ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﺘﻢ ﻭ ﺳﯿﺎﻭﺵ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻭﺍﺣﺪﺩﻭﺳﺖ،ﻣﻬﻮﺵ؛ﺭﺑﯿﻌﯽ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ  ::ﭘﺎﮊ  ::ﺑﻬﺎﺭ  - 1387ﺷﻤﺎﺭﻩ 1
ﺍﺯ  125ﺗﺎ 132
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1124752 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﻣﻬﻮﺵ ﻭﺍﺣﺪﺩﻭﺳﺖ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 04/10/1395 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ
ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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مکانیسم جابجایی در داستان رستم و سیاوش
دکتر مهوش واحد

دوست7

فاطمه

ربیعی2

دانشگاه ارومیه

چکیده

« سیاوش از چهره هاای محباوب و دوسات داشاتنی شااهنامه اسات کاه ماورد
مهر و محبت دوسات و دشامن قارار مایگیارد .از جملاهی افارادی کاه باه سایاوش
عشق می ورزد ،رستم اسات .او مظهار کماال عاطفاه و جاوانمردی اسات؛ باه دالیال
ملی و میهنای کاه نمایناده م لات ایاران اسات فرزناد خاود ،ساهراب را کاه از کشاور
توران آمده ،با اصرار در نهان کاردن ناام خاود موجاب کشاته شادن وی مای شاود و
خشم فردوسی را بر می انگیهد کاه بگویاد دل نااز از رساتم آیاد باه خشام .اهتماام
او در تربیاات ساایاوش و ارتباااطی کااه بااین آناادو در شاااهنامه وجااود دارد ،موجااب
میشاو د او را پهلاوانی سرشاار از عاطفاه و احسااس بادانیم .در ایان مقالاه بار آنایم
تا به بررسی ارتباط عاطفی رستم و سیاوش بپردازیم».
واژگان کلیدی :رستم ،سیاوش ،سهراب ،مکانیهم جابجایی
مقدمه

فردوساای در شاااهنامه ،چهاارهی ساایاوش را در هالااهای از شاارم  ،عفاااف و
مردانگی به تصویر کشایده اسات؛ باه گوناهای کاه نظرهاا باه ساوی او جلاب شاده،
پیوسته محبوب و دوست داشاتنی اسات .اوصاافی کاه دلیال بار خاوبی ،بای ماننادی
و عشااق انگیااهی دیاادار اوساات ،مؤیّااد ایاان مطلااب اساات .اولااین بااار کااه کاااوس،
سیاوش را به شبستان میفرستد ،خطاب به او چنین میگوید:
 - 1گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه.
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه.
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که مهر آورد بر تو هار کات بدیاد
ترا پا یاهدان چناان آفریاد
(ش)111/11/3/
همچنااین هنگااامی کااه سااودابه در شبسااتان ،دختااران را بااه او معرفاای ماایکنااد،
خطابش این گونه است:
که بر چهر تاو فاری چهار پریسات
نگویی تاا مارا ماراد تاو چیسات
شاااود بااایهش و برگهیناااد تاااارا
هر آن کاس کاه از دور بیناد تارا
()264-261/21/3
افراسایاب ،پادشاااه تاوران نیااه بااا دیادن ساایاوش ،مهار او را در دل ماایگیاارد و
کاااوس را بااه ساابب رنجانیاادن او تنااد و انااد خاارد ماایخوانااد( .حمیاادیان:1313،
)212با ذکر ابیاتی از شاهنامه ،گفتهی مخکور تایید میشود:
ج

باادو داد جااان و دل افراساایاب

هماای باای ساایاوش نیاماادش خااواب

()1251/14/3
و:

NO

OR

MA
GS

ورا مهربااانی باارو باایش بااود
ز هر کش بتوران زمین خویش بود
()1314-11/51/3
امااا گرساایوز ،باارادر افراساایاب کااه آن را ماایتااوان جهاال متصاال افراساایاب
دانساات بااا دسیسااههااای دمنااهوار ،جایگاااه ساایاوش را در دل افراساایاب تیااره و تااار
کرد(.حمیدیان)212 :1313،
پیااران ویسااه ،سپهساااالر تااوران کااه از چهاارههااای دوساات داشااتنی و بهرگااوار
شاهنامه است نیاه باه سایاوش مهار مایورزد .او تاا هنگاام دسیساه چینای گرسایوز،
در همه جاا یاار ،ماددکار و انادوه گساار سایاوش اسات و باه راساتی رفتااری مهار
ورزاناااه باااا او دارد کاااه گاااوهر انساااانی را در خاااود باااه تاااابش در مااایآورد.
(دوستخواه)67 :1311،
رسااتم ،پهلااوان نااامی ایااران باایش از هاار کااس دیگاار بااه ساایاوش عشااق ماای
ورزد .پیوند میان او و سایاوش فراتار از دیگاران اسات .ساوالی کاه ذهان خواننادهی
شاهنامه را بر می انگیهاناد ،ایان اسات کاه چارا رساتم از ابتادای کاودکی سایاوش در
اماار تربیاات و پاارورش او پیشااگام ماایشااود؟ قباال از بررساای و کناادوکاو در
خصو ارتباط آندو ضاروری اسات باه تسلسال روایاات و داساتانهاا در شااهنامه
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اشاره شود .دکتر امیاد سااالر در ایان بااره اشااره کردناد ،اگار کسای کتااب شااهنامه
را از آغاز تا پایان به دقات یاک باار بخواناد ،متوجاه خواهاد شاد کاه حکایاات ایان
کتاااب ماننااد نظاام دسااتوری ،پش ات ساار هاام قاارار گرفتااهانااد و جااا بااه جااا کااردن
حکایااات بااه کاال کتاااب صاادمه ماایزنااد( .امیااد ساااالر )1311:75 ،بنااابراین طبااق
تسلسل روایات ،داستان سیاوش بالفاصله بعد از داستان رستم و سهراب است.
به هنگاامی کاه سایاوش زاده مایشاود ،رساتم باه ناهد کااوس مایرود و از او
NOORMAGS
درخواست میکند پرورش شاههاده را به او بسپارد:
شایر فاش

ماااارا پرورانیااااد بایااااد بااااه کااااش

چنین گفت که ایان کاود

چااو دارناادگان تااو را مایااه نیساات

مر او را به گیتای چاو مان دایاه نیسات

ج

()71-76/11/3
کاااوس بااا درخواساات رسااتم موافقاات ماایکنااد.تهمتن ،ساایاوش را بااه زابلسااتان
میبرد و آنچه به او میآموزد:
 -1سااواری و فنااون رزم  -2آیااین کشااور داری  -3آیااین بااهم و شااکار
 -4آیین سخن گفتن
()11-12/11-11/3
بسی رناج برداشات و آماد ببار
هنرهااا بیاااموختش ساار بااه ساار
()13/11/3
پیشااگامی رسااتم در پاارورش ساایاوش را بایااد در داسااتان سااهراب جساات و
جو کرد .هنگاامی کاه ساهراب جاوان باه دسات پادرش کشاته مایشاود ،رساتم باه
نوعی عخاب وجادان مباتال مایشاود؛ بناابراین باا تربیات شااههادهای چاون سایاوش
ماایخواهااد ایاان درد را التیااام بخشااد .او ساایاوش را ناااخود آگاااه بااه جااای فرزنااد
مقتااولش دوساات دارد .دور نیساات کااه محباات ناااخود آگاااه او بااه ساایاوش از نظاار
شکل ظاهری و تیپ بادنی شااههاده باشاد.با دقات نظار و تأمال در شااهنامه باه ایان
نکتااه پاای خااواهیم باارد کااه سااهراب زیبااا بااوده اساات و آوردن صاافتهااایی چ اون
تابنده ماه و یل بیانگر زیبایی اوسات .و زماانی کاه سایاوش از ماادر متولاد مایشاود،
توصیفی که حکیم طوس از شکل ظاهر او دارد از این قرار است:
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جااادا گشااات زو کاااودکی چاااون پاااری

بچهاااااره بساااااان بااااات آزری...

جهااان گشاات ازان خااوب پاار گفاات و گااوی

کهان گوناه کاس نشانید ماوی و روی
ج

()66 -65/11/3
بنابراین این احتمال وجاود دارد کاه سایاوش در نظار رساتم بناا بار شاکل ظااهر
تداعی کننده سهراب باشد ،به همین خااطر رساتم جاان بار سار مهار او مایگاخارد و
او را آنگونه که شایساتهی پهلاوان اسات ،مایپروراناد .او سایاوش را ساهراب دیگار
میدانست که می توانست احساس پدراناه خاود را ن اار کناد؛ احساسای کاه باا مارگ
فرزناادش آساایب دیااده بااود .او بااا پاارورش سااهراب از نااوعی جابااهجااایی عاااطفی
اسااتفاده ماایکنااد کااه همااان اس اناد احساااس یااا هیجااان بااه اشااخا دیگاار اساات.
(آلندی)121 :1371،
رسااتم در مواقااع بحراناای ،یااار و یاااور ساایاوش اساات .هنگااامی کااه ساایاوش
داوطلااب جنااگ بااا افراساایاب ماایشااود ،اوساات کااه مشاااور ،راهنمااا و همااراه او در
این لشکرکشی است و خطاب به کاوس میگوید:
ساایاوش پناااه و روان ماان اساات
ج

ساار تاااج او آساامان ماان اساات

()611/42/3
در شاهنامه ابیاتی مالحظه مایشاود کاه بیاانگر رواباط متقابال و دو ساویه باین
آندو است .نقش و نگار تصاویر رستم بر ایوان سیاوشگرد:
همااان زال و گااودرز و آن انجماان
باااار تخاااات او رسااااتم پیلااااتن
()1733/112/3
و بیت:
چو دستان که پروردگاار مان اسات
جج

تهمتن که روشان بهاار مان اسات

()1461/51/3
ااکی از جایگاااه رسااتم در دل ساایاوش اساات.محبت و مهاار رسااتم بااه ساایاوش
SحGا
MA
R
O
همه میتاوان در جناگهاای کاین خاواهی علیاه تورانیاان مالحظاه نماود.
را بیش از NO
رستم در شااهنامه هماه جاا مبشیار پیاروزی اسات اماا آن جاا کاه نقاش پادر را ایفاا
ماایکنااد بااا شکساات مواجااه ماایشااود؛ بااازی تقاادیر سرنوشااتی باادتر از سرگخشاات
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سهراب بارای سایاوش رقام زد و رساتم را بایش از پایش داغادار کارد .فردوسای در
شاهنامه پس از روایات مارگ مظلوماناه ی سایاوش از زباان شخصایتهاای داساتان
بااه سااوگواری ماایپااردازد امااا ماااتم زدهتاارین شااخص از ایاان ماااجرای تلا  ،رسااتم
است .او هر چناد در ابتادا ،سایاوش را ساهراب دیگار مایدانسات اماا تاأ ر و انادوه
او در ماارگ ساایاوش باایش از ماارگ سااهراب اساات .سااوگواری رسااتم را در ماارگ
هر دو از نظر میگخرانیم تا با تطبیق یکدیگر گفتهی مخکور تأیید شود:
سوگواری رستم در مرگ سهراب:
پدر جسات و بار زد یکای بااد سارد
پیاااده شااد از اسااب رسااتم چااو باااد
هماای گفاات زار ای نباارده جااوان
کاارا آمااد ایاان پاایش کامااد ماارا

بنالیااد و مژگااان بهاام باار نهاااد
بجااای کلااه خااا باار ساار نهاااد
سااارافراز و از تخماااه پهلاااوان...
بکشاااتم جاااوانی بپیاااران سااارا
()511-511/243-244/2

ج

سوگواری رستم در مرگ سیاوش:
تهمااتن چااو بشاانید زو رفاات هااوش
بااااادرگاه کااااااوس بنهااااااد روی
چااو نهدیکاای شااهر ایااران رسااید
بااادادار دارناااده ساااوگند خاااورد
نباشاااد بشاااویم سااارم را زخاااا
کلااه تاارگ و شمشاایر جااام منساات
OR
M

AG

S

ز زاباال بااهاری برآمااد خااروش...
دو دیااده پاار آب و دل کینااه جااوی
هماااه جاماااه پهلاااوی بردریاااد
کااه هرگااه تاانم باای ساالیح نباارد
همااه باار تاان غاام بااود سااوگنا
بباااازو خااام خاااام دام منسااات
()2613-2611/171-171/3
ج

NO

و:
بگردان چنین گفات رساتم کاه مان
باه یاهدان کاه تاا در جهاان زناادهام
بران تشات زریان کجاا خاون اوی
بمالید خاواهم همای روی و چشام
ج

ج

باارین کینااه دادم دل و جااان و تاان...
بکاااااین سااااایاوش دل آگنااااادهام
فااارو ریخااات ناکاردیاااده گاااروی
مگاار باار دلاام کاام شااود درد و خشاام
ج

()2631-2641/173/3
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طبق ابیات مخکور میاهان تاأ ر رساتم در مارگ سایاوش بایش از مارگ ساهراب
است .رستم با آگااهی از مارگ سایاوش گاویی باه جناون آنای دچاار مای شاود کاه
لحظات دیوانگیش را تنها رنگ و بوی خون بود که میتوانست تشفی بخشد.
جهااان چااون دل خااویش بریااان کاانم
همی جنگ با چشام گریاان کانم
()2622/172/3
علت این امر ،این اسات کاه پهلاوان باا سایاوش ماأنوس شاده باود و باا او از
نهدیک ارتباط داشات و او را مطاابق میال خاود و آنگوناه کاه مایخواسات پارورش
داد؛ در حالی که سهراب فقط از نطفاه ی رساتم باه وجاود آماده باود و غیار از آن باا
تهمتن ارتبااطی نداشات .علات دیگار اینکاه انادوه رساتم بعاد از مارگ سایاوش باه
مراتااب عمیااقتاار از ماارگ سااهراب اساات ،متااأ ر از اصاال پاادر ساااالری اساات« .در
روایات ایرانی بر حسب شدت و قادرت پادر سااالری ،پادر حااظر باه برتاری مقاام
و منهلت پسر بر خود نیست و این اصال چنادان پایادار و مطلاق اسات تاا باه جاایی
که پسران امکاان حرمات و آوازه را ندارناد ،چیاهی کاه در داساتان رساتم و ساهراب
مشاااهده ماای شااود( ».راشااد محصّاال )1311:231،سااهراب ،ماااجراجو ،شاایفتهی
قاادرت و افااهون طلااب بااود در حااالی کااه سرشاات رسااتم از ایاان دساات نب اود .او
سیاوش و فرامرز را که به سرشات وی نهدیاکتار بودناد ،بیشاتر دوسات داشات؛ باه
همین دلیل بود که بعاد از مارگ ساهراب ،رساتم از شااه سامنگان وافراسایاب انتقاام
نگرفاات ،در حااالی کااه بعااد از ماارگ ساایاوش از کشاایدن انتقااام تااا ویراناای کاماال
توران لحظهای غافل نماند( .حریری)61 :1375،
رستم ،بعد از مرگ سیاوش نخستین کسی است که کمر به کین خواهی سیاوش
میبندد .ابتدا از فرط خشم به درگاه کاوس میبرد و او را به تلخی از کردار بدش که
منجر به مرگ شاههاده شد ،سرزنش میکند و از آن جا به شبستان سودابه ،سوگلی
کاوس میرود و او را که مسبب اصلی مرگ سیاوش میداند ،در برابر چشمان کاوس
سر میبرد:
چنااان اشااک خااونین و آن مهاار اوی
نگاااه کااارد کااااوس در چهااار اوی
ج

MAGS
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ناااداد ایاااچ پاساا مااار اورا زشااارم

فاارو ریخاات از دیااده خوناااب گاارم

تهماااتن برفااات از بااار تخااات اوی

ساااوی خاااان ساااودابه بنهااااد روی

ج

ز پاارده بااه گیسااوش بیاارون کشااید

ز تخاات بااهرگیش در خااون کشااید

ج

ج
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نجنبیاااد بااار تخااات کااااوس شااااه
()2623-2672/172/3

نکتهی قابل تأمال در ابیاات ماخکور ،ساکوت کااوس در برابار اقادام رساتم مبنای
بر سر بریدن سودابه اسات .کااوس مای داناد کاه جهاان پهلاوان بایش از او کاه پادر
خونی سایاوش باوده اسات باه شااههاده مهار ورزیاده و او را دوسات داشاته اسات،
بنابراین در برابر اقدام رستم جه سکوت کاری نمیتوانست بکند.
رستم بعد از چند روز ساوگواری باه ساوی تاوران لشاکر مایکشاد و نخساتین
عماال کااین خااواهی او از تورانیااان ،کشااتن ساارخه ،پساار افراساایاب اساات .او داغ
ساایاوش را تااا آخاار عماار در دل نماایمیرانااد؛ همااواره باار ایاان عقیااده اساات کااه
بهرگ ترین مصایبت زنادگی او و باهرگ تارین مصایبت ایاران ،سایاوش باوده اسات.
ساایاوش چنااان از زناادگی رسااتم جاادایی ناپااخیر اساات کااه ماایتااوان گفاات اگاار او
نبود،رسااتم ،رسااتم نماایشااد .قساامت عماادهی شخصاایت جهااان پهلااوانی او در
جنگ هاای کاین خاواهی سایاوش پارورده مای شاود ،در هماین دوره اسات کاه وی
از پهلوان بهرگ به انسان بهرگ ارتقا مییابد(.اسالمی ندوشن)1374:15،
پخیرش دایگی رساتم منحصار باه سایاوش نیسات؛ او در پایاان عمار خاود باه
سفارش اسفندیار ،تربیت بهمن را نیه به عهده میگیرد:
همی پرورانید چاون جاان خاویش
تهمااتن ببااردش بااه ایااوان خااویش
()1141/314/6
«بهماان بعااد از ماارگ پاادرش ،جااای ساایاوش را در نااهد رسااتم ماایگیاارد»
(یوساافی)171 :2136،و از او آیااین پهلااوانی و فرهنااگ ماایآمااوزد .البتااه تربیاات
جهان پهلوان در مورد بهمن ،گاوز بار گنباد افشااندن باوده اسات زیارا بهمان بعادها
به انتقام مرگ پدرش تمام خاندان رستم را نابود میکند(.حمیدیان)317 :1313،
یونااگ در کتاااب انسااان و ساامبولهایش اذعااان ماایدارد ،کودکااانی کااه بنااا بااه
GS
دالیلی از والدین خود جادا مای شاوندMA ،
آسایب Oطارد از خاانواده را باا فرایناد جاخب
R
O
N
در گاااروه بهباااود مااای بخشاااند تاااا باااه ناااوعی آسااایب را جبااارا ن کنناااد.
(یونااگ ) 1314:153،همااان عملاای کااه رسااتم بااا پاارورش و پااخیرش دایگاای
جج

ج
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شاااههادگانی چااون ساایاوش ،آساایب ماارگ سااهراب و بااا پاارورش بهماان ،داغ
سیاوش را التیام میبخشد.
نتیجه:

عاطفه و مهر ورزی در وجاود افاراد ذاتای و جبلای اسات .پهلاوان بهرگای چاون،
رسااتم نیااه از ایاان قاعااده مستساانی نیساات .پیوناادی کااه میااان او و ساایاوش در
شااهنامه وجاود دارد ،پیونادی از گونااهی عااطفی اسات .هاار چناد سرشات سااهراب
مطابق میل و شبیه رستم نبود اما باا مارگ او باه عاخاب وجادان مباتال مایشاود لاخا
بااا ن ااار عشااق و عواط ا بااه شاااههادهای کااه تااداعیکنناادهی فرزناادش اساات ایاان
آساایب را جبااران ماایکنااد .مکااانیهم جبااران و فراینااد جابااه جااایی بااه عنااوان عملاای
روان شناسااانه و ناااخود آگاااه نااه تنهااا در ادبیااات حماساای ،بلکااه در زناادگی افااراد
نمااود دارد .موالنااا بااا ن ااار عاطفااه و مهاار بااه افاارادی چااون حسااامالاادین و صااالخ
الدین ،غم گم شدهاش ،شمس را جبران میکند.
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