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هاي نخسـت  از بخشـهاي پيشـين، بخصـوص بخشـ    تأثيرپذيري سازندگان و پردازنـدگان آن  
  .در آن وجود دارد ،حماسي

و رفتارها و  هايعني در عملكرد ،پردازش و برساختن شخصيت اسفندياراز اين ديدگاه، در
بـه رسـتم    ،شـگردهاي داسـتاني و شخصـيت پـردازي     ةقهرمانيهايش، در دو حوز و كردارها

آنگونـه كـه شـباهتهاي     ،برده شده است ها هايشان توجه و بهرهو داستان و سياوش،وسهراب 
  .توان يافتمتعددي ميان آنها مي

  .ميپردازد هاها و اشتراك ه به بررسي اين نكتهاين مقال
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  مقدمه
از كتابـت  پـيش   ها را،بر ساختن روايت و اي از ساختناين تحقيق درصدد آن است كه گوشه

ــل  ــا در فاص ــه گوي ــوده اســت   قرنة ك ــيالدي ب ــتم م ــا هف ــنجم ت ــاي پ ــان ( ه ــران در زم اي
در شكنج و تاب اسـطوره  ) 140ص:شاهنامه،خطيبية باردر ؛325ص:ساسانيان،كريستن سن

  .و حماسه، آنقدر كه در وسع نگارنده است، بنماياند
هراب، سـياوش و  شخصيت ديگر اين گفتار يعني، سـ داستان رستم چنان است كه با سه 

  .آنان است ةرورنده؛ دوستخواه و حريف مبارزاو پدر، پ. يابداسفنديار پيوند مي
هاي رستم، سهراب ، سياوش و اسفنديار در ظـاهر ارتبـاطي و همگـونيي را    شكل داستان

هـايي  توان به نكتـه ها و پندارهاي داستان اسفنديار مينشان نميدهند اما در گفتارها و كردار
دست يافت كه به نظر بر گرفته شده از زندگاني، انديشه و روحيات رستم، سهراب و سياوش 

پردازنـدگان داسـتان زنـدگي اسـفنديار     ة مايردازش شخصيت اسفنديار دستهستند كه در پ
با اين همه، عناصـري متضـاد بـا    ) 127ص  :فردوسي و سروده هايش،برتلس(اند قرار گرفته

سـاير پهلوانـان پـيش     هاي پهلوانان فوق،در داستان اسـفنديار وجـود دارد كـه او را از   نداستا
ته شد بخش نخست اين شخصيت پردازيها قويتر و رنگينتر كند اما چنانكه گفگفته، جدا مي

كوشيم مختصري مفيد از زندگاني هر چهـار قهرمـان را بيـان كنـيم پـس      در اينجا مي. است
  .را به نظاره بنشينيم آنگاه بازبيني، اين لطيفه

  
چهار سخنگوي .(داندانسان نمونه و متكامل شاهنامه مياسالمي ندوشن، رستم را  :رستم

اين نگاه به رستم با تعريف قهرمان در داسـتان نويسـي نيـز همسـويي     )18ص:وجدان ايراني
و كردارهـاي نيـك معرفـي     ،پنـدارها ها خصيصـه  ةبراهني قهرمان را حامل همـ .شگفتي دارد

ــمي ــي .(دكنـ ــه نويسـ ــه    ) 63ص:قصـ ــت كـ ــاهنامه اسـ ــي شـ ــع گرايـ ــن واقـ ــه ايـ البتـ
  . ،خوب و بد را با هم دارند) رستم،سهراب،سياوش و اسفنديار(قهرمانانش

) گشاي مهراب پادشاه كابل نيك زن خردمند مشكل(رودابه دختر سيندخت ة رستم، زاد
اش زال را ده، پـرور است، در روش زاده شـدن او كـه بايـد رسـتمين ناميـده شـود؛ سـيمرغ       

ديـده بـه   كند تا پس از مست كردن ماهروي، پهلوي وي را بشكافند تا كـودك  راهنمايي مي
د شـگفت آور و اسـب گزينـي او رخ    پس از آن، رش). 238ص : 1، جشاهنامه. (جهان گشايد

او  د و مبارزه با افراسياب و قلـون د، رفتن به البرز كوه و آوردن قباكشتن فيل سفي. دهندمي
كند، كشتن فرزند، رهانيدن كـاووس از تنگنـاي هامـاوران و    سته عنوان تاج بخشي ميرا شاي

كـاووس و طـوس و ديگـر سـپاهيان از تـاريكي چـاه       ة بارهانيدن ديگررفتن به هفتخوان و ر
مازندران و سحر ديو سفيد و كشتن ديو سپيد، پروردن سـياوش، كشـتن سـودابه بـه كـين      
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ز افراسياب و سرانجام كشـتن اسـفنديار و پـرورش    سياوش، ياري كيخسرو در كين ستاني ا
ه كين خود از آخرين بهمن و زخمي و كشته شدن به نيرنگ برادرش شغاد و كشتن شغاد ب

بـا ايـن توضـيحات    ).563 -569صـص  : حماسـه سـرايي در ايران،صـفا   (باشند كارهاي او مي
داسـتان،مير  عناصـر  .(رسد كه تيپ شخصـيتي رسـتم ايسـتا وبرونگراسـت    ، به نظر ميوكارها
  ).13-25صص:شخصيت و رفتار،احمدي؛94ص:صادقي
  

نگـر، بـه نـام تهمينـه     او فرزند رستم از دالور زني پاك سرشت وعاشق و آينده :سهراب
سهراب به سـرعت ميبالـد و بـر همگـان برتـر      . تورانيان دارداست او نيز چون رودابه نژاد از 

. ردن مادر نيسـت، پـدرش را ميشناسـد   شم وآزش از مادر كه خالي از خĤيد و با پدرپرسيمي
رود و پـس از مـاجرايي كـه ميـان     اسياب به جنگ كاووس ميافرة چون سيل بهاري به توطئ

ر شبي كـه  دهد، دهجير و سهراب و گرد آفريد رخ مي رستم و كاووس و از ديگر سوي ميان
سـت  غـلّ و غـش اوسـت، از د   امي بـي كه تنها حـ  ،ژنده رزم را ،شآبستن حوادث است، دايي

ميـدان  با تقدير، پدر و پسر را در ) سپهساالران افراسياب(هماهنگي هومان و بارمان . دهدمي
بست نيرنگ خود چشد و در كارروي هم قرار ميدهد، نخست پدر طعم شكست را ميبرد روبن

شـود  يگاه سهراب به خنجر رستم دريده ميدر دومين برخورد، ته. رهاندرا از مرگ حتمي مي
جريحـه  هم احساس پـدري و عـواطفش   (خود را به سوگ بنشيند ة وسويتا رستم شكست د

ـ       انـد و هـم پهلـواني   دار شده ه دار شـده  ش درگيـر و دار نـام و ننـگ بـه دسـت كـاووس لكّ
  )169-250صص:2شاهنامه،ج).(است

ــه رو  ــه ب ــد ك ــر چن ــد و نمي  ه ــد نميكن ــدان رش ــهراب چن ــت شاهنامه،س ــه  اي ــد ك بال
ــيتش ــي شخصـ ــا شخصـ ــتوار گردد،امـ ــرا و   ت او،كامل و اسـ ــدرش برونگـ ــون پـ ــز چـ نيـ

  ).13-25صص:1387احمدي،همان،؛94ص:همان،مير صادقي.(ايستاست
  

رسـم  پـرورد و راه و  رستم او را مي. دختر گرسيوز است او پسر كاووس از نسل :سياوش
گويا پرورش دادن سياوش و بهمن، هـر دو كوششـي از   (Ĥموزد، جنگ و رزم و بزم را به او مي

سـپس وي  .) گ اسـت يادآوردن سهراب و يا زنده كردن سهراب جوانمرجانب رستم براي به 
  .گرددبه پايتخت باز مي

خواهد از او اي مياش در توطئهبازگشت به دربار براي سياوش بدشگون است، مادرخوانده
 كند كه بـه حـرم شـاهي سـوء قصـد داشـته      ولي در پي ناكامي، او را متهم ميمند شود بهره
داند كه چون آن را رزند ميتر داستان را عشق مادر به فصورت كهن البته خالقي مطلق(است؛
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از داسـتان  آن را تغيير داده و مادري بـراي سـياوش سـاخته و بـه آغـ      اند، خوشايند ندانسته
ي در پي دادرسي، سياوش با گذر از آتش، پاك نظر) 326ص:خالقي مطلق ،همان اند؛ افزوده

ي خـود را  با ناديده گرفتن گناه سودابه، بلندنظرگذارد و و سرشت پاك خود را به نمايش مي
  .سازدپديدار مي

بـر  ش ، سياوش سپهساالر جنگ ايرانيان ميشود و پس از پيروزيدر پي جنگ با تورانيان
الف بـر خـ  (كنـد بدينگونه از دسـتور پـدر سـرپيچي مي   زند و آنان، از كشتن اسيران سربازمي
يي تقدير بـا  يابند؛گونوشتي ناخوش فرجام مياماهر دو سركند؛ اسفنديار كه از پدر اطاعت مي

سپس بناچـار  و  ).هرچه بكنيد، مهم نيستمن در كار خويشم شما  :خواهد بگويداين كار مي
 هاي پيران و موافقت افراسياب با ازدواج سياوش و فـرنگيس وعده. شودميبه دشمن پناهنده 

ايـن جـوانمرد جـوانمرگ     فرود و خسرو دو يادگـار . كندو نيز جريره، سياوش را دلخوش مي
  .ندرشته سيرتف

گرسيوز اين سعادت را بـر  . باشدمحبت آيين اوست و مسكنش گنگ دژ و سياوشگرد مي
كشـاند و پـس از نجنگيـدن    سـياوش مـي  ة ريزي نيرنگي، افراسياب را به مقابلـ تابد با پينمي

د تـا نهـال   ريـز ي زره، خون پاك او را بـر زمـين مي  سياوش و با اسير شدن او، به دست گرو
درخت خون سياوش سر از خاك بـه در آورد و هميشـه بهـار و سرسـبز باشـد و برگهـايش       

بالـد و  پـس از آن كيخسـرو مي  ) 168ص : 3، جشـاهنامه . (صورت اسياوشان را داشته باشند
ياوش را از گرسـيوز و  پس از پيمودن ماجراهايي بـا گيـو، بـه يـاري رسـتم كـين خـون سـ        

  .ستاندافراسياب مي
ها اگر چه ودابه،اهميت دادن به زندگي انساناهتمام سياوش در گذشت از گناه س توجه و

ــر   ــر از درونگ ــراج او ،خب ــند،دعاها و مع ــمن باش ــيتي او   دش ــپ شخص ــودن تي ــتا ب ا و ايس
  )13-25،صص1387احمدي،همان،؛94ص:1388مير صادقي،همان،.(كندمي

را ) spanta data(ادر تطبيقي با تاريخ ،اسفنديار يـ  كريستن سن و شميسا :اسفنديار
كريســتن همان،.(يــا داريــوش اول برابــر مــي نهنــدdaraya vahus) (بــا داري وهــوش 

  ).19ص:طرح اصلي داستان رستم واسفنديار،شميسا؛3ص:1368سن،
ي يازيـده اسـت؛وي كـاووس را بـا ديـاكو     هايي مشابه دسـت  خالقي مطلق هم به تطبيق

ره اي از كاركردها،همسـان تلقـي   در پـا ......تاريخي ،موسس اكباتان،كيخسرو را با كـوروش ، 
  ) 253-256صص:همان.(كندمي

Ĥورد و از چگونگي رويين تن شـدن او بـه   ني از تولد اسفنديار به ميان نميشاهنامه سخ  
دارد و فرزند گشتاسـب و  ) ناهيد: كتايون(او مادري رومي  .دهدة انار زردتشت، نشاني نميدان

  .ر استكش و دليمانند او شاهي طلب، اژدها



  417/تجلي ويژگيهاي پهلوانهاي مختلف شاهنامه در شخصيت اسفنديار
 

 

ندادن ماليات (هايش ظهور زرتشت و حمايت او و وزير و پسرش ،اسفنديار،از زرتشت و گفته
كند و گويا در داد و سـتدهاي دو نهـاد پادشـاهي و    بنياد اين آيين را استوار مي) سببه ارجا

كند و خردمنـدي و جـاودانگي را بـه پشـوتن و     نيز رويين تني را به او اعطا مي دين، زرتشت
  .بخشداماسپ و پادشاهي را به گشتاسب ميي را به جداناي

شت سودي ندارد، بـه ايـران   درخواست ارجاسپ توراني از گشتاسپ براي ترك آيين زرت
گويي شود، آنگاه كه اسفنديار به بـد حمله ميكند و توفيق چنداني نمييابد، اما نااميد هم نمي

دعـوت خانـدان زال بـه آيـين     برد و گشتاسب در ظـاهر بـراي   گرزم در زندان پدر به سر مي
زرتشتي و در باطن براي ياري خواستن از اين خاندان پهلـواني، بـه سيسـتان رفتـه اسـت و      

 هاي ميان تهـي زال و رسـتم دلخـوش كـرده و در سيسـتان مانـده اسـت،       مدتي را به وعده
پرسـتان  همـراه آتـش   گير شده را بـه كند و لهراسب گوشهارجاسپ دوباره به ايران حمله مي

تـازد و  ون آنـان خـاموش ميكنـد و بـه پايتخـت مي     كشد و آتش نوبهار را با خـ يگر بلخ، ميد
، در اين هنگام كشدو زرير و فرشيدورد و بستور را ميبرد اهران اسفنديار را به اسارت   ميخو

شـود و در  او در جنگ كاري از پيش نميبرد و به كوه پناهنـده مي . خبر به گشتاسب ميرسد
اماسـب بـه نـزد اسـفنديار     كنـد، ج ميكست و نابودي دست و پنجه نـرم  حاليكه وي ميان ش

اسفنديار، جنگ به سود ايرانيان ميچرخد با آمدن . خواندزنداني ميĤيد و او را به ميدان فرا مي
  .گرددو ارجاسب به چين باز مي

پـدرش، بـه تـوران و     جاماسب در واگذاري پادشاهي بـه او از طـرف  ة اسفنديار بنابر وعد
شود و بـا پشـت سـر گذاشـتن هفتخـوان و فـتح دژ رويـين و نجـات دادن         سپار ميچين ره
زند و اما گشتاسب از وفاي به عهد سرباز مي. گرددو كشتن ارجاسب به ايران، باز مي خواهران

كشـته  (به كمك جاماسب اختر شناس و پس از خبردار شدن از طالع و سرنوشت اسفنديار، 
. كند تا رستم را دست بسته به دربـار بيـاورد  ستان مياو را راهي سي) دست رستم شدنش به

نبرد دل و خرد اسفنديار در اين ماجرا خود داسـتان ديگـري اسـت، او سـرانجام بـه همـراه       
دهـد بـراي   ا پيامگزار جنگ يـا اسـارت قـرار مي   شود و بهمن رفرزندان رهسپار سيستان مي

، جز نام هيچ چيز ديگري به رستمي كه عمري را به خاطر نام كوشيده است و در سر پيري 
  .دست ندارد

جـوان،   هاي رستم پير و درشت سـخنان اسـفنديار  اصرار و ابرام، اسفنديار و رستم و البه
نخستين مبـارزه رسـتم و رخـش زخمـي ميشـوند و      در . شوندهموارگر راه ميدان جنگ مي

رضا دارد، پس اسفنديار به قوت و جواني و نيرومندي خويش اطمينان . خواهدرستم امان مي
  .دهدمي
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پزشكاني بـه   سوزاند و سيمرغ و او چونانغ، ديگر باره پري از سيمرغ را ميسيمرة زال، پرورد
ه در آب رز، به رهنمـايي سـيمرغ   پس از آن، تيرچوب گز با پيكان پرورد.Ĥيندياري رستم مي

تـاب  پر سوي چشمان اسفنديار كه ياراي ديدن واقعيت نامداري و بزرگي رسـتم را ندارنـد،  ب
  :شودمي

ـــديار ــم اسفنــ ـــر چشـ ـــر  بـ ــزد تيـ  بـ
  

ــدار    ــيش آن نامـ ــد پـ ــره شـ ــان تيـ  جهـ
 

  :گيرداش مي، براي اين گفتهدين گونه پاسخي بسزاو داستان، ب
ـــار ـــب اسفنديــ ـــا اســـ ـــم تــ  ببينـيـ

 رستــــــم جنگجــــــوية و يــــا بــــــار
  

ــور آيـــد همـــي بـــي   ــوارســـوي آخـ  سـ
ــي   ــد بـ ــوان نهـ ـــه ايـ ـــد رويبـ   خداونـ

  

گيـرد و كالبـد اسـفنديار را بـه     نديار پروردن بهمن را به عهـده مي خواهش اسف رستم به
 ايكند سوگ خواهران و مادر اسفنديار، مرثيـه اه و پشوتن بسوي پايتخت روانه ميهمراه سپ

فنديار همچـون سـياوش   و مدتها مردم براي اسـ . گرددانصافي و پسركشي گشتاسب ميبر بي
  )166-342،صص6،ج همان(.كندسوگ بر پا مي

اي از درونگراييسـت بـه   ره شـد،تيپ شخصـيتي اسـفنديار،آميزه    برمبناي آنچه بدان اشا
هنگام اموري چون دعا،آرام گرفتن در زندان وصبر براي به دست آوردن حكومت،مشاهده ي 

رود يـ كند و به چـين م زرير و ديگر كشتگان جنگ؛و برونگراست آنجاكه قصد انتقام مي پيكر
ضمن اينكه اين تفـاوت  )13-25،صص1387احمدي،همان،.(شودانه ميسوي سيستان رو،يا ب

ــت   ــده اسـ ــا گردانيـ ــيتش را پويـ ــي از روح و روان او ،شخصـ ــاري ناشـ ــان،.(رفتـ مير همـ
  )84ص:1388صادقي،

***  
ز گفتارهـا، كردارهـا و   با اينكه اين داستانها متفاوت از همديگر هستند امـا در بسـياري ا  

و وقتي مجموعه اشتراكات داستان اسـفنديار را بـا   .نها يافت توان اشتراكاتي بين آپندارها مي
كنيم كه در پردازش شخصيت اسفنديار،يعني كيفيـت اخالقـي و   سنجيم احساس ميآنها مي

سـتم، سـهراب و سـياوش بيشـتر از     رواني او كه در عمـل و گفتـارش نمـود يافتـه اسـت، ر     
  . داند كه داستانش را برساخته ان،مورد توجه موبدان بودههمه

از در و با مشخص كـردن پيونـدهاي ناسـ    ه و اذعان داردها توجكزازي نيز به اين همگوني
پيوندهاي همچون زال و رودابه،پسران فريدون و دختران شـاه   .گذاردشاهنامه برآن صحه مي

منتهـي  ...ايرج،سلم،تور، و فـرود كه سر انجام به كشته شدن رستم،...يمن ،سياوش و جريره و
  )9-22صص:راز،كزازي مازهاي.(دشومي

  :كنيمها اشاره ميهايي از اين شباهتبه نمونه



  419/تجلي ويژگيهاي پهلوانهاي مختلف شاهنامه در شخصيت اسفنديار
 

 

  اسفنديار  –رستم 
سـت، پشـت   ان را كـه نمـودار قـدرت و پايداري   هر دو پهلوان مراحلي به نام هفتخو -

اند، رستم براي رهانيدن كاووس و طوس و سپاهيان همراه آنها و اسفنديار بـراي  سرگذاشته
به آفريد، البته كاركردهاي مشابه درون هفتخوانهـا را چـون    نجات دادن خواهرانش هماي و

ضـمن اينكـه درآمـدن    . كشتن اژدها، شير و غلبه بر زن جادو را هم بايـد بـر ايـن بيفـزاييم    
اسفنديار به جامه بازرگانان و وارد شدنش به دژ رويين و استفاده از آتش براي عالمت دادن 

. باشـد مي) ملحقـات شـاهنامه  (فتح دژ سپند  ايبه سپاهيانش ،يادآور همان نيرنگ رستم بر
ديگر اينكه، هفتخوان همان راه كوتاهتري است كه راهنمايـان هـر دو پهلـوان آنهـا را      ةنكت

د و راهنمـاي  اوال ،راهنمـاي رسـتم در هفتخـوان   . انـد دهخطرناك ولـي كوتـاه توصـيف كـر    
  .باشداسفنديار، گرگسار مي

باشند و از پدران اسـفنديار  اژدها كش ميگرشاسب  از پدران و نياكان رستم سام و -
 .را از پاي درآورده است) سقيال(گشتاسب در روم اژدهايي 

رسـتم  . اند و اسفنديار شـاهزاده اسـت  همه شاهان از ديدگاه شاهنامه اصيل و نژاده -
 نريمـان   سـام  زال . (پيونـدد سله نسب خود سـرانجام بـه جمشـيد مي   نيز در سل
 )جمشيد تور اثرط زو شم گرشاسب

نكـه  آبـي  نظير كندن گوش كشاورز در خوان پـنجم (گاهي برخي از كارهاي رستم  -
مثل پرخاش به مـادرش  (و نيز برخي از كارهاي اسفنديار ) شاورز گناه خاصي داشته باشدك

 .اندنابخردانه) خواهد تا از بردن فرزندانش به سيستان خودداري كندهنگاميكه از او مي

 چو در سبـزه ديـد اسـب را دشتـــوان
 ســوي رستــم و رخـش بنهـــاد روي  
 چــو از خــواب بيــدار شــد پيلتـــن 
 چـرا اســب بــر خويــد بگذاشتــــي 
 ز گفتار او تيـــز شــد مــرد هـــوش  
ــن    بيفشرد و بــركنــــد هـــر دو زبـ 

  

 گشــاده زبــان ســــوي او شـــد دوان    
 يكي چــوب زد گــــرم بـر پـــاي اوي    
 بـدو دشتــوان گفــت كـــاي اهـرمــن   

ـــا ب  ـــج نــ ــرِ رن ـــيب ـــرده بــرداشتـ  ــ
ـــوش  ــك دو گ ــرفتش يكاي  بجســت و گ
 نگفـت از بـــد و نيـــك بـا او سخـــن    

 
***  

ـــار ــادر اسفنديـ ــا م ـــت ب ـــن گفـ  چنيـ
 كــه پــيش زنــان راز هــــرگز مگـــوي    
 مكــــن هــيچ كــــاري بــه فرمــان زن    

  

 كــه نيكــو زد ايـــن داســتان هوشيـــار     
 چــو گــويي ســخن بازيــابي بــه كــوي     

ـــي زنـــــي  ــز نبينـ ـــزن كـــه هرگـ  رايــ
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انـد و چـون   هر دو مشاوران اسفنديار و رسـتم «. از نظري پشوتن و زال قابل مقايسه هستند
  )15ص:تن پهلوان و روان خردمند،مسكوب(».خرد همراه براي آنها عمل ميكنند

م براي گرفتن انتقام سياوش رست. ندهم اسفنديار معتقد به كين ستانيهم رستم و  -
رد و وردد و اسفنديار بـراي گـرفتن كـين لهراسـپ، زريـر، فرشـيدو      نتوران را در هم مي ةهم

 .كندديگران به چين حمله و ارجاسپ را نابود مي

شـكنان  پيمانـداران و پيمان ة وس و اسـفنديار و گشتاسـب، رابطـ   رستم و كاوة رابط -
سـهراب، شـباهت   ة نصايح گودرز به رستم در قهر رستم به كاووس و به هنگـام حملـ  . است

پندهاي جاماسپ به اسفنديار زنداني دارد تا بپاخيزد و سپاه رو به شكست ايران را فراواني با 
 ).پيچنداينها، هيچ يك از فرمان شاهاني فرهمند كه بدانها معتقدند، سر نمي ةبا هم. (برهاند

هاي هر دو پهلوان براي حمايت از پادشاه و ايـران و ايرانيـان بـوده    بسياري از جنگ -
 ) .انبر ضد توراني. (است

 اي كه شغاد فـراهم رخش به سوي چاههاي پر نيزه  ةغرور رستم در راندن كودكان -
سـوي سيسـتان، كـه بـر سـر دو راهـي،       اسفنديار ب ةكرده است با پي كردن شتر پيشرو قافل

ده بود، لجاجتي مشابه را نشان ميدهد، كه هر دو به مرگ گنبدان دژ و سيستان زمينگير ش
 .انجامدآنان مي

شود و پسران اسـفنديار نيـز   دست خود او در ميدان جنگ كشته ميبه  پسر رستم -
شـوند و بـه   د مخالفت كتايون، با اسـفنديار ميĤينـد و كشـته مي   در حمله به سيستان با وجو

 .شوندرت ديگر به دست اسفنديار كشته ميعبا

اگر مهر پرستي و پرستش مظاهر طبيعت و اعتقاد به سيمرغ نمادي از آيين كهـن   -
كند، آيين زرتشتي و زرتشت نيـز سـخت   ه از زال و خاندان رستم حمايت مين باشد كايرانيا
 .باشدي اسفنديار و خاندان اسفنديار ميحام

تأثيرند و رستم ببر بيـاني دارد  تن است و ابزارهاي جنگي در او بياسفنديار رويين  -
 .گذارنددر آن اثر نمي... و آتش و تير و كه آب 

هـزاران  «:ست كه كـزازي بـدان پرداختـه اسـت    سفنديار سخنيمورد اديگر در ة يك نكت
پيكار،مردانـه جـان    ة،به نام و بـه يـاد ايـران،در پهنـ    ها،گمنام  پهلوان ايراني در درازناي سده

و از آن ميان نمادي برآمده است به نـام   اند، با هم درآميخته اند،در هم فرو فشرده اند،باخته 
توان گفت كه اسفنديار هم ،حاصل مي ا اين ديدگاه ب)62-64صص:هاي راز،كزازيماز(».رستم

ي فـرو فشـرده از ضـعف و كمـال     ة عناصـر هاي ديني زرتشتي، به عالو انديشهة جمع وعصار
  . پهلواناني چون رستم،سهراب وسياوش است

*** 



  421/تجلي ويژگيهاي پهلوانهاي مختلف شاهنامه در شخصيت اسفنديار
 

 

  اسفنديار –سياوش 
رار قـ ) ننگـين (سياوش و اسفنديار هر دو زماني بر سـر دو راهـي مـرگ و زنـدگي      -

اسفنديار به هنگام رفتن به سوي سيستان و سياوش بـه هنگـام رفـتن بـه سـوي      (گيرند مي
  .گزينند نه زندگي ننگين رااب و قضا را هر دو راه مرگ را ميافراسي
 .بازدفرزندان اسفنديار در جنگ جان مي فرود پسر سياوش چون -

 دست يا دسـتور مرگ آنان به ة زمين) گرسيوز -گرزم(بدگويي توطئه گران فريبكار  -
 .Ĥوردپادشاه را فراهم مي

ستانند خويش را مية كين پدران كشته شد) كيخسرو -بهمن(پسران هر دو پهلوان  -
 .شونددو نيز در اردوگاه دشمن پرورش مييابند، و هر دو هم پادشاه ميو هر 

بهمن از خاندان اسفنديار و سياوش از خاندان كـاووس، بـه دسـت رسـتم پـرورده       -
 .شونديم

سفنديار آنهـا را از محـدودهء انسـانهاي عـادي     و رويين تني ا پيشگوييهاي سياوش -
 :بيندسرانجام حيات خويش را چنين مي) شسياو(وي . كندخارج مي

ـــي ــر بـ ـــد ب ـــرمببرنــ ــر ســـ ــه ب  گن
ـــن    ــور و كف ـــه گ ــم ن ــا ب ــابوت ي ــه ت  ن

  

 ز خــون جگـــــر بــر نهنـــد افســـــرم   
ــن     ــي ز انجم ــد كس ــن بگري ــر م ــه ب  ن

  

نـد و رفتـار   ادو پهلوان، پدرانشان هستند كـه پادشـاه  عوامل اصلي كشته شدن هر  -
 .درستي با آنها ندارند

 .كندخوان سرد را در هفتخوان سپري مي گذرد و اسفنديارسياوش از آتش مي -

اسياوشـان و سـوگ    سوگ. از مرگشان براي هر دو سوگواري ميكنندتا مدتها پس  -
 .اسفنديار

اماسـپ  نگري جآينده(پيشگويي  هم در داستان سياوش و هم در داستان اسفنديار -
 .گيردانجام مي) و پيشگويي سياوش

 .اسب هر دو پهلوان شبرنگ است -

ابتدا شكست ماننـدي از اسـفنديار و   ) رستم و گروي زره(كشندگان هر دو پهلوان  -
 ).رستم در جنگ و گروي زره در بازي چوگان و كشتي(اند سياوش ديده

ن سيمرغ و غلبـه بـر زن   كشت: شودده ميجنبه هاي فراواقعي در هر دو داستان دي -
 .و گفتگو با شبرنگ بهزاد در داستان سياوش) اسفنديار ةوسيلب(جادوگر 

نشـان هسـتند و   هـاي نـاحق پدرا  هر دو پهلوان نمودار فداكاري در برابـر خواسـته   -
 .شوندسرانجام جوانمرگ مي
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 .نددهاسفنديار آيين زرتشتي را رواج ميرا و ) و محبت(سياوش آيين مهر  -

 .باشندهر دو پهلوان، صاحب فرّند و از كيانيان   مي -

حركت تقدير آنها را ) تمپشوتن و رس(داشتن مشاوران برگزيده براي هر دو پهلوان،  -
 .دهدكُند نميكند و تغيير نمي

*** 

  اسفنديار –سهراب 
  .اسفنديار نيز چنين است. سهراب جوان، مغرور، آزمند و طالب پادشاهي است -

  :ه مادرشسخن سهراب ب
 برانگيــــــزم از گــــــاه كــــــاووس را
 بــه رســتم دهــم تخـــت و گــرز و كــــاله
ـــوي   ــوم جنگجــ ــوران ش ــه ت ــران ب  از اي
ـــاب   ـــت افـراسيـ ـــر تخـ ـــرم سـ  بگيـــ
 چــو رســتم پــدر بـــاشد و مــــن پســـــر
ــاه    ــيد و م ــود روي خورش ــن ب ــو روش  چ

  

 از ايـــــران ببــــرم پــــــي طــــــوس را 
ــ  ــاه كـ ـــر گ ـــش بـ ـــاهنشانمـ  ـاووس شـ

ـــه روي   ـــدر آرم بــ ــاه روي انـ ـــا شـ  ابـ
ـــاب   ـــذارم از آفتـــ ـــزه بگـ ـــر نيـــ  سـ
ـــور    ـــي تـاجــ ــي كســ ــه گيت ـــد ب  نباي
ـــاله  ـــرازد كـــ ـــرا برفـــ ـــاره چـ  ستـــ

 

  :گويدبا رستم، دست يافتن به پادشاهيست، گشتاسب مي هدف جنگ سهراب و اسفنديار
ــاله ــا ك ــن ب ــواهي ز م ــت خ ــر تخ  اگ

ــي د  ــا رس ــو آنج ــد چ ــتم ببن ــت رس  س
  

ــپاه   ره سيســــــتان گيروبــــــركش ســــ
 بيــــارش بــــه بــــازو فكنـــــده كمنـــــد

  

هجيـر و گردآفريـد سـهراب را    . (خورنـد فنديار از اسيران خودشان فريب ميسهراب و اس
 ).ميفريبند و گرگسار اسفنديار را در هفتخوان ميفريبد

سر و پهلـواني  پدر و پ. بنياد رزم رستم با سهراب و اسفنديار بنيادي غم انگيز است -
ر باشد آنها را مقابل هم قرار و پادشاهي بايد در كنار هم باشند اما دستي قوي حال كه تقدي

 .ترين داستانهاي زندگي ايرانيان را رقم زنندميدهد تا تلخ

نه سهراب و نه اسفنديار از صميم دل دوست ندارند آسيبي بـه همـاورد خـود وارد     -
شود ولـي   رستم قفل در پادشاهي آنان است و بايد شكستهاما ) بدو تعلق خاطر دارند(كنند 

 .مانندآن هر دو به در بسته ميزنند و ناكام مي

هاي زندگيشان به رستم، چشـم اميـد   هم سهراب و هم اسفنديار در واپسين لحظه -
سپارد و سهراب چشم بدو دارد تا رستم و مياسفنديار پرورش فرزندش بهمن را بد. انددوخته

 .ن خون او را از قاتلش بگيردانتقام و كي
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  پندارها و پيامهاي مشترك اين داستانها
شكست سياوش در رفـتن   -شكست تدبير سهراب-1  تقدير بر تدبير آدميانة غلب -1

  شكست دلخوشي اسفنديار به اسارت رستم-به توران

زشتي آزمندي بخصوص در شـكل   -2
  پادشاهي خواهي

ــفنديار  ــهراب واس ــدي س ــدي گ -آزمن ــيوز و آزمن رس
هـر   ةتحقير آزمندي در مقدمه و مـؤخر  -وفريبكاري ا
 سه داستان

-هشياري و هشدار زنان در لحظـه -3

  كتايون -تهمينه –رودابه  هاي سرنوشت ساز

قدرت طلبي بـه(قدرت طلبي نفي -4
  سهراب –گشتاسب  –كاووس  )انجامدمرگ مي

ــتكاري -5 ــاه در درسـ ــدرت پادشـ قـ
  .اوست

كــاووس و گشتاســب  -كيخســرو درســتكار اســت
  .اندقدرتپادشاهاني بي

خشـم سـهراب بـه     -خشم اسـفنديار بـه مـادرش     ناپسنديدگي خشم -6
  خشم كاووس به رستم-مادرش

چـه  (پايداري بـه اصـول اعتقـادي     -7
  )خوب و چه بد

پافشــاري  -اطاعــت از پادشــاه نــه چنــدان خــوب
   .سياوش بر صلح و سازگاري در توران

  ي اسفنديار»فرمان خداچه فرمان شاه و چه «
  رستم و اسفنديار و سياوش -نژادگي سهراب اهميت نژاد و پرورش -8

هاي جواني و نكوهش غفلت و غفلت -9
  جوانان سرشت زود فريب خورندهء

فريب خـوردن   -فريب خوردن سهراب از گردآفريد
فريــب خــوردن اســفنديار و  -اســفنديار از گشتاســب

 سهراب از رستم
تگي به نيروهاي فراتردعا و دلبس -10

  از طبيعت
دعـاي رسـتم در اولـين     -رويـين تنـي  –سيمرغ

  شكست از سهراب
برتـرين و بـاالترين نعمـت بــراي -11

 .آدمي آزادي است
 -آمادگي رستم بـراي مـرگ در مقابـل اسـفنديار    

  .كنندتلقي ميايرانيان اسارت هجير را برابر با مرگ
علــم و اخترشناســي بــهخــواب، -12
يابند اما راه گريـزي از تقـدير   راه ميآينده 

  .وجود ندارد

علم اخترشناسان توران مبنـي بـر    -خواب سياوش
جاماسـپ و آينـده    –سياوشـگرد  ءبد فرجامي سـازنده 

 .اونگري

  .حقارت آدمي است ،ترس -13
كـاووس و   -اي حقيـر بهمن ترسو است و فرستاده

تـرس گشتاسـب از ارجاسـپ او را     -ترس از سـهراب  
  .بردكست و باج دادن ميبسوي ش
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در همـه حـال، اصـلجوانمردي -14
 .ستغيرقابل انكاري

 بخشش سهراب واسفنديار بـراي رسـتم،  گذشت و
  .در شكست آغازين او

خواســتهاي فــردي بــر    ءغلبــه -15
پســندها و خواســتهاي اجتمــاعي ويرانگــر 

  .است

خواست سهراب براي بـه قـدرت رسـيدن خـود و     
  .پادشاهي پدرش
  .ديار براي اسارت رستمخواست اسفن

  خواست كاووس از سياوش براي رفتن به حرمسرا

-ها سرشتي از مبارزه انديشهجنگ -16

  هاها را دارند تا جنگ خشم

  .سهراب مبارزه با قدرت طلبي و آزمندي
  كوشش براي برپا كردن محبتسياوش 
  كوشش براي بدكاري و خشونتاسفنديار

نيكسرانجامين با نيكان وءغلبه -17
  )رزمهاءدر همه(تران است 

  كيخسرو پس از كشته شدن سياوشءغلبه
  رستم در مبارزه با سهراب و اسفنديارءغلبه

خــوبي و بــدي ذاتــي نيســتند و  -18
 توان در ميان بدان، خوب بود يا برعكسمي

 -افراسـياب ءفـرنگيس در خانـه   –پيران در تـوران  
ــدان گشتاســب ــدان -كتــايون در خان  پشــوتن در خان

 تهمينه در خاندان مهراب-گشتاسب
بينــي پادشــاه وزشــتي دهــن -19

دلــدادگي او بــه زنــان و دخالــت آنــان در 
  .كشور داري

بينـي اش از  افراسـياب و دهـن   -كاووس و سودابه
  بيني از گرزمگشتاسب و دهن -گرسيوز

ــاري در -20 ــراي جــان نث ــادگي ب آم
  هنگام به خطر افتادن نام و آبرو

سـياوش در   -سهراب و اسـفنديار  رستم در مقابل
 گذر از آتش

مثل اعتماد سهراب و اسفنديار به رستم و اعتمـاد    .بي بنياد بودن اعتماد به دشمن -21
  سياووش به تورانيان و پيران و افراسياب

ستاني و روايي اهميت كين و كين -22
  .آن در نظام طبيعت

كـين سـياوش را   -گيـرد كين زرير را اسفنديار مي
و كيخســرو ميگيرنــد و كــين ســهراب همــان  رســتم 

  .بدنامي فرزندكشي رستم است

  . ستيز بنيادين راستي و دروغ -23
ســتان ســهراب اســت،   چــون دروغ در پــس دا 

چون دروغ در كار گرسـيوز  . خوردافراسياب شكست م
  .نجامدشتن سياوش به نابودي مياو افراسياب است ك

  :عبارتنداز تر ديگر اشتراكات كليبرخي از 
  .نددران هر چهار پهلوان غير ايرانيما) الف
  ).برخالف رسم رايج زمان. (شودبراي هر چهار پهلوان پس از مرگ سوگواري برپا مي) ب
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هايي هستند كه از موضوعات واحدي چون مرگ، اين داستانها داراي مقدمه و مؤخره) ج
  .شوددر آنها صحبت مي... تي آزمندي و تقدير، زش ءغلبه
  :هر چهار پهلوان صدق ميكندنوشت وكاربيت براي سراين ) د

 چنيـــــن پــــــروراند همــــي روزگــــــار
  

ــار      ــج خ ــل رن ــگ گ ــد از رن ــزون آم  ف
  

  .گذرند و مطيع آنانندلوان براي پدرانشان از حق خود ميهر چهار په) هـ
  .روده هفتخوان به فرمان زال ميرستم ب

  .رودفتخوان به فرمان و خواست پدرش مياسفنديار به ه
  .ميردسهراب براي پادشاه كردن پدرش ميجنگد و مي

  .كندطر پدر از كشتن سودابه صرفنظر ميسياوش بخا
  
  نتيجه

ني ؛وهمسـاني برخـي از اوصـاف و منشـها وكنشـها و      تامل در وِيژگيهاي شخصيتي وداسـتا 
ة نشـان دهنـد   اي ، ها، و اعتقاد به زمان ادواري  و قابل برگشت  در باور انسان اسـطوره بينش

برساخته شدن شخصيت و داسـتان اسـفنديار از شخصـيت  و داسـتان پهلوانـان پيشـين و       
اي داسـتان  تـوان بنيـاد اسـطوره   است هر چند كه نمي)،سهراب ،سياوشرستم (سرشت آنان 

  .سياوش ، رستم و اسفنديار را يكسان دانست
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