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ایرانی برای نظریّة مزلو معرفی میکند که به نمونههتایی از داستتان رستتم و استفندیار
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مقدّمه
مزلو را مبدع نظریّهای در روانشناسی میدانند که به روانشناسی انسانگرایانه معروف استت.
مواوع بحث این مکتب آن است که آدمی فطرتان موجودی بتیگنتاه و ختالی از لغتزش استت و
ماهیّت انسان بودن ایجان میکند کته همتواره بته ستوی رشتد و تکامتل شخصتی ،خالّقیّتت و
خودکفایی ،سیر صعودی و کمال بچیماید ،مگر اینکه شرایط و موانع طبیعی پرقدرتی ستدّ راه او
شوند و او را از این تصعید بازدارند .مزلو معتقد بود که مکاتب قبلی روانشناستی بته جنبتههتای
مربت ،خالّ و متعالی انسان توجّه کافی نداشته است و بیشتر بتر روی قستمتهتای تاریتک و
شیطانی روان انسان مطالعه کردهاند .به نظر او ،ما هیچگاه نمیتوانیم زندگی بشتر را بتهدرستتی
بشناسیم ،مگر آنکه از واتترین آرزوهایش آگاه شویم (ر .؛ شاملو.)139 :1388 ،
مزلو الگویی از انسان کامل را ارائه میکند که «انستان خواستتار تحقّتق ختود» یتا «انستان
خودشکوفا» نامیده می شود .روانشناسان دیگری نیز ایتن مفهتوج را بتا اصتطالحات دیگتر بیتان
کرده اند؛ مرالن آلچورت انسان کامل را «شخصتیّت بتالغ» و اریتک فتروج آن را «شخصتیّت دارای
جهت گیری بارور» ناج مینهد .مزلو واژة «شکوفا» را بته جتای واژة «شتکفته» بترای شخصتیّت
متعالی بهکار میبرد؛ زیرا بر این باور است که در خودشکوفایی فرآیند بالیتدن یتا رشتد در کتار
است نه یک حالت نهایی قابل حصول (ر .؛ نوردبای و هال.)165 :1369 ،
به نظتر مزلتو ،انستان دارای نیازهتایی استت کته همته غریتزی ،ذاتتی و دارای یتک نظتاج
سلسلهمراتبی هستند و اراای نیاز قبلی ،همیشه نسبت به نیاز بَعدی اولویّت دارد .این نیازها به
پن گروه تقسیم میشوند که عبارتند از1 :ت نیازهای فیزیولوژیکی مرل آن ،اکسیژن ،غذا ،غریزة
جنسی و2 . ...ت نیازهای امنیّتی مرل امنیّت ،نظم و پایداری3 .تت نیازهتای مربتوط بته احستاس
مالکیّت ،عشق ،محبّت ،دوست داشتن ،دوست داشته شدن و4 . ...ت نیازهتای مربتوط بته عتزّت
نفس مرل شایستگی ،تأیید ،احتراج و5 . ...ت خودشکوفایی (ر .؛ پارستا)32 :1388 ،؛ «بتاتترین
نیاز در سلسله مراتب مزلو یعنی خودشکوفایی ،حتدّاکرر تحقّتق و راتایت ختاطر از استتعدادها،
امکانات و تواناییهای ما را در بر میگیرد» (شولتز و شولتز)346 :1370 ،؛ «مزلو معتقد استکه
برای در

ماهیّت انسان باید نمونههتایی از انستانهتا را کته ختالّ تترین ،ستالمتترین و رشتد

یافته ترین افراد باشند ،مورد مطالعه قرار دهیم .به همین منظور ،او گتروه کتوچکی ( 49نفتر) از
افراد برجسته ،مانند آبراهاج لینکلن ،آلبرت اینشتن ،ویلیاج جیمز ،گوته و ...را انتخان نمود و بته
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مطالعة زندگینامة آنها پرداخت .پس از این ،مطالعه او به تصویری چندبُعدی از خودشتکوفایی و
افراد خودشکوفا دست یافت» (ظهیری ناو و دیگران.)95 :1387 ،
مزلو بعد از تحلیل کلّی ،مهمترین ویژگیهای افراد خودشکوفا را چنین بیتان متیکنتد1 :تت
در

بهتر واقعیّت و برقراری رابطة سهلتر با آن2 .ت پتذیرش (ختود ،دیگتران و طبیعتت)3 .تت

خودانگیختگی ،سادگی و طبیعی بودن4 .ت مسئلهمداری5 .ت کیفیّت کنارهگیری ،نیاز به خلتوت
و تنهایی6 .ت خودمختاری ،استقالل فرهنگ و محیط7 .ت استمرار تقدیر و تحستین8 .تت تجربتة
عرفانی و تجربة اوج9 .ت حس همدردی10 .ت روابط بینفردی11 .ت بیتعصّتبی12 .تت تشتخیص
بین وسیله و هدف13 .ت شوخ طبعی فلسفی و غیرخصمانه14 .ت خالّقیّت15 .ت مقاومت در برابتر
فرهنگپذیری (مزلو.)216 :1372 ،
« با آنکه مزلو دریافت کته شتمار انتدکی از افتراد جامعته (حتّتی کمتتر از یتک درصتد) بته
خودشکوفایی دست مییابند .با اینحال ،خوش بینی ختود را در ایتن بتاره کته متردج بیشتتری
میتوانند به واع مطلون انسان کامل برسند ،حفظ کرد» (شولتس.)114 :1369 ،
بهنظر میرسد طرحتی کته فردوستی از رستتم در شتاهنامه ارائته متیدهتد ،طترا انستانی
تعالی یافته و مطابق با الگوهای گفته شده است .هرچند زندگی رستتم آمیختته بته افستانههتای
زیادی است ،امّا رستم هرگز از یک انسان عادی و خاکی فراتتر نمتیرود .در عتین ختار العتاده
بودن ،انسان است و بیشتر پیشامدهای زندگی او را میتوانیم با منطق خاکی خود توجیه کنتیم
(ر .؛ اسالمی ندوشن .)252 :1385 ،او «در حالیکه مبرّا از اتع،هتای انستانی نیستت ،تمتاج
صفات یک مرد آرمانی را در خود دارد .در طیّ عمری دراز از تماج مواهب زندگی بهره میگیترد.
هم بر نیروی بدنی خود تکیه دارد و هم بر نیروی معنوی خود .هم سربلند زندگی میکند و هم
کامیان و تا آنجا که یک بشر خاکی بتواند بر طبیعت قهّار مسلّط شود ،او تستلّط دارد .در عتین
حال ،چون انسان است ،سرنوشت او جدا از سرنوشت انسانها ،یعنی عاری از بعضتی ناکتامیهتا
نیست» (همان.)258 :
برای بررسی شخصیّت رستم در حماسة ملّی ایران ،داستان رستم و استفندیار را برگزیتدیم،
چون خودشکوفایی مورد نظر مزلو معموتن در سنین باتی عمر به وقوع متیپیونتدد و رستتم در
این داستان «در آخرین مرحلة زندگی حماسی» (قادری و رحیمی )392 :1384 ،خویش به سر
می برد .عالوه بر این ،عصارة اعمال ،رفتار و شخصیّت پانصدسالة رستتم ،در ایتن داستتان نمتود
چشمگیرتری دارد .او طیّ سه روز جنگ با اسفندیار« ،همة ذخایر روا خود را به کار میگیترد،
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چنانکه گویی در همین سه روز به اندازة یتک عمتر زنتدگی کترده استت» (استالمی ندوشتن،
 .) 95 :1351در واقع ،بازنمود شخصیّت رستم ت کته هتر یتک از عناصتر آن در گوشته و کنتار
داستان های گوناگون متجلّی است ت با تمامیّت خویش در برابر داوری و دید قرار میگیرد (ر .؛
حمیدیان .)355 :1383 ،همچنین این داستان را میتوان به اصطالا امروزی ،داستان شخصیّت
نامید (ر .؛ همان.)390 :
این داستان سرشتی متفاوت نسبت بته دیگتر داستتانهتای شتاهنامه دارد .آن را «داستتان
داستتتانهتتا» (استتالمی ندوشتتن ،)90 :1351 ،نبتترد اندیشتتههتتا (ر .؛ مبتتار ،)424 :1391 ،
«عمیق ترین کشمکش روانی در همة شتاهنامه» (مستکون ،)87 :1374 ،ستتیز ناستازها (ر .؛
کزّازی )517 :1366 ،و آمیزه ای از پیوستتگی و گسستتگی ،مهتر و کتین ،دوستتی و دشتمنی،
ستایش و نکوهش ،نوش و نیش (ر .؛ همتان )511 :دانستته انتد .در دیگتر داستتانهتا ،اغلتب
کنشها و رفتارهای شخصیّت های داستان بدون بیان افکار آنان در دسترس ما قرار میگیرد ،امّا
در این داستان ،دسترسی به درونیترین افکار و پنهانترین انگیزههای شخصیّتها برای مخاطب
امکانپذیر است.
فردوسی در ایتن داستتان بیشتتر از رزج بته توصتی ،اندیشته و روحیّتات قهرمانتان اصتلی
میپردازد و حدود دوسوج ابیات را به سخنانی اختصا

میدهد که میان رستم و اسفندیار ردّ و

بدل شده است (ر .؛ غفوری .)10 :1389 ،او بیش از آنکه قصّه را تعری ،کند ،شخصتیّتهتا را
تعری ،کرده است؛ مرالن در شرا دیدار بهمن و رستم« ،لُبّ کالج این است که بهمن ختود را بته
نزد رستم رساند و پیغاج اسفندیار را به او رساند ،ولی شاعر این مطلب را در  35بیت بیان کترده
است ...تا معانی امنی مرل جوانمردی ،مهماننوازی ،بخشندگی ،پا باختگی ،تتوان جستمی و
در یک کالج ،کامالن انسان بودن رستم را به تصویر بکشد» (ذوالفقاری و دیگران.)126 :1391 ،
با توجّه به حجم محدود مقاله ،هفت ویژگتی از ویژگتیهتای افتراد خودشتکوفا مترتبط بتا
شخصیّت رستم مطرا شده است و به دلیل پیوستگی تنگاتنگ اعمال ،رفتتار و گفتتار رستتم و
اسفندیار در این داستان ،شخصیّت اسفندیار نیز مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.
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1ـ پیشینة پژوهش
در حوزة شاهنامة فردوسی و شخصیّتهای آن ،بر اساس نظریّة آبراهاج مزلو ،پژوهشی انجاج
نگرفته است .امّا نظریّة خودشکوفایی مزلو ،مبنای تحقیق در دیگر متون ادن فارسی قرار گرفته
است که به مهمترین موارد اشاره میشود:

الف) ظهیری ناو و همکاران ( )1387در پژوهش خود به بررسی تطبیقی انسان کامل در مرنوی
و الگوهای ارائه شده از سوی مزلو پرداختهاند.
ب) بهرهور ( )1388زندگی و افکار موتنا را نمود شرقی ت اسالمی نظریّة مزلو ،بهویژه تجربة اوج
و رسیدن به خودشکوفایی میداند .
ج) شریعت باقری ( )1391معتقد است که نظریّة انسان کامل موتنا و شخصتیّت خودشتکوفای
مزلو با وجود شباهتهای بسیار ،دو تفاوت عمده با هم دارنتد1 :تت دیتدگاه مزلتو بتر استاس
«روانشناسی بودن» شکل گرفته است و دیدگاه موتنا را «روانشناسی باحق بودن» میتتوان
نامید2 .ت مزلو بر اینجایی و اکنونی زیستن تأکید دارد ،امّا نگاه موتنا فراتر از زمتان و مکتان
است .
د) باقری خلیلی و محرابی کالی ( )1390در پژوهش خود ابیاتی را که حافظ با آوردن تخلّتص و
یا فعل و امیر اوّل شخص از خود سخن گفته ،بر استاس نظریّتة مزلتو متورد بررستی قترار
دادها ند و دو مؤلّفه از ویژگی افراد خودشکوفا را ،یعنی در

بهتر واقعیّتت و پتذیرش ختود،

طبیعت و دیگران ،دالّ بر شخصیّت متعالی و خودشکوفای حافظ دانستهاند .
هـ) نوروزی و همکاران ( )1391به بررسی شخصیّت بهراج در هفتپیکر نظامی بر اساس نظریّة
خودشکوفایی پرداختهاند و معتقدند که اساس تفکّر نظتامی در هفتتپیکتر ،کمتال و تعتالی
شخصیّت بهراج است ،امّا نه کمال پُررن  ،بلکه کمالی توأج با راحتی و شادمانی .

2ـ شخصیّت رستم و مؤلّفههای خودشکوفایي آبراهام مزلو 
1ـ )2درک بهتر واقعیّت و برقراری رابطة آسانتر با آن
اشخا

سالم به جهان خویش عینی متینگرنتد .بترعکس ،رواننژنتدها ناچارنتد واقعیّتت را

تحری ،کنند تا با خواستهها ،نیازها و ترسهایشتان ستازگار شتود (ر .؛ شتولتس.)38 :1369 ،
آنها جهان را همانگونه که هست ،میبینند ،نه آنگونه که میخواهند یا نیاز دارند (ر .؛ همان:
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 )128و «هر اندازه بتوانیم واقعیّت را عینیتر منعکس کنیم ،بهتر میتتوانیم از عهتدة استتدتل
منطقی برآییم و به نتای درست برسیم» (همان .)129 :داوری افراد خودشکوفا دربتارة دیگتران
به عنوان بخشی از عینیّت ادرا

دقیق است (ر .؛ همان.)129 :

در داستان رویارویی با اسفندیار که واقعیّت بر خالف میل رستم است ،او سعی متیکنتد بته
سنجش و ارزیابی درستت متاجرا بچتردازد .داوری او دربتارة استفندیار واقتعبینتی وی را بستیار
برجسته نشان میدهد .او صفات مربت زیتادی را بته استفندیار نستبت متیدهتد؛ مرتل«فترّخ»
(فردوسی ،1382 ،ن ،1)676:دارای «فرِّ کیخسرو» (همان« ،)681 :شاه یتزدانپرستت» (همتان:
« ،)759شیردل» (همان« ،)1209 :شاه شاداندل و نیکبخت» (همان« ،)1026 :نتامور پُرهنتر
شهریار» و «افسر کارزار» (همان« ،)606 :سرافراز شیر» و «ناجآور» (همتان« ،)513 :جهانتدار و
بیدار و روشنروان» (همان« ،)488 :خردمنتد بازیتبِ بتافرهی» (همتان ،)536 :دارای چهترهای
پسندیده و بزرگی و مهر (ر .؛ همان )387:و ...حتّی در غیان اسفندیار نیز او را نزد زال چنتین
توصی ،میکند:
«تو گفتی کته شتاه آفریتدون گُترد،

«بتته دیتتتدن فتتزون آمتتتد از آگتتتهی 

بزرگتتتی و دانتتتایی او را ستتتتتچرد»
(فردوسی ،1382 ،ن.)337 :
همتتی تافتتت زو فتتترّ شاهنشتتهی»
(همان.)338 :

رستم جنبههای منفی شخصیّت اسفندیار را نیز میبینتد و او را «بتدرگ دیوستاز» (همتان:
« ،)1003اژدها» (همان« ،)1219 :شیرخوی» (همان« ،)867 :پُر از کینه و رزجختواه» (همتان:
« ،)433یکتتادل و ندیتتدهجهتان» (همتتان« ،)835 :نتوآیین و نوشتتاخ» (همتان )587 :توصتتی،
میکند .از نظر رستم ،اسفندیار کسی است که در ماجرای به بند کشتیدن رستتم ،جهتان را بته
چشم جوانی میبیند (همان ،)408 :فریب و بد شهریار را نمیداند (همان ،)834 :تن ختویش را
می بیند و از کارهای نهان آگاه نیست (همان ،)681 :دو چشتم خِترَد را پوشتیده استت (همتان:
 ،)1333دیو را با خِرَد همنشین کرده است (همان ،)1355 :پنتد دیتوان را متیپتذیرد (همتان:
 ،)833دلش کژی میپالد (همان ،)645 :خود را بزرگ میشمارد (همان )590 :و کتاج او ختون
ریختن است (همان .)1031 :رستم با این توصی،ها ،انحراف اسفندیار را در سه عامتل خالصته
میکند1 :ت جوانی و بیتجربگی2 .ت غرور3 .ت خردمندانه عمل نکردن .او با این سخن که:
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«بتتترس از جهانتتدار یتتزدان پتتا
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خِ ترَد را مکتتن بتتا دل انتتدر مغتتا »
(همان.)1331 :



در واقع ،می گویتد استفندیار بتا درخواستت بنتد بتر روی معنویّتت ،خردمنتدی و یتا حتّتی
احساسات خود پا گذاشته است .رستم با واقعبینی «در میان همة تنتاقضهتا و تتنشهتایی کته
اسفندیار برایش به وجود آورده استت ،عاقبتت شتاهزاده را بته او متینمایتد» (شتکیبی:1387 ،
:)105
«زمتتتتانه همتتی تاختَتتت بتتا ستتتتچاه 

که بر دست من گشت خواهی تبتاه»
(فردوسی ،1382 ،ن.)848 :



رستم با تشبیه اسفندیار به سیاوش در دیدار آغتازین ،در واقتع ،بته او متیگویتد« :تتو هتم
سرنوشتی همچون سیاوش خواهی داشت؛ زیرا مانند او نادانسته و کورکورانه عمتل متیکنتی و
قربانی سبکسری پدر می شوی و من همان گونه که بته داغ او نشستتم ،بته داغ تتو نیتز ختواهم
نشست» (همان.)101 :
رستم شخصیّت واقعی گشتاسب را نیز به خوبی شناخته است و به اسفندیار چنین گوشتزد
میکند:
«بتته روی زمتتین یکستتر اندیشتته کتتتترد 

خِرَد چون تبر ،هوش چون تیشته کتترد
(همان.)838 :

کته تتا کیست انتتدر جهتان نامتتتتتدار،

کتجتتتتتا ستتر نتچتیتچانتد از کتتتارزار
(همان.)839 :

کز آن نتامتتور بتر تتتتتتو آیتد گتزنتتتد

بتمتانتد بتتتتتتدو تتاج و تتخت بتلنتد»
(همان.)840 :



«خودشکوفایان آمادگی بیشتری برای مشاهدة واقعیّتها دارند و در ایتن بتاره تحتت تتأثیر
آرزوها ،امیدها ،ترسها و نگرانیهای خود یا گروه فرهنگیشان قرار نمیگیرنتد .هربترتریتد بته
درستی نوع ادرا

افراد سالم را با اصطالا «چشم معصوج» معرّفی کرده استت» (مزلتو:1372 ،

)218؛ یعنی همان چیزی که رستم آن را با عبارت «چشم خِرَد» بدین گونه بیان میکند:
«من آن برگزیتدج کته چشتم خِترَد  ،بتتتتدو بنگتتتترد نتتتتاج یتتتتاد آورد»


(همان.)1516 :

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،19شمارة  ،64تابستان 1394

90

رستم وصیّت اسفندیار را مبنی بر پرورش بهمتن متیپتذیرد ،چتون آن را مطتابق بتا آیتین
جوانمردی میداند .وقتی در جوان زواره که گفتته «زِ بهمتن رستد بتد بته زابلستتان» (همتان:
 ،)1513میگوید« :گر او بد کند پیچد از روزگار» (همان .)1517 :در واقع ،تحت تأثیر تترسهتا
و نگرانیهای خانوادة خود قرار نمیگیرد و هر کس را مسئول اعمال بد و خون خود میداند.
در این داستان ،چند بار به مست بودن اسفندیار اشاره شده است« :که چون مستت بازآمتد
اسفندیار»(همان)2:؛ این خود میتواند نماد بیخبری ،غفلت و عدج در

واقعیّتت باشتد .وقتتی

اسفندیار جاج می برمیگیرد ،مست میکند و تف و گزاف معمولِ بعد از شتراننوشتی از او ستر
میزند« :زِ روییندژ آنگه سخن درگرفت» (همان .)566 :او از رستم هتم انتظتار دارد بته ستبب
جاج می ،از کاووسکی سخن بگوید ،امّا رستم با خوردن شران نیز آگاهی و واقعبینی ختود را از
دست نمیدهد .تکگویی (مونولوگ) او پس از مجلس بادهگستاری بتا استفندیار ،بیتانگر میتزان
آگاهی و ارزیابی سنجیده از واعیّت پیش آمده است.
قضاوت خانوادة اسفندیار دربارة رستم دقیق و سنجیده نیست .مادر و پسرش مسحور قدرت
جسمی رستم هستند و از ارزشهای واتی اخالقی و معنوی او بیخبرند« :نیارست گفتن کتس
او را درشت» (همان )158 :و
«وَر ایدون که او بهتر آید به جنتگ ،


همه شهر ایتران بگیترد بته چنتگ»
(همان.)334 :

اسفندیار نیز نه تنها در رجزخوانی ،بلکه در نبود رستم و در نزد مادر و برادر خود نسبت بته
برتری خویش در جنگ کوچکترین تردیدی به دل راه نمتیدهتد و از نیکتی کتردن بته رستتمِ
مغلون سخن میگوید و برایش دل میسوزاند:
«چتتو رستتتم بیایتتد بتته فرمتتان متتن ،


زِ متتن نشتتنود ستترد هرگتتز ستتخن»
(همان.)175 :

«بترسم که فردا ببیند نشیب» (همان)902 :؛ «همتی ستوزد از مهتر فترش دلتم» (همتان:
)903؛ «کنم روز روشن بر او بر سیاه» (همان .)904 :او رستم را اهل فریب میداند« :نگیترد ورا
رستم اندر فریب» (همان .)212 :او حتّی نمیتواند از علّت نچذیرفتن بنتد از ستوی رستتم در
درستی داشته باشد و به همین دلیل ،در سخنان خود سعی میکند رستم را از عدج گزند جانی
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و آسیب جسمانی در صورت پذیرش بند ،مطمئن سازد« :نمانم که بادی به تتو بتروزد» (همتان:
)282؛
«نمانم کته تتا شتب بمتانی بته بنتد 


وگتتر بتتر تتتو آیتتد زِ چیتتزی گزنتتد»
(همان.)501 :

اسفندیار تصوّر میکند که رستم برای پاداش مادّی سالها جنگیده استت و در بنتدگی تیتز
شتافته تا از نیاکان اسفندیار ،بزرگی ،گن  ،سچاه ،اسبان گرانمایته ،تختت ،کتاله و دیگتر استبان
ثروت و تجمّل به دست آورد (همان238 :ت ،)237ولی رستم در جوان میگوید که همة اینها را
به شمشیر بُن افکنده است و به نیروی دست گِرد کرده استت و بتا وجتود ایتن ،همته را تقتدیم
اسفندیار خواهد کرد« :به پیش تو آرج همه هر چه هست» (همان418 :ت.)417
پشوتن واقعبین است:
«دو جنگی ،دوشیر و دو مترد دلیتر ،


چه دانم که پشت که آیتد بته زیتر»
(همان.)929 :

رستم نیز چنین فکر میکند:
«چنین رزمگاهی که غترّان دو شتیر  ،بتته جنتتگ انتتدر آینتتد هتتر دو دلیتتر
کنتتون تتتا چتته پتتیش آرد استتفندیار


چتتته بتتتازی کنتتتد در دجِ کتتتارزار»
(همان941 :ت.)940

2ـ)2پذیرش (خود ،طبیعت و دیگران)
افراد خودشکوفا در مقایسه با دیگران شناخت واقعیتری از خودشان دارند .آنتان انگیتزههتا،
هیجانها ،استعدادها و نقاط اع ،خود را کامالن میشناسند (ر .؛ تندین .)323 :1378 ،آنتان
فطرت آدمی را ،آنگونه که هست ،میبینند ،نه آنگونه که آنها تترجیح متیدهنتد باشتد .آنتان
قادرند خودشان را بیچونوچرا بچذیرند ،به ایتن دلیتل کته تمایتل دارنتد ،عملکترد طبیعتت را
بچذیرند ،نه به دلیل اینکه چیزهایی با الگویی متفاوت نساخته است ،با آن بته مجادلته بچردازنتد
(ر .؛ مزلو )221 :1373 ،و از خیس بودن آن ،سختی صخره و سبزی درختان شتکایت کننتد
(ر .؛ همان.)216 :
رستم طبیعت و ذات خود را بهخوبی میپتذیرد و آن را تحریت ،نمتیکنتد و وارونته جلتوه
نمیدهد .او «مرل انسانهای دیگر ،لحظههای اع ،و سرگشتگی را ت هرچند به صورت محدود
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ت تجربه میکند و دستخوش غریزة حتبّ ذات متیشتود و خالصته موجتودی استت چتارهگتر»
(اسالمی ندوشن .)114 :1351 ،در این داستان ،رستم به احستاس اتع ،در برابتر استفندیار و
چارهجویی خود اعتراف میکند:
«چو بیچاره برگشتتم از دستت اوی ،

بدیتتدج کمتتان و بتتر و شستتت اوی»
(فردوسی ،1382 ،ن.)1436 :

«سوی چتاره گشتتم زِ بتی چارگتتی

بتتدادج بتتدو ستتتتتر بتته یتکبارگتتتی»
(همان.)1437 :



در عین حال ،سه ویژگی مربتت و برجستتة ختود را «دانتش و فترّ و زور» (همتان)1368 :
میداند؛ یعنی1 :ت قدرت جسمی2 .ت قدرت علمی و فکری3 .ت قدرت روحتی و معنتوی .ویلیتاج
جیمز نیز شخصیّت یا خود را دارای سه مرتبه میداند :خود جستمانی ،ختود اجتمتاعی و ختود
معنوی (ر .؛ عسلی.)180 :1389 ،
پذیرش محیط و دیگران در جوانمردی رستم و بخشیدن گناه دیگران تجلّی مییابتد ،البتّته
گناهی که یکی از اصول مهمّ انسانی را نقض نکرده باشد .با وجود آنکه اسفندیار برای بند کردن
رستم و تصاحب «ناج» او آمده است ،رستم با لحنی پدرانه با او سخن میگوید ،بتتتتعد از مرگ
او بسیار میگرید ،با آگاهی از خطر ،تربیت بهمن را میپذیرد که این نشان میدهد که «در ایتن
داستان ،بر خالف داستان های حماسی ت که خواهان خاموشی و غیان صتدای دیگتری استت ت
قهرمانان سعی در حفظ و بقای دیگری و گوش سچردن به صدای دیگتری دارنتد» (دزفولیتان و
امنخانی .)11 :1388 ،رستم حتّتی در برابر بدترین توهین اسفندیتتار در مجلتس منتاظره ،بته
دو سال پذیرایی از گشتاسب اشاره نمیکند ،حال آنکه ذکر این مطلب میتواند حریت ،را خلتع
سالا کند (ر .؛ حمیدیان ،)359 :1383 ،امّتا در مقابتل ،استفندیار یتک وعتده پتذیرایی را در
همان مجلس مهمانی چند بار به رخ رستم میکشد:
«تتو را هترچته ختوردی فزاینده باد 

بداندیشتتتتگان را گزاینتتتتده بتتتتاد»
(فردوسی ،1382 ،ن.)841 :

«می و هر چه خوردی تو را نوش باد

روان دتور پتتتتتتر از تتتتوش بتتتاد»
(همان.)804 :

«که مهمان چو سیتتر آید از متیزبان،



بتته زشتتتی بَتترَد نتتتتتاج پالتتتیزبان»
(همان.)887 :
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از نظر این ویژگی ،اسفندیار شخصیّتی در نقطة مقابل رستم قرار دارد .او اع،های ختود را
نمیپذیرد .وقتی خطان به بهمن میگوید:
«که رستم همی پیتل جنگتی کنتی 

دل نتتتتامور انجمتتتتن بشتتتتکنی»
(همان.)459 :



در واقع ،شکسته شدن دل و ترس خود را به انجمن نسبت میدهد؛ زیرا او از ابتدا قصد نداشتت
تا سچاهیانش را وارد جنگ کند .او حتّی از اینکه رستم برابر و هماورد با او به شمار آید ،ناراحت
است و نمی پذیرد .امکان برتری رستم در صورت وقوع جنگ را نیز در نظر نمیگیرد .پدرش نیز
با این ترفند او را به این جنگ ترغیب میکند:
«بتته گیتتتی کستتی را ن تداری همتتال  مگتتر بتتیختتترد نتتامور پتتتور زال»
(همان.)105 :



او حتّی به پسرش بهمن و مادرش توهین میکند ،چون بان میل او سخن نگفتهاند (همتان:
ابیات  456 ،24 ،23 ،22و  ،) 457امّا رستم در اوج ناراحتی از شنیدن پیاج اسفندیار ،مادرش را
«مه کابلستان» (همان )428 :میخواند.
مزلو یادآوری میکند که«افراد خودشکوفا نیز گاهی از بعضی جنبههای رفتارشان ،بین آنچه
این لحظهاند و آنچه میتوانستند یا میباید باشند ،احساس گناه و شرمساری میکننتد؛ مترالن از
نقص هایی در خود و دیگران که بازدارندة کمال انسانی استت و متیتوانتد برطترف شتود ،مرتل
تنبلی ،بیفکری ،حسد و تعصّب ،آزرده میشوند» (شولتس .)131 :1369 ،آزردگی و رن رستتم
نیز از کار نادرستی است که اسفندیار میخواهد انجاج دهد ،امّا میتواند انجاج ندهد:
«همی جان متتن در نکتوهش کنتی 

چرا دل نته انتدر پتتتژوهش کتتنی

متکتتتن شتهریتتتارا جتتتوانی متکتتتن

چنین بتر بتتتتال کتامتترانی متکتتن

دل متتتتا متکتتتن شت تتهریارا نتژنتتتد

میاور به جتان متتتتن و ختود گزنتد

تو را بی نیتازی استت از جنتگ متن

وزین کوشش و کردن آهنتگ متن»



(فردوسی ،1382 ،ن847 :ت.)842

 )2-3خودانگیختگي ،سادگي و طبیعي بودن
«همة افراد خودشکوفا را می توان نسبتان خودانگیخته در رفتار و بسیار خودانگیختهتتر از آن
در زندگی درونی ،افکار و تکانشها توصی ،کرد .سادگی ،فطری بودن ،حفتظ حالتت طبیعتی و

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،19شمارة  ،64تابستان 1394

94

تالش نکردن برای تأثیرگذاری ،ویژگتی هتای رفتتاری آنهاستت» (مزلتو)221 :1372 ،؛ «رفتتار
خودشکوفایان کامالن باز ،طبیعی و روشن استت .خودشتکوفایان بته طتور معمتول ،احساستات و
عواط ،خود را مخفی نمیکنند تا چیزی باشند که نیستند» (کریمتی .)16 :1374 ،رستتم نیتز
میگوید:
«همتتی پهلتتوان بتتودج انتتدر جهتتان 


یکتتتی بتتتود بتتتا آشتتتکارج نهتتتان»
(فردوسی ،1382 ،ن.)673 :

رفتار و گفتار او در برابر اسفندیار ،همه طبیعی و پذیرفتنی است .هم خوشگویی او در برابر
اسفندیار متکلّفانه نیست و هم خشم خود را پنهان نمیکند؛ مرالن در پایان گفتگو با استفندیار او
را به کشتن تهدید میکند:
«تو را بر تتگِ رختش مهمتان کتنم 


ستترت را بتته کوپتتال درمتتان کتتنم»
(همان.)866 :

همچنین وقتی که از التماس و تبهگری خسته میشود و برمیآشوبد ،میگوید:
«از این خواهش من متشو بدگتمتان 

متدان خویشتتن بتتترتر از آستمان»
(همان.)598 :

«متتن از کتودکتی تا شدستتم کتهن،

بدین گونه از کس نبتردج سختتتن»
(همان.)751 :

«مرا خواری از پوزش و خواهش استت



از این نرج گفتن مرا کتاهش استت»
(همان.)752 :

رفتار او ،یعنی دروغی که در پایان جنگ روز اوّل به استفندیار متیگویتد و اندیشتة فترار او
کامالن طبیعی است« :بسازج کنون هر چه فرمان توست» (همان)1159 :؛ «بته جتایی شتوج کتو
نیابد نشان» (همان.)1221 :
طبیعی ترین رفتار رستم در کُلّ داستان تجلّی یافته است .او که «چشتم و چتراغ استطوره و
شهسوار رزج و بزج است ،عزیزترین و بهترین هماورد همة زندگی خود را چون برّهای معصوج ،بر
سنگ بیعطوفت قربانگاه ،قربانی میکند» (قادری و رحیمتی ،)393 :1384 ،تتا دستت بته بنتد
ندهد و به آرمان خود در زندگی وفادار بماند.
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افراد خودشکوفا در تماج جنبههای زندگی بدون تعصّب و تظاهر رفتار میکننتد و عواطت ،و
هیجانهای خود را پنهان نمی سازند و بر طبق طبیعت خود و به صورت طبیعتی عمتل و رفتتار
میکنند و در عین حال ،مالحظة دیگران را از نظتر دور نمتیدارنتد (ر .؛ زینتتی.)83 :1379 ،
رستم با وجود طبیعی عمل کردن در برابر اسفندیار ،گاه مالحظة او را میکنتد؛ مترالن بته آنچته
مورد عالقة اوست ،سوگند یاد میکند؛ مانند «جان و سَرِ شاه» (فردوستی ،1382 ،ن )1104 :و
«استا و زند» (همان.)1334 :
گشتاسبیان رفتار دوگانه ای دارند .بهمن چند دقیقه بعد از اقداج ناموفّق ختود بترای کشتتن
رستم ،خود را «سَرِ راستان» (همان )342 :معرّفی میکند .اسفندیار خالف سخن خود مبنی بتر
دعوت رستم به غذا عمل می کند و گشتاسب در پایان داستان ،به جاماسب میگوید که نامتهای
به «گردنکش کینهجوی» (همان )1640 :بنویسد ،امّا در متن نامه میگوید:
«که یزدان سچاس ای جهان پهلتوان 

که متا از تتو شتادیم و روشتنروان»
(همان.)1641 :



4ـ )2مسئلهمداری
«خودشکوفایان احساس میکنند که در زندگی خود مأموریّتی دارند؛ یعنی کتاری بیترون از
خود و ورای خود در پیش دارند که بیشتر انرژی خود را صرف آن میکنند و بیشتر تالش ختود
را به آن اختصا

میدهند» (کریمی)162 :1374 ،؛ بهعبارت دیگتر ،آنهتا بیشتتر مستئلهمتدار

هستند تا خودمدار .آنها عمومان برای خودشان مشکل به شمار نمیآیند و در کُل ،توجّه زیادی به
خودشان ندارند (ر .؛ مزلو.)224 :1373 ،
آنها سرشار از حسّ وظیفهشناسی شدیدی هستند که بیشتر نیرویشتان را در راه آن صترف
می کنند .مزلو نسبت به این ویژگی چنان اعتقاد راسخی داشت که خودشتکوفایی را بتدون ایتن
حسّ تعهّد نامیسّر میدانستت (ر .؛ شتولتس .)133 :1369 ،اهتداف آنتان نیتز غیرشخصتی و
غیرخودپسندانه است و به خیر بشریّت یا عموج یک ملّت مربوط میشود (مزلو.)224 :1373 ،
رستم نمایندة «ناج» است .نزد او هر چه هست و نیست ،به ناج بازمیگردد و بی آن ،زنتدگی
ارزش زیستن ندارد .ناج عبارت است از زندگی با آرمان .در واقع ،توقّع معنتایی استت از زنتدگی.
وقتی شخصی به انسانیّت خود وقوف یافت ،باید زندگی انسانی بکند؛ یعنی زندگی او در ختدمت
خوبی به سر رود (ر .؛ اسالمی ندوشن.)177 :1351 ،
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«تیرة فکری رستم بیزمان و بی مکان است و قلمرو آن ،قلمترو حیریّتت انستانی استت کته
دامنهای وسیع تر از خا

و قومیّت دارد .اگر وظیفة او دفاع از ایران است ،برای آن است کته در

این زمان خا  ،ایران قرارگاه نیمة روشن جهان است که با تیرگی متیجنگتد» (همتان)183 :؛
«در تفکّر پهلوانی ایرانیان ،بهویژه خاندان رستم ،ارزشهایی وجود دارد که یک پهلوان باید برای
حفظ آن تا حدّ جان تالش کند .این ارزشها گذشته از انسانساز بودن ،قادرند انستجاج ملّتی و
وحدت مردمی را افزایش دهند .تسلیم شدن از نگاه رستم ننگی را در پی دارد که با هتیچ نگتاه
ابزاری قابل توجیه نیست» (بهناج.)11 :1390 ،
مبارزة رستم با اسفندیار ،به گونهای مبارزه با بدیها محسون میشود .به دلیتل دو خصتلت
ناپسند اسفندیار ،این جنگ شکل می گیرد :آز و تعصّب .اسفندیار از روی تعصّب بر عقیدة ختود
پای میفشارد و به قول رستم «دل در پژوهش نمتیکنتد» (فردوستی ،1382 ،ن )842 :و نیتز
«جان او راه آز را میسچارد» (همان .)380 :رستم به حدّی به آرمان خود پایبنتد استت کته از
نابودی آن بیش از مرگ میترسد:
«که خواهد ز گردن کشان کین متن 


کتتته گیتتترد دل راه و آیتتتین متتتن»
(همان.)1169 :

اهمیّت «ناج» به عنوان مسئلة اصلی رستم در ایتن داستتان چنتان استت کته از رستتم 33
مرتبه با صفاتی چون «نامور پور زال» (همتان« ،)105 :مهتتر نامتدار» (همتان« ،)327 :نامتدار
کهن» (همان« ،)371 :نامبردار مرد کهن» (همتان )727 :یتاد متیشتود ،و نیتز (ر .؛ همتان:
ابیتتتتتاتِ ،839 ،764 ،662 ،624 ،622 ،582 ،581 ،578 ،546 ،496 ،493 ،369 ،332 ،124
،1362 ،1325 ،1313 ،1262 ،1166 ،1130،1146 ،942 ،933 ،874 ،872 ،850 ،840
 1507و  )1573در صورتی که در داستان رستم و سهران ،رستم ،رختش و نتژادش در کُتل7 ،
مرتبه با صفات حاوی ناج مطرا شدهاند(ر .؛ فردوستی ،1382 ،الت :،ابیتات شتمارة ،124 ،53
 567 ،544 ،343 ،319و .)690
برای ناج در شاهنامه معانی متعدّدی ذکر کردهاند؛ از جمله سربلندی ،آوازة نیتک ،پشتتوانه،
نشان ،افتخار ،آبرو ،جاه و مقاج ،دتوری ،شجاعت و ( ...مشتا مهتر و بتزری )113 :1389 ،و بته
معنای شرف و هویّت نیز به کار رفته است (ر .؛ بشیری و خواجهگیری .)92 :1388 ،ناج به هر
کداج از این معانی که به کار رود ،اگر جنبة فردی داشته باشتد ،دیگتر مستئلهمتداری محستون
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نمیشود ،چتون « افتراد خودشتکوفا چتارچون داوری ختود را بته فراتتر از خویشتتن گستترش
میدهند» (فیست و فیست.)605 :1391 ،
برای اسفندیار ناج جنبة فردی دارد ،چون این واژه را در محور همنشتینی برابتر بتا منفعتت
فردی به کار میگیرد:
«تو را تخت ،ستختی و کوشتش مترا 


تتتو را نتتاج تتتابوت و پوشتتش متترا»
(فردوسی ،1382 ،ن.)1486 :

امّا برای رستم « ناج میراثی فردی نیست .نه تنهتا بته ختود او ،بلکته بته خانتدان ،تبتار و در
نهایت ،سرزمین او مربوط است» (رستگار فسایی .)49 :1381 ،او میگوید« :همه ناج جستم نته
آراج خویش» (فردوسی ،1382 ،ن ،)741 :اگر ناج هم ناج خویش باشد ،با آراج ختویش چنتدان
تفاوت نخواهد داشت .مهم ترین نقطة اع ،اسفندیار همین عدج مسئلهمداری اوستت .او نقطتة
مقابل این ویژگی افراد خودشکوفا قرار دارد کته «کارشتان بخشتی از هویّتت ایشتان متیشتود.
کارهایشان غالبان مستقلّ از پاداشهای بیرونی است که آنها دریافت میکننتد» (هربترت:1382 ،
 .)98او در تالش های خود منافع فردی را مدّ نظر دارد که اگتر بته آن نرستد ،احستاس شترج و
بیهویّتی میکند:
«مرا از بزرگان بر این شترج خواستت 

که گویند گن و سچاهت کجاست »
(فردوستتی ،1382 ،ن.)99 :

«بهانه کنون چیست متتن بتر چتیم


پر از رنت پتویتان زِ بتتهر کتیتتم »
(همان.)100 :

5ـ )2بيتعصّبي
یکی از عمیقترین و در عین حال ،مبهمترین گرایشها که به سختی میتوان به آن رستید،
این است که برای هر انسان ،صرفان به این دلیل که یکی از افراد بشتر استت ،بته میتزان معیّنتی
احتراج قائل شویم .افراد خودشکوفا اینگونه هستتند .آنتان بته ختوار شتمردن ،هتتک حرمتت و
اهانت کردن ،حتّی به افراد اوباش نیز تمایلی ندارند (ر .؛ مزلو .)234 :1372 ،خودشتکوفایان از
نظر منش بسیار تحمّلکننده ،شکیبا و پذیرندة همهکس هستند و هیچ گونه پیشداوری نتژادی
یا مذهبی نشان نمی دهند .رفتار آنان نسبت به دیگران برتریجویانه یا تمکینآمیتز نیستت .نته
تنها خود را نمیگیرند ،بلکه متوااع و مهربانند (ر .؛ کریمی.)327 :1374 ،
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رستم ،چون شخصیّت بیتعصّب ،مستقلّ و آزادهای دارد و تتابع اصتول و ماهیّتت اخالقتی و
پهلوانی است ،اسفندیار را با آغوش باز می پذیرد ،با آنکه از نیّت او آگاه است .در درود فرستتادن
پیشقدج میشود ،با آنکه حدّاقل به خاطر پیشکسوت بودن در جایگاهی برتر از استفندیار قترار
دارد .ستایش هماورد هم نشانة بزرگی و بزرگواری اوست.
رستم در آغاز داستان جاج باده را به یاد مردان آزاده مینوشد (فردوستی ،1382 ،ن،)364 :
چون به نظر او «آنچه شایستة احتراج است ،انسان است نته پایگتاه» (استالمی ندوشتن:1351 ،
 .)138او به برابری انسان ها اعتقاد دارد .برای همین ،در مواردی که میگوید همراه با استفندیار
و بی بند به سوی دربار حرکت میکند ،واژگان «برابر» (فردوسی ،1382 ،ن )1339 :و «عنان با
عنان» (همان )422 :را به کار می برد .محبوبیّت او نیز برآمده از همین خصلت اوست .ستچاهیان
اسفندیار به دیدن او شتان دارند (همان )576 :و میگویند« :کسی مرد از این ستان بته گیتتی
ندید» (همان .)781 :داوری سچاه (یا انجمن) نمتودار وجتدان عمتومی استت (ر .؛ حمیتدیان،
 .)357 :1383اسفندیار نیز به محبوبیّت او در میان طبقات مختل ،مردج اشاره میکند و شتاید
برای بند کردن رستم ،از این بابت نگرانی و دغدغه دارد:
«همتته شتتهر ایتتران بتتدو زنتتدهانتتد 

اگتتر شتتهریارند و گتتر بنتتدهانتتد»
(فردوسی ،1382 ،ن.)210 :

«همتته کتتار نیکوستتت زو در جهتتان


میتتتان کهتتتان و میتتتان مهتتتان»
(همان.)910 :

خدمت رستم به دستگاه حاکمان هیچ گاه بیچونوچرا و بیقید و شرط نیست که علّتت آن
پیوندی استتت که او با عامّة متردج دارد (ر .؛ استالمی ندوشتن .)4 :1351 ،از ایتن رو ،ستتیز
گشتاسبیان با او بیانگر جتتتدایی دستگاه قدرت از تفکّر مردمی است (ر .؛ قتادری و رحیمتی،
.2)397 :1384
با دقّت در واژگانی که رستم به کار میبرد ،می توان فهمید که احتراج او نسبت به استفندیار
به خاطر دتو ری ،شجاعت و فداکاری او در دفاع از کشور است ،نه شاهزاده بودن .بترای رستتم،
هنر مهم تر از نژاد است .او در خطان به اسفندیار ،پرهنر بودن را مقدّج بتر شتهریار بتودن ذکتر
میکند (فردوستی ،1382 ،ن 606 :و  )1362و نته شتاهزادگی ،بلکته افستر کتارزار بتودن او را
میپسندد (همان .) 606 :اسفندیار کسی است کته بزرگتی و گتردی و نتاج بلنتد دارد و بته نتزد
گرانمایگان ارجمند است (همان 376 :و  )387و می خواهد از او زور مردان جنگ و به شمشتیر،
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شیر و پلنگ افکندن را ببیند (همان .)415 :در کالج رستم ،واژة «متردی» کتاربرد زیتادی دارد:
«به مردی مکن باد را در قفس» (همان« ،)402 :که تا نیز با نامداران مرد( »...همان« ،)872 :به
مردی زِ دل دور کن خشم و کین» (همان )408 :و  ...رستم حتّتی نتژاد را مشتروط بته هنتر و
کردار و رفتار نیک میپسندد:
«تو آن کن که از پادشاهان سزاستت 

مگتترد از پتتی آنکتته آن نارواستتت»



(همان.)407 :

«نگوید سخن پادشاه جز که راست» (همان.)646 :
اسفندیار با به رخ کشیدن خاندان سلطنتی خود ،در صدد نشان دادن برتری خود نسبت بته
رستم است .او در اوّلین بادهنوشی خود در زابل به یاد شهنشاه جامی متیختورد (همتان،)567 :
«بهمن رابا عالمات و نشانهای سلطنتی به نزد رستم روانه میکند ،از تیتر گشتاستبی و پیکتان
لهراسبی یاد میکند ،چون میخواهد بگوید خانوادة او باتتر از همتة ختانوادههاستت» (استالمی
ندوشن .)132 :1351 ،در مجلس مناظره ،بعد از توهین به نژاد رستم ،در دومین خطابه ،اجتداد
پدری و مادری خود تا فریتدون را نتاج متیبترد کته همگتی پادشتاهاَنتد (فردوستی ،1382 ،ن:
696ت .)689او در میدان جنگ نیز ظاهری پادشاهانه دارد:
«چو من زین زرّیتن نهتم بتر ستیاه  ،بتته ستتر بتتر نهتتم خستتروانی کتتاله»


(همان.)766 :

و یا «نهاد آن کاله کیی بر سرش» (همان .)1014 :مرگ او نیز پادشاهانه است .بتا کفنتی از
دیبای زربفت (همان )1520 :و افسری از پیروزه (همان )1521 :در تابوت قرار میگیرد.
عالوه بر رنگ زرّین که نماد جالل و شکوه است (ر .؛ کوپر ،)173 :1386 ،اسب استفندیار
سیاه است و بهمن را با این اسب به سوی رستم برای بردن پیاج میفرستد ،چتون «رنتگ ستیاه
قوی ترین و مقتدرترین رنگ است» (ساتن )175 :1387 ،و «ستیاه بته معنتای «نته» بتود و در
نقطة مقابل« ،بله» رنگ سفید است» (لوشر .)97 :1384 ،به همتین دلیتل ،یتونیفُرج داوران در
زمین فوتبال اغلب سیاه است .اسبان شاهان در قدیم مرالن چتر ستیاه بتود« .در شتاهنامه رنتگ
سیاه گاه نوعی شکوه شاهانه را بازمیتابد و این مواتوع ،بتهویتژه در بتان رنتگ استب شتاهان
چشمگیرتر است .پادشاهان شاهنامه همگی اسب سیاه دارند که در این مورد نماد قدرت استت؛
برای نمونه در جریان انتقال قدرت از اشکانیان به ساسانیان ،اردشیر بنیانگذار این سلسله ،استب
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سیاه و محبون اردوان را با خود میبرد و این بردن اسب سیاه میتواند نمودی از انتقتال قتدرت
به شمار آید» (حسنلی و احمدیان .)152 :1386 ،در واقع« ،رنگ سیاه در شاهنامه نزدیتک بته
 40بار برای بیان قدرت ،صالبت ،شکوه به ابر و کوه نسبت داده شده است» (همان.)152 :
به همان اندازه که در سخن رستم واژة «مردی» کاربرد دارد ،اسفندیار از واژگان مترتبط بتا
پادشاهی استفاده میکند« :نباشد زِ بند شهنشاه ننگ» (فردوسی ،1382 ،ن« ،)498 :بدی ناید
از شاه روشنروان» (همان« ،)502 :نه آیین شاهان سرکش بُوَد» (همان« ،)1110 :کته دارد بته
هر زخم کوپال شاه» (همان« ،)184 :بدان ستان کته از گتوهر متن ستزد» (همتان .)282 :ایتن
مواوع در گفتگوی رستم و بهمن نمایان است:
«بدو گفت بهمتن کته خسترو نتژاد ،

ستتخنگتتوی و بستتیار ختتواره مبتتاد»
(همتتان.)361 :

بخندیتتد رستتتم بتتتتتته آواز گفتتت:

که متردی زِ متردان نشتاید نهفتت»
(همان.)362 :



6ـ)2تشخیص وسیله و هدف
« افراد خودشکوفا در

درستی از رفتار درستت و غلتط دارنتد و دربتارة ارزشهتای بنیتادی

تعارض ناچیزی دارند .آنها بینش خود را به جای وسیله بر اهداف متمرکتز متیکننتد و توانتایی
زیادی در متمایز کردن این دو دارند .آنها از انجاج دادن هر کاری به خاطر خود آن و نه فقط بته
خاطر اینکه وسیلهای است برای هدف دیگر ،لذّت میبرند» (فیست و فیست.)609 :1391 ،
این ویژگی در نوع نگاه رستم به عنصر «دین» و «تقدّس دینی» آشکار است .برای اسفندیار
این تقدّس یعنی همه چیز ،و آن را در حوزة سیاست و برای کسب قدرت بته کتار متیبترد ،امّتا
رستم نوعی از دینداری را میپسندد که در خدمت انسانیّت باشد.
دورة گشتاسب دورة اتّحاد دین و دولت است .این امر باعث قدرت بیش از حدّ دولت گردید.
وقتی رستم میگوید« :سوی چاره گشتم زِ بیچارگی» (فردوستی ،1382 ،ن ،)1437 :ستخن او
«گله ای است از واع موجود .تدبیرهای حوزة پادشاهی به گونتهای استت کته زور بتازو بته کتار
نمیآید .رویینتنی اسفندیار سبب شد که رستم درمانده شود .سبب رویینتنتی او را زرتشتت و
قبول دین زرتشتی دانسته اند .اتّحاد کامل دین و دولت در دست اسفندیار و خانتدان گشتاستب
سبب شده است که قدرت مطلق بیابند» (مالمیر .)180 :1385 ،بتتا تقدّس ،دفتع هتر انتقتادی

شخصیّت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در /...رضا ستّاری و...

101

ممکن است ،امّا وقتی تقدّس دروغین مکشوف شود و چشمها بینا گتردد ،دیتتتتگر رویتینتنتی
کارساز نیست .به همین دلیل ،تنها چشم اسفندیار رویین نبود .رستم میخواست با روشنگتتری
تقدّس در وغین او را نابود کند و او را از تعبّد و تحجّر خودساختة گشتاسبی نجتات دهتد (ر .؛
همان) .به همتتین دلیل میگوید:
«چتته نتتازی بتتدین تتتاج گشتاستتبی 


بتتتدین تتتتازه آیتتتین لهراستتتبی»
(فردوسی ،1382 ،ن.)748 :

این ویژگی در اسفندیار وجود ندارد .او با همة سابقة درخشان پهلوانی ،در برابر وسوسههتای
قدرت و تاج و تخت مقاومت خود را از دست میدهد و میخواهد به هر وستیلة ممکتن بته ایتن
هدف دست یابد ،حتّی با اَعمال نادرستی چون بند نهادن رستم ،در حالیکه معتقد است:
«نکوکتتارتر زو بتته ایتتران کتتتسی ،

نیتتابتتتی اگتتتترچند پتتویی بتستتتی

چتتتو او را بتتته بستتتتن نباشتتتد روا؛

چنین بد نته ختون آیتد از پادشتاه»



(همان171 :ت.)170

یا کنار زدن پدر« :که بیکاج او تاج بر سر نهم» (همان )13 :که فردوسی به خاطر احتراج به
دین زرتشتی ،این قسمت از داستان را سربسته و مبهم بیان میکند .بیکاج پدر جز کشتن و یتا
کود تا علیه او معنای دیگری ندارد و در این صورت ،با اظهار اطاعتی که بارهتا استفندیار مطترا
کرده ،تناقض دارد .در پایان گفتگو ،از رازگویی با متادر اظهتار پشتیمانی متیکنتد .اگتر منظتور
درخواست پادشاهی باشد که دیگر راز نیست ،بلکه پن مرتبه خود پدر دادنِ آن را وعده و تعهّد
کرده است (ر .؛ حقپرست و پورخالقی 118 :1390 ،و رحیمی.)135 :1376 ،
برای رستم همهچیز در انسانیّت خالصه میشتود .جنگیتدن ،دتوری ،شتجاعت ،و قتدرت و
پادشاهی باید برای رسیدن به این هدف بهکار گرفته شوند ،امّا برای اسفندیار قدرت هدف است.
به نظر میرسد که اسفندیار وسیله و هدف را اشتباه گرفته استت .فردوستی ایتن تمتایز فکتری
میان این دو قهرمان را به خوبی در اعمال و گفتارشان به نمایش گذاشته است که به چند نمونه
اشاره میشود.
1ت اسفندیار به رستم وعدة پاداش میدهد (فردوستی ،1382 ،ن ،)506 :بته ستبب ناآگتاهی از
آیین و فرهنگ نسلهای گذشته و شخصیّت رستم ،میپنتدارد کته رستتم بتا شتنیدن ایتن
وعدهها از خود بیخود خواهد شد ،امّا رستم میگویتد« :بترستم کته چشتم بتد آیتد همتی»
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(همان .)510 :سخن طنزآلودی است ،معادل اینکته اگتر ختوان دیتدی خیتر باشتد (ر .؛
حمیدیان.)356 :1383 ،
2ت رستم میگوید:
«چنین گفتت کتای جوشتن کتارزار 

برآستتودی از جنتتگ یتتک روزگتتار»
(فردوسی ،1382 ،ن.)937 :



این سخن بیانگر ناخوشنودی رستتم از هتر نتوع جنتگ استت .جنتگ حتّتی اگتر بترای هتدف
ارزشمندی به کارگرفته شود ،باز هم ناخواسته ،از روی ناچاری و بدون تمایل او انجاج متیشتود.
او در رستم و سهران میگوید:
«هنوز آن گرامی ندانتد کته جنتگ ،

تتتوان کتترد بایتتد گتته نتتاج و ننتتگ»
(همان ،1382 ،ال.)182 :،



و در اغلب جنگها ناراایتی خود را از جنگ بر زبان میآورد .این دیدگاه رستم را با ایتن عمتل
اسفندیار میتوان مقایسه کرد:
«چو جوشتن بچوشتید پرخاشتجوی ،
نهتتاد آن بُتتن نیتتزه را بتتر زمتتین


زِ زور و زِ شتتادی کتته بتتود انتتدر اوی
زِ ختتا

ستتیاه انتتدر آمتتد بتته زیتتن»
(همان ،ن1017 :ت.)1016

که به قول اسفندیار ،رستم جنگجوی است و او جنگخواه (همان.)1041 :
3ت رستم میگوید که در هفتخوان تیغ تیزش جهانبختش بتوده استت (همتان)730 :؛ یعنتی
قدرت و پادشاهی را به دیگران بخشید ،امّا اسفندیار با هفتختوان ختود ،همتة پادشتاهی و
لشکر ،با گن و تخت و افسر را ،آن هم از پدر خود طلب میکند (همان9 :ت .)6
4ت اسفندیار برای رستم آرزوی شادمانی میکنتد و از روان دتور ستخن متیگویتد و رستتم در
جوان با ساختاری مشابه از روان خردمند سخن میگوید (همان806 :ت .)803چتون از نظتر
رستم دتوری وسیله ای است که اگر در راه هدف درستت بته کتار گرفتته نشتود ،خطرنتا
خواهد بود .افراد خودشکوفا عالقمند به اهتدافی هستتند کته بتا آن ستروکار دارنتد ،امّتا در
بسیاری از موارد ،راهی که در اهداف دنبال میشود ،خود به یک هدف تبدیل میشود .افتراد
خودشکوفا هم از خود عمل و هم از محصول عمل راای و خشنود هستتند (ر .؛ هربترت،
« .)99 :1382اسفندیار قدرت را برای چه می خواهد برای گستردن دیتن اهتورایی؛ یعنتی
رواج داد و مردمی .امّا چون برای رسیدن به آن هدف مبار  ،وسیلة نامبارکی چتون جنتگ
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با انسانی اهورایی را برمی گزیند ،هدف خود را تباه کترده استت .راه بتد بته سترمنزل نیتک
نمی رسد؛ زیرا راه و سرمنزل خود یکی است .سرمنزل یعنی مجموعة راهی که انستان رفتته
است و میرود» (رحیمی .)145 :1376 ،

7ـ)2مقاومت در برابر فرهنگپذیری
مقاومتتت در برابتتر فرهنتتگپتتذیری یعنتتی مقاومتتت در برابتتر «همرنتتگ جماعتتت شتتدن» و
«مستحیل نشدن در مقرّرات ،آدان و رسوج اجتماعی و فرهنگی» (شتاملو .)141 :1388 ،افتراد
خودشکوفا « در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی که آنان را وادار به فکر کردن در خطّ معیّنی
می کند ،مقاومت میکنند» (کریمی .)164 :1374 ،مال
است نه اجتماعی» (مزلو .)227 :1372 ،مال
این داستان رستم این مال

ارزیابی افراد خودشکوفا« ،درونفردی

جامعة زمان رستم ،اطاعت از شتاه استت کته در

را کنار میگذارد« .رستم در این داستان دارای شخصیّت یکدستت

و آسیب ناپذیر است .تمتاج جمتالت و کلمتات او گتواه استتواری بتر درون محکتم و ارادة خلتل
ناپذیرش میباشد» (شکیبی .)99 :1387 ،با وجود آنکه سیمرغ میگویتد« :اگتر ستر بته جتای
آوری ،نیست عار» (فردوسی ،1382 ،ن ،)1266 :امّا رستم «همواره بتر سَترِ اعتقتادات پهلتوانی
خویش است و هیچ تزلزل و تردیدی در واکنشهتای رفتتاری وی دیتده نمتیشتود» (شتکیبی،
« .)110 :1387نیروهای مربت چنان در وجود او ملکه شدهاند که تا پایان داستان ،مواع ختود
را در دوستی با اسفندیار حفظ میکند» (همان.)107 :
عامل اصلی جنگ ،نهادینه شدن همین ویژگی در وجود رستم است« .جنگ بر سَرِ آزادی و
اسارت است .جان و جوهر تراژدی رستم را مقاومت تشکیل میدهد؛ نظیر همتان مقتاومتی کته
پرومتئوس یونانی در برابر زئوس به خرج داد .هر دو نه میگویند تتا آنچته را کته اصتل وگتوهر
زندگی میدانند ،محفو بماند» (اسالمی ندوشن.)97 :1351 ،
این ویژگی رستم در داستان رستم و سهران و در برخورد او با کتاووس تجلّتی چشتمگیری
داشته است و « برای رستم احتراج به غرور انسانی ،به منزلة احتراج بته اصتول اخالقتی و دینتی
است .او برای هیچ کس قدرت و اختیار بیچونوچرا قائل نیست و به خود حق میدهتد کته بته
حرف ناروا تسلیم نشود ،هرچنتد از حلقتوج پادشتاه بیترون آیتد» (همتان .) 314 :1385 ،او بتا
قاطعیّت میگوید:
«که گر چرخ گوید مرا کاین نیتوش ،

بتته گتترز گتترانش بمتتالم دو گتتوش»
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(فردوسی ،1382 ،ن.)750:



اسفندیار مقاج پادشاهی را برابر با خدایی میداند .از نظر او ،فرمتان شتاه جهانبتان و فرمتان
یزدان یکی است (همان ،)1359 :کسی که شاه را بیازارد ،خردمند نیست (همتان )916 :و کتالنّ
شاه یعنی همه چیز :خون یا زشت و دوزخ یا بهشت (همان .)860 :امّتا رستتم در برابتر فرمتان
اهورایی شاه با نهایت پاکبازی تمکین میکند:
«همتتتی از پتتتی شتتتاه فرزنتتتد را ،

بکشتتتتتتم دلیتتتتتر خردمنتتتتتد را»



(همان.)670 :

و نه هر فرمانی« :چه کاووس پیشم ،چه یک مشت ختا » (فردوستی ،1382 ،الت .)184 :،بته
عقیدة کزّازی ،رستم نماد پهلوانی است و اسفندیار نماد پادشتاهی (ر .؛ کتزازی.)522 :1366 ،
وقتی پادشاهی از مسیر اصلی خود خارج می شود ،پهلوانی ،هرچند به قیمت نابودی ختود ،بایتد
در برابر او بایستد ،چون قدرت پهلوانی «سدّی است در برابر ستمهای فرمانروا .رستم میخواهد
حدّ توانایی های فرمانروای کُل را ترسیم کند .او میخواهد نگذارد حتّی پادشتاه نیتز بته قتوانین
تیزال و جدایی ناپذیر بشری ت که آن روز قوانین اهورایی خوانده میشد ت تجاوز کند ...رستم بتا
مقاومت در برابر فرمان نابخردانة پادشاه ،مقاج معنوی خود را باتتر از او قرار میدهد» (رحیمتی،
 .) 206 :1376اصرار رستم در منصرف کردن اسفندیار هم در واقع ،تتالش بترای بته راه راستت
هدایت کردن نیروی پادشاهی است ،امّا وقتی هیچ راهی جز از میان برداشتن آن بتاقی نیستت،
این کار را انجاج میدهد تا مانع ظلم و بیداد شود.
شمیسا در کتان طرا اصلی داستان رستم و استفندیار معتقتد استت کته «ستفر استفندیار بته
سیستان به سبب زرتشتی کردن رستم است ،چنانکه رسالت اسفندیار است و هرآینته متراد از
بند ،بند دین میباشد؛ یعنی بندی که هر زرتشتی باید به کمر میبست ...در صورت پذیرش این
فرض ،اصرار اسفندیار کامالن معنیدار است؛ زیرا همة کوشش او بترای عراتة دیانتت جدیتد بته
رستم است» (شمیسا40 :1376 ،ت .)39پژوهشگران دیگری نیز همتین نظتر را ارائته کتردهانتد
(ر .؛ بهرامی 71 :1385 ،و زرّیتنکتون .)78 :1381 ،عتدج پتذیرش آیتین جدیتد ،حتّتی اگتر
همه گیر شده باشد و پادشاه آن را پذیرفته و دستور به پذیرش آن داده است ،مقاومتت در برابتر
فرهنگپذیری را به عالیترین شکل ممکن بیان میکند.
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نتیجهگیری
یافتههای اساسی ما در این پژوهش نشان میدهد که شخصیّت رستم در شاهنامه در بیشتر
موارد با الگوهای خودشکوفایی آبراهاج مزلو مطابقت دارد .او در مقایسه با دیگتر شخصتیّتهتای
شاهنامه استقالل خود را نسبت به جامعة خویش حفظ میکند .به خاطر آزادی و خودمختتاری
خویش ،کمتر تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار میگیرد .او هتیچ گتاه کورکورانته از ایتدئولوژی
مرسوج تبعیّت نمیکند .در همة امور ساده و طبیعی و آنگونه که هست ،رفتار میکند .دوری از
تعصّب ،مردجگرایی ،تعهّد به آرمانهای بلند انسانی ،احساس مسئولیّت و دیگر ویژگیهتایی کته
برازندة افراد خودشکوفاست ،در رفتار ،گفتار و شخصیّتی کته از او در ایتن داستتان متیبینتیم،
آشکاراست.
این داستان چون ترازویی است که در یک کفة آن ،رستم و در کفتة دیگتر ،استفندیار قترار
می گیرد .برای نقد و تحلیل هر یک از این دو شخصیّت ،سخن گفتن از دیگتری اجتنتانناپتذیر
است .هرچند به نظر می رسد در این داستان فردوسی کوشیده است تا تعادل را در جانبتداری از
رستم و اسفندیار حفظ کند و این مواوع متیتوانتد از دتیتل کشتمکش و اثرگتذاری داستتان
بهشمار آید ،امّا با نگاهی دقیقتر و موشکافانهتر درمییابیم که شتاعر اغلتب برابتری جستمی دو
پهلوان را مطرا میکند و برای هر دو ،از عبارتهای یکستانی را ماننتد «دو جنگتی» (فروستی،
 ،1382ن« ،)1044 :دو شیر سترافراز و دو پهلتوان» (همتان« ،)1024 :نیتروی استبان و زختم
سران» (همان« ،)1048 :خروش آمد از بارة هر دو مرد» (همان )1025 :و ...را به کار میگیترد.
البتّه با تأکید بر جوانی اسف ندیار و پیری رستم این برابری هتم نتوعی برتتری رستتم محستون
می شود .هرچند از لحا آستانة تحمّل هم کفة ترازو بته نفتع رستتم ستنگینی متیکنتد .او در
آزمون فشردن دستها ،با وجود تحمّل فشار ،از درد نمیجنبد (همان )758 :و چهرهاش خندان
است« :زِ برنا بخندید مرد کهن» (همان ،)757 :امّا چهرة اسفندیار چون خون و ابتروانش پتر از
تان میشود (همان 763 :و .)62، 72یا این دو بیت:
«من از شَست تو هشت تیر ختدنگ ،

بختتوردج ،ننالیتتدج از نتتاج و ننتتگ

بته یتک تتتیر برگشتتی از کتتتارزار

بخفتتتی بتتتتر ایتتن بتتتارة نامتتدار»



(همان1383 :ت.)1382

به نظر می رسد که فردوسی در طرا این داستان که در واقع ،آخرین حضور جدّی رستم در
صحنه است ،خواسته تا برتری جسمی ،روحی ،شخصیّتی و معنوی رستم را به نمتایش بگتذارد.
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به همین دلیل فردی ،با کسی همچون اسفندیار با دتوریها و قهرمانیهای مشابه بتا او روبتهرو
میشود و ذهن مخاطب را به مقایسه میکشاند .در ظاهر دو قهرمان برابر به نظر میرسند ،امّا با
دقّت در بطن کالج فردوسی می توان فهمید که رستم در برابر اسفندیار ،ناپخته در برابر مجترّن
است و بیثبات در برابر محکم و استوار ،جاهطلب در برابتر آزاده ،تتاجختواه در برابتر تتاجبختش
(حتّی در همین داستان هم رستم میخواهد تاجبخش باشد« :به مردی تو را تاج بتر ستر نهتم»
(همان ،)784 :مغرور در برابر متوااع و فروتن« :بدو دفتر کهتری خواندهاج» (همان.)966 :
جز اسفندیار ،گشتاسبیان چهره ای منفی در شاهنامه دارند و اسفندیار نیز در ظاهر تأییتد و
در باطن رد میشود .علّت این امر را باید در تعارض شتاهنامه و اوستتا جستتجو کترد .بته رغتم
اهمیّتی که در شاهنامه به رستم داده میشود ،اوستا و متون پهلوی دربارة او سکوت کردهانتد و
جز موارد معدود از او نامی نبرده اند .حتّی گفته شد که مبارزة استفندیار و انتقتاج بهمتن نشتانة
دشمنی ر وحانیان زرتشتی با این قهرمان حماستة ملّتی استت .ترستیم شخصتیّت استفندیار بتا
ویژگیهای منفی و خُرد نشان دادن او در برابر عظمت رستم نیز از این تعارض نشأت میگیرد.
پينوشت
1ت در سراسر مقاله ،ارجاعها به منبع زیر است:
فردوسی ،ابولقاسم .)1382( .رزمنامة رستم و اسفندیار .انتخان و شرا جعفر شتعار و حستن انتوری.
چاپ بیست و پنجم .تهران :قطره .
توایح اینکه در این منبع ،به منظور آسانیابی ابیات مورد نظر ،به جای شمارة صفحه ،شمارة بیت ذکتر
شده است.
2ت « از دورة لهراسب به بعد مناسبات شاه و پهلوان به هم ریخته شتد .لهراستب و گشتاستب ،پهلتوان و
سچهساتر را از افراد ختتانوادة خود برگزیده بودند ،برخالف سنّت گذشته که پهلتوان از خانتدانی دیگتر
انتخان میشد و نمتتایندة تودة متردج محستون متیشتد» (متالمیر .)172 :1385 ،ایتن امتر بته زیتان
حاکمیّت تم اج شد؛ زیرا پهلوان که باید در خدمت مردج و منافع ملّی باشد ،برای به دستت آوردن تختت
شاهی تالش میکرد (ر .؛ همان .)174 :
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