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درس بىست و دوم

مقاله نوىسى )1(

ىکى از قالب هاى نگارشى مقاله است. شما تاکنون مقاله هاى زىادى با موضوعات 
گوناگون را در مطبوعات، نشرىّات و کتاب هاى درسى خوانده اىد. با کمى دّقت در مقاله هاىى 

که خوانده اىد، مى توانىد وىژگى هاى آنها را به ترتىب زىر مشّخص کنىد. مقاله ها:
 براى هدف و مقصودى خاص نوشته مى شوند؛

 حجم و اندازٔه آنها بىن 500 تا 5000 کلمه است؛
 از نظمى خاص و طرحى مشّخص و سىرى منطقى پىروى مى کنند؛

 مىان بخش هاى متفاوت آنها هماهنگى و ارتباط وجود دارد؛
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 در آنها از منابع و مآخذ معتبر استفاده مى شود.

مراحل تهّىۀ مقاله را به خاطر بسپارىد:
1( انتخاب موضوع

2( مطالعٔه دقىق و تفّکر دربارٔه موضوع
3( تهّىٔه طرح و چارچوب کلّى

4( جمع آورى اطاّلعات و ىادداشت بردارى
5( تنظىم ىادداشت ها و نگارش بخش هاى گوناگون مقاله

6( بازخوانى و اصالح 
7( پاک نوىس

8( ذکر منابع و مآخذ

ىادآورى:به دو جدول زىر و ترتىب مطالب آن توجه کنىد.

قسمت هاى تشکىل دهندۀ ىک مقاله:
عنوان

فهرست مطالب
مقّدمه

متن مقاله
نتىجه

فهرست ها )منابع، اعالم و اشخاص،
اصطالحات، عکس ها و …(

اکنون براى آشناىى بىشتر با قالب مقاله، به چگونگى تهّىٔه آن مى پردازىم و ابتدا با هم 
دربارٔه ىک موضوع، مقاله اى تهّىه مى کنىم.

ىکى از درس هاى کتاب ادبّىات فارسى )1( و )2( داستان رستم و سهراب است. ما 
اکنون پس از تحقىق مى خواهىم دربارٔه اىن داستان مقاله اى بنوىسىم.

ابتدا دربارٔه ابعاد گوناگون داستان خوب فکر مى کنىم؛ ممکن است سؤاالتى به ذهن 
ما برسد؛ مثالً؛

 آىا در ادبّىات اىران و جهان »پسرکشى« سابقه اى دارد؟
 چرا رستم نام خود را از سهراب پنهان مى کند؟

 چه عواملى باعث مى شود که رستم و سهراب ىکدىگر را نشناسند؟
 چرا رستم پسر خود را مى کشد؟

 چرا کاووس از دادن نوشدارو خوددارى مى کند؟
ممکن است در مشورت با معلّم، دوستان ىا افراد دىگر، سؤاالتى نىز به ذهن آنها برسد. 
ما همٔه اىن سؤال ها را ىادداشت مى کنىم. در اىن مرحله، به سراغ منابع و مآخذ گوناگونى که 
ممکن است به ما کمک کنند، مى روىم )با توّجه به آنچه در درس مرجع شناسى خوانده اىم(. 
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در اىن مورد خاص چون کتاب شناسِى فردوسى وجود دارد، به اىن اثر مراجعه   مى کنىم. 
اگر کتاب شناسِى فردوسى در دسترس نباشد، مى توانىم »به فهرست مقاالت« اىرج افشار 

مراجعه کنىم. در کتاب شناسى به کتاب ها و مقاله هاى زىر برمى خورىم1:
 ىکى داستان است پر آب چشم، جالل خالقى مطلق، از کتاب گل رنج هاى کهن، به کوشش 

على دهباشى، نشر مرکز، ص 55.
 در ساىهٔ سىمرغ، پدرکشى، پسرکشى، برادرکشى در شاهنامه، ىوسفعلى مىر  شّکاک، حوزهٔ 

هنرى سازمان تبلىغات، صص 151 ــ 95.
 داستان رستم و سهراب ــ هفتاد سخن، پروىز ناتل خانلرى، 3 )1369(، صص 69 ــ 39.

 رستم و سهراب، شورانگىزترىن داستان شاهنامه، مهدى درخشان، ادبستان، ش 10 )مهر 
1369(، صص 17 ــ 14.

 شخصّىت سهراب در شاهنامه، کامىار عابدى، آىنده 15 )1368(، صص 752 ــ 748.
ـ 76.  رستم و سهراب تراژدى نىست، مهدى قرىب، آدىنه، ش 53، دى 1369، صص 78  ـ
ـ 630.  داستان رستم و سهراِب فردوسى، هىلمن، ماىکل، اىران شناسى )1368(، صص 637  ـ
 پدر ساالرِى اىرانى و سهراب، هىلمن، ماىکل، کلک 1 )1369(، ش 4 ، صص 55 ــ 49.
 بىگانگى و ىگانگى در داستان رستم و سهراب، محّمد جعفر ىاحّقى، کىهان فرهنگى 4 )1366( 

ش 8، صص 39 ــ 30.
زندگى،  و  فرهنگ  و عاطفه، جلىل دوست خواه،  آرمان  بـرخورد  فاجعهٔ  و سهراب،   رستم 

ش  17، زمستان 1354، صص 167 ــ 159.
  نه شرقى نه غربى انسانى، مالحظاتى در باب داستان رستم و سهراب، ماتىو آرنلد، عبدالحسىن 

زّرىن کوب، تهران 1353، صص 473 ــ 466.
 چند نکته دربارهٔ رستم و سهراب، فتح اللّه مجتباىى، بنىاد شاهنامه، سخن، 23 )1353/2(، 

صص 686 ــ 671 و 856 ــ 839.
ـ 2.  داستان رستم و سهراب، مجتبى مىنوى، راهنماى کتاب، 17 )  1353(، صص 19 ـ

1ــ توّجه: منابع و نمونٔه ىادداشت ها و مقالٔه ارائه شده در اىن درس به منظور انجام مراحل ىک تحقىق آمده و 
براى مطالعه است.
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 زندگى و مرگ پهلوانان در شاهنامه، محّمد على اسالمى ندوشن، تهران، انجمن آثار ملّى، 
.1348

 از رنگ گل تا رنج خار، قدمعلی سّرامی، انتشارات علمی و فرهنگی.
با توّجه به پرسش هاى طرح شده و ابعاد گوناگون و گستردٔه داستان رستم و سهراب 
و تنّوع منابع، مى توانىم فقط ىک ىا چند بُعد از ابعاد اىن داستان را موضوع تحقىق خود 

قرار  دهىم.
اکنون چارچوب اصلى و طرح )طرح نوشته( مقاله ىعنى سرفصل ها و عناوىن اصلى 

و فرعى را به شرح زىر معّىن مى کنىم:
 مقّدمه

 گزارش کوتاهى از داستان

      الف( در ادبّىات جهان  
 سابقٔه پدرکشى و پسرکشى در ادبّىات

     ب( در ادبّىات اىران  
 افسانه هاى مشابه رستم و سهراب در ادبّىات جهان

 رستم و سهراب اسطوره ىا واقعّىت؟
 علل روىاروىى رستم و سهراب

 عامالن و پدىدآورندگان اىن فاجعه
 نوشدارو پس از مرگ سهراب

 نتىجه
 فهرست منابع

پس از روشن شدن عنوان هاى اصلى مقاله، کار ىادداشت بردارى )← روش تحقىق( 
را آغاز مى کنىم. با مراجعه به مآخذ و مطالعٔه آنها براى هر ىک از عناوىن اصلى و فرعى 

ىادداشت هاىى تهّىه مى کنىم.
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چند نمونه از ىادداشت هاى تهّىه شده:

موضوع کّلى:پژوهشى در داستان رستم و سهراب        شمارۀ برگه: 19
 تلخىص    مستقىم  عنوان فرعى: سابقٔه اىن داستان در ادبّىات جهان        نوع ىادداشت: ترجمه 

                      کتاب
: ىکى داستان است پرآب چشم، جالل خالقى مطلق، گل رنج هاى کهن، نشر مرکز،          

  
مشّخصات

                      مقاله
چاپ1372، ص 53

موضوع نبرد پدر و پسر به رىخت هاى گونه گون در رواىات حماسى و افسانه هاى اقوام جهان آمده 
است: ىکى رواىت آلمانى )هىلده براند وهاد( دىگر رواىت اىرلندى )کوکولىن و کنالى( سوم رواىت روسى )اىلىا 

مورمىث و ُسکُِلنک( چهارم رواىت اىرانى )رستم و سهراب(.

موضوع کّلى:پژوهشى در داستان رستم و سهراب       شمارۀ برگه: 20
  تلخىص    مستقىم  عنوان فرعى: پدرکشى و پسرکشى                            نوع ىادداشت: ترجمه 

                     کتاب
: در ساىٔه سىمرغ، ىوسفعلى مىرشّکاک، انتشارات برگ 1369، ص 95 به بعد.          

  
مشخّصات

                    مقاله
نوىسنده در ىکى از مقاالت خود »پدرکشى، پسرکشى و برادرکشى در شاهنامه« پدرکشان و پسرکشان 

شاهنامه را به ترتىب زىر نام مى برد:
پدرکشان:

1( ضّحاک که پدرش مرداس را کشت )به علّت تصاحب تاج و تخت(.
2( شىروىه که پدرش خسروپروىز را کشت.

پسرکشان:
1( رستم که پسرش سهراب را کشت.

2( سام که پسرش زال را به قصد مرگ دور افکند )به دلىل آنکه او را بّچٔه اهرىمن مى دانست(.
3( کىکاووس که پسرش سىاوش را به کام مرگ فرستاد )به دلىل سوِءظن و خىره سرى(.

4( گشتاسب که موجب مرگ اسفندىار به دست رستم شد.
5( هماى که داراب را در صندوق گذاشته و به آب سپرد.

6( انوشىروان که پسرش نوشزاد را به سبب گراىش هاى مذهبى کشت.

ح
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شمارۀ برگه: 21 موضوع کّلى: پژوهش در داستان رستم و سهراب 
   تلخىص  نوع ىادداشت: مستقىم    عنوان فرعى: عامالن فاجعه 

                      کتاب

: درآمدى بر اندىشه و هنر فردوسى، سعىد حمىدىان، نشر مرکز، 1372، ص 275
         

  
                       مقالهمشّخصات

و اّما طرح داستان چنىن است که رستم و سهراب بارها به نوعى گواهى دادن دل همراه با تردىد دربارٔه 
همدىگر رسىده اند. براى نمونه: تعلّل چهار روزٔه رستم از رفتن به امر کاووس نزد او و اىنکه براى نخستىن بار 
در زندگى اش حاضرىراقى در اجراى فرمان شاه از خود نشان نداده، اظهار اىن که پسرى از تهمىنه دارد باز 
براى اّولىن بار )196 ب 346 به بعد(. سپس در گزارش مشاهدٔه خود از سهراب که براى نخستىن بار چشمش 
به روى او افتاده: »تو گوىى که سام سوار است و بس« )211 ب 524(؛ و از جانب سهراب، هنگامى که به همراه 
هجىر خىمه هاى سران سپاه اىران را مى نگرد و چند بار سخن را به رستم مى کشاند چون فکر او هر بار دورى 
مى خورد و به روى رستم باز مى آىد، که هجىر هر بار دروغى سِر هم مى کند؛ با اىن اندىشه که مبادا سهراب قصد 
بدى به پشت و پناه سپاه اىران داشته باشد و اىن که اگر خود او نهاىتاً به دست سهراب کشته شود بهتر از قتل 
رستم، گودرز و هفتاد پور گزىن اوست. به هر حال، اىن بهترىن فرصت شناساىى است که از کف مى رود )214 
ب 567 به بعد(. البّته از نظر هنر و تأثىر داستانى و محتواى داستان پىداست که سرموىى مىان تبدىل شدن اىن 
داستان سخت ژرف و تأّمل انگىز به ىک داستان ملودراماتىک خوش عاقبت و بى مزه و الجرم بى تأثىر فاصله 

است! فردوسى مى گوىد: »نبشته به سر بر دگرگونه بود«.
سهراب با همٔه تىزى و جوش و خروش دل رحم به نظر مى آىد. وقتى هم که به اصطالح شستش خبردار 
شده که هجىر کاسه اى زىر نىم کاسه دارد و دروغ مى گوىد به جاى اىن که به تهدىد قبلى اش مبنى بر کشتن او 
در صورت دروغ گفتن عمل کند، تنها به ىک ضربت پشت دست اکتفا مى کند )219 ب 640(. بارها از صفت 
تندى و تىزى کودکانٔه او سخن رفته است؛ از جمله: »ز تندى به جوش آمدش خون به رگ« )220 ب 642( ىا:

   هـمـى شـاه کاووس را بـرشمــرد  از آن پس خــروشىد سهراب گـرد     

)همان/ همانجا، ب 648(          
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کار ىادداشت بردارى را تا جاىى ادامه مى دهىم که مطمئن شوىم، مى توانىم براساس 
براساس عنوان هاى اصلى و فرعى  ىادداشت ها را  آنگاه،  بنوىسىم.  ىادداشت ها مقاله اى 
تنظىم مى کنىم؛ مثالً؛ دربارٔه سابقٔه »پسرکشى« در ادبّىات اىران ده ىادداشت تهّىه کرده اىم. 
پس از مطالعٔه دقىق ىادداشت ها، حاصل و چکىدٔه مطالب را مى نوىسىم. مى توانىم در برخى 
موارد به ضرورت ىا به دلىل اهّمّىت مطلب و منبع مورد استفاده، عىن عبارات ىا خالصه شدٔه 
آنها را ذکر کنىم. هرگاه مىان دو ىا چند ىادداشت اختالفى مشاهده  شود، نظرهاى مختلف 
را هم ذکر مى کنىم. فراموش نکنىم که در طول تحقىق و ىادداشت بردارى و نگارش مقاله، 
درىافت هاى شخصى خودمان را نىز در نوشته انعکاس مى دهىم. به همىن ترتىب، فصل ها 

ىا بخش هاى اصلى و فرعى را مى نوىسىم.
ممکن است در حىن نگارش مقاله بخش هاى دىگرى را بر مطلب بىفزاىىم ىا عناوىن 
را کوتاه تر کنىم. به هر حال، تا قلم به دست نگىرىم، نمى توانىم شکل کلِّى مقاله و نتىجٔه آن 
را پىش بىنى کنىم. پس از نگارش، ىک بار دىگر با دّقت مقاله را براى خود و دوستانمان 
را ضمىمه  فهرست ها  و  ارجاعات  نهاىى،  بازبىنى  و  پاک نوىس  از  آنگاه پس  مى خوانىم. 
مى کنىم. اگر عکس هاى مناسبى نىز در دسترس باشد، مى توانىم در جاى مناسب از آنها 
استفاده کنىم؛ مثالً؛ در اىن تحقىق مى توان از آثار نگارگرى )مىنىاتور( ىا نّقاشى هم بهره 

گرفت؛ به وىژه در صحنه هاىى چون نبرد رستم و سهراب ىا مرگ سهراب و ... .
اکنون مى توانىم نام مناسبى براى مقاله انتخاب کنىم؛ مثالً:

   داستان پرآب چشم    غم نامٔه رستم و سهراب  
  دل نازک از رستم آىد به خشم  رستم در جدال قدرت و عاطفه 

  مرگ پسر، رنج پدر       تند باد  
 و … .     چنىن رفت و ... 

و  عامالن  که  سؤال  اىن  به  پاسخ  در  آن را  از  بخشى  است؛  آماده  ما  مقالٔه  اکنون 
پدىدآورندگان اىن حادثه چه کسانى بودند، با هم مى خوانىم:
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چنىن رفت و ...

داستان رستم و سهراب از روزى آغاز مى شود که رستم در شکارگاه، اسب خوىش را گم مى کند 
و در جست و جوى آن به شهر سمنگان، در خاک توران مى رسد و مهمان پادشاه شهر مى شود و تهمىنه، 
دختر او را به زنى مى گىرد. رستم پس از ىافتن رخش، هنگام ترک شهر، نشانى به رسم ىادگار به تهمىنه 
مى سپارد که هنگام تولّد فرزندشان اگر پسر بود آن را بر بازوى وى و اگر دختر بود به گىسوىش ببندد.
حاصل اىن پىوند، سهراب است که به سرعت مى بالد و بزرگ مى شود و از نام و نسب خوىش 
مى پرسد و به جست و جوى پدر برمى آىد و بر آن مى شود تا به ىارى سپاهى از ترکان پدر را به جاى کاووس 
بر تخت اىران بنشاند. افراسىاب نىز سپاهى گران به ىارى جوان مى فرستد. سهراب به اىران مى تازد. 
کاووس ، مثل همىشه براى دفع دشمن، رستم را به کمک مى خواند. پدر و پسر در جنگى ناخواسته 
برابر هم قرار مى گىرند. در نخستىن نبرد، شکست از آن رستم است اّما وى با نىرنگ خود را مى رهاند. 
در دومىن نبرد، رستم فرزند جوان خوىش را به خاک و خون مى کشد. جوان در واپسىن دم، خود را 
به او مى شناساند. رستم که به راز نهان پى مى برد، برمى آشوبد و قصد کشتن خوىش مى کند اّما پهلوانان 
اىران مانع مى شوند؛ آن گاه کسى را براى گرفتن نوشدارو به دربار کاووس مى فرستد ولى کاووس از دادن 
نوشدارو امتناع مى کند. بدىن ترتىب، فرزند نورسىده به گمان دشمن مهاجم به دست پدر کشته مى شود.
»داستاِن پر از آِب چشم« رستم و سهراب که هر »دِل نازکى« را از رستم به خشم مى آورد، ىکى 
از زىباترىن و ماندگارترىن داستان هاى باستان است. سهراب در شاهنامه خوش مى درخشد ولى گوىى 
تولّد و مرگ اندوه برانگىزش تنها ىک هدف دارد و آن اىنکه ما را در آىنٔه خودمان، رستم، به خودمان 
بنماىاند و لحظه اى از اىن که رضاىت داده اىم، کّفٔه خودخواهى مان به سود رستم سنگىن شود، از خوىش 
شرمنده باشىم اّما آىا در آستانٔه هر دل و احساسى چنىن شرمى مى نشىند؟ آىا واقعاً همان گونه که فردوسى 

مى سراىد »دِل نازک از رستم آىد به خشم1«؟ و ... .
براى پاسخ گفتن به اىن پرسش ها به نگاهى ژرف تر نىازمندىم.

آنچه بر سراسر اىن داستان حاکم است و فضاى آن را ترسىم مى کند، چاشنى تند تقدىر و سرنوشت 

1ــ شاهنامٔه فردوسى، براساس چاپ مسکو، به کوشش دکتر سعىد حمىدىان، نشر قطره، ج 2، داستان سهراب، 
ب 1058
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است. رودرروىى پدر و فرزند در داستان هاىى از اىن دست، نکتٔه تازه اى نىست. ادبّىات ملل گوناگون 
صحنه هاى بسىارى از اىن نوع را گواهى مى دهد.1 اّما مسئلٔه اساسى دغدغٔه بى امانى است که بر جان 
خواننده مى نشىند تا در تمام مّدت از خوىش بپرسد: چرا با وجود اىنکه سهراب در کمال خلوص و پاکى 

به هر نوع رستم را رهنماست، بازهم »نجنبىد ىک ذّره مهرش ز جاى2«؟
در داستان رستم و سهراب چهرٔه رستم سخت مخدوش مى شود؛ دىگر او آن قهرمان محبوب 
نىست بلکه به حىله گرى و نىرنگ سازى مّتهم مى گردد و در برابر، سهراب نهالى نورسته نموده مى شود که 
حّس احترام ما را برمى انگىزد. در قضّىٔه گردآفرىد و هجىر در دژ سپىد او را شکست خوردٔه بى گناهى 
مى بىنىم که شاىستٔه بىش از آن است که با وى رفتار مى شود. در جنگ با رستم، پهلوانى انکارناپذىر 
است؛ او براى شناخت پدر خوىش ــ که موضوع اصلى اىن ماجرا را تشکىل مى دهد ــ سخت تالش 
مى کند و از اىن بابت هم بر او اىرادى نىست. مردانگى او در برخورد با رستم ستوده مى شود و از اىنکه 
باِر نخست جاِن رستم را بخشىده است، امتىازى بزرگ به او تعلّق مى گىرد. در نهاىت نىز وقتى به قتل 
مى رسد، زىباترىن سوگ داشت ها را نثار او مى کنىم و قاتل او را ــ اگر چه رستم است که بدو عشق 

مى ورزىم ــ شاىستٔه هر نوع مرگ دردناکى مى بىنىم.
اّما اىن بار، در موضعى دىگر مى نشىنىم و زاوىٔه دىدمان را تغىىر مى دهىم.

رستم از خوب و بد و خرد و کالن قهرمانان خودى و بىگانه آگاه است؛ ىا با آنها دست و پنجه نرم 
کرده ىا به نوعى دىگر، با اندازٔه هنرها و توانمندى هاى آنان آشناست اّما اىن ىک که تازه  پاى به مىدان 
گذارده نوجوانى است بى نام و نشان که هىچ راهى براى شناخت هوىّت وى وجود ندارد. تاکنون جز 
ىک بار در مرز دژ سپىد قدرت و توانش به محّک مردان مرد آزموده نشده است تا از تواناىى ها و تجارب 
وى آگاهى حاصل شود. پهلوانان دربار کاووس نىز ــ بى آنکه او را بىازماىند ــ  دست نىاز به سوى 
رستم ىازىده اند و البّته که اىن بار نىز رستم، همچنان که تا به حال نموده است، حافظ استقالل اىران و 
دافع تجاوز متجاوز به خاک و مرز و بوم و هستى اىران خواهد بود اّما آىا بخردانه مى نماىد که پىش از 

توان سنجِى واقعى به نبردى ناشناخته تن دردهد؟
هم از اىن روست اگر رستم اندکى مى ترسد و براى بررسى چند و چون پهلوان نوخاسته در هىئتى 

1ــ براى نمونه ر.ک. خالقى مطلق، جالل، گل رنج هاى کهن، به کوشش على دهباشى، ص 53 به بعد
2ــ شاهنامه، همان، داستان سهراب، ب 907 
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ناشناس به اردوگاه دشمن مى رود و ... اّما که مى تواند بگوىد که رستم در آن ىک نظر چه مى بىند که تا 
پاىان ماجرا ساىٔه ترس و تردىد بر سر دارد؟

ترس رستم نه شخصى، نه خصوصى و فردى و نه از بىم جان است؛ او بىم مرگ ندارد اّما بىم 
شکست دارد. مرگ هدف دار براى رستم شکست نىست، افتخار است اّما شکست براى او نابودى 

است و نابودى وطن را به همراه دارد. وطنى که بدان عشق مى ورزد.
واقع امر اىن است که سهراب چهره اى خارجى و متجاوز دارد؛ اگر ىک روى سّکٔه سهراب 
ىعنى چهرٔه معصوم و حق به جانبش، چهره اى که به دلىل قرابت با رستم بر لوح جان ما نشسته، در پرده 
است، روى دىگر سّکه، روىٔه متجاوز و مهاجم، روىٔه وابستگى به افراسىاب سخت روشن و هوىداست. 
رستم نىز مثل هر اىرانِى دل سوز مىهن، ابتدا و پىش از هر چىز تنها آن روىه را مى بىند و اىن خطر را تا 
مغز استخوان خوىش حس مى کند که چنىن مهاجمى با اىران چه خواهد کرد، اگر ترس از رستم نباشد.
پس باىد چهرهٔ واقعى رستم پوشىده بماند؛ او باىد موجودى خارق العاده، استثناىى، بى نظىر و تواناى 
هرکارى و کوبندٔه هر متجاوز و مهاجمى قلمداد شود تا اگر حّتى اىن که »رستم است« آماج شمشىر دشمن 
گردد، ترس از نام پر هىمنه اش لرزه بر پشت دشمن بىفکند و او را از اندىشٔه ادامٔه تجاوز باز دارد. پس، 

افشاى هوىّت رستم نزد چنىن بىگانه اى بازکردن مشت ىک ملّت مورد تجاوز است.
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از نظر رستم، سهراب بىگانه و متجاوز است و باىد از مىان برود. جاى هىچ مذاکره اى هم نىست.
اىن جاست که حّتى نىرنگ نىز در جنگ قابل توجىه مى شود. مگر نه اىنکه همٔه جنگ ها با نوعى 
نىرنگ همراه اند و هر آن گاه که آن نىرنگ از جانب ما و هم فکران ما باشد، آن را نىکو مى دانىم و موّجه؟
آىا پنهان کارى و شبىخوِن ناگهانى بر دشمن حّد اعالى رنگ و نىرنگ نىست؟ آىا جاسوسى کردن 
و ىافتن آسىب پذىرترىن موضع دشمن به قصد حمله، نوعى نىرنگ نىست؟ و از همه مهم تر بحث بر سر 
اىن نکته است که چرا اصوالً ما عمل رستم را که به قصد فرار از تىغ سهراب انجام گرفت، نىرنگ نام 
مى دهىم؟ آىا از آن رو نىست که پىشاپىش سهراب را محّق مى دانىم و خواسته و نخواسته خود را در 

کنار حق و رودرروى باطل مى بىنىم؟
در ماجراى سهراب، مرز حّق و باطل از دىدگاه ما مشّخص نشده است.

نادىده گرفتـه شود. سهراب  نبـاىد  افراسىاب است که  بـه  مطلب مهّم دىگـر وابستگى سهراب 
به قصد  از سپاهىان دشمن  با سىلى خروشان  ــ هم اکنون  نباشد  ىا  باشد  ىا نخواهد، معتقد  ــ بخواهد 
زىروروکردن اىران به اىن بوم و بر هجوم آورده است اّما اىن بى هماورد مجهّز به سالح دشمن، در نهاىت، 
قربانى دسىسه هاى شوِم پوِرپشنگ است. دىر ىا زود، شبى پس از پىروزى او را به کام مرگ خواهند 
فرستاد. در حقىقت، سهراب به قصد قربانى شدن به قربانگاه فرستاده مى شود؛ چه بر دست رستم، چه بر 
دست هومان و بارمان1. پىروزى براى سهراب سرابى بىش نىست. او کشتنى است؛ اگر خنجر روىاروى، 
رستم، او را نکشد، شمشىر پنهان جاسوسان افراسىاب خواهد کشت. قاتل سهراب را ــ بنابراىن ــ در 

آن سوى مرز، در توران باىد سراغ گرفت نه در اىران.
موضوع مهم تر اىن است که چرا مى پندارىم رستم نمى تواند حقىقت واقعه را تشخىص  دهد و از 

اىن غافل مى مانىم که به محض آگاهى از جرىان، بالفاصله به گىو مى گوىد:
پــسـر دارم و بــاشـد او کودکى مـن از     دخت شاه سـمنگان ىکى 
 شود بى گمان زود پرخاش جوى2 همى مــى خورد بـا لب شىر بوى 

اّما از سوى دىگر، نمى خواهد آن حقىقت تلخى را که در انتظارش بوده و اىنک دارد چهره 
مى نماىد، باور کند. پس، خود را قانع مى کند که او هنوز کودک است.

1ــ دو تن پهلوانى که از طرف افراسىاب مأمور بودند، نگذارند پدر و پسر همدىگر را بشناسند.
2ــ شاهنامه، همان، بىت هاى 353 ــ 349
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                   بـــِر   مــادِر او   بــــه دسـت کسى فـرسـتادمش زّر و گــوهــر بـسى 
                بسى     بـرنىــاىـد که   گـردد بــلند1 چنىن پــاسخ آمـد که آن ارجمند 

رستم از وجود سهراب خبر دارد و رشد و بالش او را براىش حکاىت کرده اند؛ همىن ىکى دو 
ماه پىش او را هدىه و سوغات فرستاده است. از نىروى بازو و قابلّىت جنگى او لحظه به لحظه آگاهى 
مى ىابد. از وى نبرىده است تا اّدعا شود که از وجود چنوىى غافل است و اىنک امروز درست از همان 
تا  آمده است  افکند.  پى  نو  نظامى  تا  آمده  است  پهلوانى جوان  وىژه،  با همان مشّخصه هاى  سرزمىن، 

»فلک را سقف بشکافد«.
پل هاى پشت سر را، همه، خراب کرده و جاىى براى صلح و آشتى نگذاشته است. از کرده ها 
احساس ىا اظهار پشىمانى نمى کند و بدتر از همه از سرزمىن دشمن و به اغواى او آمده  است. با چنىن 
متجاوزى چه باىد کرد و رستم چه مى کند؟ اگر چه ساِم سوار باشد. چهرٔه پهلوان نوخاسته، چهرٔه سام 

را بر لوِح خاطِر رستم نقش مى زند. او ىک بار در سىستان اىن مطلب را بر زبان مى آورد:
                 سوارى  پـدىـد آمـد  انـدر جهـان2 که  مـاننـدٔه ساِم  گـرد از  ِمهـان 

و براى کاووس حکاىت مى کند:
توگوىى که سام سوار است و بس3   بــه توران  و اىــران نمـانَد به کس 

اىن همه سخن گفتن از »ساِم سوار« تصادفى نىست.ولى متجاوز، متجاوز است، حّتى اگر سام 
سوار باشد و رستم نىز در برابر متجاوز همان مى کند که از او انتظار دارىم. او به گوهر خوىش، به وظىفٔه 

خوىش، به تعّهد خوىش و به اىمان خوىش عمل مى کند.
براى حفظ آرمان هاى بزرگ باىد از دل بستگى هاى کوچک گذشت. آرمان هر چه بلندتر و عزىزتر 
است، قربانى هاى آن نىز باىد عزىزتر باشند و البّته که تقدىر نىز چنىن مى خواهد. تقدىر، انعکاس خواست 
آدمى است. تقدىر در اىن ماجرا زمىنه ساز قتل سهراب است و او را چشم و گوش بسته به قتلگاه مى کشاند.

»نارسىده ترنجى را بر خاک مى افکند« تا »دِل نازک از رستم آىد به خشم«.

1ــ شاهنامه، همان، بىت هاى 2 ــ 351 
2ــ شاهنامه، همان، بىت  347
3ــ شاهنامه، همان، بىت  524
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خودآزماىى
آنها را  به پنج منبع مراجعه کنىد و مشّخصات کتاب شناسى  1( دربارٔه ىکى از موضوعات زىر 

بنوىسىد.
 مشروطّىت
  تارىخ علم

  انقالب اسالمى اىران
  امىرکبىر

  داستان نوىسى
2( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر ىادداشت بردارى کنىد. )حداقل ده برگه(

 شعر نىماىى 
 حفظ محىط زىست

 توحىد 


