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Abstract  
The actions and thoughts of the hero of the epic represent the aspirations and 
characteristics of a nation. For this reason, recognizing the characteristics of 
the epic hero is especially important in realizing his role in creating epic 
content, because the epic poet tries to emphasize the effective elements in 
creating the epic content by using the "heroic insight". In this research, 
which is done analytically-descriptively and with the aim of examining the 
role of "hero" in creating epic content, an attempt is made to rely on the story 
of "Rostam and Esfandiar", the characteristics of two unique heroes/hero of 
Shahnameh, namely "Rostam". (the hero of the world and the national epic 
of Iran) and "Esfandiar" (the hero – the Iranian prince of invulnerability) to 
be introduced and analyzed as the hero's influential vision in forming 
repetitive epic themes in Shahnameh. According to the findings of this study, 
the most prominent characteristics, thoughts, and actions of the two main 
heroes of the story "Rostam and Esfandiar", which led to the formation of 
the most epic story of Shahnameh are: the popularity and nationality of the 
hero, having a superficial character and signs of godliness, the importance of 
the race, the need to preserve the name and protect the sanctity of the free, 
the use of special weapons, the need for knowledge. 
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رستم و »در داستان  يحماس یدر خلق محتوا« قهرمان»نقش 

 يفردوس ةشاهنام «اریاسفند
 

 رانیا اصفهان، )گرایش حماسی(، دانشگاه اصفهان، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر  یصالت زاده نیاعظم حس

  

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیاستاد، گروه زبان و ادب  انینور یمهد دیس

  

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش یهاشم یمرتض دیس

 چکیده  
شناخت  ليدل نيهم ملّت است؛ به کی صیآرزوها و خصا انگریاعمال و افکار قهرمان حماسه، نما

 رایدارد، ز يا ژهیو تيّاثر اهم يحماس يدر خلق محتوا يبه نقش و بردن يقهرمان حماسه، در پ يها يژگیو

اثر  يساختن محتوا ياسمؤثّر در حم يها هیما داشته بن يسع ،«يقهرمان نشيب»از  يريگ با بهره يشاعرِ حماس

 جادیدر ا« قهرمان»نقش  يو باهدف بررس يفتوصي – يليپژوهش که به روش تحل نیرا مؤکّد کند. در ا

دو  اتيخصوص ،«اریرست  و اسفند»داستان  بر هياست با تک تالش شده رفته،یپذ انجام يحماس يمحتوا

 -)پهلوان «اریاسفند»( و رانیا يملّ ةحماس نپهلوا )جهان« رست » ؛يفردوس ةشاهنام يهمتا يپهلوان/قهرمان ب

 يحماس ۀتکرارشوند يها هیما بن يريگ قهرمان در شکل رگذارِيتأث نشيعنوان ب (، بهيرانیا تن نیيرو ۀشاهزاد

افکار و اعمال دو  ص،یخصا نیتر برجسته ق،يتحق نیا يها افتهیشود. بر اساس  ليو تحل يدر شاهنامه معرف

و داشتن  بودن تن نیيبودن قهرمان، رو يعبارت بود از: محبوب و ملّ «اریو اسفند رست »داستان  يقهرمان اصل

 يريگ از حرمت آزادگان، بهره يارضرورت حفظ نام و ننگ و پاسد ،ينژادگ تيّاهم ،يگیخداما يها نشانه

به  هاي شاخصاین ویژگي .يآور تن و زبان به قهرمان و مهارت در نبرد تن یينالزوم دا ژه،یاز سالح و

را  گرید يقهرمان حماسه با قهرمان در انواع ادب زیو تما  داستان شاهنامه منجر شده نیتر يحماس يريگ شکل

 است.  نشان داده

 .اریرستم، اسفند ،یقهرمان نشیقهرمان حماسه، ب ،یحماس یمحتوا ها: کلیدواژه
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 مقدمه

آثار ادبي در تمام هاي قهرمان  ویژگيبررسي و « بينش قهرماني»، «قهرمان»شناخت 

باشد، کنندۀ سطح فکري )محتوایي( اثر  و تبيينکنندۀ نوع ادبي  تواند تعيين مي که آن سبب به

اهميّتي خاص دارد و امري ضروري است. در نوع ادبي حماسي نيز که در آن اعمال 

شود  هاي قومي یا فردي یک ملّت توصيف مي ها، افتخارات و بزرگي مردانگيپهملواني، 

ویژه رویدادهاي رزمي( و حوادث   (، گرچه رویدادها )به6888)ر. ک. صفا، 

زند که براي  آورندۀ داستان است، امّا داستان بر مدار قهرماني )پهلواني( دور مي وجود  به

گيري  اندازد و اعمال و افکار او در شکل مي خطرنجات قوم یا ملّت خویش، جان خود را به 

 محتواي حماسي تأثير بسياري دارد.

 بیان مسئله

یاريِ نمایش اعمال و عقاید قهرمان، محتواي اثر را حماسي و  در شعر حماسي، گاه شاعر به

براي انجام این پژوهش   کند؛ بنابراین ضرورت فضاي داستان را براي مخاطب باورپذیر مي

شود. در این پژوهش  آشکار مياثبات نقش قهرمان در ایجاد محتواي حماسي در داستان 

رست  و »( داستان  دو شخصيّت اصلي )قهرمانفرد  منحصر بههاي  تحليل ویژگيبر  عالوه

بر قلمرو فکري یا  تکيه و بانمونة پهلوان کامل در حماسة ملّي ایران دو عنوان  ، به«اسفندیار

در شود که خصایص، اعمال و افکار قهرمانان  بر آثار حماسي، تأکيد مي حاک محتوایيِ 

 با قهرمانان انواع ادبي دیگر متفاوت است.نوع ادبي حماسي، 

 ت پژوهشاهمی

ترین مثنوي حماسي فارسي است که گویندگان ایراني، ساليانِ  فردوسي، بزرگ« شاهنمامة»

شود که  و بررسي این تقليدها مشخص مي بامطالعهاند، اما  دراز از آن تقليد کرده

شاهنامه امري است محال و حقاً و مسلماً حماسة رزمي به استاد طوس خت   گویي به  نظيره»

نظرگرفتن تأثيرگذاري شاهنامه بر متون حماسي فارسيِ  (؛ با در6876)مؤتمن، « است گشته

 یابد. ت ميخت زوایاي مختلف این منظومه اهمي، شناازآن پس
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ترین عوامل خلقِ محتواي حماسي است، به  از مه  و کارکرد او یکي« قهرمان»

ترین، بلندترین و پرمعناترین  که کامل« رست  و اسفندیار»ت نبرد با توجّه به اهميسبب  همين

شاهنامه است؛ همچنين این حقيقت که فردوسي اوج هنر شاعرانه و همة نيروهاي   داستان

و حماسي « قهرمان»هاي  ویژگياین پژوهش است، در  کار برده ن بهطبع خود را در این داستا

معرفي و هاي دو قهرمان این داستان  ویژگيمبناي  نقش او در ایجاد محتواي حماسي، بر

 گردد. تحليل مي

ر عهد پهلواني عنوان آخرین داستان بزرگ قهرماني د به« رست  و اسفندیار»داستانِ 

این داستان دربردارندۀ مسائلي چون: برخورد آزادي و  ت است؛ زیراشاهنامه حائز اهمي

اسارت، پيري و جواني، کهنه و نو، تعقّل و تعبّد، سرنوشت و ارادۀ انسان و در پایان برخورد 

زندگي و مرگ است که انسان باستاني و انسان امروزي، همواره با آن روبرو بوده است )ر. 

پهلوانِ  ها را در قالب رویارویي جهان قابلاین ت( و حکي  طوس 6868ندوشن،  ک. اسالمي

 است. تصویر کشيده تن ایراني به زیبایي به پهلوانِ رویين-حماسة ملّي ایران و شاهزاده

 اهداف پژوهش

و تأکيد بر « رست  و اسفندیار»هاي دو قهرمان داستان  هدفِ این پژوهش، معرفي ویژگي

که حماسه  سبب آن ي است، زیرا بهتأثير خصایص این دو قهرمان در خلق محتواي حماس

هاي نياز یک قوم یا ملّت به قهرمان است، شناخت خصوصيات قهرمان  نشانگر دوره

تواند تالش او را در جهت کسب افتخار براي ميهن یا ملّت و  که مي بر آن حماسه، عالوه

قهرمان در   بردن به ميزان تأثيرگذاري دهد، باعث پي در برابر دشمن نمایش  ها آندفاع از 

 شود. ایجاد محتواي حماسي در اثر مي

 پیشینۀ پژوهش

ترین انواع ادبي، موردتوجّه محققّان بوده و  از قدیمي عنوان یکي از دیرباز به« حماسي»نوع 

 است يشعرکه حماسه،  برآن است. بنا هاي زیادي تأليف شده دربارۀ خصایص آن کتاب

بر تحقيق دربارۀ  روایي مبتني بر اعمال پهلواني و متضمّن دالوري، پژوهشگران عالوه
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اند.  هاي قهرمان حماسه را نيز بيان کرده هاي این نوع از شعر، گاه برخي از خصلت ویژگي

هاي ایراني کتاب ترین منابع براي شناخت حماسه از قدیمي یکي نمونه، عنوان به

صورت پراکنده  بهمؤلف در این کتاب،  ست کهاهلل صفا ذبيحاثر  «سرایي در ایران حماسه»

آهنگ پهلواني، حوادث و روایات پهلواني و... را بيان  ازجملهعناصر شعر حماسي 

بيست و چهار ویژگي براي شعر حماسي  شميسا، «انواع ادبي»است. در کتاب  کرده

انند: اهميّت ملّي داشتنِ هاي قهرمان م از ویژگي است که در این ميان، برخي برشمرده

قهرمان، سفر طوالني قهرمان براي غلبه بر دشمن، پنهان بودن مرگ پهلوان و ... 

که « شناسي تطبيقي شعر پهلمواني حماسه؛ پدیده»کتاب در  مطلقخالقيخورد.  مي چش  به

عریف بورا است، پس از ارائة ت ام. اي از نظریات سي. چکيدهترجمه و نگارش[ شامل ]

دربارۀ پهلوان و ملزومات پهلواني )سالح ، مطالبي این نوع ادبياز خصایص  و برخي حماسه

افزار، اهميّت اسب پهلوان و نحوۀ انتخاب آن و ...( ارائه  ویژۀ پهلوان و اهميّت سازندۀ رزم

از  دیگر  یکي ،«المعارف بزرگ اسالمي دائره»در  فر شایگانتأليف « حماسه»است. مقالة  داده

هاي ساختاري و سبکي حماسه، در معرفي شعر حماسي و ویژگي بر  بعي است که عالوهمنا

 است. هاي قهرمان حماسه بيان شدهآن برخي از ویژگي

هاي او  گيري محتواي حماسي و تأثير ویژگي ت نقش قهرمان در شکلبه اهمي با توجّه

نظر  حماسي، امري ضروري بههاي  در تعيين نوع ادبي اثر، بررسي نقش قهرمان در داستان

هاي او،  برده یا منابع مشابه، قهرمان حماسه و ویژگي کدام از کتب نام رسد. در هيچ مي

منظور رفع این خ   است. به جامع یا بر مبناي داستاني از شاهنامه معرفي نشده طور به

تا  ردیدشاهنامه انتخاب گ« رست  و اسفندیار»پژوهشي، براي موضوع این تحقيق داستان 

ت و تأثيرگذاري قهرمان در خلق محتواي حماسي بر اساس این داستان مؤکّد شود. اهمي

کنون چندین کتاب  تا دربارۀ این نبرد حماسي و رویارویي دو پهلوان بزرگ شاهنامه

زندگي و مرگ » و« ها؛ رست  و اسفندیار در شاهنامهداستان داستان»شده که دو کتاب  نوشته

ها به داستان رست  و اسفندیار، معرفي  ندوشن که در آن از اسالمي «هنامهپهلوانان در شا

ترین  شده، از مه  هاي پهلوانِ کامل پرداخته بعضي از پهلوانان شاهنامه و برخي از ویژگي

که  به آن . باتوجّهاست شده ليتحل« رست  و اسفندیار»آثار است. در مقاالت بسياري نيز نبرد 
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سبب  است، به موضوع به مطالب برخي از این مقاالت استناد شده تناسب بهدر این پژوهش 

 شود: رعایت اختصار، در ذیل فقط به نام مقاالت و نویسندۀ آن اشاره مي

 «.تنياسفندیار و رویين(: »6876آیدنلو ) -

 «.تني اسفندیار و راز رویين(: »6896ندوشن ) اسالمي -

بررسي آیين شمني و سایر جادوها در داستان (: »6861پور و ابومحبوب )اميني -

 «.رست  و اسفندیار

 «.تحليل تعار  و مذاکره در داستان رست  و اسفندیار(: »6869بيراوند و دیگران ) -

عمليات رواني )= جنگ نرم( در شاهنامة فردوسي (: »6862دار و شکردست )پشت-

 «.با تأکيد بر داستان رست  و اسفندیار

 «.هاي آن( تني و گونه ببر بيان )رویين(: »6811مطلق ) خالقي -

 ««.پزشکي –جادو »هاي آئيني: اسفندیار، سيمرغ، زال و  نمایش(: »6811خسروي ) -

 «.اسفندیار و رست  داستان از دیگر روایتي(: »6871خطيبي ) -

 «.تير گز و آب رز در داستان رست  و اسفندیار(: »6867شهبازي ) -

نامة گيري در رزمگویي و نظام نوبتونقش الگوهاي گفت(: »6861)اقدم  شيباني -

 «.رست  و اسفندیار

 «.ستيز ناسازها در رست  و اسفندیار(: »6811کزازي ) -
 «.ساختار داستان رست  و اسفندیار(: »6839مالمير ) -

و رست  »برده شدۀ باال و تعداد زیادي مقالة دیگر که دربارۀ داستان  در مقاالت نام

دیدهاي خاصّي بررسي و تحليل شده و در  شده، این داستان از زاویه نوشته« اسفندیار

طور  که در هيچ مقاله یا کتابي به است؛ امّا بنابر آن نکات ارزشمندي مطرح گردیده هرکدام

فرد قهرمانان این داستان یا داستاني دیگر از  ها، اعمال و افکار منحصربه جامع، ویژگي

ثير خصایص این قهرمانان در حماسي ساختن محتوايِ داستان بررسي شاهنامه و تأ

نظر این پژوهش،  مورد باهدف« رست  و اسفندیار»است، بررسي مجدد این رزم  نشده

 رسد. نظر مي ضروري به
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 روش پژوهش 

در مرحلة نخست )کليّات پذیرفت،  توصيفي انجام -در این پژوهش که به روش تحليلي

مقاله( لزوم بررسي نقش قهرمان در آثار حماسي و تأثير قهرمان در ایجاد محتواي متناسب 

هاي مرتبط با قهرمان و مایهبنشد و در مرحلة دوم )بحث اصلي مقاله(  با نوع ادبي اثر تبيين 

ر مبناي بينش قهرماني که به خلق محتواي مناسبِ داستان حماسي منجر شده بود، ب

بيت  6172)شامل « رست  و اسفندیار»اصلي داستان  شخصيّت خصایص، اعمال و افکار دو

 شيوۀ کيفي معرفي و تحليل گردید. مطلق(، به از دفتر پنج  شاهنامه تصحيح جالل خالقي

براي انجام این پژوهش و گردآوري اطالعات موردنياز، مانند تحقيقات مشابه،  است يگفتن

هایي که در کتب مختلف براي اشعار و  اي صورت گرفت و از ویژگي نهمطالعة کتابخا

ها،  برداري شد؛ سپس از ميان این ویژگي بود، یادداشت شده قهرمانان حماسي برشمرده

که از سویي باعث خلق  بدیل شاهنامه، رست  و اسفندیار دسته از خصایص دو قهرمان بي آن

گرفتن این  بود و از سوي دیگر، در لقب هفضایي متناسب با روح حماسه در داستان شد

 ترین داستان شاهنامه نقشي بسزا داشت، انتخاب وتحليل شد. عنوان حماسي داستان به

 بحث اصلي .1

 نقش قهرمان در حماسه. 1-1

ترین موضوعي که محتواي حماسي را خلق  در حماسه که شعري روایي و بلند است، اصلي

هاي او در راه دفاع از حيثيت و  کند، حضور قهرمان و شرح اعمال، افکار و جنگاوري مي

، براي قرار گرفتن یک اثر در گرید عبارت بهکسب استقالل و برتري در برابر دشمنان است؛ 

ها  مایه هایي ویژه نياز است که محتواي حماسي از آن درونممایهننوع ادبي حماسي، به ب

که یک اثرِ حماسي، بيش  به آن توجّه ( و با6866ثابت، ملک-نشئت گيرد )ر. ک. شهبازي

است، باید بعضي از « نهاد پهلواني»و « اي قهرماني دوره»از هر موضوعي، نمودار 

شود،  هاي بزرگ محسوب مي شونده در حماسه هاي تکرار مایه هاي قهرمان که از بن ویژگي

باشد تا اثر ادبي را از انواعي چون غنایي و تعليمي متفاوت  در یک اثر حماسي برجسته شده

  سازد.
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 «رستم و اسفندیار»ها، افکار و اعمال دو قهرمان اصلي رزم  ویژگي. 1-6

قهرمان یکتاي  -، رست  و اسفندیار، دو پهلوان «رست  و اسفندیار»فردوسي در داستان 

انگيز را رق   حماسة عظي  خویش را در مقابل یکدیگر قرار داده تا داستاني پرمعنا و غ 

ت ملّي داشتن، ویژگي : اهميازجملهزند. در این داستان، خصایص هر دو قهرمان 

توان  که مي آنجا تا فرد است به پهلوانان منحصر دانایيي و تني، خدامایگي، نژادگ رویين

ت نام و ننگ، همچون اهمي گفت این دو شخصيّت در شاهنامه همانندي ندارند. افکاري

گيري نبرد بين دو قهرمان است؛  پاسداري از حرمت آزادگان و وفاداري به شاه، علّت شکل

رار گيرد، وي براي حفظ آبرو و کسب افکار قهرمانِ حماسه مورد هجوم ق که يزمانزیرا 

مانند  گذارد. نمایش اعمال رست  و اسفندیار و توانایي بي افتخار از هيچ کوششي فرونمي

از عواملي است که محتواي این  آوري و...  تن، مهارت دو پهلوان در زبان به در نبرد تن ها آن

قهرمانان انواع ادبي دیگر هاي داستان از  داستان را حماسي کرده و باعث تمایز شخصيّت

 است. شده

 «رستم و اسفندیار». خصایص دو قهرمان رزم 1جدول 

 تنبهمهارت داشتن پهلوان در نبرد تن 6 اهميّت ملّي داشتن قهرمان 6

 افزار استفادۀ پهلوان از سالح ویژه و اهميّت سازندۀ رزم 68 تن بودن قهرمانرویين 2

 آوري و رجزخوانينيرو و مهارت پهلوان در زبان 66 هاي خدامایگي داشتن نشانه 8

 آشنایي قهرمان با انواع فنون جنگاوري 62 به ارزش نژادگي اعتقاد 5

 گيري از جادو اهميّت دانایي و افسونگري قهرمان و بهره 68 وفاداري پهلوان به شاه 9

 پهلوان به جوانمرديلزوم پایبندي  65 ة نام و ننگمسئلبه اهميّت کسب افتخار و  اعتقاد 1

 به اهميّت پاسداري از حرمت پهلوانان اعتقاد 7
 پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان 69

 ضرورت رویارویي قهرمان با ضدّ قهرمان 3

 اهمیّت ملّي داشتن قهرمان .1-6-1

گردد که براي نجات هاي حماسي، بر مدار پهلواني قدرتمند مي در حماسه وقایع و کنش

گذارد و  مي هیما جانها، از ملّت خویش و حتّي نژاد بشر در برابر ظل  و گرفتاريقوم یا 

 سازد.زمينة دفاع از سرزمين نياکان و قوم و خاندان را فراه  مي
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کند  اي محبوب و مردمي پيدا ميقهرمان حماسي با تعهّد نسبت به شاه و ميهن، چهره

اي  رخورداري از صفات برجسته و پسندیدهیابد؛ زیرا وي با بو اهميّت ملّي و معنوي مي

هایي چون ظل ، جهل،  دوستي و شجاعت، در جهت زدودن زشتي چون خداپرستي، بشر

یابي به زندگي متعالي و جاودانه و  دروغ، ریا و آزمندي از چهرۀ جوامع انساني، براي دست

ا دارا بودن ب« رست »در شاهنامة فردوسي،  (6833کند )ر.ک. رزمجو،  ش ميمرگي تال بي

آفرین رخدادهاي شکوهمند رزمي و ها، قهرمان ملّي و محبوب ایران و نقش این ویژگي

بشري است که در راه پاسداري از ميهن، فرهنگ،  دالوري است. او از ابرمرداني فوق

بيني، اعتقادات دیني و جهان ازلحاظکوشد و  هاي معنوي و مکارم بشري ميارزش

 ردم خود است.، نمایندۀ مورسوم آداب

شود، او را از این کار  که زال از تصمي  رست  براي نبرد با اسفندیار آگاه مي هنگامي

است و زال  دارد، زیرا رست  هميشه تابع فرمان شاهان و حافظ زاولستان بوده برحذر مي

 ناپذیر خواهد بود: داند فقدان او جبران مي

 بممممدو گفممممت کمممماي نممممامور پهلمممموان    

 زیممممن نبممممرد تممممو تمممما برنشسممممتي بممممه   

 بممممممه فرمممممممان شمممممماهان سممممممرافراخته، 

 بترسمممم  کمممممه روزت سمممممرآید هممممممي، 

 مممممرین تخمممم  دسممممتان ز بُممممن برکننممممد  

 بممممه دسممممت جممممواني چممممو اسممممفندیار   

 نمانمممممد بمممممه زاولسمممممتان آب و خممممماک

 

 چمممه گفتمممي، کمممزان تيمممره گشمممت  روان!  

 ممممممرد، دل راد نبمممممودي مگمممممر نيمممممک  

 هميشمممممممه دل از رنمممممممج پرداختمممممممه،  

 گممر اختممر بممه خممواب انممدر آیممد همممي،     

 کودکمممان را بمممه خممماک افگننمممد!     زن و

 اگممممر تممممو شمممموي کشممممته در کممممارزار!  

 بلنممممدي بممممر و بمممموم گممممردد مَغمممماک!   
 

 (6868)فردوسي، 

قهرمان حماسه به حدّي محبوب است که گویي در ضمير مخاطب جاي گرفته است، 

کند و حتّي وي را در عمق وجود خویش کامالً احساس مي  مخاطب حضور و زندگي

که در  عالقگي یا نفرت مخاطب شود؛ چنانتواند باعث بي   نميلغزش و خطاي قهرمان ه

رغ  آنکه رسمت  در پایان روز اول نبرد با اسفندیار، با  نيز علي« رست  و اسفندیار»داستان 
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توسّل به نيرنگ و با بهانة بيگاه شدن زمان، به نبردي که در آن تقریباً بازندۀ ميدان بوده، 

 ماند: قلوب مخاطبان باقي مي دهد، همچنان محبوب خاتمه مي

 چنمممين گفمممت رسمممت  کمممه بيگممماه گشمممت!  

 تممممو اکنممممون بممممدین رامشممممي بممممازگرد!    

 ممممن اکنمممون چنمممين سممموي ایممموان شممموم    

 همممماي خممممویش،  ببنممممدم همممممه خسممممتگي 

 

 ز رزم و ز بممد دسممت کوتمماه گشممت!  

 شممب تيممره هرگممز کممه جویممد نبممرد!   

 بياسممممای  و یممممک زمممممان بغنمممموم،   

 بخمموان  کسممي را کممه دارم ز پمميش...  
 

 (6868)فردوسي، 

ها و استفاده از حربة کشندۀ  حتّي یاري گرفتن رست  از زال و سيمرغ، براي التيام زخ 

شود، از محبوبيّت مردمي پهلوان  تيرگز ه  که منجر به پيروزي او مقابل اسفندیار مي

 کاهد. شاهنامه نمي

 تن بودن قهرمان رویین. 1-6-6

ناپذیر و نفوذناپذیر طبيعي، شکستنيروهاي مافوقها گاه پهلواني به کمک  در حماسه

که بنابر تقدیر  اي بر بدن او اثر ندارد، مگر بر یک نقطه از جس  حربه  است و هيچ شده

« تن رویين»شود؛ به چنين پهلواني  وي محسوب مي ضعف نقطهو  مانده يباقپذیر  آسيب

و یا دفاع از ميهن، با خطرات گویند. این اندیشه که پهلوان باید در راه نام و ننگ  مي

ها و هنرهاي پهلواني قادر یک از توانایي نرم کند )خطراتي که گاه هيچ وپنجه دستبزرگي 

اي از  تواند نشانهتني مي است. رویين تني را پدید آورده نيست( آرزوي رویين ها آنبه دفع 

)ر.ک. شميسا،  .باشد ناپذیر بودهآرزوي تشبّه پهلوانان بزرگ به خدایان ناميرا و آسيب

 (6831مطلق،  ؛ خالقي6836

است  « اسفندیار»تمن حماسة ملّي ایران، شاهزاده  ناپذیر و رویين تنهما قهرمان آسيب

سبب  ها، به در حماسه است يگفتنپذیري از ناحية چشمان است.  که نقطه ضعف وي آسيب

تن،  طریق یک نقطه ضعف در جس  قهرمان رویين ، از حقيقت مرگ و گریزناپذیر بودن آن

(؛ شاید 6833مطلق،  است )ر.ک. خالقي هميشه راهي براي ورود مرگ بازگذاشته شده
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تن نيز در نبردها از پوشيدن زره خودداري  همين علّت است که حتّي اسفندیارِ رویين به

که رست   داشته، چنان کرده است که او را از بال مصون مي است و زرهي بر تن مي ردهکنمي

گوید )ر.  ناپذیري جوشن و خودِ اسفندیار سخن مي در پایان روز اول نبرد، با زال از زخ 

 (:6876ک. آیدنلو،

 هممممان تيمممغ ممممن گمممر بدیمممدي پلنمممگ     

 نبمممممرّد هممممممي جوشمممممن انمممممدر بمممممرش!

 

 نهمممان داشمممتي خویشمممتن زیمممر سمممنگ،  

 ي پرنيممممان بممممر سممممرش!نممممه آن پمممماره
  

 (9ج ، 6868)فردوسي، 

افزار  تن نيستند، ولي جاممه و رزم از قهرمانان دیگر شاهنامه نيز اگرچه رویين برخمي

و سالح و جادو بر آن کارگر نيست یا  وآب آتشناپذیر دارند، مانند زره سياوش که  زخم 

( و زال براي رهسپار 6833مطلق،  )ر.ک. خالقيکند که ببمر بيان را بر تمن مي رستم  هنگامي

 را بر تن کند:« ببر بيان»کند  خان، به او توصيه مي کردن وي به هفت

 بمممرت را بمممه ببمممر بيمممان سمممخت کمممن    

 

 سممر از خممواب و اندیشممه پردخممت کممن    
  

 (2ج )همان، 

شود سيمرغ،  کند و سبب ميتنان صدق مياي که دربارۀ همة کُشندگانِ رویين اما نکته

داند و  کند )رازي که آن را از سپهر مي رست  را براي تصمي  به نبرد با اسفندیار سرزنش مي

 گوید(: از رويِ مهر به رست  مي

 چممممممممرا رزم جسممممممممتي از اسممممممممفندیار؟

 کمممه همممر کمممس کمممه او خمممون اسمممفندیار    

 همممممان نيممممز تمممما زنممممده باشممممد ز رنممممج    

 بممممممدین گيتمممممميش شمممممموربختي بممممممود!  

 

 

 تمممن و ناممممدار! گممموي تنمممد، رویمممين  

 بریممممممزد، وُرا بشممممممک ر د روزگممممممار، 

 رهمممممایي نيابمممممد، نمانمممممدش گمممممنج،

 وُ گمممر بگمممذرد رنمممج و سمممختي بمممود! 
 

 (6868)فردوسي، 
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اندیشد اگر تن به بند بيند، با خود مي که اصرار اسفندیار را براي نبرد مي رست  نيز هنگامي

آید به  کشته»و اگر تن به جنگ دهد، ممکن است اسفندیار « بازگردد به ننگ»دهد، نامش 

 و وي شرمنده و گرفتار شوربختي گردد.« دشت نبرد

 های خدامایگي داشتن نشانه .1-6-9

هاي الهي است. یکي از قهرمان اصلي حماسه، غالباً پهلوان یا موجودي مافوق طبيعي با مایه

هاي ایراني، عمر دراز قهرمان حماسه است. هاي خدامایگي و جاودانگي در حماسه نشانه

ه رست ِ شاهنامه، به هنگام جنگ با اسفندیار، به گفتة خودش بيش از پانصد سال همانطور ک

 دارد:

 ز پانصمممممد همانممممما فزونسمممممت سممممممال   

 هممممممه پهلممممموان بمممممودم انمممممدر جهمممممان

 

 کممه تمما مممن جممدا گشممت  از پشممت زال،   

 یکممممي بممممود بمممما آشممممکارم نهمممممان!    
  

 (6868)فردوسي، 

بدني و زورمندي قهرمان هاي ایراني، قدرت  هاي خدامایگي در حماسهاز دیگر نشانه

قابل سنجش با  انساني و غير حماسه است. خصوصيات بدني و اعمال قهرمان حماسه فوق

خورد،  منطقِ متعارف است، زیرا قهرمانِ حماسه انساني معمولي نيست؛ وي معموالً زیاد مي

در  اي برخوردار است.العادهنوشد، قامت و وزن طبيعي ندارد و از هنرهاي خارقزیاد مي

هاست و از اینرو به  نيافتني انسان یک انسان آرماني و برآورندۀ آرزوهاي دست»حقيقت او 

این ویژگي، از صفات پهلوانِ کامل در حماسه  (6831مطلق،  )خالقي« ردم است.پسند م

 بيند که:است. بهمن در نخجيرگاهِ رست ، پهلواني مي

 درختممممي گرفتممممه بممممه چنممممگ انممممدرون 

 ر درخممممتیکممممي نممممرّه گمممموري زده بمممم 

 یکمممي جمممام پمممر ممممي بمممه دسمممت دگمممر   

 

 بمممممرِ او نشسمممممته یکمممممي رهنممممممون 

 نهممماده بمممرِ خمممویش گوپمممال و رخمممت

 پرسممممتنده بممممر پمممماي پيشممممش پسممممر 
 

 (6868)فردوسي،  
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سنگي به  گيرد با تختهشود، تصمي  مياو که از رویارویيِ اسفندیار با رست  نگران مي

سنمگ، برادر را از فمرود آمدن آن پهلوان خاتمه دهد، امّا زواره با دیدن  زندگي جهان

 شود: سازد. رست  بدون آنکه حرکتي کند، زماني که سنگ نزدیک ميباخبر مي

 بممممزد پاشممممنه، سممممنگ بنممممداخت دور   

 

 زواره بممممرو آفممممرین کممممرد و پممممور!   
  

 (6868)فردوسي، 

ها عالوه بر قدرت بدني، زیبایيِ چهره و اندام پهلوانان نيز تا حدودي اهميّت  در حماسه

است، البتّه چون زیبایي چهره در هنرهاي پهلواني نقش چنداني ندارد، پهلوانان ایراني  داشته

اند و در جواني و بزرگسالي، بيشتر  سبب زیبایي چهره ستوده شده کمتر در بزرگي، به

رست  پس از  (6831مطلق،  . )ر.ک. خالقياست شده زیبایي اندام پهلوان توصيف مي

 کند: وي را اینگونه به زال معرفي ميمالقات با اسفندیار، 

 سُممممواریش دیممممدم چممممو سممممرو سممممهي  

 گمممرد تمممو گفتمممي کمممه شممماه آفریمممدونِ   

 بممممه دیممممدن فممممزون آمممممد از آگهممممي!   

 

 خردمنممممد بمممما زیممممب و بمممما فرّهممممي، 

 بزرگممممممي و دانممممممایي او را سممممممپرد!

 همممممي تافممممت زو فممممرّ شاهنشممممهي!   
 

 (6868)فردوسي،  

 به ارزشِ نژادگي اعتقاد .1-6-0

ها از موهبت و استعداد ذاتي و این باور است که شمار اندکي از انسانشعر پهلواني بر 

که از  العمماده بودن پهلوان، در سرشت و نژاد اومندند. خارق العاده بهرههاي خارقتوانایي

همان زادروز او آشکار است، ریشه دارد. پهلوان براي آشکار کردن ارزشِ این توانایي، 

هاي شاهنامه داستان (6831مطلق،  هد. )ر.ک. خالقينشان دباید آن را در کارکرد خود 

ها، ارزش و اهميّت نژادگي، خویشاوندي و همخوني در زندگي فردي  همچون سایر حماسه

اعتقاد به نژاد و نژادگي که در حقيقت »گذارد و و اجتماعيِ قهرمانان خود را به نمایش مي

 )سرّامي،« شاهنامه باوري بنيادي استگروهي جوامع کهن است، در گویاي تمایالت درون
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-گونه معرفي مي عنوان مثال رست ، با افتخار خطاب به اسفندیار نژاد خود را این (؛ به6833

 کند:

 هممممان مممممادرم دخمممت مهممممراب بممممود  

 کمممه ضمممحاک بمممودیش پمممنج  پمممدر    

 

 بمممدو کشممممور هنممممد شمممماداب بممممود، 

 آورد سمممممرز شممممماهان گيتمممممي بمممممر
 

 (6868)فردوسي، 

 کشد:پاسخ، برتري نژاد خود را به رخ رست  ميو اسفندیار نيز در 

 نمممممژاد ممممممن از تخممممم ِ گشتاسپسمممممت 

 کمممه لهراسمممپ بُمممد پمممور ا ورنمممد شممماه   

 همممم  اورنممممد از گمممموهر کممممي پشممممين 

 پشممممممين بممممممود از تخمممممممة کيقبمممممماد 

 هميممممدون بممممرو تمممما فریممممدون شمممماه   

 

 کمممه گشتاسمممپ از تخممم  لهراسپسمممت؛  

 کمممه او را بُمممدي از مهمممان تممماج و گممماه،

 ،-ین!کممه کممردي پممدر بممر پشممين آفممر  -

 ،-خردمنمممد شممماهي دلمممش پمممر ز داد!  -

 کمممه بممميخِ کيمممان بمممود و زیبمممايِ گممماه!  
  

 (6868)فردوسي، 

 وفاداری پهلوان به شاه و مبارزه وی در راه دین .1-6-5

از دیگر صفات مهّ  پهلوان کامل، وفاداري او نسبت به شاه و مبارزۀ قهرمان در راه دین 

گيري نبرد، عدم کرنش  عوامل مهّ  در شکل، یکي از «رست  و اسفندیار»است. در رزم 

تواند از خواست کردگار سرپيچي رست  نسبت به شاه است، زیرا همانطور که پادشاه نمي

ندوشن،  )ر.ک. اسالمي .پهلوان ه  نباید از پادشاه سرپيچي کندکس حتّي جهان کند، هيچ

گو و  و رست  براي گفتاسفندیار نيز با وقوف به اهميّت اطاعت از امر شاه، دعوت  (6856

داند در  داند و ه  مي کند، چون ه  سرپيچي از دستور شاه را ناپسند مي پذیرایي را رد مي

 را فراموش کند: ونمک نانصورت وقوع جنگ باید 

 فمممممرامش کمممممن  مهمممممر نمممممان و نممممممک؛

 وُ گمممممر سمممممر بپممممميچ  ز فرممممممان شممممماه؛ 

 

 بممه مممن بممر دگرگونممه گممردد فلممک!     

 بمممدان گيتمممي آتمممش بمممود جایگممماه!    
 

 (6868)فردوسي،  
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که  کند؛ جایيدر این داستان، اسفندیار تنها در یک مورد مطابق رأي پدر عمل نمي

رغ  آنکه شاه از او خواسته که در بستن بند به دست رست  درنگ نکند، او تردید به  علي

 بيند که باید احترامش حفظ شود: دلي ميدهد، زیرا رست  را شير دلش راه مي

 بجمممممايِ سمممممران بسمممممي رنمممممج دارد  

 انممممدهمممممه شممممهر ایممممران بممممدو زنممممده

 

 جهممان راسممت کممرده بممه گممرز گممران،  

 انمممد!اگمممر شمممهریارند و گمممر بنمممده   
 

 (6868)فردوسي، 

در نيمة نخست شاهنامه در نگاه سطحي »از وظایف دیگر پهلوان، مبارزه در راه دین است. 

هاي دیني پيشازردشت و تر در متن، اهميّت باورداشتدین نقشي ندارد، ولي نگرش ژرف

دین  درراهسازد. با آغاز پادشاهي گشتاسپ مبارزه  زردشتي و پسازردشت را آشکار مي

« .اسفندیار است ژهیو بهو  به ستورترین وظيفة پهلواناني چون زریر، گرامي، بهي بزرگ

 گوهایي که با رست  دارد، نقش خود را در و ( اسفندیار در گفت6831مطلق،  )ر.ک. خالقي

پرست که از زمان فریدون به فراموشي سپرده  ترویج دینِ بهي و فتح دِزي با ساکنانِ بت

 کند:شده بود، به وي گوشزد مي

 بممممه مممممردي مممممر آن بمممماره را بسممممتدم   

 برافممممممروخت  آتممممممممممممشِ زردهشممممممت

 بممممه پيممممروزي دادگممممر یممممک خممممداي   

 کمممه مممما را بمممه همممر جممماي دشممممن نمانمممد

 

 بتممممان را همممممه بممممر زمممممين بممممر زدم،  

 جممممر آورده بمممود از بهشمممت!کمممه بممما م

 بمممه ایمممران چنمممان آممممدم بمممازِ جممماي؛   

 همممما در، بممممرهمن نمانممممد بممممه بتخانممممه
  

 (6868)فردوسي، 

 ۀ نام و ننگمسئلبه اهمیّت کسب افتخار و  اعتقاد .1-6-2

مرکز وجود پهلوان است و پهلوان براي کسب آن از راه کنش « افتخار»در بينش پهلواني 

است. در دورۀ قهرماني با رشد جامعه، زمينة دفاع از « آوازه»افتخار کوشد. دستاورد این  مي

-گردد و جنمگ و افتخمار و قدرت از ه  تفکيک خاندان، قوم و سرزمين نياکان فراه  مي
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شود، بنابراین قهرمان )انسان( با دالوري و آوازه به حسّ بزرگي از شخصيّت و ناپذیر مي

 (6876شود. )ر.ک. مختاري، دیگري مي «هستي»یابد و داراي  سعادت دست مي

آوري و دفماع از حيثيت و آبرو بسيار حائز اهميّت است. براي قهرمان حماسه، نام

فيلسوفان یونان باستان زیستن در راه کارکرد )کوشيدن در راه کسب نام و ننگ( را ذاتاً 

رها، جستن نام جاودان را ها و ناپایدادانستند و هُمر نيز از ميان همة خوبي اي واال ميپدیده

 (6831مطلق،  )ر.ک. خالقي .کندتر ذکر ميپسندیده

در حماسة ملّي ایران نيز پهلوانان ایراني و مردماني که براي کسب آوازه و دفماع از 

اند. گردد، ستوده شده تعبير مي« نام و ننگ»که در شاهنامه از آن به  کردند آبرو زندگي مي

براي دفاع از حيثيت و در هر مواجهه و توهيني نسبت به اصل افتخار، از در شاهنامه، پهلوان 

گونه که رست  تن دادن به بند را ننمگي بمزرگ  گرداند؛ هماناستقبال خطر روي نمي

کند اسفندیار را متقاعد سازد که بند بر  داند و براي دفاع از نام و حيثيت خود، تالش مي مي

 دست او نبندد:

 هيمممت، فرممممان کمممن !ز ممممن همممر چمممه خوا

 مگممممر بنممممد، کممممز بنممممد عمممماري بممممود!  

 نبينممممد مممممرا زنممممده بمممما بنممممد کممممس!     

 

 ز دیمممدار تمممو راممممش جمممان کمممن !    

 شکسمممتي بمممود، زشمممت کممماري بمممود! 

 سممت و بممس! روانمم  بممرین کممه روشممن 
  

 (6868)فردوسي، 

خواهد که نسبت به بستن دستش اغما  کند و به وي حتّي با نرمي، از اسفندیار مي

 کش برود:دهد که پرستارفش به همراه او نزد شاه کينه را ميشاهزاده این وعده 

 جمممز از بنمممد، دیگمممر تمممرا دسمممت هسمممت  

 کممممه از بنممممد تمممما جمممماودان نممممامِ بممممد    

 

 پرسممت!کممه شمماهي و یممزدان  بممه مممن بممر 

 بمانمممد ممممرا، وز تمممو بمممد کمممي سمممزد؟!  
 

 (6868)فردوسي،  
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پهلوانان به اهمیّت پاسداری از هویّت و حرمت آزادگان و  اعتقاد .1-6-7

 حماسي

پهلوان است ميان وظيفة بندگي  6درگيري»هاي مهّ  در سراسر شاهنامه از موضوع یکي

 «.نسبت به پادشاه از یکسو و نگهداشت آزادي و حيثيت پهلواني خود از سوي دیگر

( در این داستان، گشتاسپ که خود را ناگزیر به واگذاري تخت و 6831مطلق،  )خالقي

عنوان شرط نهایي براي پسر، رفتن به سيستان، بستن دست رست   بيند، بهميکاله به اسفندیار 

 کند: گاه تعيين مي و آوردن وي را به تخت

 پيمممممماده دوانممممممش بممممممدین بارگمممممماه   

 کمممز آن پمممس نپيچمممد سمممر از مممما کسمممي  

 

 بيممممماور کشمممممان تممممما ببينمممممد سمممممپاه، 

 اگمممر کمممام و گمممر رنمممج یابمممد بسمممي!    
  

 (6868)فردوسي، 

از آنکه رست  از دعموت مجدد  اسفندیار براي بار نخست و پسپس از رویارویي رست  و 

رود؛ امّا شاهزاده به رست   شود، خودش نزد اسفندیار مي اسفندیار براي ناهار ناامميد مي

 کند: حرمتي مي بي

 چممپ خممویش بممر جمماي کممرد!   بممه دسممتِ 

 جهاندیممده گفممت ایممن نممه جممايِ منسممت!    

 

 آراي کمممرد!ز رسمممت  هممممي مجلمممس 

 ي منسمممت!رأه بمممه جمممایي نشمممين  کممم 
  

 (6868)فردوسي، 

کند، ولي هنگامي که از علّت حضور  رست  با حفظ آرامش جایگاه خود را گوشزد مي

گردد؛ زیرا همة هستي انسان یابد، خشمگين مي اسفندیار و دستور گشتاسپ آگاهي مي

از پاسداري از منش سال ، وارسته و  است )پهلوان( در گرو کارکرد اوست که عبارت

کوشد. رست  با آگاهي از دستور گشتاسپ بانگ سرشار انساني که در راه نيکي مي

 دارد که: برمي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Conflict 
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 کمممه گویمممد بمممرو دسمممتِ رسمممت  ببنمممد؟   

 کممه گممر چممرخ گویممد مممرا کممين نيمموش     

 

 نبنممممدد مممممرا دسممممت چممممرخ بلنممممد! 

  بممه گممرز گمممرانش بمممال  دو گممموش!   
  

 (6868)فردوسي، 

که شاهان بر پاي برترین پهلوانان ایران  ترین بندهاي شاهنامه، بندهایي استدردناک»از 

کلّي با پهلوان ایراني که همچون رست  نماد  بند و زنجير، به (6833)سرّامي،  «.اند زمين نهاده

چه در این داستان نيز پهلوان  آزادمردي یا آزادگي است، ناسازگار و مخالف است؛ چنان

ادن رست  به بند و اسارت، به رزم با ند رود و همين تن حماسة ملّي زیر بار چنين ننگي نمي

بنابراین ؛ شود هاي شاهنامه منجر مي ترین داستان گيري حماسي تن و شکل اي رویين شاهزاده

توان گفت آخرین نبرد رست  براي پاسداري از هویّت و حرمت آزادگان و پهلوانان  مي

ست و اگر این حماسي است. در این نبرد، آزاديِ رست  دستخوش تهاج  و توهين شده ا

 گرفت، وي را به این نبرد کاري نبود.حرمتي قرار نمي اصل، مورد بي

 ضرورت رویارویي قهرمان با ضدّ قهرمان .1-6-8

موضوع رویدادها، نبرد و جنگ است. گاه براي  نیتر مه و « رویداد»مرکز اصلي حماسه 

 ازآنجاشود و گشودن داستان حماسي، قهرمان حماسه با ضمدّ قهرمان روبرو و درگيمر مي

ناچار باید یکي بر  شوند و بهمواجه مي باه گردد. جایي که دو قهرمان ماجرا آغاز مي

 (6836سا، شود. )ر.ک. شمييدیگري غلبه کند، حماسه تبدیل به تراژدي م

در جنگ رست  و اسفندیار، رست  )قهرمان داستان و مدافع سنّت و آیين(، از نبرد با 

کند ها است( امتناع مي اسفندیار )در نقش ضدّقهرمان که مصرّ بر نبرد و در تعار  با سنّت

گوید  بيند، به او ميکه پافشاري و رجزخواني وي را مي(، اما هنگامي6839)ر.ک. مالمير، 

 گذارم: نصيبت نمي اگر آرزوي جنگ داري، بي تو

 تممممرا بممممر تممممگ رخممممش مهمممممان کممممن !  

 

 سمممرت را بمممه گوپمممال درممممان کمممن !
  

 (6868)فردوسي، 
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 تنبهمهارت داشتن پهلوان در نبرد تن .1-2-9

تمن قهرمان با خص  بههاي مهيّج هر حماسه، نبرد تمنبهترین شيوۀ رزم و یکي از صحنه

گونه نبردهاست که هنرمنديِ پهلوان یعني  عوامل او است. در این اصلي )ضدّ قهرمان( و

-بهگردد. در حماسه توصيف نبردهاي تنچاالکي و مهارت و دقّت اصابت او آشکار مي

هاي  گرفتن فنون و سالح کار جذّاب است، زیرا به« همگروه»هاي از توصيف رزم تمن، بيش

هاي مختلف ترتيب متغيّري دارد، ه در قصّهاین فنون ک»خاص در این نبردها نمود دارد. 

زني، ضرب گرز، کشتي و افکني، شمشير افکني، نيزهاز: کمندافکني، تير عبارت است

 (6836)جعفري، .« شودتمن، جنگ به کشتي خت  ميبههاي تمنزني. در اغلب جنگ خنجر

زارهاي گوناگون متوسّل افدر نبرد رست  و اسفندیار نيز، دو پهلوان در آغازِ نبرد، به رزم

 دهد:تمن رخ ميبهبينند، جنگ تمن ها را ميشوند، اما زماني که ناکارآمديِ سالحمي

 گرفتنمممممممد از آن پمممممممس دوال کممممممممر،  

 هممممي زور کمممرد ایمممن بمممر آن، آن بمممرین   

 پراکنممممممممده گشتممممممممند از آوردگممممممممماه 

 کممف انممدر دهانشممان شممده خممون و خمماک   

 

 ،-دو اسمممپ تگممماور فمممرو بمممرده سمممر-

 یمممک شمممير بمممر پشمممت زیمممن! نجنبيمممد

 غممممي گشمممته ممممردان و، اسمممپان تبممماه،

 همممه گبممر و برگسممتوان چمماک چمماک! 
  

 (6868)فردوسي، 

 افزار استفادة پهلوان از سالح ویژه و اهمیّت سازندة رزم .1-6-14

ها حصول پيروزي است، ولي راه رسيدن به آن متفاوت هدف اصلي پهلوان در حماسه

افمزارهاي  کار بردن رزم العاده بدني، باید در بهرت خارقبر قد است؛ پس پهلوان عالوه

افزار پهلوان )آهنگر( گوناگون، مهارت بسياري داشته باشد. در داستان حماسي سازندۀ رزم

سازد. در کار بستن حيله مي افزار را با بهپهلوان، رزم نيز اهميّت بسياري دارد، چون گاهي

برند، حرفي  افزارهاي مختلف بهره مي پهلوان از رزم نبرد رست  و اسفندیار، ضمن آنکه دو

از سالحي خاص نيست، مگر آنجا که رست  به راهنمایي سيمرغ، از تنها سالحي که بر تن 

 یابد.افتد، آگاهي ميتن کارگر مياسفندیارِ رویين
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تن از شيئي جادویي )تيري از چوب گياه گز که  رست  براي غلبه بر اسفندیارِ رویين

اي از برد که تکّهشده( بهره مي برخي از مناطق ایران داراي احترام و تقدّس شمرده ميدر 

پر سيمرغ به آن وصل است و نيرویش را براي اصابتِ مستقي  به هدف دو چندان 

به سفارش سيمرغ، رست  باید چوب گز  (6861ابومحبوب،  -پوراميني)ر.ک.  .است کرده

است  آب نيز قدمت و خاصيّت فراسویي و تقدّس داشته بخواباند که این« آب رز»را در 

گوید اگر اسفندیار آخرین خواهش تو  (، البّته سيمرغ به رست  مي6867)ر.ک. شهبازي، 

 براي توقف نبرد را نپذیرفت، آنگاه اینچنين تير را آماده کند:

 بممه زه کممن کمممان را و ایممن چمموب گممز   

 ابممر چشمم  او راسممت کممن هممر دو دسممت  

 سمممت آن را بمممه چشممم   زمانمممه بمممرد را 

 

 ،-بمممممدین گونمممممه پمممممرورده در آب رز-

 چُنمممان چمممون بمممود ممممردمِ گزپرسمممت،    

 سمت بخمت، ار نمداري تمو خشم !      به خشم  
 

 (6868)فردوسي،  

 آوری و رجزخوانينیرو و مهارت پهلوان در زبان .1-6-11

تمن، به  به صفت دیگر پهلوان کامل است، زیرا بخشي از نبردهاي تمن« آوريزبان»

که معموالً با استهزاي حریف نيز همراه است؛  گذرد خواني ميهاي لفظي و رجز جنگ

بنابراین پهلوان باید در ستودن خود، رجزخواني، دادن جواب نافذ و بيان مطلب با 

آور و قدرتمند باشد و نعرۀ او دل همنبرد و ي، زیبایي و رسائي و حدّت، زبانحاضرجواب

 حتّي کوه را بدرّد.

روشي براي « مذاکره»است و « تعار »هاي حماسي د آمدن داستانوجو علتِ به

مدیریت تعار . در داستان رست  و اسفندیار، اسفندیار آغازگر تعار  و رست  

بر زور  این دو پهلوان، عالوه (6869يراوند و دیگران، )ر.ک. ب .دهندۀ تعار  است پاسخ

نظيرند. فردوسي در این داستان، از آوري نيز دو نمونة بيزبان ازلحاظبازو و نامداري، 

هایي همچون: منماظرۀ  است. روش مختلف عمليات رواني )جنگ نرم( استفاده کرده 6فنون

نمایي، تضعيف روحيه حریف با گير کردن، استهمزا و تحریک، قمدرتهدفمند، نمک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Techniques 



 029 |  همکارانو  یصالت زاده نیحس

 

در این داستان، اگرچه  (6862شکردست،  -دارپشت )ر.ک. . خواني )مفاخره( و ...رجز

هاي رست  هنگام ه  است، اما خطاب گوهاي هر یک از دو طرف تقریباً نزدیک به  و گفت

آوري  اوج زبان است يگفتنگر به قدرت پهلوانانة او است )رجزخواني، صميمي و داللت

هاي است( و رسميّت در خطاب وي در شاهنامه در همين جنگ با اسفندیار نمایانده شده

 (6861، اقدم )ر.ک. شيباني .منظور تأکيد بر وجهة شاهي و معنوي او است فندیار بهاس

بيند، رست  پس از ممذاکره با اسفنمدیار، وقتي تصمي  او را براي نبرد قطمعي مي

 تني، آرزوي نبرد داري: گوید: حاال که تو به پشتوانة رویين مي

 ببينمممممي تمممممو فمممممردا سمممممنان ممممممرا،    

 مممممرد کممممه تمممما نيممممز بمممما نامممممدارانِ   

 

 کمممممرده عنمممممان ممممممرا، هممممممان گِمممممرد 

 بمممممر نبمممممرد! نجمممممویي بمممممه آوردگمممممه 
  

 (6868)فردوسي، 

آوري خود را به ميدان نبرد موکول اسفندیار با شنيدن سخنان رست ، نمایش قدرت رزم

 کند: مي

 نممه مممن کمموه  و زیممرم اسممپي چممو کمموه  

 گمممر از گمممرز ممممن بممماد یابمممد سمممرت    

 وُ گممممر کشممممته آیممممي بممممه آوردگمممماه  

 بنممممده بمممما شممممهریاربممممدان تمممما دگممممر 

 

 گممممروه، یگانممممه یکممممي مممممردم  بممممي 

 بگریمممممد بمممممه درد جگمممممر ممممممادرت! 

 ببنمممدَمت بمممر زیمممن، بمممرم نمممزد شممماه،    

 نجویمممممد بمممممه آوردگمممممه کمممممارزار!   
  

 (6868)فردوسي، 

 آشنایي قهرمان با انواع فنون جنگاوری .1-6-16

جنگاوري و تمن، با دقتّي خاص از انواع فنون بهویژه نبردهاي تمنهاي حماسي بهدر جنمگ

ها بيش افزار اصلي در حماسهرزم رود.ها سخن ميکار بردن اقسام سالح هنمر پهلوان در به

از همه شمشير، نيزه و تير و کمان است. در شاهنامه، انواع آالت رزم کاربرد دارد و 

تبر، تيغ،  : پيکان، تازیانه، تير،ازجملهاند، ها مسلّح ها به آنپهلوانان ایراني و انيراني در جنگ
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ترگ، جوشن، خنجر، کمند، خشت، ژوبين، شمشير، کمان، کمند، گرز، مغفر، نيزه، دمه، 

رست  و اسفندیار  (6816 )ر.ک. رستگارفسایي،. کوپال، زره، دشنه، زین، سپر، سنان و ... 

 کنند: ها استفاده مي نيز در هنگام نبرد از انواع سالح

 آویختنمممممد؛بمممممه نيمممممزه فمممممراوان بمممممر  

 برشکسمممت بمممه هممم هممما سمممنان چُنمممين تممما

 بممممممممه آورد گممممممممردن برافراختنممممممممد، 

 ز نيمممممروي اسمممممپان و زخممممم  سممممممران   

 

 ریختنمممدهممممي خمممون ز جوشمممن فمممرو  

 بممممه شمشممممير بردنممممد ناچممممار دسممممت! 

 چممپ و راسممت هممر دو همممي تاختنممد،    

 هممماي گمممران! شکسمممته شمممد آن تيمممغ  
  

 (6868 )فردوسي،

افزارها، مشخص شدن فرجامِ نبرد و تعيين در پایان روز اول جنگ، به سبب ناکارآمديِ رزم

 شود.دوم کشيده مي روز بهپيروز ميدان 

 گیری از جادواهمیّت دانایي و افسونگری پهلوان و بهره .1-6-19

گري و از ابزار جنگ و از کردارهاي ناگزیر در حماسه است و چاره« فریب»و « نيرنگ»

کامل است. اگر همة هنرهاي پهلوان براي تدبير )و حيله در معناي مثبت( از صفات پهلوان 

رسيدن به پيروزي کافي نباشد، به فراخور فضاي حماسه، وي گاهي به حيله و نيرنگ دست 

عيب پهلوان نيست، بلکه هنر  تنها نهزند. نيرنگ تا آنجا که دور از اصول مردانگي نباشد مي

ویژه در نبرد با خودي  بهها  شود؛ اما از دید برخي افراد بعضي از نيرنگ او محسوب مي

، دروغ و نيرنگ رست  در نبمرد با اسفندیار، همچنين در رزم با مثال عنوان بهپسندیده نيست. 

اند، مطابق پسند هر همنبردان یکبار جان او را بخشيمده ازآنکه پسه   سهراب، آن

 (6856ندوشن،  ؛ اسالمي6831مطلق،  )ر.ک. خالقي .اي نيست خواننده

بيند، بيگاه توان مي رست  خود را براي ادامة مبارزه با اسفندیار خسته و ک که  هنگامي

دهد که ادامة نبرد دهد و پيشنهاد مي گري قرار ميشدن زمان را دستمایة خویش براي چاره

تن نيزگرچه یابد. اسفندیار رویين ترتيب از مرگ رهایي مي بعد موکول شود و بدین روز به

 گوید:دهد و ميیابد، امّا باز به او فرصت مييمتدبيمرِ رست  را در
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 آزممممممايتمممممو ممممممردي بزرگمممممي و زور 

 پمممممذیرم هممممممي ممممممن فریمممممب تمممممرا،  

 بممممه جممممان امشممممبي دادمممممت زینهممممار!   

 

 ي،رأبسمممي چممماره دانمممي و نيرنمممگ و   

 نخممممواه  کممممه بيممممن  نشمممميب تممممرا،   

 بمممه ایممموان رسمممي کمممامِ کمممژّي مخمممار!  
 

 (6868)فردوسي،  

اسطوره آميخته بود، دانایي و افسونگري هنر  در جوامع نخستين که حماسه هنوز با

است، زیرا انسان ابتدایي به آیين جادویي و سودمندي  شده العادۀ پهلوانان محسوب مي خارق

اي که هنر درمان کردن نيز در انحصمارشان بود داراي آن ایمان داشت و جادوگران حرفه

هاي پهلواني، یک بخش از این نشدند. با تبدیل اسطموره به داستاقدرت برتمر شناخته مي

شده، به کارداني و تدبير پهلوان تخفيف هنمر یعني دانمایي اساطيري که مثبت محسوب مي

شمار  شده، ساحري و جادویي به مي به دشمنان نسبت داده که آنیافته و بخش دیگري از 

 است. رفته

ا پایان یافته تلقي خورده و جنگ راسفندیار در پایان روز اولِ نبرد، رست  را شکست

کند. وي این تندرستي زده ميکند؛ اما خبر بازگشتن رست  به ميدان نبرد او را حيرتمي

 دهد: پهلوان را به جادوپرستي زال نسبت مي جهان

 گمممممماني نبمممممردم کمممممه رسمممممت  ز راه 

 هممممان بمممارکش رخمممش زیمممر انمممدرش 

 پرسممممتشممممنيدم کممممه دسممممتانِ جممممادو

 چمممو خشممم  آرد از جمممادوان بگمممذرد!   

 

 وان کشمممد ببمممر و گبمممر و کممماله،بمممه ایممم

 ز پيکممممان نبممممود ایممممچ پيممممدا بممممرش،   

 بمممه هَنگمممام یمممازد بمممه خورشممميد دسمممت!

 برابمممر نکممممردم پممممس ایممممن بمممما خممممرد 
  

 (6868)فردوسي، 

 

توان گفت که کشندۀ اصلي اسفندیار، نه رست  و سيمرغ، بلکه زالِ  در اینجا مي

پزشک است که از طریق مراسمي آیيني، همراه با خلسه )سوزاندن عود و پر  -جادوگر

سيمرغ( و پرواز نمادین به شکل سيمرغ، چوب جادوئي درخت مقدّس سيمرغ یا درخت 
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صورت پيکان   است، به )فراخکرت( روئيده )همه را درمان بخش( را که در ميان دریاي

رد. )ر.ک. با آورد و بر او مرگ مي مي هاي اسفندیار به پرواز در سوي چش  تيري قتال به

 (6811خسروي، 

نيز یکسره از عناصر اساطيري و شمني پاک نشده « سيمرغ»هاي شاهنامه در داستان

کند که قدرت جادویي و ميهاي رست  از پر خود استفاده  است. او براي بهبود زخ 

شفابخشي دارد. این درمان چنان تأثيري دارد که رست  بالفاصله زور و فرّ خود را 

که مشابه  . همچنين این پرنده، توانایي پيشگویي دارد و از اسرار نهاني مطّلع استابدی يبازم

 (6861ابومحبوب،  -پوري)ر.ک. امين .شودآن در آیين شمني دیده مي

 پهلوان به جوانمردی لزوم پایبندی .1-6-10

پنداري پهلواني و از صفات پهلوان کامل است که با پندارهایي چون عشق، « جوانمردي»

پرستي عجين شده و قهرمانان شاهنامه اع ّ از پادشاهان و پهلوانان  آوري و ميهننام

مبناي روحيّة  ي براند. بسياري از شاهان و پهلوانان ایران استثنا از آن برخوردار بوده بدون

مثل گشتاسپ در روم( جان )جوانمردي، براي حفظ امنيّت مردم ایران و حتي غير ایران 

« جوانمردي»اما مصداق ؛ اند خود را به خطر انداخته و با ایثارگري، مزاحمان را فروکوفته

یار که روز دوم به ميدان نبمرد با اسفندشده آن است که رست  پس از آن در داستان بررسي

خواهد که حک  جوانمردي و بنابر سفارش سيمرغ، بار دیگر از اسفندیار مي گردد، به بازمي

 کند او را از نبرد منصرف سازد: دشمني را کنار بگذارد و سعي مي

 بممممه دادارِ زردشممممت و دیممممن بهممممي،  

 بممه خورشمميد و ممماه و بممه اُسممتا و زنممد    

 

 آذر و آذرِ فرّهمممممممي،بمممممممه نممممممموش 

 گزنمممممممد!کمممممممه دل را بتمممممممابي ز راه 
  

 (6868)فردوسي، 

گناه به  گزیند تا جانِ لشکریان بي تن را برميبه از روي جوانمردي، نبمرد تن« اسفندیار»و یا 

 خطر نيفتد.
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 پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان .1-6-15

که او ایزد، ایزدواره یا ابَرانسان است، نباید در  سبب آن مرگ یا شکست قهرمان حماسه، به

دليلي بر  حال نيدرعانظار عموم رخ دهد، زیرا مرگ پهلوان اکثراً نقطة اوج پهلواني او و 

هاي بزرگ، مرگ پهلوان اغلب تراژیک یا پيروزي نهمایي مرگ است. در حماسه

همين سبب معموالً پهلوانان بزرگ براي مبارزه، صحنة  قهرمانانه است، بهناجوانمردانه یا 

( و شاید 6831 مطلق، کنند )ر.ک. خالقينبرد خود را دور از چش  سپاهيان انتخاب مي

کنند که دور از لشکریان دليل رست  و اسفندیار براي نبرد، دشتي را انتخاب مي همين به

شود که پس از اصابت ز سپاهيان، از ابياتي دریافت مياست. دور بودن رست  و اسفندیار ا

تير گز به چشمان اسفندیار و سرنگوني وي، کسي نيست که او را یاري دهد و خودش 

کشد. این دور بودن از انظار، از یابد، تير را از چش  بيرون ميهوشش را بازمي بعدازآنکه

 دهد، قابل دریافت است: شوتن ميابياتي نيز که بهمن، خبر زخمي شدن اسفندیار را به پ

 برفتنمممممممممد همممممممممر دو پيممممممممماده دوان 

 بدیدنممممد جنگممممي بممممرش پممممر ز خممممون، 

 

 ز پمممميشِ سممممپه تمممما بممممرِ پهلمممموان،    

 یکمي تيممرِ پممر خممون بممه دسممت انممدرون 
  

 (6868)فردوسي، 

 گیری نتیجهبحث و 

از عوامل  اي دارد؛ زیرا یکي اهميّت ویژه« پهلوان-قهرمان»هاي  در آثار ادبي، تحليل ویژگي

پرداز بر  گيري محتواي متناسب با نوع ادبي یک اثر، تأکيدِ داستان تأثيرگذار در شکل

که از  است يانواعاز  اثر و افکار و اعمال اوست. نوع ادبي حماسي یکي« قهرمانِ»خصایص 

هاي آن در هيچ  دربارۀ ویژگي  است؛ اما عليرغ  بررسي توجّه پژوهشگران بوده دیرباز مورد

هاي قهرمان حماسه و نقش او در ایجاد محتواي متناسب با اثر حماسي،  پژوهشي ویژگي

است. لزوم انجام چنين پژوهشي، سبب شد بررسي نقش  جامع معرفي و تحليل نشده طور به

حماسة ملّي ایران در ایجاد محتواي حماسي داستان ها و بينش دو شخصيّت اصلي  ویژگي

 عنوان موضوع و هدف انجام این تحقيق انتخاب شود. ، به«رست  و اسفندیار»
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واسطة  که به کهنسال را« رست ِ»فردوسي در این رزم، دو قهرمان بزرگ شاهنامه، یعني 

ایران و داراي خدمات شایانش به پادشاهان و دفاع از ميهن، پهلوان محبوب عموم مردم 

تن ایراني، رویاروي  قهرمان رویين -جوان، شاهزاده« اسفندیار»اهميّت ملّي بوده، با 

است. با بررسي  کرده ترتيب داستاني مهيّج و حماسي را خلق و بدین  یکدیگر قرار داده

تواند  هاي این دو شخصيّت که مي شخصيّت رست  و اسفندیار درخواهي  یافت ویژگي

کنندۀ الگویي اصلي براي دیگر قهرمانان حماسه و  حماسي داستان، معرفي خالق محتواي

هاي غنایي  متمایزکنندۀ قهرمان حماسه از قهرمانان انواع ادبي دیگر همچون قهرمانان داستان

 بندي است. و تعليمي باشد، در قالب خصایص، افکار و اعمال قهرمان قابل دسته

تني  رویين»و « عمر دراز رست »ه در قالب خصيصه و نشانة خدامایگي در قهرمان ک

از  است، از ابرانسان بودن این دو پهلوان نشان دارد و  در این داستان مطرح شده« اسفندیار

هاي بزرگ جهان است که به ایجاد محتواي  و مشترک در حماسه  هاي تکرارشونده مایه بن

نژادگي و استعداد ذاتي  شود. رست  و اسفندیار هر دو از موهبت گوهر حماسي منجر مي

برخوردار و بدان مفتخر هستند که در شعر پهلواني، این ویژگي اهميّت واالیي دارد. 

اندیشي براي قهرمان حماسه ضروري  مندي از هنر چاره بر اصالت، دانا بودن و بهره عالوه

در  است، زیرا قهرمان باید بتواند در مواضع سخت به حيله و نيرنگ متوسّل شود و حتّي

صورت نياز براي رهاندن خود از تنگنا، از جادوان و جادویي یاري جوید مانند حيلة رست  

 به اسفندیار و یاري رساندن زال و سيمرغ به او براي رهایي از مهلکه.

گيري محتواي حماسي یک اثر، افکار قهرمان حماسه و مفاهيمي همچون  در شکل

ویژه براي رست   از هویّت و حرمت آزادگان به ة نام و ننگ و کسب افتخار و پاسداريمسئل

که نمونة کامل پهلوان ایراني است چندان اهميّت دارد که وي براي دفاع از این عقيده تا 

کوشد. وفاداري پهلوان به شاه که نمونة آن در اصرار اسفندیار براي  پاي جان خویش مي

خورد، لزوم پایبندي به  چش  مي دست رست  به بربستنانجام فرمان پدر و تأکيد وي 

جوانمردي و پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان از دیگر عقایدي است که پهلوان اثر 

 نهد. مي حماسي به آن ارج 
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که تفاوت قهرمان حماسه را با قهرمانان انواع ادبي دیگر  اعمال دو قهرمان این داستان

نایي با فنون جنگاوري و مهارت تن، آش به سازد، همانند: قدرت در نبرد تن بيشتر آشکار مي

بر شاهزادۀ  نهایت استفادۀ رست  از سالح ویژه براي غلبه افزار و در در استفاده از انواع رزم

بر  است. افزون را حماسي ساخته  تن، از دیگر عواملي است که محتواي این داستان رویين

مند باشد، مهارت در  ها، توانایي دیگري که قهرمان حماسي باید از آن بهره این ویژگي

تن  به آوري و تسلّط به فنون مختلف جنگ نرم )مانند رجزخواني( در ميدان نبردهاي تن زبان

 است.

شد از مؤثّرترین عوامل و عناصرِ ایجاد محتواي حماسي در داستان رزم  بنابر آنچه گفته

که فردوسي با هاست  و بينش قهرماني آن  خصایص قهرمانان این داستان« رست  و اسفندیار»

بدیل  فرد دو شخصيّت بي ها و نمایش اعمال و افکار منحصربه کشيدن این ویژگي تصویر به

 است. خلق نموده  شاهنامه، داستاني با محتواي حماسي

 تعارض منافع

 تعار  منافع ندارم.
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