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داستـان نمایشي و غـم انگیـز رستم و سهراب نمونه ای زیبا 
حماسه  است.  فردوسی«  »شاهنامة  حماسه های  از  جذاب  و 
داستانی فراواقعیت است که قابلیت تکرار و تجربه دارد. فراواقعی 
یعنی حقیقتی که از شدت تکرار و واقعی بودن نمی تواند خیالی 
باشد و ممکن است در طول زمان ها و در مکان ها بارها تکرار شود. 
به بیان بهتر، این قصه روایتگر والدین و پدرانی است که ناخواسته 
در شرایط نوجوانی و بحران هویت فرزندان خود، برابر آنان قرار 

گرفته اند و روح فرزندان خویش را نابود کرده اند.
داستان این حماسه چنین آغاز می شود که روزی رستم برای 
شکار به صحرا می رود. بعد از شکار و استراحت متوجه می شود 
شهر  به  خود  اسب  پیداکردن  برای  او  است.  شده  گم  اسبش 
»سمنگان« وارد می شود که شهری در مرز توران و یا به عبارت 
دیگر از توابع توران است. آنجا هم با شاه سمنگان و دخترش آشنا 
می شود، هم اسبش را پیدا می کند، و هم با دختر شاه سمنگان 

ازدواج می کند. پس از مدتی که می خـواهد به ایران باز گردد، 
مهره ای به تهمینه مـی دهد و به او می گوید: »اگر فرزندی به 
دنیا آوردی که دختر بود، این مهره را به موهای او ببند. ولی اگر 
فرزندمان پسر شد، آن را به بازویش ببند تا بتوانم او را بشناسم.«
ماه ها می گذرد و باالخره سهراب به دنیا می آید. او به سرعت 
رشد می کند و به نوجوانی قوی و توانمند چون پدرش تبدیل 
می شود. رسیدن به سن نوجوانی برای سهراب آغاز بحران هویتی 
است که به خوبی در داستان نشان داده شده است. این بحران به 

تعبیر موالنا در پی چنین پرسشی شکل می گیرد:

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟     

سهراب نماد نوجوانی در جست وجوی هویت خویش است. او 
همـة ویژگی های یک نوجـوان در شرایـط بحران هویـت را دارد. 
شش ویژگی نوجوان در شرایط بحران هویت در سهراب مشاهده 
مـی شود که براسـاس حرف های کلمـة »نوجوان« عبارت اند از: 
نـواندیشی و نـوگرایی؛ واکاوی درونـی؛ جسـارت؛ ایده آل نگری؛ 
نازک طبعی. این پنج ویژگی در این حماسه برای سهراب نوجوان 

مورد تحلیل قرار می گیرد.
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نواندیشی و نوگرایی
یکی از مهم ترین ویژگی های سهراب نوجوان در شرایط بحران 
هویت، نوانـدیشی و نوگـرایی است. نوجـوان به دلیل »رسیدن 
شناختی« و بلوغ، هم اندیشه ها و بینش جدیدی دارد و هم به 
دلیل نداشتن تجربه، خالقانه شیوه های جدیدی را برای رسیدن 
به این اندیشه ها به کار می بندد. اندیشة سهراب مبارزه و شکست 
پدر و شکست ایران نیست، بلکه قصد دارد ایران و توران را یکی 
قرار  این سرزمین جدید  پادشاه  را  رستم  پدر خویش  و  سازد 
دهد. با چنین اندیشه ای، به شیوه ای نوین از افراسیاب، دشمن 
شناخته شدة ایـران تقاضـای کمک می کنـد و لشکـری فراهم 

می آورد تا به هدف های خود دست یابد.
نوگرایی و نواندیشی از الزامات بحران هویت است؛ هرچند از نظر 
والدین این نوگرایی و نواندیشی می تواند خطرناک باشد. امروزه 
شاهد نوجوانانی هستیم که اندیشه و تفکراتشان کاماًل جدید و 
متفاوت با اندیشه ها و طرحواره های ذهنی والدینشان است. برخی 
از والدین معتقدند این تفکرات نه تنها به خود نوجوان، بلکه به 
امنیت خانواده و والدین نیز آسیب می رسانند. تفکر والدینی غالبًا 
سنتی، قراردادی، محافظه کارانه و گذشته محور است. اما بحران 
هویت و سپری کردن این بحران مستلزم تفکر خالقانه، جسورانه، 
خالقیت،  دارد  ضرورت  والدین  است.  آینده نگرانه  و  خطرپذیر 
تنوع طلبی، نواندیشی و نوگرایی فرزندان را درک کنند و فرزندان 

خویش را براساس آینده تربیت و هدایت کنند.

واکاوی درونی
 دومین ویـژگی هویـتـی سـهـراب جـوان واکـاوی درونـی و 
جست وجوگری است. سهراب وطن و پدر خویش و به بیان بهتر، 
اصالت خود را گم کرده است. لذا در جست وجوی هویت واقعی 
خویش، یعنی در جست وجوی پدر است. او ابتدا با واکاوی درونی 
سفری را آغاز می کند که به واکاوی بیرونی می انجامد. در دورة نوجوانی 
با شروع بحران هویت، فرد حتی با خویشتن خویش که سال ها با آن 
زندگی کرده است، بیگانه می شود و یا می خواهد دوباره و به خوبی 
آن را شناسایی کند. به تعبیر بهتر، نوجوانی چون سهراب گویی در 

سرزمینی بیگانه و گاهی حتی در اردوگاه دشمن زندگی می کند.
سهراب نوجوان در مورد نژاد و پدر خویش از مادر پرس وجو 
می کند، اما مادر طفره می رود. سرانجام با عتاب و تندی سهراب، 
بازوی  بر  را  مهره ای  و  برمال می کند  را  فرزند  واقعی  نژاد  مادر 
فرزند می بندد که نشانة پدر است و شناخت پدر و فرزندی از 
را  فرزندش  نمی تواند  پدر  مگر  اما  می گیرد.  آن صورت  طریق 
به عنوان  از چهره و رفتارش بشناسد؟ وانگهی رستم  به خوبی 
او را  ایرانی حتمًا در کودکی سهراب، سراغ  پهلوان اخالق مدار 
گرفته و او را دیده است. بنابراین شاید حماسه هدف دیگری از 
این قصه دارد و اینکه در دورة نوجوانی به دلیل تغییرات ناگهانی 

و گاهی توفانی در ویژگی های ظاهری، رفتاری و اخالقی فرد، 
شناخت و درک فرزند و والدین از یکدیگر بسیار کم می شود.

والدین زیادی اظهار می کنند که انگار فرزند ما با فرزند دیگری 
که  کودکی  و  فرزند  آن  با  ما  نوجوان  یا  و  است  شده  عوض 
داشتیم، کاماًل متفاوت شده است. آنان در جست وجوی مهره ها 
و نشانه هایی هستند که خود بر فرزندانشان قرار داده اند و با آن 
نشانه ها او را می شناسند. ولی آنان نمی دانند آن نشانه ها پنهان 
و ناکارآمد شده اند. حتی فرزندان نیز از ابراز آن نشانه ها دوری 
می جویند و فرزندانشان دیگر آن کودکان سابق نیستند. همان 
گونه که سهراب مهره های نشانة پدر را که در حقیقت معیارهای 
شناخت پدر است، قبول ندارد و هیچ کجا آن ها را عیان نمی کند. 
حتی به رستم هم تا قبل از شکست بروز نمی دهد. گویا این 

نشانه ها کهنه شده اند و مورد قبول وی نیستند.

جسارت و خطرپذیری
یکی دیگر از ویژگی های هویتی سهراب جسارت و ریسک پذیری 
اوست. او در جنگ های تن به تن شرکت می کند و با پهلوانان زیادی 
از ایران، اعم از زن و مرد، مبارزه می کند و آن ها را شکست می دهد. 
جسارت، هماوردی و چالش ورزی نوجوان با والدین، اتفاقی که در 
بحران هویت اتفاق می افتد، پدران زیادی را چون رستم نگران 
فیزیکی،  به شکل  است  و چالش ممکن  این جسارت  می کند. 
عاطفی، فکری و یا اخالقی باشد. حتی ممکن است فرزندان با تمام 
وجود به داشته ها و سرمایه های وجودی والدین لشکرکشی کنند و 

آنان را در شرایط آوردگاه و رزمگاه واقعی قرار دهنـد.
فرزنـدانـی که در مقابـل پـدر می ایستنـد، از لحـاظ عاطـفی 
احساسات منفی خود را ابراز می کنند، با نظرات و افکار پدر به 
شدت مخالفت می کنند، یا افکار و اظهارات پدر را مورد تمسخر 
قرار می دهند و یا اینکه بی ادبانه ارزش ها و اخالقیات را زیر پا 
می گذارند. این ها نمونه هایی از نمایش این چالش و جسارت ورزی 
محسوب می شوند. برخی از والدین هنگام چالش و جسارت ورزی 
فرزندان بی اعتنایی می کنند و توجهی نشان نمی دهند. برخی از 
والدین هم این چالش را می پذیرند و نرمش و انعطاف خوبی نشان 
می دهند. ولی عده ای دیگر چون رستم، وارد این بازی می شوند و 

می کوشند فرزند خود را تهدید و و بر او غلبه کنند.
در رزم رستم و سهراب، سهراب جوان بارها سراغ و نشانی پدر 
را از دیگران و حتی خود رستم جویا می شود و به او بی اعتنایی 
قوی ترین  رستم  که  می شنود  تهدیدآمیز  پاسخی  یا  می کنند. 
پهلوان ایران است و تو در مقام مقایسه و مبارزه با او نیستی. 
نگرش مقابله ای والدین و پدران همانند رستم حتی مهر و محبت 
پدرانه را زایل می کند و والدین فرزندان خویش را چون حریف 
و دشمنی بیگانه می بینند. بدیهی است که بهترین رفتار در برابر 

این رفتارهای نوجوان انعطاف پذیری، درک و پذیرش آنان است.
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ایده آل نگری و آرمان گرایی
یکی دیگر از ویژگی های بحران هویت در سهراب نوجوان، 
که  دیدگاه  این  به  او  اوست.  آرمان گرایی  و  ایده آل نگری 
باشد، راضی  ایران  یا قهرمان و منجی  پدرش فقط پهلوان و 
رستم  اما  باشد.  ایران  پادشاه  پدرش  می خواهد  نیست. 
با وجود همة  برعکس پسرش واقع گراست و ترجیح می دهد 
قابلیت هایش، قهرمان و ناجی ایران باشد تا اینکه در جایگاه 
باعث  سهراب  آرمان گرایانة  تفکر  این  بگیرد.  قرار  پادشاهی 
می شود  کیکاووس شاه پس از ضربت خوردن سهراب از دادن 

نوش دارو خودداری کند.
همچنین شکل دیگر تفکر آرمان گرایـانه و افراطی سهراب را 
در کمک گرفتنش از افراسیاب و حتـی در مبارزه اش با رستـم 
می توان مشاهده کرد. او در مبارزة اول بر پدر پیروز می شود، امـا 
آرمان گرایانه و با این تفکر که او در هر مبارزه ای می تواند برتر 
شود، از این پیروزی چشم  می پوشد و رستم به شکل معجزه آسایی 
نجات می یابد. ایده آل نگری و واقع گرایی وقتی در تقابل با هم قرار 

می گیرند، طبیعتًا آنچه قربانی می شود آرمان گرایی است.
از  اعم  خود،  مسائل  از  بسیاری  در  زیادی  نوجوانان  امروزه 
تحصیالت، تفریح، خرید، ارتباطات اجتماعـی و ... ایده آل هایی 
والدین  وظیفة  نیستند.  واقع گرایانه  که  می گیرنـد  نظر  در  را 
رفتار  گونه ای  به  آنان  پذیرش  و  احترام، درک  با  که  است  آن 
کنند که فرزندان کم کم تفکرات افراطی خود را تعدیل کنند. 
افراطی  کمال گرایی  تفکر  مقابل  در  والدین  برخی  متأسفانه 
فرزندان، تفکر واقع گرایی افراطی را در پیش می گیرند و بدون 
توجه به احساسات نوجوان، حقایق و واقعیت ها را حتی تلخ تر 
نوعی  به   و  می دهند  قرار  فرزندان  چشمان  پیش  ناگواراتر  و 
شرایط را فاجعه آمیز نشان می دهند. نگاه متعادل و خوش بینانه 
و فاجعه آمیز ندیدن امور موجب می شود روح خالق، آرزومدار و 

پویای نوجوان آزار نبیند.

نازک طبعی
یـکی دیگـر از ویژگـی های بحران هویت در سهراب نوجـوان 
نازک طبعی و احساساتی بودن اوست. سهراب با وجود شجاعت و 
جسارت زیادش، بسیار مهربان و نازک طبع است. او به هیچ کدام 
از پهلوانان ایرانی که از او شکست می خورند، آسیبی نمی رساند. 
او اجتناب می کنند، قدرت  به  از معرفی رستم  ایرانی  پهلوانان 
رستم را مبالغه آمیز نشان می دهند، و نزدیکانی را که می توانند در 

شناسایی رستم به او کمک کنند، به قتل می رسانند. 
اما سهراب به دنبال خون ریزی و جنگ نیست. او در مرحلة اول 
به راحتی بر رستم غلبه می کند و جوانمردانه از کشتن و آسیب 
به او می گذرد. حتی در واپسین لحظه های مرگ به پدر سفارش 
می کند با یارانش در لشکر افراسیاب، به دلیل اینکه به خاطر او 

وارد جنگ شده اند، کاری نداشته باشد. این ویژگی نازک طبعی 
و احساسی بودن در بسیاری از نوجوانان به خوبی دیده می شود. 
ارتباط  نمی توانند  رستم  همانند  والدین  از  بسیاری  متأسفانه 
احسـاسی خـوبی با فرزندان خویش برقرار کنند. آنان به همـة 
مسائل نگاه صرفًا عقالنی دارند و به تدریج از فرزندان خویش دور 
و دورتر می شوند. در مجموع شاهکار رستم و سهراب داستان 
بحران هویت مشتـرک نوجوانان این سرزمیـن است که در طول 
تاریخ بارها بین والـدین و فرزنـدان تکرار شـده است. امیدواریم 
والدیـن و فرزنـدان با تجربه اندوزی از این حماسـه، سهراب های 
نوجـوان را حفظ کنند و بتوانند ترتیبی دهند که فـرزندانشان 
بحران هویت را به سالمتی و در آرامش بگذرانند. مراحـل خطر 
این بحران را که شامل فاصله گیری فرزندان، تضاد شدید و جنگ 
و تقابل است، به خوبی مورد شناسایی قرار دهند. سرانجام به این 
آگاهی برسند که در صورت مراقبت نکردن و آسیب دیدن فرزندان، 
نوش داروی بعد از مرگ سهراب برایشان فایده ای ندارد و بهتر 
است قبل از طی این مراحل خطرناک اقدام مناسبی انجام دهند.

وفاداری اندک به باورها و سنت ها 
یکی از ویژگی های بحران هویت کم توجهی یا بی توجهی به 
باورها و سنت هاست. سهراب نوجوان نسبت به سنت ها بی توجه 
یا کم توجه است. رستم پس از شکست در مبارزة اول به نیایش 
اصول  و شکار می رود. رستم  تفریح  به  اما سهراب  می پردازد، 
خاص خودش را دارد. مهم ترین اصول و باور او حفظ کیان ایران 
است. او نمی تواند بپذیرد که با پهلوانی که زیر پرچم افراسیاب 
که دشمن ایرانیان است و دستش به خون ایرانیان آلوده است، 
مدارا کند. اما سهراب اصول متفاوتی دارد او به باورها و سنت های 
والدین بی توجه است.  با وجود آنکه مادرش او را از حیله های 
افراسیاب برحذر داشته است، اما او به کمک لشکریان افراسیاب، 
برای افزایش قدرت و اعتبار پدر، سرزمین و کیان ایران را مورد 
تعّدي قرار می دهد. در دورة نوجوانی این بی توجهی به اصول 
و سنت ها ناشی از آن است که نوجوان نسبت به آن ها شک 
و تردید دارد و هنوز برایش به یقین و باور مبدل نشده است. 
شک و تردید نسبت به مهم ترین مسائل وجودی انسان آغاز 
»بحران هویت« است و والدین تا زمانی که نوجوان در حالت 
شک، تردید است، نباید نگران افول نگرش ها و باورهای نوجوان 
باشند. ممکن است طی زمان نوجوان باورهای خود را تغییر دهد 
و به باورها و اصول والدین نزدیک شود.گاهی برخورد عتاب آمیز 
موجب می شود نوجوان برای همیشه اصول و سنت های والدین 

را فراموش کند و یا در برابر آن ها جبهه  بگیرد.

منابع
1. گزینه داستان رستم وسهراب شرح حسن انوری چاپ اول تهران ، نشر قطره.۱۳۷۲

2. نوجوانی دست نوشته چاپ نشده از دکتر علی اکبر ابراهیمی
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