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 چکيده

دار رساا   اجتمااعی نیاس هسا   های مختلفای کاد دارد، عهادهادبیات در کناار رساا  

اجتمااعی روزگارااان -وبیش بد بافا  سیاسایهای خود کمآفرینندگان آثار ادبی در آفرینش

دادها موضع موافق دارند و گااه بد این روی ها گاه نسب گیرند  آننظر دارند و از آن تأثیر می

مخا ف و این موضع را بد ااکال گوناگون و با استفاده از عناصر مختلف در اثر خاود بازنماایی 

ای بد رمان یکی از ایان عناصار اسا  کاد های حماسی/ اسطورهکنند  فراخوانی اخصی می

ها را نویسان این اخصای ی از رمانارساند  عدهخوبی در این مسیر یاری مینویسندگان را بد

های فرامتن، باد فراخاور موضاع موافاق یاا خوانند تا ضمن بازنمایی گفتمانبد اثر خود فرامی

اجتماعی را تقوی  یا تضعیف کنناد  در -های مسلط باف  سیاسیمخا ف خود، برخی گفتمان

چارا و چووناد  کشاانسهرابپژوهش حاضر در پی پاسخ بد این پرسش هستیم کد نویساندۀ 

های پاژوهش حاضار کاد باا اساتفاده از خواند؟ یافتدهای حماسی را بد اثرش فرامیاخصی 

های اخصای  کشاانسهرابدهد نویسندۀ روش تحلیل محتوا بد دس  آمده اس ، نشان می

بردن گفتماان رییا ، برخای حااایدآورد تا ضامن تضاعیف و بدحماسی را بد رمان خود می
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عبارت بهتر، او کد خاود در روزگار تو ید اثرش را تقوی  و برجستد کند؛ بدهای مسلط گفتمان

اجتمااعی و از موافقاان گفتماان مسالط نیاس هسا ، باا -گاران بافا  سیاساییکی از کنش

هایی چون سهراب و رستم بد رمان و گشاتار کانش آن دو، ابتادا برخای فراخواندن اخصی 

ها نساب  باد زناان و کرد این گفتماند نوع رویهای روزگار خود؛ ازجملمبانی فکری گفتمان

یعنای اصااحات را  سپس مباانی فکاری گفتماان مادنظر خاود،کند، جوانان را بازنمایی می

 حااید برد  سازد کد از این طریق بتواند گفتمان ریی  را بدای برجستد میگوندبد

 ف، گشتار رانی، تضعیحاایدسازی، بدرستم و سهراب، برجستد :کليد واژگان
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 مقدمه -1

  بيان مسأله و روش پژوهش -1-1
اود و معموالً پیوندی مستقیم میان این دو وجاود متن بدون توجد بد فرامتن آفریده نمی

توان صدای خا ق آن را نیس انید؛ صدایی کد ممکان اسا  چنین در هر اثر ادبی میدارد  هم

هاای موجاود در فارامتن، موافاق یاا مخاا ف باااد  فراخاوانی ندادها یا گفتمانسب  بد روی

ای یکی از موضوعات ماورد های حماسی/ اسطورهخصوص اخصی ها و بدها و اسطورهحماسد

فارامتن و رسااندن صادای موافاق باا  توجد ااعران و نویسندگان معاصر در بازنمایاندن باف 

ای در رمان با توجاد رهای حماسی/ اسطوهعبارتی، اخصی مخا ف خود بد مخاطبان اس ؛ بد

انعکاس بافا  فارامتن  نویسان برایهای رمانمایدبد ظرفی  این عناصر، یکی از بهترین دس 

های مسلط موجود در آن، اسا ؛ هادفی راندن گفتمانحاایدساختن یا بدتو ید اثر و برجستد

نویساان و اسا   تعاداد رمان هاای اجتمااعی آفریننادۀ اثارمثابد کنش یا کنشکد دروایع بد

جویند، در ادبیات فارسی کم ها یاری میها و اسطورهنویسانی کد در اثر خود از حماسدداستان

ای های زمانیرسد؛ اما دو دهۀ هفتاد و هشتاد امسی برهدنیس  و سابقۀ آن بد چند دهد می

تبع آن، اااهد و بادگیارد ر جامعاد اادت میهای سن  و تجادد دهستند کد تقابل گفتمان

 تر این نوع آثار هستیم دیدگاه موافق یا مخا ف نویسندگان و درنتیجد بسامد بیش

برناادۀ تحااوالت واره دو نیاروی پیشورۀ یاجااار هاامگرایی و تجااددگرایی از اوایال دسان 

های تاریخی، فرهنوای و اجتماعی بوده اس   تحوالت اجتماعی ایران از سویی ریشد در سن 

فکران متاأثر از رارب  اسامی دااتد اس  و از سوی دیور ریشد در تجددطلبی رواان ویژهبد

گارد  گفتمان انقاب اسامی نیس گفتمانی اس  کد در آن مفاهیم برگرفتاد از سان  و تجادد

کار و ای اساا  کااد در آن دو گفتمااان محافظااددوره 1368-1376های آمااده اساا   سااال

آیناد  در ایان دوره تجاددخواهان در سانتی پدیاد میطل  از دل راس  سنتی و چپ اصاح

و  وکراتیا ائتای دمکردهای پدرساالراند و ایتدارگرایاند از اسام و ارائاۀ یرساختاراکنی روی

  ( 1397)سلطانی،  کواندمتجدد می

های مختلاف حماسای/ ایتضای روزگاار خاود، اخصای نویسندگان این بازۀ زمانی نیس بد

ای پادر و پسار از پربساامدترین مایاۀ اساطورهخوانناد کاد بنااان فرامیای را بد اثراسطوره

گیارد مایۀ نویساندگان یارار میای کد بد تأثیر از جدال سن  و تجدد دس مایدهاس   بنآن

ازجملد مواردی کد دو گفتمان مسلط در این برهاۀ زماانی بار  ( 1396زاده و بسرگ بیود ی، )یاسم

گاه ماردان و زناان و ناوع توان بد موضوعاتی چون جوانان، جایمیسر آن اختاف نظر دارند، 
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سااالری، تسااهل، آزادی و چهاارچوب آن، مشارک  اجتماعی زنان در مقایسد با مردان، مردم

جامعۀ مدنی، یانون اساسی و     اااره کرد  در ایان میاان موضاوعاتی چاون مرد/پدرسااالری، 

تری دارند  بد هماین د یال اسا  کاد در د، بسامد بیشزنان و جوانان در مقایسد با دیور موار

ها و های حماسی نیس داستان رستم و سهراب و تهمیند بیش از دیوار داساتانمیان اخصی 

گاران باا توجاد باد یاابلیتی کاد اند  درحقیق ، این کنشها بد رمان فراخوانده ادهاخصی 

هاا، در ند و نویسندگان بد یااری آنهای پرتکرار این نوع از رمان هستدارند، ازجملد اخصی 

کواند  رستم، های سیاسی را   میرانی برخی مبانی فکری جریانحاایدسازی یا بدبرجستد

های مختلف سیاسای و ای تقابل نسلهای اسطورهتوانند در رمانخوبی میسهراب و تهمیند بد

 جه  نی  مؤ ف پیش برند  اجتماعی را در برهۀ زمانی مورد نظر نشان دهند و داستان را در

د اجتمااعی تو یا-چنین باف  سیاسیو هم کشانسهرابدر پژوهش حاضر با بررسی رمان 

ویسنده را ، موضع موافق یا مخا ف ن(1382)آن؛ یعنی نیمۀ دوم دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد 

موجود های گران اصلی باف  فرامتن نیس هس ، نسب  بد برخی گفتمانکد خود یکی از کنش

های دهیم کاد هادف مهااجرانی از فراخاوانی اخصای سازیم و نشاان مایدر آن روان می

های مسلط در ای چون رستم و سهراب، پرداختن بد کدام ی  از مبانی فکری گفتمانحماسی

های حماسای چرا و چووند اخصی  کشانسهرابباف  فرامتن اس ؛ بد بیان دیور، نویسندۀ 

 ند؟خوارا بد اثرش فرامی

 پيشينة پژوهش -1-2
تحلیاال »نامااۀ کاراناساای اراااد خااود بااا نااام در پایان( 1396)ا هااام حاااجتی سراااکد 

 کشاانسهرابطور خاصد بد بد« رسیهای معاصر فاهای رستم و سهراب در داستانبازآفرینی

های شااندی  تنهاا نآورد؛ اما درنهاپردازی نویسنده میپردازد  او در ابتدا دالیلی در اسطورهمی

 کاود ای را در این رمان وامیاسطوره

باد « سیر سقوط ی  رساتم»ای با عنوان در مقا د (1394)اامیان ساروکایی و خیرآبادی 

هاا ابتادا دالیال مختلفای پردازناد  آنمی کشاانسهراببررسی دگردیسی اسطوره در رماان 

کنناد، ساپس باا بیاان ناام و  ازجملد مدرنیسم را برای استفاده از اسطوره در رمان بیان مای

کنناد و در اناسای میها را جریاننوعی این نوع رمانای بدهای مختلف اسطورهمحتوای رمان

، باد بررسای کشاانسهراب چنین رمانای از داستان رستم و سهراب و همانتها با بیان خاصد

تلفیاق  کشاانسهراب پردازند  بد باور اامیان و خیرآبادی،دگردیسی اسطوره در این رمان می

هاا معتقدناد نویساندۀ ایان دو اسطورۀ ایرانی )رستم و سهراب( و اروپاایی )ادیاپ( اسا   آن
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داند  بد همین د یل می ااهنامدادن سهراب را ضعف داستان رستم و سهراب داستان، کشتد

مکاش میاان کش کشاانسهراب هااخواستد اس  رستم و سهراب دیوری بیافریند  بد نظر آن

ل و عشق و درنهای  پیروزی عقل اس   نویسندگان سیر سقوط رستم، رستم را تلفیقای از عق

ها در پژوهش خود نقدهایی بر محتوای رمان مهاجرانی وارد ندانند  آایخ صنعان و رستم می

پردازد کد رستم سهراب عاااق را کد در رمان، آیاسید بد این موضوع میکنند؛ ازجملد اینمی

هاا ما رستم اصاً از موضوع عشق سهراب اطاعی ندااتد اس ؛ افسون بر این، آنکشتد اس ؛ ا

دانناد کاد عاست ایاران میپاارچوی و کشاد، حفای ی د یل این را کد رستم ساهراب را می

ای راضاید در از فرزند آدمی هم بیشتر اس   اامیان و خیرآبادی چشام ایشاد اهمیتش حتا

دانناد  ایان گر اسفندیار و پرتاب تیر بد چشامش میعیرمان و اخصی  یدرت کور را هم تدا

 آورناد، درنهایا  در تحلیالررم دالیلی کد در ابتدا برای دگردیسی اسطوره مینویسندگان بد
چناین نقادهایی بار محتاوای های موجود در این داستان و همبد بررسی تداعی کشانسهراب

ها چشاام نی در اسااتفاده از حماسادکننااد و از بیاان صااریل دالیال مهااجرارماان بسانده می

نامۀ کاراناسی اراد حاماد خیرآباادی پواند  اایان ذکر اس  این مقا د برگرفتد از پایانمی

دیور اس  کد از نظر هدف و محتوا با یا  «یاسطوره در رمان فارس یسیدگرد» با نام (1391)

 پواانی دارد  هم

معاصاار در  یسااینورمان یهاااانیجر نیترعمااده» ۀدر مقا اا (1389)زاده و یاساام یوااد یب

 سام،یسیرمانت ۀچهار دسات وانای را زیر عناسطوره هایرمان «یااسطوره یها یانعکاس روا

ر دهند و باور دارناد کاد بناابیرار می سمیو پسامدرن سمیمدرن سم،یو سوررئا  ییجادو سمیرئا 

های چهارگاناد نوااتد تدای تحا  تاأثیر یکای از ایان دساهای اساطورهدالیل مختلفی رمان

 اوند  می

ازتاب مضامین و بتحلیل »در مقا ۀ ( 1389)زاده بسرگ بیود ی، پورنامداریان، یبادی و یاسم

هاای رمان« 1387تاا  1332کودتاا  28هاای فارسای از ای ایرانی در رمانهای اسطورهروای 

دالیل گرایش بد اساطوره و  ها بیشتر برکنند  آنکراده را بررسی میذای برهۀ زمانی اسطوره

ها تأکید دارناد و پیاروی گساتردۀ نویساندگان از های زمانی اوج و فرود آن در این رمانبرهد

های ملاای و بازگشاا  بااد هااای مدرنیساام و پسامدرنیساام، تقویاا  و احیااای جنباادجریان

های های بومی بد جای تقلید از رارب را ازجملاد دالیال گارایش نویساندگان دهادسرچشمد

 دانند  هفتاد و هشتاد بد حماسد و اسطوره می

اما پژوهش حاضر در پی آن اس  تا نشان دهد مهاجرانی رستم و سهراب را تحا  تاأثیر  
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اجتماعی باف  فرامتن خود؛ یعنی نیمۀ دهۀ هفتاد و اوایل دهاۀ هشاتاد -دادهای سیاسیروی

چناین یی رستم و ساهراب، همخواند  هدف او از این فراخوانی و رویاروامسی بد رمان فرامی

ساازی های فکری مسالط در بافا  فارامتن و برجستدها، رویارویی جریانگشتار در کنش آن

 رانی دیوری اس  حاایدیکی و بد

 خالصة داستان -2 

زنادگی  داستان جوانی بد نام سهراب اس  کد در روستا باا پادر و ماادرش کشانسهراب 

رود و بارای ماردم اسواد اس  کد منبر میوان مردی عا م و بکند و معلم اس   پدر او آیاخمی

کند  آیاخوان ماردی ماؤمن، مرجاع و معتماد ماردم روستاسا  و هماد بارای رانی میسخن

آیاد و کنند  درویشی بد نام سید نیس برخای اویاات باد دیادار او میمشکات بد او مراجعد می

چنین ماردم روساتا ای خانواده و همعضاود و برای آیاخوان و دیور اچند روزی مهمانش می

هاسا  سارفد دار و صابور اسا  کاد سالخواند  سکیند مادر سهراب زنای خانادمی ااهنامد

دادۀ یکای از دختاران چنان اکایتی از این موضوع ندارد  روزی سهراب کد دلکند؛ اما هممی

گااارد و در میان می روستای دیور بد نام مریم اده اس ، موضوع عشق خود را با پدر و مادر

اش خواستواری کنند، آیااخوان باد روساتای محال خواهند کد مریم را از خانوادهها میاز آن

ااود و از موضاوع رود تا با پدرش صحب  کند، با دیدن مریم اایفتۀ او میسکون  مریم می

 گوید عشق پسرش سخنی نمی

میان این عشق، وجود پسرش و کند و در برخی آیاخوان پیوستد با عشق مریم زندگی می 

ساوزد  هرباار کاد ساهراب موضاوع گیارد و هماواره در تا  میباورهای دینی خود یارار می

هایی اود و بهاندنوعی مانع ازدواج او با مریم میکند، پدرش بدخواستواری مریم را مطرح می

دس  داده، باد  کند  آیاخوان کد در برابر عشق مریم، دل ازچون سربازی سهراب را مطرح می

کناد بیناد، بناابراین ساعی میرسد کد سهراب را مانع رسیدن خود بد ماریم میای میمرتبد

کند  در این مرحلاد بد کشتن سهراب هم فکر می هراب از مقابل خود بردارد  او حتانوعی سبد

های جسمانی و ظاهری؛ ازجملد دااتن ریش دواااخد و یادرت جسامانی آیاخوان در ویژگی

اود  سید نیس از عشق سهراب باد ماریم آگااه اسا   او د، بیش از پیش بد رستم ابید میزیا

هاای ذهنای و مکشزماان باا کشداند  همبیند و د یلش را نمیدگرگونی حال آیاخوان را می

های مختلف داساتان کند و در یسم درونی آیاخوان، سید داستان رستم و سهراب را نقل می

ررم اناختن سهراب او را کشاتد اسا   ساهراب متوجاد تم آگاهاند و بدکند کد رستأکید می

کند داساتان واره احساس میکند  او همتراای میعمد در ازدواج او مانعاود کد پدرش بدمی
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رستم و سهراب در آستانۀ ویوع اس ؛ اما عسمش را جسم کرده کد نواارد چنین اتفایی بیفتاد 

ااود؛ او موضاوع ام نیروی عقل آیاخوان بر احساس او را   میو در مقابل پدر بایستد  سرانج

خواهد کد مریم را برای سهراب خواستواری کند و گوید و از او میاش را بد سید میدادگیدل

رود تا اجاازه دهاد ساهراب پیاروز میادان باااد و داساتان جا میخودش برای همیشد از آن

 بار دیور تکرار نشود  ااهنامد

 هامثابه رویارویي گفتمانهای حماسي بهي شخصيتفراخوان -3

 تقابل رستم و سهراب؛ کنشي در جهت تقویت گفتمان خاتمي -3-1

مایاۀ تقابال های مختلفی باا بنهمچون بسیاری از آثار برجستۀ ادبی، داستانااهنامد در 

د یل  (1369)هاس   هیلمن پدر و پسر وجود دارد  تراژدی رستم و سهراب یکی از این داستان

داناد  پدرسااالری های سهراب با پدرسااالری ایرانای میاین رویارویی را تنافی اهداف و آرمان

اود؛ بلکاد سااختاری اجتمااعی اسا  کاد فقط بد روابط خانوادگی و یدرت پدر محدود نمی

السل  پدرساالری را حاکمی  پادر و  ( 1397، 1)بدانترمنشأ خود را در یدرت پدر بنا کرده اس  

 داند وبر آن را نظام یدرت متداول در جوامع سنتی می

از پاتریمونیا یسام  اناسای سیاسای ایارانای بار جامعددیباچددر کتاب  (1392)بشیرید  

ر بگوید  بد باور او، پاتریمونیا یسم سنتی ایران گفتمانی مسلط اس  کد سنتی ایران سخن می

رابطاۀ    دو   و رابطۀ مستمر آن باا خادا،ایتدار و اطاع  مطلقد، پدرساالری سیاسی، یداس

جانباد و ریرمشاارکتی و ریرریاابتی میان حکام و علمای دین و سااختار یادرت عماودی ی 

گرایی ایادئو وژی  نیاس گفتماانی کند  گفتماان سان تأکید دارد و در دوران یاجار ظهور می

ن خاود مرکا  از ماااود  ایان گفتاس  کد در واکنش بد مدرنیسم مطلقۀ پهلوی پدیدار می

ز اعناصر مختلفی چون نظریۀ سیاسی ایعد، برخی از وجاوه پاتریمونیا یسام سانتی، برخای 

گرایی و ایتدار کاریسمایی اس   گفتمان اصاحات گفتمانی اسا  عناصر مدرنیسم، نوعی مردم

کند و توجاد باد جواناان و زناان در گفتماان آن نقشای کد در مقابل گفتمان سن  ظهور می

 ی دارد  محور

کاد کند کد ماا ما ا  فرزنادمان نیساتیم؛ بلرانی خود تأکید میدر سخن (1376)خاتمی 

ها را در مسیری درس  راد دهایم  های خداوند در دس  ما هستند کد ما باید آنها امان آن

او معتقد اس  کد ما باید نسل جوان را باور کنیم  بد باور او دو   و کشاور باد تواناایی نسال 

 
1 Elisabeth Badinter   
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ای بااد کاد نسال جاوان بتواناد در گوندن و نوخاستد نیازمند اس  و فضای کشور باید بدجوا

ها حضور دااتد بااد؛ زیرا کشور بد فکر نو و نوخواهی نیاز دارد  بد نظر او ماا بایاد همۀ عرصد

ابتدا در درون خودمان تحول ایجاد کنیم و باید فضایی فراهم کنیم کد بتاوانیم در چهاارچوب 

کس نبایاد خواسا  و بردااا  دیور را تحمل کنیم و هیچمدیور حرف بسنیم و هبا همیانون 

روح یانون اساسی جمهاوری اساامی ایاران را ( 1380)خود را بد دیوری تحمیل کند  خاتمی 

خواهد و خواهان صدایی نمیداند و معتقد اس  کد یانون اساسی ما جامعۀ ت موافق تکثر می

 راهی اس  جامعۀ چندصدایی و هم

 1382ال را عطاءاهلل مهاجرانی؛ وزیر فرهنگ و اراااد دو ا  خااتمی، در سا کشانسهراب

گاه در دانش گانۀ سیاس ، تدریسدسدارای  (1397)کند  زندگی او بد گفتۀ خودش منتشر می

ها آانایی دااتد و آثار دیوری هم در ها و اسطورهو تأ یف اس   او از کودکی با جهان حماسد

 ۀوعامه مجخاود از نواا ۀزمان ۀداوری نویسنده درباررا رمان  (1397)ن حوزه دارد  مهاجرانی ای

 اس   رماننویسنده در گاه تکید دروایعاسطوره داند و معتقد اس  میهای داستانی اخصی 

گاران حماسای رساتم و ساهراب باد داساتان، باا فراخاوانی کنش کشانسهراب نویسندۀ

سازی برخی مبانی فکاری گفتماان سان ؛ ازجملاد پدرسااالری و دکواد تا ضمن برجستمی

ها، برخی مبانی فکری گفتماان خااتمی را راندن آنحاایدمردساالری و تضعیف و درنهای  بد

 تقوی  کند و برجستد سازد  

  سازی پدرساالری و سپس تضعيف آنبرجسته -3-1-1
 ( 1369)هایلمن، داند ان از پدران میبرداری فرزندهیلمن یکی از اصول پدرساالری را فرمان

گران داستان، ابتدا ساختار پدرساالرانۀ حااکم در های کنشمهاجرانی نیس بد یاری برخی کنش

کنااد  در جامعااۀ رمااان او، ایاان انقیاااد و را بازنمااایی و برجسااتد می کشااانسهراب جامعااۀ

در نظام پدرسااالری، رئایس بد باور وبر اود  خوبی مشاهده میبرداری مدنظر هیلمن بدفرمان

ۀ نویسند ( 1386)بد نقل از برد ی، یر اعضا دارد ها و رفتار ساخانوار نظارت تام و تمامی بر فعا ی 
کناد کاد در ر س آن آیااخوان یعنای پادر هم در این رمان مثلثی را خلاق می کشانسهراب

م تن پساری باد نااخانواده حضور دارد؛ اخصیتی کد از نظر اباه  ظاهری بد رساتم و دااا

 کند  را تداعی می مدااهناخوبی برای مخاط ، رستم و سهراب سهراب، بد
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 اقتدار پدر -3-1-1-1

کد بار ماردم روساتای آیاخوان ازجملد پدرانی اس  کد ند تنها بر اعضای خانوادۀ خود؛ بل

ساتا هام دم روسر و فرزندان، او نسد مارخود و روستاهای اطراف هم نظارت دارد؛ عاوه بر هم

پایرناد و مطیاع امار او دارای ایتدار و احترام اس  و مردم در موارد مختلاف ساخن او را می

 هستند:

اد  مردم، پیر و جاوان رسم آیاخوان همیشد این بود کد توی مارون سوار اس  نمی»

 ( 28: 1382)مهاجرانی، « کردندپرسی میکردند  احوالو کودک بد او سام می

 ( 60: 1382)مهاجرانی، « ، حضرت آیا، بیدار اویدآیا خوان» 

تواناد باا او ساخن راحتی نمیند او هم بدسهراب فرز ایس  کد حتاگوندار و ابه  او بدایتد

 اس : ها تح  امر و نظارت پدربووید و در بسیاری از کنش

سهراب مظلوماند و محجوب در چشمان پدرش نواه کرد  احساس کرد مثال خرگواای » 

دانس  ایان حاس را چووناد بارای خاودش کند  نمیکد دارد در چشمان پلنگ نواه می اده

 ( 3: 1382)مهاجرانی، « ؟تعریف کند  مثب  بود یا منفی  هیب  بود یا وحش 

چرخد کاد ساهراب خواهاان انجاام آن مهاجرانی بر کنشی می کشانسهراب محور اصلی 

دف ساهراب گاه پدرانۀ خود مانع تحقق هو جایاس  و آیاخوان بد دالیلی با استفاده از یدرت 

 اهد  نشیند کد آیاخوان بخواود و این عشق زمانی بد ثمر میاود  سهراب عااق میمی
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     آقاخوان کاریزماتيک و رهبر شخصيت -3-1-1-2

کناد کاد رفااه و رفتارهای پدرساالراند رفتارهایی اس  کد در آن اخص چنان رفتاار می

چد مطلوب اس ، اهمی  د توجد اوس   بد همین د یل یضاوت او دربارۀ آنسعادت فرزند مور

گاری اسا  کاد وانِ مهااجرانی کنشآیااخ ( 1392 و، کانی و تقیبد نقل از پی craig, 1998)دارد 

کاد در دانناد؛ بلسر و فرزند تابع امر و نظر او هستند و او را فردی داناتر از خود میتنها همند

هاس   کودکان روستا او را بسرگی گشای آنتا نیس محبوب اس  و مرجع و گرهمیان مردم روس

ای از او بیاموزند  مردم روستا هنواام روند تا نکتددانند کد در هر دیدار بد سمتش میعا م می

 هاس  اسرار آن آورند و محرماندیشی بد آیاخوان پناه میمشکات برای چاره

ها ااوید بچاداید ویتی از کنار مدرسد رد میند  دیدهها اما را دوس  داربچد ۀهم»

)مهااجرانی، « دهند، دس  تکاان مای دهناد؟کشند، سر تکان میاز پنجره سرک می

1382 :1 ) 

را  مارون و ی  آیاخوان  هماد احتارام ااما ۀراضید اما را خیلی دوس  دارد  هم»

کنناد  ی رادیو را کام میصدا ،اویدفهمند اما از جایی رد میاید تا میدارند  دیده

 ( 15: 1382)مهاجرانی، « کنندها روسری یا اا شان را مرت  میزن

راني گفتمان حاشيهپيروزی سهراب؛ کنشي در جهت تضعيف و به -3-1-2

 پدرساالری و مردساالری
یس با ندرحقیق  رویارویی دو نسل اس  و مهاجرانی  ااهنامدرویارویی رستم و سهراب در 

ای خواند تا باری دیور تقابل دو نسل را باراین موضوع، سهراب را بد داستانش فرامیآگاهی از 

وار مخاط  تداعی کند  نکتۀ اایان ذکر این اس  کاد مخلویاان نویسانده؛ یعنای راوی و دی

 رابو هام ساه اااهنامدکنناد؛ هام ساهراب را حمایا  می گران داستان نیاس ساهرابکنش
های مختلاف داساتان رستم و کنش او را پیوساتد در یسام ها را  درمقابل، آن کشانسهراب

یکای از نماینادگان پدرسااالری اسا ،  (1369)کنند  نقد رستمی کد بد گفتۀ هایلمن نقد می

رانی حااایدگران داستان، درحقیقا  کانش مهااجرانی اسا  در بدتوسط راوی و دیور کنش

کاااد از  (1379)می خاااات ساااازی گفتماااان تجددطلباناااۀگفتماااان پدرسااااالری و برجستد

 گوید:ساالری سخن میاایستد
فردوسی و آیاسید در هم آمیختد ااده بودناد  در ماتن داساتان وارد ااده بودناد و 

کردند: همد حرفم با رستم این اس  کد پهلاوان پهلواناان، چارا جوانا  را داوری می

بود، تن و روح خودت  ۀکشتی؟ چرا جوان عااق را کشتی؟ چرا جوان عااق را کد پار
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 ( 106: 1382)مهاجرانی،  کشتی؟ چرا؟
رآب پاپیر ما فردوسی هم نتوانستد از رستم گلد نکند  گفتد: یکی داستان اسا  » 

 ( 91: 1382)مهاجرانی، « چشم/ دل نازک از رستم آید بد خشم

گوید: از این خویشاتن کشاتن اکناون چاد ساود، حکیم فردوسی می آیاسید(:») 

د رساتم ساهراب را ااناختد باود  ااناختد پسارش را خواهم برایتان بوویم کمی

 ( 104: 1382)مهاجرانی، « کش 

در  مرسات ،خواستند سهراب را در خاواب بکشاندها میرستم عشق را کش   آن»

ا بیداری کش   سهراب هم عااق بود  آرمان بسرگی داا   رستم آرمان ساهراب ر

 ( 106: 1382)مهاجرانی، « هم کش 

زد  چشامان کرد  چشمانش بار  مایوماند داا  بد رستم نواه میسهراب پرمهر و معص»

 ( 192: 1382)مهاجرانی، « رستم عمیق و تاری  بود

 ۀگیرد کد فرزندش را بکشد! هم)آیاسید(: در زندگانی، هر کس در این آزمون یرار می

 گیریم کد ممکن اس  پسارمان راما داند بد دس  خنجر بد کف در مقطعی یرار می

نا  میدان با صدای بو  و کر ۀکشتن ی  وی  مثل کشتن رستم اس   در میان بکشیم 

تار تلخ ،افتادویتی دیور هم آرام و خاموش اس   کشتنی کد در خامواای اتفاا  می

کند کد انوار وری صحب  میج)عام یعقوب(: آیا سید     اس   سوز بیشتری هم دارد 

  نمی دانس  کد؟ مور خاودت از را کش  دانس  سهراب فرزندش اس  و اورستم می

هیچ اس  جس حدیث رستم  خا  حااال  ااهنامد ۀیول سلطان محمود نوفتی کد هم

 ( 72: 1382)مهاجرانی، جور دربیاید، پس چد بایدمان کرد اگر رستم هم این
 

های ی  یوم در وجاود او اس ؛ پهلوانی کد همۀ آرزوها و آرمان ااهنامدرستم پهلوان اول 

دواان، ن)اساامی چرخاد بار محاور او می اااهنامدس   کسی کد دورۀ پهلاوانی مجسم اده ا

ادن سهراب بد ، بنابراین بدیهی اس  کد سرایندۀ ابیات رستم سهراب در توجید کشتد(1348

ل ااود  دس  رستم، هم در ابیات نخستین این داستان و هم ابیات پایانی آن بد تقدیر متوسا

و د یل آن هم بار آدمای رواان نیسا   باد گفتاۀ عاام  تقدیری کد باعث مرگ سهراب اده

گوناد باااد، بایاد اس  و رستم و زمانی کد رستم هم این ااهنامد، همۀ کشانسهرابیعقوبِ 

 چد کنیم؟
 از ایااان راز جاااان تاااو آگااااه نیسااا 

 هماااااد تاااااا در آز رفتاااااد فاااااراز

 باادین پااارده انااادر تاااو را راه نیسااا  

 نشااد ایاان در راز باااز بااد کااس باار
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 باادین کااار یااسدان تااو را راز نیساا 

 

 اگااار دیاااو باااا جانااا  انبااااز نیسااا 
 (261: 1، ج 1396)فردوسی،               

 چناااین اسااا  و رازش نیایاااد پدیاااد

 

 نیااابی بااد خیااره چااد جااویی کلیااد 
 (301: 1، ج 1396)فردوسی،                

ل رود  بد همین د یادانستد کد بد جنگ پسرش میمعتقد اس  رستم می (1369)رحیمی 

راسا  از در درون او طوفانی برپا بوده کد چووند بد جنگ فرزند خود برود؟ چون از ی  سو ح

ار کاداند با فرزندی کد بد ایران تاختاد و الجارم مرزهای ایران با او اس  و از طرف دیور نمی

کند، چد باید بکند؟ درحقیق  باور رحیمی این اس  کد اگر رستم آگاهاناد هام دامن را می

خاطر هدف حراس  از مرزهاای کشاورش پسرش رفتد و باعث مرگ او اده اس ، بد بد جنگ

بودن سازی عااقگران داستان مهاجرانی ضمن کانونیبوده اس   این در حا ی اس  کد کنش

دانناد، خواهی او، کنش رستم ااهنامد را حمایا  از کااووس میسهراب و معصومی  و آرمان

 کنند از ایتدار و تقدس او بکاهند؛ موضاوعیو پیوستد سعی میکنند بنابراین او را نکوهش می

خواهاد باا تضاعیف رساتم، ساهراب و کشان نیس هس ؛ زیرا او میکد مدنظر نویسندۀ سهراب

 ور داستانش یرار دهد:های او را برجستد کند و محکنش
هاا وبیگاه مل  ایران اس ؛ اما انسان اس  با همۀ خگاه ایران اس   تکید)رستم( تکید

خواهد بووید کد رستم از آسامان هایش، با همۀ جوهره و جنمش  فردوسی میو بدی

ی نیامده  از زمین هم مثل جن نجوایده  از میان مردم آماده، باا هماۀ خلاق و خاو

ها، باا هماۀ ها و سعادتها، اوربختیها و اادیها، رمها و زاتیمردم، با همۀ زیبایی

 ( 75: 1382)مهاجرانی، فراز و فرودها 
  کرد ایران و مل  ایران وابستد بد فرّه ایسدی ااهیسا ااتباه رستم این بود کد خیال می

بیناد ناد کااووس را درسا  کرد کاووس صاح  فرّه ایسدی اس   ویتی درس  نمیخیال می

دانیاد؟ کشد و هم جوانش را     )آیا ساید( گفا : میبیند و ند سهراب را، هم آرمان را میمی

ران رستم سهراب را نکشتد بود، همۀ ماا روزگاار و سرنواا  دیواری داااتیم  ایاران ایا اگر

 ( 107-108: 1382)مهاجرانی، « دیوری بود

 تساهل و تسامح و مدارا با رقيب -3-2

بار عاوه ( 349: 1387)معاین، گرفتن اسا  تساهل و تسامل بد معنی ماداراکردن و آساان

های مخا ف را داااتن، از دیوار مدارا و تحمل آرا و اندیشدتوجد بد زنان و جوانان، تساهل و 

گرایان، اگار کنند  باد بااور اصاولواره بر آن تأکید میطلبان اس  کد هممبانی فکری اصاح
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آراء، رفتار و کردار مخا فان تنها با منافع اخصی انسان اصاطکاک داااتد باااد و گااا  و 

اد، اایستد اس  انسان تساهل بد خرج داده و ایوۀ راه نباپایری و ذ   هممدارا هم با ظلم

آمیس در پیش گیرد و از حق خویش صرف نظر کند؛ اما اگار پاای مصاا ل عماومی و مسا م 

منافع ملی در میان بااد و درصورت تساهل و تسامل، ارکان دینی بد خطار افتاد یاا موجا  

امل بد هایچ وجاد جاایس ادن حدود ا هی با تضییع حقو  دیوران اود، تساهل و تساکستد

پرسا ، باد نقال از یاسامی، کاریم؛ ایارب 28-50: 1380)افیعی،  نیس  و باید از آن جلوگیری اود

دناد عقایاد و طلبان معتقاین در حاا ی اسا  کاد اصااح  (1399محمدرضا و افیعی، اسماعیل، 

کد بایاد ود؛ بلاگر از نظر ما باطل، ااتباه و رلط بااد، نباید حاف ا های مخا ف حتادیدگاه

 ساهراب(  1386باد نقال از امیاری،  447-448، 1379)کادیور، ها اجاازۀ تحمال و باروز داد بد آن
هاای جسامانی و باد کور کد اخصایتی باا نقصنیس این دردرد را دارد؛ یدرت کشانسهراب

اسا ، خاود را رییا   کشانسهراب گران منفورهای فراوانش، ازجملد کنشآزارید یل مردم

کناد؛ اماا ساهراب داند و در این مسیر مشکاتی را برای سهراب ایجاد میی سهراب میعشق

دهد تاا انداز خود را بد او میچنین تمام پسخواهد مشکات جسمی او را درمان کند  هممی

اش بتوانند زندگی راحتی دااتد بااند  یدرت کاور باا پاو ی کاد ساهراب باد او او و خانواده

کند تا بتواند با آن سهراب را بکشد و درحقیق  رییا  خاود را از ی تهید میادهد، اسلحدمی

 میان بردارد 

گف  بیا تو را ببرم بیمارستان  هایچ باری بود کد کسی )سهراب( بد یدرت کور میاو ین» 

 ( 172: 1382)مهاجرانی، « کردندکس تا آن روز در فکر او نبود  همد از او فرار می

ات هام اود  برای زن و بچادن ار تو  خرج دوا و دکترت بیش از این نمیبیا این صدتوما» 

 ( 172: 1382)مهاجرانی، « توانی از بازار خرید کنیمی

خاورد  آدم ضاعیف و یابال ترحمای اسا   نند جان ! یدرت کور نان نادانی مردم را می» 

 ( 181: 1382)مهاجرانی، « گفتم حاضرم ببرمش اهر برای دوا و درمان

 سازی مردساالری برجسته -3-3

گرا واره ازجملد موضوعات مورد اختاف میان دو جریان فکری اصاولزن و مسائل زنان هم

هاایی باا هام گرایان مرد و زن هر دو انسانند؛ اما تفاوتطل  بوده اس   بد باور اصولو اصاح

تار اسا  ر مردان بیشنموند عواطف و ری  احساسات در زنان و نیروی تعقل دعنواندارند؛ بد

گرایان عقیاده دارناد مارد گردد  اصولها برمیکد این بد ساختمان وجودی و فیسیو وژیکی آن

تری برخوردار اس ، باید آن دستد از کارهای اجتماعی چون از نیروی جسمانی و عقانی بیش
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ی از عواطف و ترتر احتیاج بد این نیروها دارد، بد عهده گیرد و زن چون سهم بیشرا کد بیش

داری را بد عهده بویرد و فرزنادان الیاق و داری و بچداحساسات  طیف دارد، باید وظایف خاند

هاایی باا طلبان تفاوتکارد اصااحدرحاا ی کاد روی (،1343)مصاباح یاسدی، اایستد بپروراناد 

و زنان عاوه طلبان نواه بد زن نباید نواه بد جنس دوم بااد ها دارد  بد باور اصاحکرد آنروی

های سانوین و ی مساؤها و ساطوح مختلاف، توانند در عرصادسری میبر نقش مادری و هم

مانادن در ها معتقدند فضیل  زن ناد در محبوسن  آ(1376)خاتمی، مدیری  را بد عهده گیرند 

ماندن از حضور در عرصۀ اجتماع و سرنوا  اس  ند دررهاادن از چهاردیواری خاند و محروم

عنوان یا  ییدهای اخایی و معنوی و عقلی  مهم این اس  کد زن بتواند آزاد و توانا باد همۀ

 انسان انتخاب کند؛ اما این انتخاب او مانع حضور او در عرصۀ اجتماع و سرنوا  نبااد  

دانند و معتقدند آدمای در عرصاۀ اجتمااع و در طلبان راد را ی  امر اجتماعی میاصاح

نوی  ایان راد دینی و مع کند؛ راد عاطفی، راد عقانی و حتاراد پیدا میتعامل با دیوران 

کاد زن در اجتمااع ااود موار اینراد باید در مورد زن تأمین بشود و این رااد تاأمین نمی

های بسرگ باد ها از ستمحضوری فعال و مؤثر دااتد بااد و در عرصۀ اجتماع بااد  بد باور آن

ه ها و مشکات از آن ناای اده اس ، نواادارد و بسیاری از ستم زنان کد ریشد در طول تاریخ

روز دارای بادمردساالراند و ماکر بد زندگی و هستی و تاریخ اس ؛ اما امروزه جامعاۀ زناان روز

رساند و خودبااوری ااوند و درنتیجاد باد درک اجتمااعی بااالتری میتحصیات باالتری می

اااتد دیدگاهشان، بینششان، مطا باتشاان باا زناان گ تری پیدا می کنند  بد این ترتی بیش

گویاد در خاناد بنشاین و هایچ فعا یا  ها، بیانش سانتی باد زن میکند  بد باور آنفر  می

هاا براباری کنناد  خواهند در ریاب  با مردان در تواناییاجتماعی نکن  از طرف دیور زنان می

 ساوی فراهم اود تا ببینیم کد زنان هاماس ، مساعد و مطلبان معتقدند باید ارایط مناصاح

یری  اایستد هستند یا نیستند  زنانی کد از تحصیل بریراری رواباط اجتمااعی و تمارین ماد

، اند، واضل اس  کد در مقایسد با مردانی کد همۀ این امکاناات را در دسا  دارنادمحروم بوده

در عرصاۀ سرنواا  و جتماعی اس ، پس هرچاد مشاارک  زناان اترند  راد ی  امر ناموفق

 ( 1383، )خاتمی« تر خواهد ادها هم فراهمتر بااد، زمینۀ راد آنحیات اجتماعی بیش

یابال مشااهده اسا ؛  کشاانسهراب خوبی دراین اصل فکری گفتمان اصااحات نیاس باد

گار ای کد در ابتدا برای مخاط  ممکن اس  کمی دور از ذهن بد نظر برسد، وجود کنشنکتد

گار تهمیناد را داریام  کنش ااهنامدکد ما در کنار رستم و سهراب اس ، درصورتیسکیند در 

چون نامش مویر و صبور اس   او نمونۀ کامل یا  زن سانتی اسا   هم کشانسهرابسکینۀ 
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ررم اباتای باد ااود و بادسار و فرزنادانش خاصاد میاش در وجود همزنی کد تمام زندگی

سر و فرزندانش برایش در او ویا  ها و مشکات همد و دردردچنان انجام امور خانبیماری، هم

هاای او و ایجااد گشاتارهایی در هستند  مهاجرانی با انتخاب آگاهانۀ سکیند و بازنماایی کنش

 کند خوبی گفتمان مردساالری را برجستد مینوع رفتار آیاخوان نسب  بد سکیند، بد

 نوع خطاب زن به مرد و برعکس -3-3-1
کند کد زن جنس دوم نیس  و نباید چنین سلط باف  فرامتن پیوستد تأکید میگفتمان م

سارش او وضوح جنس دوم اس   همبد کشانسهراب کردی وجود دااتد بااد؛ اما سکینۀروی

کند  در سراسر داستان فقط ی  یا دو بار او را ساکیند خاانم خسی خطاب میرا سکیند خس

انویسد  این در حاا ی اسا  کاد میتعج  سکیند را بر ادتکند کد این موضوع بدخطاب می

گاران، کند  درحقیق  نویسنده با این نوع خطااب کنشسرش را آیاجان خطاب میسکیند هم

 دهد خوبی نشان میگر مرد را بدنشکها و محوری  گاه آنتفاوت جای

 ( 5: 1382)مهاجرانی، « آیاخوان(: خستد نباای سکیند خس خسی!»)
های سال بود کد آیاخوان بد او نوفتد باود خواس  از تعج  ااخ دربیاورد  سالسکیند می

خسای ها باود کاد صادای ساکیند خسخانم، آن هم با این کشش، آن هم با من     ساال

 زد  او هم همیشد در جواب گفتاد باود: بلاد آیاا  ممناونم آیااهمیشد در گواش زنگ می
 ( 23: 1382)مهاجرانی، 

 پرستي زنانو خرافه سوادیبي -3-3-2

دانند و معتقدند آدمای در عرصاۀ اجتمااع و در طلبان راد را ی  امر اجتماعی میاصاح

ناوی رااد دینای و مع کند؛ راد عاطفی، راد عقانای و حتااتعامل با دیوران راد پیدا می

ۀ ر از عرصارا زناانی دو کشاانسهرابنویسنده با آگاهی از ایان موضاوع زناان  ( 1383)خاتمی، 

پرسا  ها را باد زناانی سااده و خرافدکند کد دوری از عرصۀ اجتماعی آناجتماع بازنمایی می

ر روند  درمان زن ناازا را دتبدیل کرده اس   این زنان برای حل مشکاتشان نسد دعانویس می

سار و سرانشان را چیسخاور کناد یاا همسی همدانند، نورانند کد مبادا کخوابیدنش در یبر می

 دانشان را آل بسند فرزن

رویم پیش آیانبی بلکد دعایی بنویسد  سید اس   نفسش گرم اس   سکیند(: نمی») 

 ( 5: 1382)مهاجرانی، « دستش خوب اس 

اش زده دعای نظربندی در پارچۀ سبس دوختد باود و باا سانجا  یفلای روی اااند» 

 ( 94: 1382)مهاجرانی، « بود
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اش بشاود، تارس ورش اناد کاد بچادگور خواباندهاز ویتی دخترم را در سکیند(: ») 

: 1382، )مهااجرانی« انادام را از روی گرباد مارده رد کردهدااتد     چند دفعد هم بچد

95 ) 
 رود حمریان وسکیند اندیشید: مبادا آیاخوان را چیسخور کرده بااند؟ هر دفعد می» 

نبای، دعاایی بارایش  یاااود  خوب اس  بروم پایش آد آن رو میبآید از این رو می

 ( 163: 1382)مهاجرانی، « بنویسد  الی کتابی برایش وا کند

 زنانگي زنان -3-3-3

ها های مردساالری در حااید هستند  تنها وظیفۀ آنهمچون زنان نظام کشانسهراب زنان

 انازجملۀ این زن کشانسهراب سر و فرزندان اس   سکینۀانجام امور خاند و امور مربوط بد هم

نجاام اس  کد با وجود انجام پیوستۀ وظایف خود بدون هیچ ناوع اعتراضای، هماواره نواران ا

)مهااجرانی، « کناداگر از دس  و پا بیفتم این خاند را کی جمع و جور می» گوند امور اس ؛این

1382 :5 ) 
کرد  نم آبی هم زده باود  کاار هار ها را جارو میآمد  پلدوروب سکیند میصدای رف 

کارد  ها و حیاط را همیشد تا پیش از طلوع آفتااب جاارو میزش بود  مهتابی و پلدرو

کارد  زد  آب و علف جانان و گاو و گوسافندان را مرتا  مییبل از آن بد آرل سر می

کشاید و زد و یام  میهایش را بد کمر میپخ   گاهی دس دواید  نان میایر می

  ( 63: 1382)مهاجرانی، گف : اُکر می

 نوع نگاه آقاخوان و سهراب به زن -3-3-4

طر  مختلف آن را کانونی و  در رمان خود بد کشانسهرابهایی کد نویسندۀ یکی از کنش

هاای کند، نوع نواه و رفتاار آیااخوان و ساهراب باد ساکیند اسا   در پیرف بر آن تأکید می

بااا توجااد بااد کنااد و خساای خطاااب میمختلااف داسااتان آیاااخوان سااکیند را سااکیند خس

آیاد کاد یگاهی در دل بادش نم گیرد  حتاسکیند را نادیده می ریاش بد مریم، بیماد دادگی

 سکیند بمیرد:

« خسای   بخناد ریاسی زدآیاخوان( سکیند خانم در ذهنش گاا : سکیند خس»)
 ( 93: 1382)مهاجرانی، 

(: آیااخوانسکیند(: یرار نبود اماروز و فاردا بارویم ااهر پایش دانیاال حکایم؟ )») 

ااءاهلل مرتبۀ دیور  هفتۀ دیور  خادا باسرگ اسا   ساکیند دساتمال را در پنجاد ان

  (93: 1382)مهاجرانی، « فشرد  نفسش تنگ اد  چشمانش را از درد روی هم فشرد
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واره از واند اسا  و هاماین در حا ی اس  کد سکیند بارای ساهراب یا  حاامی و پشا 

کناد  خطااب می« ننۀ گلام یاا نناد جاان»ا همیشد ند رکاهد  سهراب سکیهای او میدردرد

خواهد یا خود او را بارای درماان باد ااهر نوران بیماری مادرش اس  و پیوستد از پدرش می

 ببرد یا این اجازه را بد سهراب بدهد:

ام دوا و روی کد برای خودت و نناداود  ند اهر میجور کد نمیسهراب: آخر این» 

 ( 163: 1382)مهاجرانی، « رویان میدرمان کنی و ند حمری

تلخای  یدرت کور(: حاال خیلی آیاخوان سکیند را دوا درمان کرده کد من بکانم!») 

 ( 167: 1382)مهاجرانی، « جملد مثل زهر در کام سهراب ریختد اد

: 1382)مهااجرانی، « یش دانیاال؟خواهی باروی پاسهراب( گف : ننۀ گلم، تو نمی») 

181 ) 

 ستم درون آقاخوانمرگ ر -3-3-5

 گرفتن آقاخوان برای خودختم -3-3-5-1

، رستم روزها رویارویی و نبرد با ساهراب را باد تاأخیر ااهنامددر داستان رستم و سهراب 

کند  عل  این تعلل خواری در رفتن نسد او تعلل میااه، با میررم تأکید کاووساندازد و بدمی

آن را نااای  (1348)نگ با فرزندش و اسامی ندوان در آگاهی رستم از ج (1369)را رحیمی 

کد پایان نبردها مشخص داند؛ بد این معنی کد با توجد بد اینوار رستم میهای خیاماز اندیشد

گرفتاد اسا   نکتاۀ ها بهره میدانستد و از فرص اعتبار مینبوده اس ، رستم نیس جهان را بی

رستم چد آگاهاند و چد ناآگاهاند رویااروی ساهراب جا این موضوع اس  کد اایان ذکر در این

کشد؛ اما آیاخوان کد هدف فرزندش سهراب ای سهراب را میکاربردن حیلدگیرد، با بدیرار می

کردن ساهراب با هادف او منافاات دارد، ابتادا بارای خاارج ااهنامدچون رستم و سهراب هم

زنادش را در فرساتادن او باد اجبااری اادن از ریابا  باا فرکند  او راه خاصهایی میتاش

خاطر کند  آیاخوان نیس مانند رستم کد بادوریۀ معافی  پسرش را هم پنهان می داند و حتامی

کند، آرام و یارار نادارد  او تا  و خواری مشغول مییرار اس  و خود را با میاین رویارویی بی

دیوران متوجاد حا ا  ریرعاادی او  دهد کدخواند و رفتارهایی انجام میکند، اعر می رز می

گران داستان بارها و بارهاا تأکیاد گیرد  کنشاوند؛ اما درنهای  رویاروی سهراب یرار نمیمی

اد، ایران ایران دیوری بود و نویسنده نیس با آگاهی از ایان کنند کد اگر سهراب کشتد نمیمی

ای پایش گونادداساتان را بد موضوع و با توجد بد مبانی فکری گفتمان مسلط بافا  فارامتن،

های حماسای، ساعی برد تا سهراب کشتد نشود  مهاجرانی باا گشاتار در کانش اخصای می



 

 304  1401بهار و تابستان ، 33پياپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

یاراری، کند آرمان گفتمان روزگار خود را تحقق بخشد  بنابراین آیاخوان بعاد از روزهاا بیمی

م کشاد و بارای ایان رساتم درون، خاتم هادرنهای  خود، بعاد پدرسااالرانۀ وجاودش را می

جاس  کد آیاخوان از یا ا  های آیاخوان  از اینگیرد  این ختم نقطۀ عطفی اس  در کنشمی

کناد و هام اود  این خروج هام تغییراتای در ظااهر او ایجااد میپدرساالرانۀ رستم خارج می

 کنش او  
وات )آیاخوان(: چند ساعتی کنار گهر بودم  چند ساعتی هم یبرستان  بارای هماۀ اما

 خواندن باد معناایدم  برای خودم هم ختم گرفتم  فاتحد خواندم      فاتحدفاتحد خوان

ااوم یاا دانم دارم تماام میاادن  نمایادن اس  و ختم و هم بد معنای اروعتمام

 (  117: 1382)مهاجرانی،  اوماروع می

 تغيير در نگاه آقاخوان به سکينه -3-3-5-2

مردسااالری  د، عاوه بر بعد پدرساالری، بعدکشپس از اینکد آیاخوان، رستم درونش را می

ااود  او کاد بارهاا و بارهاا باد سرش سکیند دگرگاون میرود  نواه او بد هماو هم از میان می

 چنین مانع اادههای مختلف از زیر بار بردن سکیند نسد پسا  ااند خا ی کرده بود، همبهاند

م خواساتد هاگاه در درون، مرگش را  و حتارا برای درمان بد اهر ببرند بود تا دیوران سکیند 

بیند و بار اس  کد سکینۀ بیمار را میننورد، گویا برای نخستیمیبود؛ اما اکنون کد بد سکیند 

مروتای سارزنش خاطر ایان بییابد  بناابراین خاود را بادبودن ادت بیماری او را درمیجدی

 سا  برساند خواهد او را در اسرع وی  بد پکند و از آیاسید میمی

باااد؟ نواه آیاخوان بد زیرگردن الرر سکیند باود  متاورم باود  اندیشاید: رمبااد ن»

 کد در پس ذهنش از مرگ سکیند ناخشانود نباود، خاودش رانمیرد؟ نمیرد؟ از این

جرانی، )مهاا« امات  کرد  اندیشید: مروت را سوزاندند و خاکسترش را بار بااد دادناد

1382 :183 ) 
اهر  وا  با من اس  آیاسید! همین فردا صبل سهراب سکیند را ببردآیاخوان(: گ»)

 ( 195: 1382)مهاجرانی، « پیش دانیال حکیم

 های آقاخوان با کمک آقاسيددگرگوني کنش -3-3-5-3

ااود آن را از باین داند کد درنهای  موفق میآیاخوان وجود پدرساالرانۀ خود را سدی می

کناد  های او و طرز فکرش هم تغییر میر ظاهر آیاخوان، کنشبببرد  پس از این موضوع عاوه

کند  آیاسید کد یکای از اش نیس  و آیاسید چهرۀ روان او را کانونی میدیور گره بر پیشانی
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عبارت بهتار نوعی صدای راوی و بادگران و حامیان سرسخ  سهراب اس ، درحقیق  بدکنش

زاییادۀ ذهان و نیا  نویسانده هساتند  او در ها نویسنده اس ؛ زیرا هم راوی و هم اخصی 

کنشای  اااهنامدکند کد پسرکشای رساتم های مختلف داستان بد مخاط  تأکید میرف پی

گرید  او کد از تکرار تراژدی در می ااهنامدآگاهاند اس   آیاسید بارها برای مظلومی  سهراب 

یااخوان را نساب  باد هاای آترسد آیاخوان مرتک  آن اود، پیوساتد کنشهراس اس  و می

هام  کشانسهراب چون نویسندۀگیرد  آیاسید همچنین سکینۀ بیمار زیر نظر میسهراب و هم

دردرۀ توجد بد سهراب جوان را دارد و هم سکینۀ بیمار  باد هماین د یال بارهاا از آیااخوان 

ر را بدهاد  خواهد یا خودش سکیند را برای درمان بد اهر ببرد یا بد او اجازۀ انجام این کاامی

گیرد میدان را برای ساهراب جاوانش خاا ی اود و تصمیم میزمانی کد آیاخوان دگرگون می

 ها نباید اسیر ما پیرها اوند:کند کد جوانکند، آیاسید ضمن تأکید کنش او، تأکید می

آیاخوان چشمانش را گشود و گف : هر ی  از ما هم رستمیم و هام ساهراب، هام »

« دانم اماا مان همیانمایم و هم حاج  اما را نمیهم ابلیپطرسیم و هم عیسی و 
 ( 186: 1382)مهاجرانی، 

اش بااز ااده آیاسید بر پیشانی آیاخوان دس  گااا   داغ بود؛ اما گره از پیشاانی»

« درخشیدآمد  تأل ؤ بر  اا  در چشمان آیاخوان میبود  صاف و روان بد نظر می
 ( 195: 1382)مهاجرانی، 

ها باید با اند؟ چرا آناند کد گرفتار ما پیرها ادهها چد گناهی کرده: جوانآیاسید(»)

 ( 190: 1382نی، )مهاجرا« های زندگانی ما زندگی کنند؟ماک

 رفتن آقاخوانحاشيهپيروزی سهراب و به -3-3-5-4

چون رستم و سهراب، آیاخوان و ساهراب را در مقابال ابتدا هم کشانسهرابمهاجرانی در 

مثاباد های هری ، درحقیق  تقابل این دو را بدسازی کنشدهد تا با برجستددیور یرار میی 

تقابل دو نسل و دو جریان فکری متفاوت برای مخاط  بازنمایی کند؛ اما او کد خاود ازجملاد 

هاای مختلاف ضامن کناد باد روشطل  بوده، این بار سعی میگران اصلی دو   اصاحکنش

مان سن ، مبانی مختلف گفتمان تجددطلبانۀ اصاحات را تقویا  کناد  باد بردن گفتمحا بد

گار ررم حماسد، سهراب پیروز میادان باااد  او کنشکند تا این بار بداین ترتی  او تاش می

کاد گشاتارهایی در برد؛ بلاصلی داستان یعنی آیاخوان را با مرگ از عرصۀ داستان بیرون نمی

اود، او با کشتن رستم درون خود و درنتیجد یاخوان دگرگون میکند  آهای او خلق میکنش

اود و صورتی آگاهاند و خودخواستد از میدان خارج میاش، بدمآباندهای سن دگرگونی کنش



 

 306  1401بهار و تابستان ، 33پياپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

گیارد  سپارد  از آن پس این سهراب اس  کد جاای آیااخوان را میآن را بد سهراب جوان می

کنند اود  مردم روستا بد سهراب ابراز عاید میمی جانان؛ اس  خاص آیاخوان، از آنِ سهراب

 ااود:گاارند  در نبرد بر سر رسیدن بد مریم هم ساهراب پیاروز میادان میو بد او احترام می
ها دارند با ااارۀ دسا  و ها دس  تکان داد  سهراب هم دس  تکان داد  دید بچدیکی از بچد»

 ( 177: 1382)مهاجرانی، « دهندسر نشانش می
 ا نیاماد،)آیاخوان(: مریم را برای سهراب خواستواری کن     اگر پرسیدند آیاخوان چر

 د او بواوبوو کاری برایش پیش آمد  این هم افسار جانان  جانان را بد سهراب بده و با

آیاخوان ویتی فهمید کد ریی  و حریاف او پسارش اسا  تصامیم گرفا  از میادان 

نشان ااود، ادها گم اود، آواره و بیطوفان و تندبگیری کند  ترجیل داد در دل کناره

 ( 194: 1382)مهاجرانی،  کد بوویند فرزندش را کش تا این

 گيری نتيجه

های حماسای یااری هایی اس  کد نویسنده در آن از اخصای یکی از رمان کشانسهراب

ن اسا ، گران اصلی گفتمان مسلط در بافا  فارامتگیرد  مهاجرانی کد خود یکی از کنشمی

کند در این اثر با پرداختن بد دو موضوع زن و جوانان، این دو نموند از مبانی فکاری تاش می

 کشاانسهرابطل  را تقوی  کند و درمقابل گفتمان ریی  را بد حااید براناد  گفتمان اصاح

هاای ایان دو روای  رویایی دیوربارۀ رستم و سهراب اس ؛ اماا نویسانده باا گشاتار در کنش

بارد و باد سارانجام ای دیوار پایش میگونادصی ، روای  حماسی رستم و ساهراب را بداخ

طلبان های اصااحرساند  او کد خود وزیر دو   اصاحات بوده اسا ، در اثارش از دردرادمی

عنوان گوید  بنابراین موضاوعاتی چاون پدرسااالری، ایتادارگرایی را در آیااخوان بادسخن می

ساازی موضاوعاتی چاون نوااه کند، سپس با برجستدتدا برجستد مینمایندۀ گفتمان سن  اب

چنین برخی اصول فکری گفتمان اصاحات مانند تساهل و مادارا، متفاوت سهراب بد زن و هم

کند  یکی از گشتارهایی کاد نویسانده در عنوان نمایندۀ گفتمان تجدد کانونی میسهراب را بد

خواهاد دیوار نمی کشاانسهرابز رساتم اسا   رساتمِ دهد، ایتدارزدایی ااین رمان انجام می

کاد در از مسیری کد در زندگی خود پیموده هم راضی نیسا  و بااوجود این رستم بااد  حتا

ااود و از یا ا  چون رستم عمل کند، درنهای  دگرگاون میکند همابتدای داستان سعی می

گاارد مکش با پسرش را کنار میآید  بد این ترتی  رویارویی و کشگونۀ خود بیرون میرستم

گاری اصالی خاود باد حاااید چنین کنشگیرد از عرصۀ ریاب  با فرزندش و همو تصمیم می

خواهاد ساهرابِ یرباانی برود و همد را بد سهراب ببخشاد  از ساوی دیوار ساهراب هام نمی
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گر اصالی کند تا در این کشاکش بر پدر پیروز اود  کنشااهنامد بااد  او تمام تااش را می

ساازی دار و هدفمناد او، کانونیگااری نشااندیور این داستان سکیند اس  کد نویسنده با نام

خوبی تفاوت یا بد بیان بهتار اش، بدسریهای مربوط بد مادری و همهای خونبار و کنشسرفد

ن گارادهد  اایان ذکر اس  کد راوی و دیور کنشتنایض او را با تهمیند بد مخاط  نشان می

دار های نشاانساازیداستان نیس در این مسیر بد طار  مختلاف ازجملاد توصایفات و کانونی

کنند  نبرد رستم و ساهراب ایان باار باا مارگ ساهراب پایاان سهراب و سکیند را حمای  می

گیرد سهراب یراری، درنهای  تصمیم میپایرد؛ بلکد آیاخوان پس از ی  دوره تردید و بینمی

خواهاد تاراژدی رساتم و ساهراب را نمی کشاانسهراب کند  دروایع نویسندۀرا پیروز میدان 

هاای مختلاف و کد در آن گفتمان ای آرمانی را بازنمایی کندتکرار کند؛ بلکد یصد دارد جامعد

دهند  او باا فراخاوانی رساتم و ساهراب، دیور بد حیات خود ادامد میمخا ف در کنار ی  حتا

کند و با پیروزکاردن سن  بازنمایی مینۀ اصاحات را با گفتمان رویارویی گفتمان تجددخواها

 گوید  سهراب از پیروزی تجدد و تجددخواهی سخن می
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 فهرست منابع

  تهاران: زندگي و مرگ پهلواناان در شااهنامه(  1348اسامی ندوان، محمادعلی  ) -

 انجمن آثار ملی 

  تهاران: مرکاس هان تجدیدنظرطلب و پدرخواندهطلبااصالح(  1386امیری، جهاندار  ) -

 اسناد انقاب اسامی 

(، 2) 3(  تحلیل محتوای کیفی  پژوهش، 1390ایمان، محمدتقی و نواادی، محمودرضا  ) -

44-15  

های دو جنس؛ از ظهاور مادرسااالری تاا ساقو  شباهت(  1397بدانتر  ا یساب   ) -

 فر  تهران: نشر اختران افساند وارستدترجمۀ   پدرساالری رابطة بين مردان و زنان

  ترجماۀ دگرگوني ساختارهای اجتماعي؛ طبقه و جنسايت(  1386برد ی، هریا   ) -

 محمود متحد  تهران: آگد 

ای؛ نقاد و تلليال اسطوره رمان(  1396زاده، سیدعلی  )بسرگ بیود ی، سعید و یاسم -

   تهران: نشر چشمد گرایي در رمان فارسيجریان اسطوره

 ( 1389زاده، سیدعلی  )سرگ بیود ی، سعید؛ پورنامداریان، تقی؛ یبادی، حسینعلی، یاسمب -

 28های فارسای )از ای ایرانی در رمانهای اسطورهتحلیل سیر بازتاب مضامین و روای »

   262-237(  19  )پژوهش زبان و ادبيات فارسي(«  1387تا  1332مرداد 

نویسای های رمانترین جریانعمده(  »1389یدعلی  )زاده، سبسرگ بیود ی، سعید و یاسم -

  51-77(  1) 1  پيک نور«  ایهای اسطورهمعاصر در انعکاس روای 

شناسي سياسي ایران، دورة جمهوری ای بر جامعهدیباچه(  1392بشیرید، حسین  ) -
   چاپ هشتم  تهران: نشر نواه معاصر اسالمي

، های فلسافيپژوهش«  پدرساالری معرفتی(  »1392 و، فرامرز  )کانی، جال و تقیپی -

7 (12 ،)46-27  

های هاای رساتم و ساهراب در داساتانتحلیال بازآفرینی(  1396حاجتی سراکد، ا هد  ) -
 گاه گیان نامۀ مقطع کاراناسی اراد زبان و ادبیات فارسی  دانش  پایانمعاصر فارسی

طلبی، ی و اصااحانقااب؛ اصاو ورایهاای بعاد از (  مقایسۀ گفتمان1389حیدری، علی  ) -

گااه نامۀ اراد علوم سیاسی گرایش محض، دانشکدۀ حقو  و علاوم سیاسای دانشپایان

 مازندران 
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زناان و (  26/07/1376(  زنان، سان  و تجادد )ساخنرانی در 1379خاتمی  سیدمحمد  ) -
   تهران: طرح نو جوانان

ارۀ ، سال یازدهم، امبينات، «اعیحضور زنان و راد اجتم(  »1383خاتمی، سیدمحمد  ) -

  99-105: صص 42

نامۀ کاراناسی اراد  (  دگردیسی اسطوره در رمان فارسی  پایان1391خیرآبادی  حامد  ) -

 گاه بیرجند  بیرجند دانش

   تهران: انتشارات نیلوفر تراژدی قدرت در شاهنامه(  1369رحیمی، مصطفی  ) -

ای جریان قدرت گفتمان و زبان؛ سازوکارهقدرت، (  1397اصاغر  )سلطانی، سیدعلی -
   چاپ اشم  تهران: نشر نی در جمهوری اسالمي ایران

   تهران: چشمد  به هادس خوش آمدید(  1388سلیمانی، بلقیس  ) -

 سایر ساقوط یا  رساتم؛ سایر(  »1394اامیانی ساروکایی، اکبر و خیرآبادی، حامد  ) -

ماایش هدهماين «  کشاانمان سهرابدگردیسی اسطوره در رمان فارسی با تکید بر ر

گااه محقاق اردبیلای    دانشاهریورماه( 4-6  )المللي ترویج زبان و ادب فارسيبين

 اردبیل 

 خن ، تهران: س1  تصحیل جال خا قی مطلق  ج شاهنامه(  1394فردوسی، ابوا قاسم  ) -

يال تلل ای؛ نقاد ورمان اسطوره(  1397ی، سعید  )زاده، سیدعلی و بسرگ بیود یاسم -

   تهران: چشمد گرایي در رمان فارسيجریان اسطوره

 مقایساۀ مواضاع(  »1399یاسمی، کریم؛ ایارب پرس ، محمدرضا و اافیعی، اساماعیل  ) -

ساپهر ، «گرایی و اصاح طلبای در جمهاوری اساامی ایارانکرد اصولسیاسی دو روی
  47-75(، 25) 7، سیاس 

 هران: افق   تقصة تهمينه(  1382محمدعلی، محمد  ) -

  صاص 11  اامارۀ مکتب تشايع«  زن یا نیمی از پیکر جامعد(  »1343مصباح یسدی  ) -

196-161  

   چاپ سوم  تهران: ااجع فرهنگ فارسي(  1387معین، محمد  ) -

   تهران: امید ایرانیان کشانسهراب(  1382مهاجرانی  عطاءاهلل  ) -

یورماه ااهر 22، عطااءاهلل مهااجرانی مصاحبۀ نوارنادگان باا(  1397مهاجرانی، عطاءاهلل  ) -

 وگوی ایمیلی( )گف 
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«  ای ساتودنی از مخا فاان پدرسااالری ایرانایسهراب نمایناده(  »1369هیلمن، مایکل  ) -

  400-402، 6  امارۀ شناسيایران
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