرایي و غلبه سرنوشت مواجه مي

داند. این کنش هر چند گناه بتواند رستم را بيداند و بر همين اساس مياز سر نياز مي

 ةتوان خوانندهایي است. بر همين اساس ميروایت الزمة جبر این چنين ناخوش است،
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ای غير این صورت خواننده ای بدانيم که با الزامات طرح آشنا باشد، دررا خواننده واقعي

ل نيز نازک که از کنش رستم به خشم خواهد آمد. شاید بر اساس همين استدالاست دل

در پایان روایت خواهد بود. گاه بيت یکي داستان است پر آب چشم توان گفت که جایمي

خود نيز در  ،خواننده با خوانش دقيق متن و آشنایي با استلزامات طرح، در نهایت زیرا

عاطفي مواجه شده و  ةمعرض داوری قرار خواهد گرفت. اگر به خشم آمد که با سفسط

ببرد. فردوسي نيز با همين کنایه او را دل نازک  نتوانسته به معنا و طرح روایت پي

 داند. مي

 واسازی طرح

د ـدهان ميـساز وجود دارد که نشایي مسألهـهم و سهراب، لحظهـدر روایت رست

هایي در متن وند. یعني قرینهردادهای داستان بر اساس اقتضائات طرح پيش ميروی

دادها این چنين سامان کنند چيزی باید اتفاق افتاده باشد که رویوجود دارد که حکم مي

م با تعليق و سراسر هيجان أاند. طرح اصلي روایت رستم و سهراب فرایند افشای تویافته

این طرح و دسيسه است که مرگ سهراب آگاهانه به دست رستم شکل خواهد گرفت. 

که تا پایان روایت نيز -شود و همين تناقض پایدار امکان ناآگاهانه بودن آن نيز رد نمي

متني را ده بارها و بارها به متن رجوع کند و قرائن درونشود خواننباعث مي -ماندباقي مي

کنار هم بگذارد تا به خوانشي دقيق دست یابد. کل طرح روایت رستم و سهراب همين 

گيری تراژدی شده است. پس مرگ و پسرکشي است و افشای این واقعيت منجر به شکل

ست پدر خویش کشته شویم که سهراب باید به دخواندن بخشي از روایت متوجه مياز 

رود. دیگر بنمایاند از بين ميتواند این دو را به یکهایي که ميتمامي قرینه . زیراشود

غلط هجير، کشته شدن تصادفي  هاینقشه ریختن افراسياب برای مرگ پدر و پسر، نشان

برد هایي است که روایت را به سمتي پيش ميرزم به دست رستم و... همگي از نشانهزنده

هایي نيز وجود دارد که این اّما قرینه ،که رستم، سهراب را بدون شناخت قبلي بکشد

ه است: ـناختـراب را به عنوان پسر خود شـد که رستم، سهـکنفرضيه را تقویت مي

ـاه پدرانه از اخودآگـهای نهای رستم در مورد توراني نبودن سهراب و احساسحدس

وده گویيا رستم نسبت به خویشاوندی سهراب آگاه بدهد هایي هستند که نشان ميقرینه

توان رستم را مقصر دانست و ادعا نميها هنوز به طور قطع است. اما با تمامي این قرینه

ه ـرد کـگونه قرائت کتوان اینلکه ميـب ،شته استـکرد که رستم آگاهانه سهراب را ک

این قتل را عمدی بداند. در  کند کهها خواننده را ملزم ميگرایي تمامي این کنشهم

شوند. عمدی دانستن مرگ حقيقت، هم خواننده و هم رستم در برابر طرح تسليم مي
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حاصل نيروی طرح تراژیک متن  است تا شکوهش به ظهور برسد.  ،سهراب توسط رستم

که سهراب فرزند را مجاب کرده تا رستم را به نسبت به این این قدرت طرح است که ما

 ،هایي که از این آگاهي وجود داردکه با تمام سرنخگاه بدانيم؛ حال آنوی است، آ

توان پنداشت که این قتل آگاهانه بوده است. بر همين اساس مي تمام توان با یقيننمي

یک  ها، نشانة، در ابتدای برخي نسخهیکي داستان است پر آب چشم گفت آمدن بيتِ

ا را تحميل کند که این پسرکشي صورت دسيسه و طرح است تا به خواننده این معن

فرض معنایي قرائت ها را با این پيشخواهد گرفت و از همان ابتدای داستان تمامي کنش

شناختي این روایت نيز در همين نکته نهفته است، کند. قدرت نمایشي و تراژیک و زیبایي

در هر داند. ارد و خود را قاتل سهراب بکه رستم به مطالبات طرح تن بسپیعني این

رستم را آگاه یا ناآگاه زند و را رقم مي ي متمایزها خوانشصورت، تکيه بر هر کدام از قرینه

حي متناقض و طر های متفاوت، نتيجةکه  این خوانش مهم این است کند. نکتةمعرفي مي

 دهد. با شروع روایت رستم وگونه قطعيتي را به خواننده نميواسازانه است و اجازة هيچ

یافته را به سهراب و براعت استهاللي که در مقدمه ذکر شده، طرح نوعي فضای سازمان

ای هماهنگ برای رسيدن به مقصودی است که نویسنده گر نقشهگذارد که بياننمایش مي

 به واسطةخواننده  ،کندرفت ميآن را از پيش طراحي کرده است. هر چه طرح پيش

چيند که بتواند ها را به نحوی کنار هم ميکند، قرینهها پيدا ميتمایلي که به شخصيت

دالیلي را برای جلوگيری از این فاجعه در ذهن خود ترسيم نماید. اما قدرت گفتمان و 

توان کند. بر همين اساس ميطرح، خالف این تمایالت و قواعد داستاني حرکت مي

کند. نوع را محقق ميشده و ممنوعي نيرو دانست که ميلي سرکوبگفتمان و طرح را 

 یکي از اهداف طرح روایت رستم و سهراب همين تحقق پسرکشي است . پسرکشي

ناسبات داستاني را به ریزی آن است اما داستان و ممعنایي است که طرح در پي برنامه

کشد که امکان به نتيجه نرسيدن این طرح نيز مهيا باشد و همين تصویر ميای بهگونه

دیگر های موجود یکای واسازانه داشته باشد و قراین و نشانهطرح جنبه تناقض باعث شده

 را واسازی کنند. 

منطقي  که روند کشته شدن سهراب را نتيجة تمام هنر روایت در این نکته نهفته است

شماریم و گرنه کار مياست که رستم را گناه دليلبه همين   .ها نشان دهدطبيعي کنش

گناه و مظلوم است، رستم را بياین نقشه از پيش طراحي شده که با آگاهي از این

کيد أدادها تکند که داستان بر روند سلبي و ایجابي رویدانيم. قواعد روایت ایجاب ميمي
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دادها را نيز نتيجة معنایي از پيش شود و رویکند و طرح این کارآیي علّي را منکر مي

ای است که طرح روایت را و طرح همان نکته دادهاداند. تعارض ميان رخشده ميطراحي

متني را واسازی های درونکند که مدام نشانهشکن تبدیل ميبه نيرویي خودساخت

 کند.مي

 تناقض  و تکثير تعليق

رو هخير و توقف روبأدادها را با تیکي از عناصر طرح، تعليق است که بازنمایي روی

کند. ریختگي ميرا دچار پریشاني و به هم داستان کند، یعني منطق طبيعي و خطيمي

ها دادکند. اگر رخپيوندی مستقيم برقرار مي ،همين اساس، معنای روایت نيز با تعليق بر

کند، دادها ایجاد مياخاللي که در نظم روی تر باشند، تعليق به واسطةاز طرح برجسته

اگر طرح و دسيسه  ،اید. برخالف اینافزجذابيت روایت مي اندازد و برپایان را به تأخير مي

 عي و حتاي از طرح است، تصنّتر باشد ممکن است تعليق که جزیدادها برجستهاز رخ

دهي شوند که به معنای مد نظر برسند. ای سازمانحوادث باید به گونه ضعيف شود، زیرا

را در هر صورت تعليق، شگردی مرتبط با طرح است که نویسنده از طریق آن مخاطب 

ها ای که نسبت به شخصيتکند. خواننده به واسطة شناخت و عاطفهمجذوب روایت مي

شود که ممکن است برآورده شود یا نشود. پس کند دچار اضطراب و اميدی ميپيدا مي

همين عدم  و پایان است که خواننده به واسطة تعليق حاصل نوعي عدم قطعيت در طرح

مانند  هایيدر روایتکند. شود و روایت را دنبال مياضطراب ميقطعيت و ابهام، دچار 

کند، تعليق سازکار ویژه در ابتدای روایت، پایان را افشا ميرستم و سهراب که نویسنده 

کند و جذابيت روایت کند. در چنين حالتي، طرح، معنای پایاني را افشا ميخود را پيدا مي

شا شده، تکليف خواننده با روایت چه خواهد رود. حال که معنای پایاني روایت افاز بين مي

تواند پس از بر طرف شدن تعليق و عدم قطعيت، بود؟ این واقعيت که تنش روایي مي

یعني  (.401: 4381)اکبری و ذوالفقاری،  معروف است «تناقض تعليق»کماکان پابرجا باشد به 

ان احساس تعليق چناما هم ،ت مطمئن استـروای که خواننده از نتيجةبا وجود این

ب یک ـتعليق، اصل الزم، عدم قطعيت است، یعني ناآگاهي از عواقکند. در نظریة مي

داد و در نتيجه نامشخص بودن پایان روایت. حال اگر این عدم قطعيت از بين برود و روی

شود که آیا سهراب کشته مينتيجه مشخص شود، تعليقي نيز باقي نخواهد ماند. این

. حال که قرار آیدپاسخ آن در ابتدای روایت مياما  موجد تعليق است، پرسشي است که

شود که به تعبيری شيوه و چرایي آن نزد مخاطب برجسته مي ،است سهراب کشته شود

چنان مجذوب همان تناقض تعليق است، یعني خواننده با وجود آگاهي از پایان روایت، هم
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شود کند. این امر باعث ميدر او ایجاد مي است که بُعد عاطفي روایت اضطرابيحوادث و 

که پيش از این نيز داشته باشد، اما چنان تري بيشها توجهکه خواننده به عليت کنش

هایي در عليّت حوادث که ناشي از اتفاق و تصادف است باعث نشان داده شد، وجود رخنه

 تر باشدن حوادث کمنظر برسد. هر چه عليت بيود که ساختار علّي حوادث ضعيف بهشمي

گيرد که همان رسيدن به مقصود نهایي است. روایت سمت و سویي خاص به خود مي

دادها به هر نحوی به سمت معنای مهم این است که روی شود ویعني عليت ضعيف مي

شود که احتماالت چنين ساختار علّي ضعيفي باعث مي مد نظر جهت داده شوند. وجود

توان به همين دليل نميتر باقي نماند. برای روایت یک راه بيش رنگ شوند ود کممتعد

گرایانه دانست که امکانات و احتماالت روایي مختلفي را در تعليقي کثرتاین تعليق را 

طرح و و افشا شده که کامالً در اختيار بلکه تعليقي است بسته  ،اختيار خواننده بگذارد

 معنای نهایي داستان است. 

کند؟ در روایت راه ميبرد و خواننده را با خود همویي روایت را پيش ميحال چه نير

هستيم، یعني پرسش آیا سهراب به دست پدر  روروبهرستم و سهراب با چرخش تعليق 

کشد، تبدیل شود، به پرسش آیا رستم آگاهانه یا ناآگاهانه سهراب را ميخویش کشته مي

تنش و  روایت است. این چرخش تعليق، نتيجةاین  شود که اتفاقًا عامل اصلي تعليق درمي

رنگ دادها است. چون طرح غالب است پس تعليق ابتدایي هم کمتضاد ميان طرح با رخ

ها به پرسش ها و چگونگيدهد. تمام چهبه همين دليل چرخش تعليق رخ مي شود.مي

طرح  غلبة حقيقت تحکم و شود. دردیگر تبدیل ميآگاهي و شناخت دو شخصيت از یک

باعث شده روابط علي ضعيف شود و در مقابل آن بُعد عاطفي روایت از طریق مواجهه پسر 

و پدر برجسته شود. این همان شگرد نویسنده است که توانسته ضعف تعليق ابتدایي 

تر مبدل کند. این تعليق تازه، تعليقي است دائمي که روایت را به تعليقي تازه و عاطفي

در این روایت  .شودچنان راز موجود در آن حل نميافتن روایت هم همیبا پایان تاح

اما اگر  .انددیگر را مي شناختهرستم و سهراب هم وجود دارد که ظاهراً ي متعددهایقرینه

همان رازی است که خواننده را  اند چرا این تراژدی رخ داده است؟ این دقيقاًشناختهمي

دند که رستم اعتقاای بر این عدهکند.  روایت مجبور مي بارها و بارها به خواندن مجدد

ای هم بر این باورند که رستم عده شناخته است.کشد و او را نميناآگاهانه سهراب را مي

ها توسط پيک و نامه رستم و تهمينه در طول این سال. دانسته که سهراب فرزند اوستمي

اما تهمينه به  .سهراب هدایایي فرستاده بودرستم برای  اگرفتند و حتدیگر سراغ مياز یک
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که مبادا رستم از مردانگي و پهلواني سهراب آگاهي یابد و او را از مادرش جدا  دليلاین 

 دارد.از رازها را پنهان مي بسياریهای افراسياب چنين از ترس دسيسهکند و هم

ر توران هيچ پهلواني د گویدمي رستم ،کندمي آگاه ماجرا از را رستم  هنگامي که گيو

هرچند من فرزندی از دختر شاه  سراغ ندارم که ایرانيان نتوانند در برابر او پيروز شوند.

رستم چنين  چرا جنگد.ولي شنيدم که او خوب مي .اما سنش کم است .سمنگان دارم

اما بعد  ،نشان مي شودا او ابتدا سن کم فرزندش را خاطرچر؟ آوردموضوعي را به خاطر مي

ای هاماوران لحظه چرا رستمي که در ماجرای مازندران و زند؟حرف از جنگاوری او مي

خان از راه چرا رستمي که در هفت؟ کندجا سه روز وقفه ایجاد مياین ،کنددرنگ نمي

اری و ـگسا سه روز را به ميـجن علت که زودتر برسد اینـتنها به ای ،رودپرخطری مي

کند تا شاید سهراب از هدفش روی برگرداند و خير ميأا رستم تآی پردازد؟خيالي ميبي

آیا رستم در ارتباطي که با تهمينه توسط نامه و پيک داشت نام  دست از جنگ بکشد؟

. استیری روایت ناپذها باعث پایاناین رازوارگي و پرسش فرزندش را از او نپرسيده بود؟

دیگر است و حرکت کردن روایت پسر با یک آشنایي پدر و دهندةهایي که نشانذکر قرینه

را ت است که بنيان علّي ساختار خود ها، همان هدف طرح روایدر خالف جهت قرینه

نهفته در طرح را ارضا کند. چرخش تعليق  ةشدکند تا بتواند ميل سرکوبمخدوش مي

کند ب ميجذا ،است آشکار شدهکه معنایش در ابتدا همان نيرویي است که روایت را با آن

 سپرد.دادها را به فراموشي ميو سير اتفاقي و تصادفي برخي روی

، اما که سهراب کشته خواهد شد است که در ابتدای روایت متوجه شدهخواننده با آن 

هایي که در ضمن کند و قرینهای که نسبت به سهراب پيدا ميشناخت و عاطفه به واسطة

چنان اميدوار است که سهراب کند، همتقویت مي دیگرروایت، شناخت این دو را از هم

آید. پس کشته نشود و به همين دليل یا کشته شدن سهراب دلش از رستم به خشم مي

 توان گفت که بيتکند ميای که در خواننده ایجاد ميبا توجه به این تعليق و راز و عاطفه

سو  چرا که دقيقا هم ،ستگاهش در پایان روایت اجای« یکي داستان است پر آب چشم...»

توان برای و در تداوم بُعد عاطفي روایت و خواننده نگاشته شده است. با این تعابير مي

خست کارکرد های  موجود در روایت رستم و سهراب دو کارکرد در نظر گرفت: نتعليق

عویق مند داستان است که الزام گفتماني را با تساختار قدرت ةدهندنشان» زیرا ،داستاني

باعث »است چون که  و دیگر کارکرد آن معنایي (403: 4381)بارت،  «کندرو ميهروب

گردد و مي رفتي ناتمام یا پارادایمي باز یعني پریشاني و آشفتگي منطقيپيشامد خطر پي

 (.  64-60)همان:  «کندتر ميغلبة معنا را پررنگ
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چرخش و تکثير تعليق  ةتناقض تعليق در روایت رستم و سهراب در حقيقت نتيج

کنندة این ، تقویتهای متناقض دال بر شناخت یا عدم شناخت پدر و پسراست و قرینه

 .استساز راز تعليق

 گيرینتيجه

حرکت هر روایت همواره به سوی برمال ساختن موضوعي است. همين امر روایت را به 

و «  قت وعده داده شدهحقي»کند که واجد دو مرحله است: دار تبدیل ميچارچوبي طرح

روایت را به طرح به عنوان نيروی ایدئولوژیک متن، در پي آن است که «. تحقق این وعده»

دادهای . به همين دليل به گزینش و چينش رخشده منتهي کنداین حقيقت وعده داده

دادها پردازد تا این ميل روایت را به انجام برساند. گزینش و چينش رخداستاني مي

سازی راني و برجستهسازی است. این فرایند حاشيهراني و برجستهن حذف، حاشيهمتضم

گردد روایت به متني بسته و اگر با شگردهای داستاني پشتيباني نشود، باعث مي

کنند و این امر غيرجذاب تبدیل شود. شگردهای داستاني، ایدئولوژی متن را پنهان مي

ای واقعي و طبيعي بدهد و ا به روساخت متن جنبهدقيقًا کارکرد اصلي ایدئولوژی است ت

در ژرف ساخت، اهداف خود را پيش ببرد. سوای این طرح ایدئولوژیک، در روایت نيروی 

دیگری نيز تحت عنوان داستان وجود دارد که به واسطه ارتباط علّي و زمانيي که بين 

ه طرح و معنا را وابسته به دهد کدادها ایجاد مي نماید، قدرت و انسجامي را به متن ميرخ

ه متني خود ـه روایت را بـای است کتهـکند. این فرایند متناقض همان نکخود مي

نند. روایت ککند که نيروهای ساختاری برخالف هم حرکت ميشکن تبدیل ميساخت

نوع تراژیک خود دارای طرحي از پيش تعيين شده است تا  رستم و سهراب به واسطة

که همان مرگ سهراب است،  . برای القای این فاجعهای را رقم بزندان فاجعهبتواند در پای

های از شگردهایي مانند پيرنگ خطي، شتاب مثبت، اصل شانس و تصادف، تکيه بر نشانه

چه این شگردها قدرت معنا یا طرح را کند. اگرفرامتني، براعت استهالل و... استفاده مي

این شگردها را به ساحت داستاني روایت  توان همةيبا نگاهي مخالف م ،کندتثبيت مي

 زیرا ،وظایف داستان است گونه برداشت کرد که همة این شگردها در زمرةپيوند داد و این

هایي در روایت رستم و سهراب در نتيجه تراژدی ن .بسط حوادث را دارد داستان وظيفة

ساز که متن واجد وحدتي همشود بسط داستاني روایت است. این فرایند باعث مي نتيجة

زدوده شود که هرگونه خوانش قطعي را به چالش ، بلکه تبدیل به ساختاری مرکزنباشد

 بکشاند.
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