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 بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه
 در اساطیر جهان

 ∗یمالکمحمود 
 رانیام نور، فارس، ای دانشگاه پیات فارسیار زبان و ادبیاستاد

 )10/11/88 :، تاریخ تصویب26/3/88 :تاریخ دریافت(

 دهیکچ
ه مضـمون آنهـا نبـرد بـین         کـ خـوریم    هـایی بـر مـی      هبه نمون ،   جهان در بررسی اساطیر و آثار ادبی     

، ه اسـطوره  از جمل ،  هاي مختلف  ها به شکل   این داستان . ویژه پدر و پسر است      ه و ب  کخویشاوندان نزدی 
ولی از نظر ساختار و طرح کلـی بـه یکـدیگر     ،  وندش  می افسانه و روایات مذهبی دیده    ،  حماسهتراژدي،  

امـا ریشـۀ ایـن نـوع حـوادث در       .هاي خاص خـود را دارنـد   نزدیکند و در برابر ژانرهاي دیگر ویژگی 
آیـا نـوع     ؟نـد د قوم و ملـت مربـوط و محدو        کآیا تنها به ی    دهد؟ در چه نوع جوامعی رخ می      چیست؟

چـه   هایی نقـش دارد؟  ها و اعتقادات متداول آنها در به وجود آمدن چنین داستان         جوامع و رسم و سنت    
این   ؟ وجود داردبا داستان رستم و سهرابهایی با این مضمون  هایی در طرح داستان   شباهتها و    تفاوت

اتی همچـون دوري    کو توجه به ن   ا  ه با تحلیل و بررسی چند نمونه از این نوع داستان          وشدک میپژوهش  
 .ها پاسخ دهد ان به این پرسشکدر حد اماز پدر و مادرساالري و خودداري از بیان نام، 

 .رستم و سهراب، بیان نام، مادرساالري، شیکپسر، شیکپدر :هاي کلیدي واژه

                                                           
 E-mail: Kamali.mahmoud@gmail.com، 07523223150 :، دورنگار07523223091: تلفن ∗
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 مقدمه
هـاي   ن اسـت داسـتان    کـ مم،  شـود  شی سخن گفته می   کپسر  شی و کدربارة پدر  هک هنگامی

امـا موضـوع    ،  هاي مختلف ایرانی به ذهن برسد      سلسلهدر  شی شاهان   کشی و پدر  کریخی پسر تا
 .تجلی این مضمون در ادبیات و اساطیر است، مورد بحث در این پژوهش

ز بـه دنبـال داشـته       هاي گوناگون ارائه شده و تفسیرهاي فراوانی نیـ         لکمضمون به ش  این  «
طـور مثـال خـانم وسـتون آن را     ه  ب. دانند ساطیر می ها را در ا     این نوع داستان   ۀشبرخی ری . است

هـاي خـرمن و    ه در بیشـتر جشـن  کدانند  نمادي از مبارزة بین خدایان جدید و قدیم گیاهان می      
 این  ۀریش،  برخی همچون فروید نیز   . )111 پاتر(» شود بهارانه و عبارات آیینی و عبادي دیده می       

 .دانند ن پسر و پدر در به دست آوردن دل مادر میینه و دشمنی ناخودآگاه بیکها را  نوع داستان
هاي پدرکشی و پسرکشی و یـا بـه طـور کلـی فرزندکشـی در ادبیـات کشـورهاي          داستان

. تر از ایـن اسـت    نقل و بررسی همۀ آنها مستلزم مجالی وسیعهک ،هاي بسیار دارد   مختلف نمونه 
رده کـ  و اسـاطیر جهـان بررسـی    آنتونی پاتر در حدود هشتاد داستان این مضمون را در ادبیـات    

دلیـل نـام    داستان رستم و سهراب شاهنامه را برتر دانسته و به همـین        آنهااما از بین همۀ     ،  است
 نویسـندة ایـن کتـاب بـراي روشـن       ١. است را براي کتاب خود انتخاب کرده      »رستم و سهراب   «

ی مختلـف در  هـا و شـاهکارهاي حماسـ    افسانه، ها داستان،  پژوهش خویش کردن موضوع مورد  
 ردهکـ بنـدي   هاي گوناگون دنیا مورد بررسی قرار داده و با دقّت طبقه       ها و قبیله   فرهنگ،  کشورها
توانـد بـه     از آنجا که همیشه مواردي در پیرامون موضوع اصلی قرار دارد کـه بسـیار مـی                . است

اج و  انـواع ازدو  ،  برون همسري ،  پاتر به مواردي همچون مادرساالري    ،  موضوع اصلی کمک کند   
پردازد تا به علت به وجود آمـدن و   چند همسري و مواردي از این دست می       ،  رسوم مختلف آن  
این تنها کتابی است که در این مـورد نوشـته   . یی با این مضمون برسدها داستانسرچشمۀ اصلی   

 تحریر در آمده است؛ از جمله فریدون وهمن که در       ۀاما در این باره مقاالتی به رشت      . شده است 
. )10-24 وهمـن ( اي پنج داستان مشابه با رستم و سهراب را به طور خالصه آورده اسـت               الهمق

 و به تحلیـل داسـتان رسـتم و سـهراب     ۀ قابل توجهی نوشتهعلی سلطانی گرد فرامرزي نیز مقال 
مهدي دهقـان  . )20-29 سلطانی گرد فرامرزي( مشابه آن را نام برده است ۀپرداخته و چند نمون 

 .)10 دهقان( تی بیست نمونه مشابه داستان را صرفاً نام برده استنیز در مقال

                                                           
 . ه استدر ایران ترجمه شد» نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان« تاب با عنوان کاین  -1
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 بحث و بررسی
 ترسـیم   ها  داستانلی از این نوع     کتر این موضوع بهتر است ابتدا طرحی         براي بررسی دقیق  

 :شود

 طرح کلی داستان  -1
نـد و از    ک  مـی  كخانوادة خود را تـر    ،  ماجراجویی یا تجارت  ،  مرد خانواده به خاطر جنگ    «

جـدا  ، ی باشـد کودکـ ن است هنوز به دنیا نیامـده باشـد یـا در سـن       که مم کسر و پسر خود     هم
در . گـردد  ه پدر باز می   ک شود و یا این    شود و جویاي او می     بزرگ می ،  پسر در نبود پدر   . شود می

دیگر بـا هـم مبـارزه    کـ نند و بـه علـت عـدم شـناخت ی     ک هر صورت این دو با هم برخورد می       
 .»نندک می

نجـر بـه عـدم شـناخت فرزنـد و پـدر        که هـر دو م هم در این طرح وجود دارد  م ۀتکدو ن 
 :دنک گشایی داستان کمک می گره به آنها و بررسی شود می

  دوري از پدر و مادرساالري-1-1
  خـواه نـاخواه باعـث      طـور ه  برشد فرزند تحت مراقبت مادر      عدم حضور پدر در خانه و       

 آنهـا  ه نظـام مادرسـاالرانه در     کـ در جـوامعی    . ندک  در نظام مادرساالري رشد    فرزنده  کشود   می
در بسـیاري از ایـن      . تر اسـت    مناسب ییها  داستانزمینه براي به وجود آمدن چنین       ،  م است کحا

حتی فرزندان نام خانوادگی خـود   ،  شود جوامع به نقش پدر در زندگی اهمیت چندانی داده نمی         
، مـرد پـس از ازدواج   ،اي شـمالی  کـ ستان آمری پو طور مثال در میان سرخ    ه  ب. گیرند را از مادر می   

 غریبه اسـت و بعضـی       کپدر همیشه ی  . شناسند ند و فرزندان فقط مادر را می      ک  می كخانه را تر  
موارد مشابهی در مصر و هند نیـز وجـود   . نندک احترامی و توهین با او رفتار می        با بی  آنهااوقات  

شود پدر و پسر یکدیگر را        که باعث می   یکی از مهمترین عواملی   . )130-131 پاتر( داشته است 
 یافتـه و هرگـز رسـتم را        سهراب در سرزمین توران رشد    . دوري پدر از خانواده است    ،  نشناسند

، دهد که ممکن است حریفش همان رسـتم باشـد        که دلش گواهی می     با وجود این   ندیده است، 
 .پردازد اما مطمئن نیست و با او به مبارزه می

 ان نام خودداري از بی-2-1
 هکـ هاي قابل توجه و برجستۀ این مضمون است  ی از ویژگیک ی نیزخودداري از گفتن نام     
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ی از عوامل مهم براي به وجود آمـدن چنـین     کشود و عدم شناخت نیز ی      باعث عدم شناخت می   
 .اي است فاجعه

 ها مرسوم بوده است که دو حریف اسـم         در مبارزه « :گوید بیان نام می  بارة   در مجتبی مینوي 
 پنهان کردن اسـم از یکـدیگر جـزء          ، پدر و پسر   ةاما در این مبارز   ،  خویش را به دیگري بگویند    

وانگهی یک اعتقاد خرافـی بـه       آید؛ چه در غیر آن صورت تراژدي پیش نمی       . شرایط قصه است  
که اسم جزئی از وجود آدمی است و اگر دشمن اسم کسـی را بدانـد مثـل ایـن اسـت کـه              این

محرك پهلوانان بوده است بر پنهان کردن نام خویش     ،  را متصرف شده باشد   قسمتی از وجود او     
 )یج( »تر از خود از دشمن قوي
، تـراژدي رسـتم و سـهراب      « :گویـد  داستان رسـتم و سـهراب مـی       بارة   ندوشن در  اسالمی

شناسـند   ا نمـی به علت آنکه یکدیگر ر، دو پهلوان که پدر و پسر هستند. خبري است تراژدي بی 
همۀ عوامل را به کار     ،  خبر نگه داشتن آن دو از هم       تقدیر براي بی   .کشند  شمشیر می  به روي هم  

 .)307 اسالمی ندوشن( »اندازد می
چنـین پاسـخی دریافـت      ،  پرسـد  کشانی نـام رسـتم را مـی        وسمدر شاهنامه هنگامی که کا    

 :کند می
 زمانه مرا پتک ترگ تو کرد مرا مادرم نام مرگ تو کرد

 )384 شاهنامه( 
وچوالئین نام خـود را بـه راحتـی بـه همـاورد       کته بعضی قهرمانان همانند هادوبراند، و       الب

 .گویند خویش می

  خاستگاه مضمون-2
 هـا  داسـتان ه آیا مضـمون ایـن   کاین است ، ن است در اینجا به ذهن برسد   که مم کاي   تهکن

 یـا  ،ه اسـت شورها به جاهاي دیگر دنیا رفتکشور خاص است و از این ک یا چند کمنحصر به ی 
آنتونی . شورهاي مختلف وجود داشته است    ک به صورت بومی در      ها  داستانه مضمون این    ک این

 :گوید پاتر در این زمینه می
. در بعضی از سنن و رسـوم اولیـه اسـت          ،  خاستگاه مضمون حماسی نبرد بین پدر و پسر       «

، بـا ایـن وجـود     .  رد ایـن مضـمون را یافـت        شـود  ه در هر جایی مـی     کمن بر این عقیده نیستم      
خـودش بـه وجـود    ،  داستانهه هیچ سفري وجود نداشته است و هر گون        کنم  کخواهم ادعا    نمی

هـایی بـا ایـن       نقاط دنیا براي به وجود آمدن قصه      به گمان من شرایط در بسیاري از        . آمده است 
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 سرچشمۀ مستقل داشـته     ها  داستانه شماري از    کپس احتمال دارد     مطلوب بوده است؛  ،  مضمون
نـده شـوند و بـر روي        کطور نامحدودي پرا  ه  ن است ب  کمم،  شوند می ه پدیدار کهنگامی  . شندبا
 .)9 پاتر( »دیگر اثر بگذارندکی

این امکان وجـود  ، هاي بسیار مشابه ها و صحنه  ي گوناگون و وجود نام    ها  داستانبا بررسی   
بـه طـور   . باشـند این مضمون را از فرهنگ دیگري گرفته  از  یبخشها   دارد که بعضی از فرهنگ    

هاي مربوط به ایلیا مورومیتز از فرهنگ عامۀ ایرانـی   حماسه«: هکمثال اف میلر بر این باور است        
هـاي   گرفته شده است و قهرمان روسی، صورت تغییر یافتـۀ رسـتم، شخصـیت اصـلی روایـت                 

از برخی دیگر   .  بررسی شده است   ها  داستان بخش در   ها   شباهت ن ای )xxxix یلیب(» ایرانی است 
زیـرا  . ست و علت تشابه نیـز منطقـی و معقـول اسـت            ها  ها مخصوص همۀ سرزمین    این داستان 

گرفـت و    جوامع ابتدایی بشر در جاهاي مختلف در برابر طبیعـت و حـوادث مشـابه قـرار مـی                  
بـه  . هاي مشابهی در برابر این عوامل داشـته باشـند     نشکه بنا به طبیعت انسانی وا     کطبیعی است   

ه ازدواجی در خارج از سرزمین قهرمان       کد مهاجرت در هر قومی احتمال این        طور مثال با وجو   
. ه بعدها در جستجوي پدر بر آید، بسیار است        کصورت بگیرد و ثمرة آن ازدواج فرزندي باشد         

از آنجا که این پژوهش سـعی دارد        . آور باشد   یا شادي  کتواند تراژی  حال نتیجه این جستجو می    
نگـاهی انتقـادي بـه ایـن داسـتان          ،   تطبیقی انجـام دهـد     اريک سهراب    داستان رستم و   بارةتا در 
 .تواند راهگشا باشد می

؛ امـا از آنجـایی کـه بـا     گیرنـد   مورد بررسی قرار میها داستاندر اینجا تعدادي از این نوع  
در ابتـدا طـرح کلـی ایـن داسـتان آورده      ، گیرنـد  داستان رستم و سهراب مورد تطبیق قـرار مـی   

 :شود می

 تم و سهراب رس-3
 گـذارد؛   از خاك توران به نام سمنگان پـا مـی          بخشیرستم به دنبال اسب گمشدة خود به        

بعـد از  . خواهد که با او ازدواج کند  و از رستم می    شود دختر شاه سمنگان دلباختۀ او می     ،  تهمینه
 فرزنـد   ،، به هنگام بازگشـت بـه ایـران        دهد تا در آینده    اي را به تهمینه می     این ماجرا رستم مهره   

. آیـد  مـی    شـود و در جسـتجوي پـدر بـر          پس از چندي پسـري متولـد مـی        . خویش را بشناسد  
ري را بـه همـراه      گلشـ ،  شود و براي رسـیدن بـه اهـداف خـود           دشمن ایران آگاه می   ،  افراسیاب

، امـا دو سـردار تـورانی        پرسـد  سهراب پیوسته نشان رستم را مـی      . سازد سهراب روانۀ ایران می   
اسـیر ایرانـی نیـز از تـرس         ،  ند که مانع آشنایی رستم و سهراب شـوند و هجیـر           مورهمراه او مأ  
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مور آشـنایی دو    أزندرزم نیز که از طرف تهمینه مـ       . دهد او را نشان نمی   ،  آسیب رسیدن به رستم   
شوند   پدر و پسر هماورد هم می.شود به راحتی و ناآگاهانه به دست رستم کشته می        ،  پهلوان بود 

آورد و سـرانجام رسـتم زخمـی کـاري و            نام خویش را بر زبان نمی     ،  ابو با وجود اصرار سهر    
درنـگ از کیکـاووس درخواسـت نوشـدارو          رسـتم بـی   . کنـد  مرگبار بر پهلوي سهراب وارد می     

 .بازد کند و سهراب جان می اما او درنگ می، کند می
 عوامـل زیـر   ه  کـ تـوان گفـت      مـی ،  نـیم کلی به داستان رستم و سهراب نگاه        کطور  ه  اگر ب 

 :اي است موجب پدید آمدن چنین فاجعه
شـمارد و     ناالیق آن را مقدس مـی      تم مرز و بوم ایران و حتی پادشاه       رس : طرفین ةعقید -1

 ایـران یـورش     كبـه خـا   ،  دهـد  اما سهراب به این مسائل اهمیتی نمی      . داند خود را حافظ آن می    
داسـتان  ،  هاي خود  ه ارزش اعتقاد راسخ طرفین ب   .  و خواهان براندازي پادشاهی آن است      ،برد می

 .شاندک بست تراژدي می را به سوي بن
  دست تقدیر در از بین بردن زندرزم-2
  نقشۀ افراسیاب براي از بین بردن رستم و سهراب و رسیدن به اهداف خود-3
  خودداري هجیر از معرفی رستم-4
 .رستم را نشناسد،  سهرابهک این تالش دو سردار تورانی براي -5
 وسیلۀ رستمه ن کردن نام ب پنها-6
  درنگ کیکاووس در دادن نوشدارو-7
 

 :گوید این داستان چنین میآنتونی پاتر دربارة 
هاي مضمون نبرد پدر و پسر را  طور کامل و واضح تمام ویژگی  ه  به نظر من داستانی که ب     «

اسـت و  که همانند شعر قرن هیجدهم پرتکلـف  ، داستان مشهور هیلدبراند نیست،  دهد نشان می 
 پـاتر ( »بلکه بخش رستم و سهراب شاهنامۀ ایرانـی اسـت          با این حال یک قطعه و بریده است؛       

20(. 

 ي مشابهها داستان -4
 در  آنهـا  و ذکر و بررسـی همـۀ         ندي مشابه با داستان رستم و سهراب بسیار زیاد        ها  داستان

 .ندا آنها در ساختار نیز شبیهچون بسیاري از ، اینجا لزومی ندارد
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  داستان یفتاح-1-4
. است کـه در تـورات مطـرح شـده اسـت         » یفتاح« داستان   ،ترین داستان از این نوع     قدیمی

کنـد کـه اگـر در      داستان بدین ترتیب است که قهرمانی به نام یفتاح در جنگ با دشمن نذر مـی               
 شود او پیروز می  . قربانی خداوند کند  ،  اولین شخصی را که به استقبال او برود       ،  جنگ پیروز شد  

آید تا شادي خود را به او نشان بدهد و به او تبریک              و اتفاقاً نخستین کسی که به استقبال او می        
مجبـور  ،  یفتـاح طبـق نـذري کـه کـرده         . شـتابد  که با دف به دیدار پدر می       اوست   دختر،  بگوید
 .)309 تورات( پذیرد که دختر نیز می شود دختر را قربانی کند و جالب این می

شناسـد و از کشـتن او اکـراه          کات جالبی وجود دارد؛ پدر کامالً فرزند را مـی         در این داستان ن   
شناسـد و بـه      فرزند نیز پدر را می    .  اما طبق نذري که کرده، مجبور است این کار را انجام دهد            ،دارد

در این داستان هیچگونه درگیري و نبردي بین پـدر و فرزنـد دیـده               . شود احترام نذر پدر تسلیم می    
هاي دیگر، به داسـتان حضـرت ابـراهیم و پسـرش بسـیار شـباهت              در مقایسه با داستان    شود و  نمی
چون فرزند باید در راه خدا قربانی شود، با این تفاوت که در آنجا به فرمـان خداونـد، فرزنـد      . دارد

نمونۀ مشـابه جـالبی بـا ایـن داسـتان در ایلیـاد           . شود و تنها یک امتحان الهی بوده است        قربانی نمی 
النـوع خـود     ژنـی را قربـانی رب      گیرد که دختر خـود، ایفـی       آگاممنون تصمیم می  . ر وجود دارد  هوم

 ).627هومر (شود  دهد و دختر، کاهنۀ او می النوع، ماده غزالی را فدیۀ او قرار می کند، اما رب

  داستان حضرت ابراهیم-2-4
یـک  . اره داردداستان حضرت ابراهیم در قرآن کریم نیز به همین موضـوع و مضـمون اشـ     

گیـرد و البتـه خداونـد     پسرکشی که به دستور خداوند و براي آزمایش ایمان ابراهیم صورت می 
کند و بـه جـاي او قـوچی را           مهربان با کُند کردن چاقو از کشته شدن اسـماعیل جلوگیـري می          

 .دهد می به این کار رضایت، فرزند، در این داستان نیز همانند داستان یفتاح. فرستد می

  و تلگونوساولیس  داستان-3-4
اثـر هـومر شـاعر بـزرگ     ،  این داستان که مربوط به قرن چهارم یا پنجم قبل از میالد است            

کـه   پـدر خـود را بـدون ایـن        ،  در اینجا این پسـر است که با قدرتی فرا انســانی          . یونانی است 
 :ترواست بعد از جنگ اولیساین داستان در حقیقت داستان زندگی . کشد می، بشناسد

بـا همراهـان    ـر راه بازگشـت به شهر خود ایتـاك،          در س   اولیس ،بعد از سقوط شهـر تروا    
 زنــدگی  )Circe ( کـه در آن زن جــادوگري به نـام سیرسـه        )Aedea (خــود از جـزیرة آئدیا   
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خواهـد او   کند و می او در برابر سحر و جادو و فریبندگی سیرسه مقاومت می         . گذرد می،  کرد می
کنـد کـه بـا او      را راضی مـی اولیسافتد و با سخنان خود    بکشد که زن جادوگر به پاي او می        را

سـال تمام را در آنجا      یک ولیسا. همبستر شود و در آنجا بماند و عاشـقانه با هم زنـدگی کنند           
 .گردد  باز می به ایتاكماند و سپس  می

 داشـته  )Telegonus (لگونـوس  به نـام ت ولیسگذرد و پسري که سیرسه از ا     چند سالی می  
 در جستجوي خود به شهر پدرش، ایتاك   او  . آید شود و در جستجوي پدر بر می       است بزرگ می  

که  رود و پدر و پسر بی آن        براي مقابله با او می     ولیسا. کند رسد و شروع به قتل و غارت می        می
 به وسیلۀ اشعۀ مرگباري     لیساوسرانجام  . پردازند به مبارزه و نبرد با هم می      ،  یکدیگر را بشناسند  

 .)61-62 پاتر( میرد شود و می به شدت زخمی می، که سیرسه به فرزند خویش داده بود
ي دیگر دارد این اسـت کـه در اینجـا ایـن      ها  داستانتفاوت قابل توجهی که این داستان با        

ن اسـت    ظریفی که در این داستان وجود دارد ای        ۀنکت. شود پدر است که به دست پسر کشته می       
تواند اینگونه تفسیر شود کـه        و می   دشمنی است  ۀ و سیرسه ارتباطی بر پای     اولیسکه ارتباط بین    

 .دهد آن سالح را در اختیار پسر قرار می،  قتل پدربراياو آگاهانه و 

 )Conlaoch(  و کنالئوچ)Cúchulainn( داستان کوچوالئین-4-4
 تـر    شـبیه  به داستان رسـتم و سـهراب      ،  ابهي مش ها  داستانراي این داستان در میان بقیۀ       جما
این افسانۀ قدیمی ایرلندي در قرن هشتم میالدي نگارش یافته است و بخشی از حماسـۀ           . است

 .باشد  می)The Wooing Of Emer  (»عشقبازي ایمر«ایرلندي 
رود و در  جنگجـــوترین زن دنیا مـی ، کوچوالئین با راهنمایی زنی جادوگر به دیدار ایفـه   

. شـود  شتن او منصـرف مـی    کاز  ،  زند و با قرار دادن سه شرط براي ایفه         تی او را بر زمین می     کُش
 با او همبستر شود و شرط سوم به         هک ایندوم  .  هیچ آزاري به زن جادوگر نرساند      هک ایننخست  

پـذیرش شـرط سـوم      ( پذیــرد  زن هر سـه شـرط را مـی      . دنیا آوردن یک پســر براي اوســت     
 .)تواند جنسیت بچه را تعیین کند چون زن نمی، نماید کمی غیرعادي می

انگشـتر بزرگـی را بـه       ،  ایرلند برگردد ،  خواهد به سرزمین خود    هنگامی که کوچوالئین می   
 پسرشان آنقدر بزرگ شـد تـا بتوانـد آن را در           هک اینکند به محض     سپارد و سفارش می    می ایفه

او پسـر آینـدة    .و را بـه ایرلنـد بفرسـتد      انگشتر را به او بدهـد و ا       ،  انگشت شست خویش بکند   
 هرگز به خاطر دیگري از راه و جاده بیـرون نـرود      هک ایناول  . کند خویش را از سه چیز منع می      
 هرگز به خاطر ترس نام خـود را بـه هـیچ جنگجـویی     هک ایندوم  . و راه را براي کسی باز نکند      
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 . هرگز از نبرد تن به تن رو نگرداندهک ایننگوید و آخر 
 پـدر بـه     شود و براي یافتن     می قوي و زورمند     سالی چند آید و پس از      پسر ایفه به دنیا می    

رود و نـام و نشـانش را         پهلوانی از خاندان پدرش به نزد او می       ،  در ساحل ایرلند  . رود ایرلند می 
من نام خـود را به هیچ پهـلوانی بـر روي کـرة زمـین    « دهـد که امـا پسـر جواب می  . پرسـد می
گرفتن اطالعات از ایـن تـازه وارد   خود براي ،  رسد وقتی این خبر به کوچوالئین می     . »گویم نمی
بـه خـاطر نیـروي زیـادتر      . گیـرد  گوید و نبرد تن به تن در می        کنالئوچ نام خود را نمی    . رود می
کنـد و   نشـینی مـی   خورد و به سوي پایاب رودخانۀ مجـاور عقـب    کوچوالئین شکست می  ،  پسر

درخواسـت  ،  شــود   نامیــده مـی   )Gae-Bolg (ــادویی خــود را که گابولگ    سالح عجیب و ج   
 .کشد کند و او را می او با این سالح بدن پسر خویش را سوراخ می. کند می

خـود را    گوید و  نام خویش را به پدر می      شناسد و  در آخرین لحظات پدر خود را می       پسر
برد و به سوگـــواري   ا به زیر درخــتی می    کوچوالئیـن با گریـه و زاري پسـر ر      . کند می معرفی

 .)41-46 پاتر( سپارد سرانجام کوچوالئین نیز از غم کشتن فرزند جان می. پردازد می
. دهد تا به وسیلۀ آن پسـر را بشناسـد         اي به او می    نشانه،  در اینجا نیز پدر هنگام ترك مادر      

نـامش را   رود و وقتــی از او        و می کنالئوچ نیز هماننـد سهـراب براي یافتـن پدر به سـرزمین ا         
 پـدر قـرار     رو در روي  کنـد و بـه همـین دلیـل           می از معرفی خود خودداري      شوند، او   جویا می 

در . چون رسـم بـوده است که هـر تـازه واردي باید نـام و نشـان خـود را اعالم کند               ،  گیرد می
دسـت  کـه فرزنـد خـود را بـا     فهمـد    و پدر وقتی مـی آفریند فاجعه میپوشی  این داستان نیز نام 

سرانجام در همانجا او نیـز از پـاي       پردازد و     با اندوه بسیار به سوگواري می      ، کشته است  خویش
) John Arnott(جان آرنـات  . کند رستم قصد خودکشی می،  نیز و در رستم و سهرابآید در می

رسـی ایـن داسـتان    پس از بر) The Mythology of all races (هاي تمام اقوام اسطورهتاب کدر 
 ).145آرنات (» این داستان نسخۀ سلتی داستان رستم و سهراب است«: نویسد چنین می

 )Hadubrand(  و هادوبراند)Hildebrand(  داستان هیلد براند-5-4
هیلدبراند قهرمان آلمانی که با پادشـاه       . ترین آثار حماسی آلمان است     این داستان از قدیمی   

خـورد کـه    در بازگشت به ایتالیا به یک جوان سلحشور بر می        ،ته است ها به سفري دراز رف     هون
امـا پسـر کـه    ، خواهد از جنگ با فرزندش بپرهیزد شناسد و می پسر اوست و او خود وي را می    

کوشـد تـا پهلـوان       ، مـی  اند که پدرش در سـفر مـرده اسـت          نامش هادوبراند است و به او گفته      
 پسـر  وشـود   ر و فرزند ناچار نبردي تن به تن آغـاز مـی    دیده را به جنگ وادارد و بین پد        جهان
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 .کشد به همین سبب پدر او را می. زند  دست به نیرنگ میاما ،خورد شکست می
هـا از خانـه دور اسـت و     پدر سال . مضمون کلی این داستان به داستان سهراب شبیه است        

پسر را  ،  در اینجا پدر   .شود که پسر بزرگ و نیرومند شـده است        زمانی با پسر خویش روبرو می     
سهراب را نشناخته است و یـا  ، اما رستم. کند تا از درگیري جلوگیري کند   شناسد و سعی می    می

در داستان آلمانی پسر یک انسان بد ذات است کـه  . اگر شناخته همانند هیلدبراند مطمئن نیست  
اوان پدر خـویش را      اما سهراب با عشـق و عالقـۀ فر       ،زند براي کشتن پـدر دسـت به حیلـه می      

 .تراژدیک است، داستان سهراب، در برابر داستان دراماتیک آلمانی. جوید می

  داستان ادیپ و نظریۀ فروید-6-4
ي اینگونه را ناشی از     ها  داستاننبرد و دشمنی بین پدر و پسر و         ،  روانشناس مشهور ،  فروید

او عقیده دارد پسر که پدر      . اندد رقابت پدر و پسر بر سر مادر و عشق نامشروع پسر به مادر می             
بـا وجـود اهمیـت و       . گیـرد   اندك اندك کینۀ او را به دل می        ،داند را مانعی میان خود و مادر می      

توان بر اساس این  ي نبرد پدر و پسر را نمیها داستانهمۀ  ،  شناسی فروید  فراگیري نظریات روان  
اي از سهراب نسبت به پدر خـویش   کمترین کینه ،  در داستان رستم و سهراب    . نظریه توجیه کرد  

 هکـ  ایـن و حتی بـا  است  او با شوق و عالقۀ فراوان در جستجوي پدر    ، بلکه بر عکس   ،بینیم نمی
کند و   با او به مالیمت و مهربانی رفتار می       ،  پدر خود اوست  ،  کامالً مطمئن نیست که هماوردش    

پـس ایـن نظریـۀ     . دکشـ   مـی انـه او را بکشـد، از جـان او دسـت             زور توانست کینه  زمانی که می  
ي ایرانی اگر رقابـت  ها داستانطور کل در ه  ب. کند  داستان سهراب صدق نمی    بارةشناسی در  روان

 هیچ ربطی به عشق نامشروع پسر نسبت به مـادر          ،آید اي بین پدر و پسر هم به وجود می         و کینه 
بینـیم   فندیار مـی طور که در داستان اس   همان  بلکه به دالیل دیگري همچون قدرت است؛       ،ندارد

 .دشمنی پدر و پسر تنها به دلیل پادشاهی و تاج و تخت است
را برگزیده است و آن را از داسـتان یونـانی           » عقدة ادیپ «فروید براي این نظریۀ خود نام       

آوریم تا آن را بـا       در اینجا داستان ادیپ را به طور خالصه می        . ادیپ اثر سوفوکل برگرفته است    
 .)سوفوکل( ه کنیمداستان سهراب مقایس

 صـاحب   )Jocasta (ژوکاسـت ،   از همسـر خـویش     )Thebes (پادشـاه شـهر تـب     ،  الیوس
کنـد   خداوندگار یونانی راز زندگی او را فاش می       ،  آپولون،  در همان اوان تولد   . شود فرزندي می 

دهد که این کـودك پـدر خـود را خواهـد        خبر می  آنهاکند و به     بینی می  و آیندة شوم او را پیش     
 بـراي فـرار از ایـن سرنوشـت          الیوس و ژوکاست  . ازدواج خواهد کرد   و با مادر خویش      کشت
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دهنـد تـا او را در       بندنـد و بـه چوپـانی مـی         اي آهنـین مـی     پاي کودك را با تسـمه     ،  انگیز هراس
سوزاند و او را به چوپان دیگري        اما چوپان بر کودك دل می     . کوهستان رها کند تا همانجا بمیرد     

پادشاه کورنت چون فرزندي ندارد او را       . سپارد می ، بود )Corinth (ادشاه کورنت که از رعایاي پ   
ن با تســمه ورم    پذیرد و نام او را به دلیل قوزك پایش که به خاطــر بســته شد              به فرزندي می  
 .گذارد  می)Oedipus (کرده بود؛ادیپ
صـی کـه فرسـتادة       روزي از زبان شخ    هک این تا   شود بزرگ می  در بارگاه شاه کورنت      ادیپ
او . فهمد که به زودي پدر خویش را خواهد کشت و با مادر ازدواج خواهد کرد               می،  آپولون بود 

از کورنـت فـرار   ،  شـاه کورنـت پـدر اوسـت    هک اینبراي جلوگیري از این پیشـامد و به گمـان    
د بینـ  شود و اوضاع شـهر را پریشـان مـی           می ها سرگردانی وارد شهر تب     س از مدت  کند و پ   می

پادشاه شهر را شخصی ناشناس در راه کشته بود و هیوالیی که سر انسـان و بـدن   ، چون الیوس 
داد، او  شـتباه مـی  کرد و هر کس جواب ا  میآنهابه جان مردم افتاده بود و سؤالی از      ،  شیر داشت 

مـردم بـه خـاطر ایـن       . دهد گوید و او را شکست می       معماي او را جواب می     ادیپ. کشت را می 
او در آنجا بـا ژوکاسـت، مـادر خـویش           . گزینند  می او را به پادشاهی خویش بر     ،  رگخدمت بز 
 .کند ازدواج می

 خـدایان بـالي   هکـ  ایـن شـد تـا     و زندگی با خوبی و خوشی سپري مـی   گذشت روزها می 
 نهادنـد و از     مردم رو به درگاه ادیپ    .  شروع شد  طاعون را بر شهر مستولی کردند و مرگ و میر         

کرئـون  . فرستد تـا از او کمـک بگیـرد    کرئون را به معبد آپولون می ادیپ،  . دندجویی کر  او چاره 
کند و خـون نـاحقی     زندگی میآنهاگردد و علت طاعون را موجود پلیدي که در سرزمین         بازمی

 .داند که قاتل را از شهر بیرون کنند داند و چاره را در این می می، که ریخته شده است
شـود کـه قاتـل       کند و پس از تحقیق فراوان متوجه می        نبال می  ماجراي قتل پدر را د     ادیپ

 بـا حالـت     در پایان ادیپ  . شناخته کشته است  انخود اوست که پدر خویش را در راه نادانسته و           
 .شود  اخراج میار و با چشمانی نابینا از شهر تبزار و نز

 نـزاع بـین پـدر و    در این داستان نیز  . این داستان از جهاتی با داستان سهراب شباهت دارد        
امـا  . گـردد  دهد که منجـر به کشـته شــدن پـدر مـی           پسر بر اثر عدم شناخت یکدیگر روي می       

اي که هست در اینجا تأثیر سرنوشت بسیار زیاد است و آدمیان همچـون بازیچـــۀ تقـدیر                  نکته
د و  بینی است که روح آن در کـل داسـتان وجـود دار             تمام داستان بر مبناي یک پیش     . نمایند می

 بـه  ر تصمیم فرستادن طاعون به شهر تب    بینی به حقیقت بپیوندد و این مسأله را د         باید این پیش  
طور مثال ه ب. البته در داستان سهراب نیز تقدیر نقش مهمی بر عهده دارد           .بینیم وسیلۀ آپولون می  
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د امـا  مور آشنایی پدر و پسـر بـو     أشود دایی سهراب است از طرف تهمینه م        زندرزم که گفته می   
اما نقش تقدیر در داستان سهراب بـه انـدازة ایـن            . دهد تقدیر او را به دست رستم به کشتن می        

 .داستان نمودار نیست

 یجهنت
مضـمون فرزندکشـی و      و اسـاطیري بـا       هـا   داسـتان عوامل گوناگونی موجب پدید آمـدن       

 خـانواده و    ك با پدر بـه خـاطر تـر        فرزندتوان به دشمنی     طور مثال می  ه  ه ب کشوند   میپدرکشی  
عـدم شـناخت بـه    ، سرپرست گذاشتن او و مادرش و همچنین گرایش او به خانوادة مـادري            بی

تقــدیر و ، دهیــاخــتالف عق، طلبــی و اظهــار شــجاعت خــود قــدرت، دیگرکــخـاطر دوري از ی 
در مقایسـه بـا مـوارد       . ردکـ  و عقاید خرافـی اشـاره        ، غصب تاج و تخت پدر، ثروت      سرنوشت

 . فاجعه سهراب را عدم شناخت دانستتوان اساس می، مشابه
ان ظهـور آن در هـر اجتمـاعی    کـ این مضمون به قوم و ملت خاصی محـدود نیسـت و ام      

هـاي زیـاد،     ان ظهور آن بیشتر است و با وجود شباهت        کوجود دارد، اما در جوامع مادرساالر ام      
طور مثـال در داسـتان      به  . هاي دیگر دانست   توان آنها را برگرفته از داستان      ها می  در برخی نمونه  

نیز هماننـد داسـتان رسـتم و    ) Ilya Murometz and Falcon (»ونکایلیا مورومیتز و فال«روسی 
شـود و    شته نمـی  کشود ولی پدر     گیرد، در آغاز فرزند پیروز می       اي در می   سهراب نبرد سه روزه   

 بسیار به داسـتان  )An and Drisa (آن و دریساشد؛ یا داستان نروژي ک سرانجام پدر، پسر را می
 .اولیس و تلگونوس شباهت دارد

هـا را بـا      توان ایـن داسـتان     شورهاي مختلف، می  کلی به این مضمون در بین       ک نگاه   کبا ی 
ه فرزنـد را    کرد؛در نگرش شرقی این پدر است       کتوجه به دو نگرش شرقی و غربی نیز بررسی          

ه پـدر  کهاي غربی این فرزند است  شتن او را دارد، همانند رستم و در داستانکشد یا قصد   ک می
اما این نظریـه قطعیـت نـدارد و مـواردي هـم در غـرب          . شد همانند تلگونوس یا ادیپ    ک را می 

ه پسـر خـود را   کـ وچـوالئین ایرلنـدي اسـت    کنمونۀ آن . شدک ه پدر، فرزند را می   کوجود دارد   
 .شدک ا را میشور شرقی همانند هند، وابهرواهانا، پدر خود آرجونک کشد و یا در یک می

این پژوهش به بررسی این مضمون در تعـدادي از کشـورها پرداختـه اسـت و عوامـل و                    
در مقایسـه بـا داسـتان رسـتم و       .  را مورد بررسی قرار داده اسـت       آنهاهاي به وجود آمدن      ریشه

تواند راهگشـاي پژوهشـگرانی    که میآنها بررسی شده است سهراب نیز موارد تشابه و اختالف     
 .پردازند در عرصۀ ادبیات تطبیقی به تحقیق میباشد که 
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