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Abstract 

The story of Rostam and Esfandiar is one of the most technical stories in terms of 

plot, characterization, and dialogue, which, after centuries, corresponds to the style 

of modern fiction. In this research, an attempt has been made to explain and analyze 

the moral characteristics of Rostam and Esfandiar based on their conversations and 

conflicts. The multiplicity of dialogues in the story gives the storyteller more 

opportunity to address the concerns, conflicts, and moods, and helps him uncover 

the hidden layers of the characters. Reading this story makes it clear that a limited 

part of the story is devoted to physical conflict, and internal conflicts play a broader 

role in the form of dialogue and monologue. Analysis of the two main characters 

also shows that although both characters have many internal and external conflicts, 

both adhere to their intellectual and doctrinal principles and do not retreat from 

them. Finally, the characteristics of dramatic conflict are introduced as the most 
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creative type of conflict in this article. More specifically, the present paper shows 

that the poet combines linguistic and physical conflicts (dialogue and action) to 

highlight and objectify the confrontation and conflict between the characters. This 

accompaniment between dialogue and action makes the audience more attractive 

and influential. 

Keywords: Conflict, Plot, Rostam and Esfandiar, Dialogue, Dramatic conflict. 
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  تحليل شخصيت رستم و اسفنديار
  اساس عنصر كشمكشبر

  *زهرا روحاني
  ****مصطفي موسوي ،***سعيد بزرگ بيگدلي ،**حسينعلي قبادي

  چكيده
پـردازي و  هـا از حيـث پيرنـگ، شخصـيت    تـرين داسـتان  داستان رستم و اسفنديار از فنّـي 

كند. در نويسي مدرن مطابقت ميها با اسلوب داستانوگو است كه پس از گذشت قرن گفت
وگوها هاي اخالقي رستم و اسفنديار با تكيه بر گفتاين پژوهش تالش شده است، ويژگي

وگو در داستان فرصت بيشتري را براي هايشان تبيين و تحليل شود. كثرت گفتو كشمكش
دهـد و بـه او   پرداز قرار ميتانها و روحيات در اختيار داسها، كشمكشپرداختن به دغدغه

ي ايـن داسـتان   هـا پـرده بـر دارد. بـا مطالعـه     هاي پنهان  شخصيتكند تا از اليهكمك مي
شود كه بخش محدودي از داستان به كشـمكش جسـماني اختصـاص دارد و    مشخص مي

كننـد. در  تري را ايفا ميگويي نقش گستردهوگو و تكهاي دروني در قالب گفتكشمكش
هـاي  شود كه اگرچه هـر دو شخصـيت كشـمكش   ل دو شخصيت اصلي نيز ديده ميتحلي

دروني و بيروني بسياري دارند اما هر دو به اصول فكري و اعتقادي خـويش پايبندنـد و از   
ترين نـوع  هاي كشمكش نمايشي به عنوان خالقانهكنند. در انتها ويژگينشيني نميآن عقب
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سـازي و  گونـه كـه شـاعر بـراي برجسـته     ؛ بـدين كشمكش در اين مقاله معرفي شده است
هـا، كشـمكش زبـاني و جسـمي     بخشيدن بـه تقابـل و كشـمكش ميـان شخصـيت      عينيت
تر بـر   كند و موجب جذابيت و تأثيرگذاري بيشوگو و كنش) را با يكديگر همراه مي (گفت

  شود.مخاطب مي
 .كشمكش نمايشي ،وگو گفت ،رستم و اسفنديار ، پيرنگ،كشمكش ها: دواژهيكل

  
 . مقدمه و بيان مسئله1

هـا از  ترين متون كهن در ژانر داسـتان اسـت كـه قـرن    ي فردوسي يكي از برجستهشاهنامه
تـوان  چنان در ميان فارسي زبانان محبوبيت دارد. اگرچه نميگذرد اما همشدن آن مي سروده

دوسـي در طـرح پيرنـگ،    صفر تا صد شاهنامه را يك اثر نوين دانست اما به دليل نبـوغ فر 
هـا و  وگوهـاي متنـوع و متناسـب بـا شخصـيت     پردازي، فضاسازي و خلق گفتشخصيت
نويسـي مـدرن تطبيـق داد.    هـاي داسـتان  توان اين اثر را با اسـلوب هاي داستاني ميموقعيت

ي تمـام زوايـاي   واقع نويسنده براي خلـق شخصـيتي برجسـته و مانـدگار بايـد دربـاره      در
نويسـان  رمـان «پاي بيرون آن بشناسـد.  بهينديشد و درون شخصيت را پاشخصيت داستاني ب

دهند كه اطالعات مربوط به كاراكترها به تدريج آشكار بشود و بـا  مدرن معموالً ترجيح مي
تـر و  پـردازي عميـق  )  هـر چـه شخصـيت   129: 1394(الج، » كردار و گفتار بسـط بيابـد.  

پـرداز بـه جـاي    شود و داسـتان پرداخته ميهاي شخصيت بيشتر باشد، به كشمكش  تر ژرف
هــا را مســتقيماً بــراي مخاطــب هــاي ظــاهري و بــاطني و كشــمكشكــه تمــام ويژگــي آن

   گيرد.گويي بهره ميوگو و تككند، از گفت  توصيف
تـرين  ها ناميـده شـده اسـت، از فنّـي    داستان رستم و اسفنديار كه به حق داستان داستان

وگـو اسـت و آنچـه داسـتان رسـتم و      پردازي و گفـت خصيتها از حيث پيرنگ، شداستان
كند و آن را از يك اثر حماسـي بـه يـك    هاي شاهنامه متمايز مياسفنديار را از ديگر داستان

دهـد؛ بلكـه   كند اين است كه كشمكش ميان دو نيروي متخاصم رخ نمـي تراژدي تبديل مي
ن كه يكـي ملـي و ديگـري    سنگ و دو پهلواوطن، دو همكشمكش ميان دو دوست، دو هم

  دهد.ديني است، روي مي

نام كه پشت و پنـاه شـهرياران ايـران بـوده، بايـد بـه نـاگزير        اين رستم بزرگوار و نيك
اي دلير كه در راه ديـن و  اي بزرگ را به دست خود تباه سازد، آن هم شاهزادهشاهزاده
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هـا   ايني انده و از همهآيين شمشير زده و جهاد كرده و بارها ايران را از اضمحالل ره
  )87: 1349(يغمايي،  گذشته، ولي عهد ايران است.

با توجه به اينكه شاهنامه يك اثر حماسي است و حماسه داستاني است مبتني بر اعمـال  
هاي داستان از نوع بيروني باشد اما هاي شخصيترود كه بيشتر كشمكشپهلواني، انتظار مي

هـاي بيرونـي ميـان    شود كـه عـالوه بـر كشـمكش    مشاهده ميدر داستان رستم و اسفنديار 
هاي دروني نيز وجود دارد كه در پيرنگ داستان نقـش مـؤثري دارد. در   قهرمانان، كشمكش

هايي از داستان رستم و اسفنديار اين پژوهش كوشش شده است انواع كشمكش با ذكر مثال
  هاي زير پاسخ داده شود.توصيف و تبيين گردد و  به پرسش

 وگو هاي دروني و بيروني چه ارتباطي با گفتدر داستان رستم و اسفنديار، كشمكش ـ
  (ديالوگ) دارند؟

هـايي بهـره   هاي رستم و اسفنديار از چه نوع كشـمكش فردوسي در خلق شخصيت ـ
 جسته است؟

 

  پژوهش ة. پيشين2
هـاي  عالوه بر بررسي يژگـي » درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي«سعيد حميديان در كتاب 
تان نويسـي در شـاهنامه اشـاره    هاي سنتي و برخـي عناصـر داسـ   شاهنامه به ساختار داستان

ي بررسي مختصري را دربـاره » پهلوان در بن بست«است. مهدي محبتي نيز در كتاب   كرده
و اسـفنديار انجـام داده اسـت.    هـاي رسـتم و سـهراب و رسـتم     عناصر داستاني در داستان

هايي ماننـد زال، سـياوش و   به داستان» هاي نمايشي شاهنامهليتقاب«حنيف در كتاب   محمد
هـاي ضـمني   بررسـي داللـت  «ي رستم و اسفنديار پرداخته است. زهرا حياتي نيز در مقالـه 

تالش كرده اسـت تـا اهـداف    » وگو در داستان رستم و اسفنديار از ديدگاه علم معانيگفت
چنين كتب و مقاالت بسـياري را  ناساند. هموگوها و معاني پنهان آنها را به مخاطب بشگفت
يافت  شناسي رويكرد روانشناسي و اسطورهتوان در تحليل شخصيت رستم و اسفنديار با مي

اثر دكتر محمدعلي اسالمي ندوشن است كـه  » هاداستان داستان«ها ترين آنكه يكي ازموفق
است اما انواع كشمكش هاي دروني رستم و اسفنديار توجه شده اگرچه در آن به كشمكش

با ديالوگ بررسي و تحليل نشده است. از ديگر  ي كشمكشدر آن مورد توجه نبوده و رابطه
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تــرين نــوع هــاي ايــن پــژوهش معرفــي كشــمكش نمايشــي بــه عنــوان هنــري نــوآوري
  است.  كشمكش

  
  . تعريف كشمكش3

ي تعليـق، نقطـه  افكني، كشـمكش،  پيرنگ از عناصر مختلفي مانند وضعيت و موقعيت، گره
تـرين عنصـرهاي   يكـي از مهـم    )conflictشـود. كشـمكش(  گشايي سـاخته مـي  اوج و گره

در لغت به معني كشيده شدن و رهاكردن، از هـر سـو كشـيدن، كشـاكش،     «است و   پيرنگ
جدال و ستيزه، خوشي و ناخوشي، غم و شادي، و در اصطالح داستان تعارض دو نيرو يـا  

پـردازي و  ) كشمكش با پيرنگ، شخصـيت 385: 1390داد، »(دو شخصيت با يكديگر است.
  آيد.نيز به وجود مي ي نزديكي دارد و به محض خلق شخصيت، كشمكشرابطهوگو گفت
پيرنگ هميشه با كشـمكش سـر و كـار دارد؛ يعنـي از برخـورد عمـل شخصـيت يـا         «

 هـاي مخـالف و مقابـل، كشـمكشِ داسـتان     هاي اصلي داستان با عمل شخصيتشخصيت
تواند بـه كمـك كشـمكش حـوادث     )  نويسنده مي93: 1394(ميرصادقي، » شود.آفريده مي

هـاي  ها را پايه ريزي كنـد و از اليـه  وگوي ميان شخصيتداستان راخلق كند، كنش و گفت
هاي داستان پرده بردارد. قوام و استواري پيرنگ نيـز ارتبـاط مسـتقيمي بـا     دروني شخصيت

در يـك اثـر   «تصال گره افكني و گره گشايي كشمكش اسـت.  ي اكشمكش دارد زيرا حلقه
ادبي همواره بايد نوعي كشمكش وجود داشته باشد وگرنه داستاني وجود نخواهد داشـت.  

  )16: 1366(پك، » هاي درك داستان است.ترين راهتشخيص تضاد اصلي يكي از سريع
  كشمكش در داستان

ريزد. غالباً وقتي شخصيت حوادث را ميي دو نيرو يا دو شخصيت است كه بنياد مقابله
گيرد، خواننده نسبت به او احساس همدردي اصلي داستان مورد قبول خواننده قرار مي

كند و اين شخصيت اصلي يا شخصيت مركزي با نيروهايي كه عليـه او  و همفكري مي
ا پـردازد. ايـن نيروهـ   اند و با او سـر مخالفـت دارنـد بـه نـزاع و مجادلـه مـي       برخاسته
است اشخاص ديگر يا اجسام و موانع و سوانح يا قراردادهاي اجتماعي يا خوي   ممكن

   )95: 1394(ميرصادقي،  خاص خود شخصيت اصلي داستان باشد.و خصلت 

توان كشمكش را تقابل و درگيري ذهن، لفظ، عمل، عاطفه، اخالق، اصول و بنابراين مي
  درگيري فرد با خودش تعريف كرد. عقايد دو يا چند شخصيت با يكديگر يا تقابل و
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گـرفتن آن دو در برابـر يكـديگر     جدال بين دو نيـروي متخاصـم و مخـالف و جبهـه    
حقيقت اساس كار در شاهنامه است و همين جدال اسـت كـه در آغـوش حـوادث     در

رود و به كاملترين مرحله كه پس ي اوج پيش ميي اصلي و نقطهفرعي و جانبي حادثه
   )42: 1353(بابك، رسد. گردد، ميسير نزولي داستان آغاز مياز آن توقف و يا 

  
  . انواع كشمكش4

هـاي متفـاوت،   آدمـي در پاسـخ بـه محـرك    «كشمكش يا سـتيز انـواع مختلفـي دارد زيـرا     
هاي متفاوت به اقتضاي خلق هاي مختلفي دارد. از سويي ديگر محركي واحد بر آدم واكنش

ب خواهد شد. با اين تعبير انواع ستيز بسيار متنـوع و  هاي متفاوتي را سبو خويشان، واكنش
  )42: 1380(قادري، » گسترده است.

توان بر اساس چگـونگي بـروز كشـمكش و مخاطـب كشـمكش بـه        كشمكش را مي
بندي كرد. كشمكش بر اساس بروز و ظهور به دو بخش بيروني هاي مختلفي تقسيمصورت

ــا اكشــمكش بيرونــي خــ و درونــي قابــل تقســيم اســت. رج از وجــود انســان اســت و ب
ــل درك اســت. كشــمكش فيزيكــي (   حــواس ــه قاب ــاني   )Physical conflictپنجگان و زب

چون جنـگ دوازده رخ، خاقـان   هايي همدر داستان«ي كشمكش بيروني است. زيرمجموعه
ها عموما در قالب ها معموال بيروني است و جدالچين، اكوان ديو، هفتخوانها و ... كشمكش

)  امـا كشـمكش درونـي،    80: 1380(حنيـف،  » دهـد. كشمكش بين انسان و انسان رخ مـي 
دهـد و مـرتبط بـا ذهـن و عواطـف انسـان اسـت.        ستيزي است كه در درون انسان رخ مي

 )، عـاطفي Mental conflictتوان به كشـمكش هـاي ذهنـي(   كشمكش هاي دروني را نيز مي
)Emotional conflict )و اخالقـي (Moral conflict   هـاي رسـتم و   ) تقسـيم كـرد. در داسـتان

  هاي دروني نمود بسياري دارند.چنين رستم و سهراب كشمكشاسفنديار و هم
كشـمكش   - 1بندي كـرد:  توان بر اساس مخاطبان آن در سه گروه طبقهرا مي كشمكش

ــا ديگــر انســان ــا - 2هــا انســان ب ــا  - 3خــودش  كشــمكش انســان ب كشــمكش انســان ب
  خارجي  نيروهاي
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  ها كشمكش انسان با ديگر انسان 1.4
يا به صورت بيروني يا به شكل «دهد كه نوعش رخ ميبارزترين نوع ستيز، ميان انسان و هم

يابي  گيرند. اين ستيز ممكن است ستيز فكري، ستيز در پي دستدروني در برابر هم قرار مي
هاي كشمكش انسان با انسان ) بنايراين43: 1380(قادري، » ها يا ستيز بدني باشد.به خواست

شود و هم كشمكش دروني را. در داسـتان رسـتم و   ديگر هم كشمكش بيروني را شامل مي
هـاي مختلـف داسـتان    ، دروني و بيروني، ميان شخصيتاسفنديار نيز هر دو نوع كشمكش

هاي ميان اسفنديار و پـدرش، اسـفنديار و مـادرش، رسـتم و     شود. مانند: كشمكشديده مي
ديار، اسفنديار و پشوتن، اسفنديار و بهمن، رستم و بهمن، زواره و نوش آذر، و رستم و اسفن

هـاي ذهنـي، گفتـاري و جسـماني     تـوان در بخـش  هاي ميان افـراد را مـي  زواره. كشمكش
  بندي كرد. طبقه

  ذهنيكشمكش  1.1.4
وقتـي   گيرنـد و افتد كه دو فكر در تقابل با يكديگر قرار ميكشمكش ذهني زماني اتفاق مي

ي موضـوعي خـاص متقاعـد كننـد،     هاي داستان نتواننـد، يكـديگر را دربـاره   كه شخصيت
خواننـده را در  «توانـد  شود. نويسنده به كمك ايـن كشـمكش مـي   كشمكش ذهني ديده مي

زماني كوتاه با تمام زواياي روح شخصيت آشنا سازد تا خواننده به تحليل شخصيت و رفتار 
) بـارزترين كشـمكش ذهنـي در داسـتان     54: 1379نيا،(اوليايي» بپردازد.او با شناخت كافي 

است. » دست به بند دادن«رستم و اسفنديار، ميان دو شخصيت اصلي داستان بر سر موضوع 
كننـد كـه در   وگوها انديشه و نظر خود را بازگو مـي ها در خالل گفتهر يك از شخصيت

تـوان بـه   هاي ذهني اين داستان ميگر كشمكششود. از ديهاي آتي به آن پرداخته ميبخش
ي نبرد با رستم اشاره كرد كه هر يك از آنهـا نظـر   كشمكش ميان پشوتن و اسفنديار درباره

  ي اين موضوع دارند.بارهمتفاوتي در

  گفتاريكشمكش  2.1.4
وگوي ميـان طـرفين دعواسـت كـه هـدف از آن مفاهمـه و حـل        كشمكش گفتاري، گفت

ر و تضـعيف حريـف و اثبـات خـود     ه هر يك از طرفين بـراي تحقيـ  مشكالت نيست بلك
 كند. ستوده در اين باره گفته است:مي  تالش
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كند، جنگ ديگـري در ميـان   گاه در ميان نبردهايي كه فردوسي در شاهنامه توصيف مي
گيرد كه سالح آن تير و كمان و گرز و كمند و شمشير و آور و سپاه در ميپهلوانان رزم

رود و آن زبـان اسـت بـه همـراه     تري به كار مـي ژوپين نيست بلكه سالح برندهنيزه و 
ي دشـمن و در  حركاتي كه ربطي به عمليات جنگي ندارد ولي موجب تضعيف روحيه

 )237: 1369( شود.نتيجه شكست خصم مي

ها كه به شكل فحش و ناسزا، خطاب هاي تحقيرآميـز، كنايـه و ريشـخند    اين كشمكش
اي دارند و ممكن است به جنگ وكشمكش جسـماني  كنند، لحن تند و گزندهنمود پيدا مي

  نيز منجرشوند.براي مثال:
وقتي رستم و اسفنديار مشغول نبرد هستند، زواره كه نگران برادرش است، به سـوي   ـ

 دهد:سپاه اسفنديار رفته و دشنام مي

 همي كرد گفتار ناخوب ياد   زواره به دشنام لب برگشاد
 1060و ايفنديار،  ، رستم6ج

نداشـت، عصـباني شـده و آنهـا را      آذر كه تحمـل پرخـاش و دشـنام زواره را   نوش ـ
 خواند:مي  سگ

 زبان را به دشنام بگشاد خوار   برآشفت با سگزي آن نامـدار 
 به فرمان شاهان كند بـدكنش    چنين گفت كĤري گو برمنش
 كارزارچنين با سگان ساختن    نفرمــود مــا را يــل اســفنديار

  1065 - 1063ج، رستم و اسفنديار، 

) منجــر بــه 1055- 1069آذر (در نهايــت پرخاشــگري و دشــنام گــويي زواره و نــوش
  شوند.كشمكش جسماني شده و دو فرزند اسفنديار در اين نبرد كشته مي

خوانـد و  شوم، بدكيش و بدزاد مي  پس از كشته شدن اسفنديار، پشوتن جاماسپ را ـ
 گويد:به او مي

 كــه اي شــوم بــدكيش و بــدزاد مــرد   بگفت اين و رخ سوي جاماسپ كرد
ــز دروغ   ــخن ج ــداني س ــي ن ــروغ    ز گيت ــه كــژي گرفتــي ز هــركس ف  ب

  1577و1576، رستم و اسفنديار، 6ج
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  كشمكش جسماني 3.1.4
كشمكش جسماني وقتي است كه دو شخصيت درگيري جسماني دارند و به زور و نيروي «

  ) 96: 1394(ميرصادقي، » شوند.جسمي متوسل مي
آذر رفته و بـا يـك   كند، زواره به سوي نوشآذر، الواي را نابود ميپس از آنكه نوش ـ

 آورد. ضربه او را از پاي در مي

ــرد   آذر آواز كـرد  به تندي به نـوش    زواره برانگيخــت اســپ نب
 چو الواي را من نخـوانم سـوار     كه او را فگندي كنون پـاي دار 
 به خاك اندر آمد همانگه سرش   زواره يكــي نيــزه زد بــر بــرش

  1079- 1077، رستم و اسفنديار، 6ج

  جسماني و فيزيكي در داستان رستم و اسفنديار: ساير موارد براي كشمكش
  آذر كشته شدن الواي به دست نوش ـ
  كشته شدن مهرنوش توسط فرامرز  ـ
  ار.نبرد ميان رستم و اسفنديار و كشته شدن اسفندي ـ

  
  كشمكش آدمي با خويش 2.4

ي آدمـي بـا بخـش ديگـري از انديشـه و      اين كشمكش ميان بخشـي از انديشـه و عاطفـه   
گيرد كه بايد يكـي از آنهـا را   دهد.  در واقع فرد ميان دو موقعيت قرار مياش رخ مي عاطفه

انتخـاب  انتخاب كند. وقتي اين دو موقعيت هر دو مطلوب و يـا هـر دو نـامطلوب باشـند،     
تـوان آن را بـه   شود. اين كشمكش از نوع دروني است و بيرونـي نيسـت و مـي   سخت مي

  دسته تقسيم كرد:  دو

  كشمكش دروني شخصيت با عواطف و احساسات خود 1.2.4
در داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار براي نبرد با رستم كشـمكش درونـي دارد. از    ـ

ي او شـاه جانشـين   د، زيـرا در انديشـه  خواهد از فرمان شاه پيـروي كنـ  يك سو مي
كند. از سوي ديگـر رسـتم محبـوب و    است و فرمانش با فرمان خدا برابري مي  خدا
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مقبول تمام شاهان گذشته است و  ارج و قربي را كه وي بـا تكيـه بـر شـجاعت، از     
رو اسـفنديار  توان ناديده انگاشت. ازايـن خودگذشتگي و خدماتش كسب نموده نمي

قه و محبت دارد و براي نبرد با او مردد و دودل است. به همين علت به به رستم عال
كنـد. كشـمكش درونـي اسـفنديار،     گويد كه رستم را براي غذا صدا نميپشوتن مي

داند كه آشنايي بيشتر با رسـتم، موجـب انـدوه بيشـتر او در     عاطفي است زيرا او مي
  كند:تر ميشود و نبرد را براي او سختآينده مي

 ورا نزد من نيز ديدار نيست   به ايوان رستم مرا كار نيست
 گر از ما يكي را برآيد قفيـز    همان گر نيايد نخوانمش نيز
 سر از آشناييش گريان شـود    دل زنده از كشته بريان شود

  544- 542، رستم و اسفنديار،6ج

از د، رستم را تحسين كرده و دوباره هاي ديگري كه با پشوتن داراسفنديار در ديالوگ ـ
 دارد:كشمكش دروني خود براي نبرد و كشتن رستم پرده برمي

 بترسم كه فردا ببينـد نشـيب     به باال همي بگذرد فر و زيب
 ز فرمـــان دادار دل نگســـلم   همي سوزد از مهر فرش دلم
 كنم روز روشن بروبـر سـياه     چو فـردا بيايـد بـه آوردگـاه    

  904- 902و اسفنديار،  ، رستم6ج

كند كـه هنگـام   كند، پيشنهاد او را قبول مياسفنديارپس از اينكه رستم را مجروح مي ـ
خواهـد نـابودي او   گويد كه نميشب نبرد نكنند و اين بار به خود رستم مستقيم مي

 ببيند:  را

 بسي چاره داني و نيرنگ و راي   تو مردي بزرگي و زور آزمـاي 
ــرابديــدم همــه فــر و   نخــواهم كــه بيــنم نشــيب تــرا   زيــب ت

  1172و  1171، رستم و اسفنديار، 6ج
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  كشمكش دروني شخصيت با عقايد، اصول اخالقي و ارزشي خود 2.2.4
در داستان رستم و اسفنديار، دو شخصيت اصلي داستان، رستم و اسفنديار، هر يك به نوعي 

يكديگر تفاوت دارد. اسـفنديار  هايشان با دچار كشمكش دروني هستند اما جنس كشمكش
داند. اگرچـه  يك قهرمان ديني است و نافرماني شاه را گناه و مستوجب عقوبت اخروي مي

امـا خـود را ناچـار بـه جنـگ بـا       آورد كشته شدن پهلواني چون رستم دل او را به درد مي
 توان هم كشمكش با احساسـات و عواطـف  بيند. كشمكش دروني اسفنديار را ميمي  رستم

شخصي و هم كشمكش با اصول و اعتقادات شخصي دانست كه ايـن اصـول و اعتقـادات    
  ي ديني دارد.جنبه

 كه تا چندگويي سـخن نابكـار     به رستم چنين گفت اسـفنديار 
 ز فرمــان شــاه جهانبــان بگــرد   مرا گـويي از راه يـزدان بگـرد   
 بگردد سـرآيد بـدو بـر زمـان       كه هركو ز فرمان شـاه جهـان  

 به پيشم دگرگونه پاسـخ ميـار     از بند گر كوشش و كارزارجز 
  1371- 1368، رستم و اسفنديار، 6ج

رستم نيز از كشمكش دروني مستثنا نيست. وي در دو راهي ميان دو موقعيت نامطلوب 
ي رسـتم دسـت بـه    كه ناگزير بايد يكي را انتخاب كند. طبق اصول اخالق  قرار گرفته است

اسـفنديار چـه پيـروز شـود و چـه      دادن برابر با ننگ اسـت و از سـوي ديگـر نبـرد بـا      بند
بخورد نامطلوب است زيرا اگر پيروز شود و اسفنديار را نابود كند، مورد سـرزنش    شكست

گيرد و اگر شكست بخورد، موجب سرافكندگي پدرش و نـابودي  بزرگان و شاهان قرار مي
وگو و مفاهمه جلوي اين وقايع را بگيرد كند تا با گفتميشود. در نتيجه تالش زابلستان مي

   ).817- 829(ابيات

 جهان پيش او چون يكي بيشه شد   دل رســتم از غــم پرانديشــه شــد
ــد ورا    كه گر مـن دهـم دسـت بنـد ورا     ــرازم گزنـ ــر فـ ــر سـ  وگـ
 گزاينــده رســمي نــو آيــين و بــد   دو كارست هر دو به نفرين و بـد 

  819- 817ار، ، رستم و اسفندي6ج
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شود و زال نيز نبرد ميان كشمكش دروني رستم چندي بعد از زبان و نگاه زال آشكار مي
  كند:رستم و اسفنديار را از زواياي گوناگون بررسي مي

 اگر تو شـوي كشـته در كـارزار      به دست جـواني چـو اسـفنديار   
 بلندي بـر و بـوم گـردد مغـاك       نماند به زاولسـتان آب و خـاك  

 نباشـــد تـــرا نيـــز نـــام بلنـــد    ايدونك او را رسد زين گزندور 
  949- 947، رستم و اسفنديار، 6ج

شود، پهلواني ملي است و نگرش رستم در مقابل اسفنديار كه قهرمان ديني محسوب مي
تـرين  تر عقالني است تا عاطفي. رستم نماد ايران است و دست به بند دادنِ برجسته او بيش

كند. با اينكه او دست به بند دادن را برابر يثيت و هويت ملي لطمه وارد ميپهلوان ايران به ح
داند، اما در مقابل اسفنديار و گشتاسپ كه خودخواهي، نيروي محرك آنان بـراي  با ننگ مي

گيرد تا اينگونه از خدشه برداشتن حيثيـت و هويـت   نبرد است تساهل و مالطفت پيش مي
  ملي دفاع كند. 

  
  انسان با نيروهاي خارجيكشمكش  3.4

توان به سه بخش تقسيم كرد: ستيز آدمي با طبيعت،  ستيز آدمـي  اين نوع از كشمكش را مي
  با جامعه و ستيز آدمي با تقديرو سرنوشت. 

  ستيز آدمي با طبيعت 1.3.4
 اي كـه طبيعـت، محـور سـتيز باشـد     در داستان رستم و اسفنديار ستيز با طبيعت بـه گونـه  

توان طبيعت را تا حدي درگير و تحت تـأثير تصـميمات و سـتيزهاي    اما مي شود نمي  ديده
  هاي داستان دانست. براي مثال:شخصيت

دهد كه سر گيرد، دستور مياسفنديار كه خوابيدن شتر را، بر سر راهش به فال بد مي ـ
شـود، امـا   شتر را ببرند. اقدام اسفنديار اگرچه ستيز آدمي با طبيعـت محسـوب نمـي   

اي كـه روي محـيط   ي سـتيز او بـا خـودش دانسـت، بـه گونـه      ن آن را نتيجهتوا مي
خواسـت بـا كشـتن شـتر، بـدي و      پيرامونش اثر گذاشته است. درواقع اسفنديار مـي 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   296

 

نحسي شتر را به خودش بازگرداند و اينگونه خود را از احساس شوم بودن مسـيري  
 كه انتخاب كرده است، برهاند.

 تو گفتي كه گشتست با خاك جفت   انك در پـيش بـودش بخفـت    شتر
ــاروان     همي چوب زد بر سـرش سـاروان   ــان ك ــد آن زم ــتن بمان  ز رف

ــال     جوي را آن بـد آمـد بـه فـال     جهان ــد و ي ــر ببرن ــش س ــود ك  بفرم
ــزدي    بــدان تـــا بــدو بـــازگردد بـــدي   ــره ايـ ــز فـ ــه جـ ــد بـ  نباشـ

  195- 192، رستم و اسفنديار، 6ج

  ستيز آدمي با جامعه 2.3.4
جامعــه و يــا قــوانين اجتمــاعي  هــاي داســتان در كشــمكش بــا بزرگــانشخصــيتگــاهي 

ي متفاوتي نسبت به آنچه كه در جامعه حاكم است دارند. در گيرند و نظر و انديشه مي  قرار
ي بزرگـان  اين صورت شخصيت داستاني بايد تصميم بگيرد كه مطابق خواسـت و انديشـه  

. اگـر شخصـي در برابـر قـوانين     بگيرد و قيام كنـد جامعه عمل كند و يا در مقابل آنان قرار 
بر جامعه، اصول اخالقي و قراردادهاي اجتماعي قيام كند به كشمكش اجتماعي دست  حاكم

  توان نمودهايي از اين كشمكش را يافت.زده است. در داستان رستم و اسفنديار نيز مي
اسـفنديار در نبـرد   نـد كـه اگـر    داانديشـد، مـي  وقتي رستم به نبرد بـا اسـفنديار مـي    ـ

شود، بزرگان جامعه او را سرزنش خواهند كرد. در واقع فكـر و نگـرش افـرد      كشته
جامعه براي رستم مهم است اما آزادگي او مانع از اين است كه نبرد را كنار بگذارد و 

  دست به بند دهد.
پرورش خواهد كه گيرد از رستم ميي مرگ قرار ميكه در آستانهاسفنديار پس از اين ـ

پسرش، بهمن را بر عهده بگيرد. اگرچه اين تصميم با خرد جمعي همخـواني نـدارد   
پذيرد و از اما رستم به دليل جوانمردي و مروتي كه دارد، درخواست اسفنديار را مي

 خواهد كه به استقبال بال و مشكالت نرود.برادرش زواره مي
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  ستيز آدمي با تقدير 3.3.4
تـرين موضـوعات   وشت و نيروهاي آسماني (تقدير) يكـي از مهـم  كشمكش انسان با سر ن

ي تقـدير و سرنوشـت   كشمكش در آثار حماسي است. در جهان شـاهنامه اگرچـه مسـئله   
شود زيرا ستيز با تقـدير ثمـر و   پررنگ و برجسته است اما ستيز با تقدير به ندرت ديده مي

رسد. فردوسي در ر انسان به پايان ميي تقدير باي ندارد و اين كشمكش عموماً با غلبهنتيجه
هـاي  كنـد. شخصـيت  ها را طراحي مـي ي تقدير  با ظرافت كنش و واكنش شخصيتمسئله

ــدير   ــذيري تق ــه تغييرناپ ــد، از تــالش و تحــرك  داســتاني شــاهنامه كــه همگــي ب معتقدن
  دارند زيرا آنها بيشتر از آنكه نتيجه گرا باشند، وظيفه گرا هستند. نميبر  دست
كند كـه  ستان رستم و اسفنديار، گشتاسپ از مشاوران و منجمان خود سؤال ميدر دا ـ

تواند با سپردن پادشاهي به پسرش تقدير و روزگار را تغيير دهـد و جاماسـپ   آيا مي
 گويد:در پاسخ مي

 كه بر چرخ گردان نيابد گذر   چنين داد پاسخ سـتاره شـمر  
 كه آمد رها به مردي و دانش   ازين بر شده تيز چنگ اژدها

 نجستست ازو مرد دانا زمـان    گمـان  بباشد همه بـودني بـي  
  56- 54، رستم و اسفنديار، 6ج

 شود:پشوتن پس از تير خوردن اسفنديار، از بازي روزگار شگفت زده مي ـ

 آوران و مهــان كـه دانــد ز ديـن     پشوتن همي گفـت راز جهـان  
 شمشير كين به مردي برآهيخت   چو اسفندياري كه از بهـر ديـن  

 به بد كار هرگـز نيازيـد دسـت      پرست جهان كرد پاك از بد بت
 سر تاجور سوي خاك آمـدش    به روز جـواني هـالك آمـدش   

  1410- 1407، رستم و اسفنديار، 6ج
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  هاي داستان . كشمكش رستم و اسفنديار با ديگر شخصيت5
هـاي مختلـف رخ   شخصـيت هـاي متعـددي ميـان    در داستان رستم و اسفنديار كشـمكش 

هاي اصلي داستان هستند، اكثـر ايـن   است و به علت اينكه رستم و اسفنديار شخصيت  داده
ها ها به نوعي با يكي از اين دو شخصيت مرتبط است و با توجه به اين كشمكشكشمكش

  ها را تحليل نمود.ي هر يك از شخصيتتوان روحيهمي
  

  اسفنديار 1.5
امه اسـت كـه وجـه دينـي دارد.     هاي برجسته و محبـوب شـاهن  تاسفنديار يكي از شخصي

اند. در شمار آن كسان اسـت  ي هستي او را از ايماني پرشور سرشتهاست كه خميره  مردي«
يكـي شـوند، جـز همـان هـدف چيـز       هدفي به سر برنـد و چـون بـا آن    توانند بيكه نمي
  )33: 1342(مسكوب،» نيستند.  ديگري

  ار و گشتاسپميان اسفندي كشمكش 1.1.5
  كشمكش بر سر حكومت و قدرت - الف

شود كه ناراحتي و كشـمكش ميـان   از ابيات نخستين داستان رستم و اسفنديار مشخص مي
بهره  از صفاي روح بي«اسفنديار و پدرش بر سر حكومت و پادشاهي بوده. اسفنديار اگرچه 

دارد، مگـر   نميبر  و قدميست طلبي ابهره است، بنابراين اسير جاهنيست، از بزرگي روح بي
) اسفنديار كـه از  97: 1386(اسالمي ندوشن، » ترش كند.آنكه گامي به تاج و تخت نزديك

بدعهدي پدرش به ستوه آمده  نزد مادرش رفته و ضمن برشمردن خـدماتي كـه داشـته، از    
  كند:پدرش  شكايت مي

رياكه با من همـي بـد كنـد شـهر      چنــين گفــت بــا مــادر اســفنديار
بخواهي به مردي ز ارجاسپ شاه  مرا گفت چون كين لهراسپ شـاه 
ــد   همــان خــواهران را بيــاري ز بنــد ــي بلن ــه گيت ــا را ب ــام م ــي ن كن

بكوشــي و آرايشــي نــو كنــي     خـو كنـي   جهان از بدان پـاك بـي  
همان گنج با تخت و افسر تراست  همه پادشـاهي و لشـكر تراسـت   

  9- 5، رستم و اسفنديار، 6ج
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كشمكش ميان اسفنديار و پدرش بر سر حكومت و فرمانروايي دو سويه است. يعني  ـ
طور كه اسفنديار از نظر ذهني در مقابل گشتاسپ قرار دارد و حكومت را از او  همان

كند، فكر و ذهن گشتاسپ نيز آشفته است و تمايل دارد كه قدرت خويش طلب مي
 را حفظ كند.

شـد  گـاه  يهرزند جوينـد كه ف  سيم روز گشتاسپ آگـاه شـد  
همي تاج و تخت آرزو آيدش  همي در دل انديشه بفزايـدش 

  29و28، رستم و اسفنديار، 6ج

كنـد  اسفنديار در ديالوگي ميل پـدرش را بـراي نگـه داشـتن حكومـت آشـكار مـي        ـ
خواهي منصب شاهي را از مـن  گويد كه هدف تو، نبرد با رستم نيست بلكه مي مي  و

 تثبيت قدرت و حكومت از كشتن من ابايي نداري. دريغ كني و براي

همــي راه جــويي بــه اســفنديار  ترا نيست دستان و رستم به كـار 
مرا از جهان دور خـواهي همـي    دريغ آيدت جاي شـاهي همـي  
اي بس بود زين جهان مرا گوشه  ترا باد ايـن تخـت و تـاج كيـان    

  140و  139، رستم و اسفنديار، 6ج

گويد و پـدرش را بـه عنـوان عامـل     از تير خوردن، با رستم سخن مي اسفنديار پس ـ
دانـد. وي از تـالش   ي مرگش مـي كند و رستم را فقط بهانهاصلي مرگش معرفي مي

 گويد:پدرش براي حفظ تاج و تخت سخن مي

نه رستم نه سيمرغ و تير و كمان  بهانه تـو بـودي پـدر بـد زمـان     
نخواهم كزين پس بـود نيمـروز    مرا گفت رو سيسـتان را بسـوز  
بدو ماند و مـن بمـانم بـه رنـج      بكوشيد تا لشكر و تـاج و گـنج  

  1470- 1468، رستم و اسفنديار، 6ج

فرستد نيـز از تقابـل خـود و پـدرش اينگونـه      اسفنديار در پيامي كه براي پدرش مي ـ
 گويد:سخن مي

ترا نام تـابوت و پوشـش مـرا     ترا تخت سختي و كوشش مرا
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  1496، رستم و اسفنديار، 6ج

فرستد نيـز، پـدر را در مـرگش    اسفنديار در پيامي كه براي خواهران و همسرش مي ـ
 گويد:داند و ميمقصر مي

در گنج را جان من شد كليد  ز تاج پدر بر سرم بد رسـيد 
  1507، رستم و اسفنديار، 6ج

  كشمكش دربارة نبرد با رستم - ب
نبـرد بـا رسـتم هـم نظـر نبودنـد. گشتاسـپ از اسـفنديار          ياسفنديار و گشتاسـپ دربـاره  

ديد و او را اعتنا به خود ميخواست كه رستم را دست بسته نزد وي ببرد زيرا رستم را بي مي
  يافت.تحت فرمان خود نمي

ــرد  به گيتي مرا نيست كس هم نبرد ــوري و آزاد م ز رومــي و ت
و بند و فسون به كار آوري زور  سوي سيستان رفت بايد كنـون 
ــال را  ــغ و گوپ ــي تي ــه كن بــه بنــد آوري رســـتم زال را    برهن
ــين ــرز را همچنــ نماني كه كس برنشيند به زيـن   زواره فرامــ

  110- 113، رستم و اسفنديار، 6ج

خواهد كه بـا  داند و از او مياسفنديار كه با پدرش مخالف است، سخن او را گزاف مي
  دل پادشاهان ايران از منوچهر تا قباد به او شاد بوده.دشمنان بجنگد، نه با كسي كه 

ــفنديار  ــخ آوردش اس ــين پاس ــهريار     چن ــامور ش ــر ن ــه اي پرهن ك
ــن   ــم كه ــاني ز رس ــي دور م ــي ســخن   هم ــه ران ــد ك ــدازه باي بران
ــرد    تو با شاه چين جنگ جوي و نبرد ــز گـ ــداران برانگيـ ازان نامـ

  119- 117، رستم و اسفنديار، 6ج

  كشمكش ميان اسفنديار و كتايون 2.1.5
گيرد كه براي دستيابي به حكومت و قدرت، رستم را دست بسته وقتي اسفنديار تصميم مي

ي كند تا فرزنـدش را از انديشـه  شود و تالش مينزد پدر ببرد، مادرش نگران و مشوش مي
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تاج و تخت منصرف كند. درواقع اينجا نيزموضوع كشمكش، بسـتن دسـت رسـتم اسـت.     
  گويد:بيند، عصباني شده و مياسفنديار وقتي تالش مادرش را براي منصرف كردن خود مي

كه نيكو زد اين داستان هوشيار  چنين گفت با مـادر اسـفنديار  
چو گويي سخن بازيابي بكوي  كه پيش زنان راز هرگز مگوي
كه هرگـز نبينـي زنـي راي زن     مكن هيچ كاري به فرمـان زن 

  24- 22و اسفنديار، ، رستم 6ج

)  اسـفنديار را از  161 - 152كند تا با تمجيد از رستم (ابيات كتايون بار ديگر تالش مي
ها را همراه خود خواهد كه بچهشود. در نهايت از او مينبرد با او منصرف كند اما موفق نمي

  گويد:كند و مينبرد. اسفنديار قبول نمي

نــابردن كودكــان نيســت رويكــه   به مادر چنين گفت پس جنگجوي
ــره   چو با زن پس پـرده باشـد جـوان    ــنش پســت و تي ــد م روان بمان

  183و182، رستم و اسفنديار، 6ج

در اين ابيات نوع نگاه اسفنديار به شخصيت زن منفـي و تحقيرآميـز اسـت. او در ايـن     
ه ايـن  تازد. البتـ ابيات به شخص مادرش حمله نكرده است بلكه به شخصيت و نوع زن مي

سو نيست. در اينجا هنرنمايي ي زن همرفتار اسفنديار با جريان كلي شاهنامه نسبت به مقوله
گردد. وي هر شخصيتي را با عواطـف، عقايـد و   پردازي آشكارتر ميفردوسي در شخصيت

هاي روحي و فيزيكي منحصربه فردش طراحي كرده است و لزوماً نگاه اسفنديار بـا  ويژگي
  ي زن يكي نيست.دربارهنگرش فردوسي 

 كشمكش ميان اسفنديار و بهمن 3.1.5

كند كـه ايـن   آورد، از رستم تعريف و تمجيد ميوقتي بهمن پاسخ رستم را براي پدرش مي
  شود.موجب خشم پدرش مي

ــفنديار  ــفت اس ــن برآش ورا بر سر انجمن كـرد خـوار    ز بهم
رازنزيبد كه بـا زن نشـيند بـه      بدو گفـت كـز مـردم سـرفراز    
فرستي نباشـد دليـر و سـترگ     وگر كودكان را بكاري بـزرگ 
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ــنيده   اي تو گردنكشان را كجا ديـده  ــاه بشـ ــه آواز روبـ اي كـ
دل نـــامور انجمـــن بشـــكني  كه رستم همي پيل جنگي كني

  455- 459ار،ي، رستم و اسفند6ج

  كشمكش ميان اسفنديار و پشوتن 4.1.5
بر سر نبرد با رستم اسـت. اسـفنديار كـه قهرمـان دينـي      كشمكش ميان پشوتن و اسفنديار، 

كنـد،  خواهد از فرمان پدر كه آن را همچـون فرمـان خداونـد تلقـي مـي     شاهنامه است نمي
كنـد تـا در   سرپيچي كند. در مقابل پشوتن كه شخصيتي خردمند و محتاط است، تالش مي

) 559- 545دهـد ( د مـي وگوهاي مكرّر، برادرش را از جنگ منصرف كند. او را را پنـ گفت
  گويد:مي  و

نيوشنده باش از برادر سـخن   بپرهيز و با جان سـتيزه مكـن  
بزرگيش با مردمي بود جفـت   شنيدم همه هرچ رستم بگفت
ــو  ــد ت ــاي ورا بن نيايد سبك سـوي پيونـد تـو     نســايد دو پ

  552- 550، رستم و اسفنديار، 6ج

از دلت كين وز خشم چشم بشوي  و به خشمتو با او چه گويي به كين
  912، رستم و اسفنديار، 6ج

ــت ـ ــوتن عاقب ــه  پش ــه نتيج ــدام ب ــه گراســت و م ــديش و نتيج ــتم و ي ان ــرد رس نب
 دارد:انديشد و از ترس كشته شدن برادر پرده بر مي مي  اسفنديار

كنون هرچ گفـتم همـه ريزريـز     دلت خيره بينم همـي پـر سـتيز   
ــم  ــرس را از دل ــنم ت ــه ك ها بگسـلم  بدين سان كز انديشه  چگون
چه دانم كه پشت كه آيد به زير  دو جنگي دو شير و دو مرد دلير

  929- 927، رستم و اسفنديار، 6ج

ي وظيفه گرا دارد و ايـن روحيـه، او را بـه انجـام     اسفنديار برخالف پشوتن  روحيه ـ
بـرادرش  هـاي  دهد. اسـفنديار در پاسـخ بـه اصـرارها و خـواهش     تكليف سوق مي

 گويد:خواهد مانع جنگ بشود، مي مي  كه
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ــدار  ــخ ورا نامــ ــين داد پاســ كــه گــر مــن بپــيچم ســر از شــهريار  چنــ
ــي  ــدين گيت ــود   ب ــوهش ب ــدر نك ــود    ان ــژوهش ب ــزدان پ ــيش ي ــان پ هم

كسي چشم دين را به سوزن ندوخت  دو گيتي به رستم نخـواهم فروخـت  
  562- 560، رستم و اسفنديار، 6ج

ــد   ــرا چن ــو م ــار ش ــويي گنهك ز گفتــار گشتاســپ بيــزار شــو     گ
ــنم   تو گويي و من خود چنين كي كنم ــي ك ــان او پ ــه از راي و فرم ك

  920و919، رستم و اسفنديار، 6ج

ي خـود  بـر عقيـده  خواهد از نبرد جلوگيري كنـد،  اسفنديار در پاسخ به رستم كه مي ـ
موجب سرزنش و نكـوهش در  عمل نكردن به فرمان شهريار را  كند و پافشاري مي

داند و تنها داند. وي نبرد خود را به خاطر تاج و تخت نمياين دنيا و دنياي ديگر مي
 داند.علت آن را تبعيت از فرمان شاه مي

ــاله    بداني كـه مـن سـر ز فرمـان شـاه      ــر تخــت و ك ــه از به ــابم ن نت
بدويست دوزخ بـدو هـم بهشـت     بدو يابم اندر جهان خوب و زشت

  860و  859، رستم و اسفنديار، 6ج

  كشمكش ميان اسفنديار و رستم 5.1.5
اسفنديار با اعتماد بـه  «ترين كشمكشِ اسفنديار با رستم است. در واقع در اين داستان عميق

ايستد و با اطمينان به مشروعيت خود ي سلطنت مقابل گشتاسپ ميحقانيت خود در داعيه
  )41: 1392(حياتي، » در دين، مقابل رستم.

  هاي دروني و بيروني ويتحليل شخصيت اسفنديار بر اساس كشمكش 1.5.1.5
هـاي فراوانـي بـا    با تحليل داستان رستم و اسفنديار، ديديم كه اسفنديار دچار كشمكش

هاي ديگر داستان همچون گشتاسپ(پدرش)، پشوتن(برادرش)، كتايون(مادرش)، شخصيت
ها در قالب ديالوگ و مونولـوگ سـاخته و   كشمكشبهمن(فرزندش) و رستم است. كه اين 

پرداخته شده است و تنها در ابيات محدودي كشـمكش فيزيكـي ميـان رسـتم و اسـفنديار      
ها كه از نوع بيروني اسـت، وي كشـمكش درونـي    شود. عالوه براين كشمكشمشاهده مي
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و  دارد. كشمكش دروني او هم با عواطف و احساسات خويش است و هـم بـا اصـول     نيز
ي ناآرامي روحي اسفنديار است كه از ترديد دهندهها نشاناش. اين كشمكشعقايد اعتقادي

ي اســفنديار هــااســفنديار در نبــرد بــا رســتم نشــأت گرفتــه اســت. بــا بررســي كشــمكش
دارد و حتي ممكن است بـراي   طلبانهطلب و جاهي قدرتشود كه وي روحيه مي  مشخص

ز و بهانه قرار دهد. ديگر خصوصـيت اخالقـي اسـفنديار،    رسيدن به قدرت، دين را دستاوي
داند بر تعصب اعتقادي و باوري اوست و به دليل اينكه فرمان شاه را همچون فرمان خدا مي

كند و حتي با مادرش (كتايون) و برادرش (پشوتن) كه خيرخـواه  نبرد با رستم پافشاري مي
كنـد وچشـمش را بـر    رند، به تندي رفتار ميدااو هستند و او را از نبرد با رستم بر حذر مي

هاي فكري اسفنديار، نوع نگرش بندد. يكي ديگر از ويژگيهاي رستم ميخدمات و توانايي
دانـد و آنهـا را غيرقابـل اعتمـاد     ي زن است. وي زنان را رايزن و رازدار نمـي وي به مقوله

نانكـه اشـاره شـد، نگـاه     دانـدو چ پندارد و مصاحبت با آنان را سبب پستي جوانـان مـي   مي
  ي فردوسي همخواني ندارد.اسفنديار به زن با روح شاهنامه و انديشه

  
  رستم 2.5

ي انسـاني  فردوسي رستم را نمونه«ترين پهلوان شاهنامه و نماينده هنر است. رستم برجسته
ي شجاعت و راسـتي و رحـم و انصـاف و عـدالت و عفـت و      تمام كه داراي مراتب عاليه

اي از عمر خود كم و جهاني پـر از نـام رسـتم    باشد، ساخته و پرداخته است. نيمهوفاداري 
: 1349(يغمايي، » ي او بيشتر وابسته به نام رستم است.كرده است. زندگي جاوداني شاهنامه

هاي داستان دارد، خواسته و ناخواسته دچار ي محبوبيتي كه ميان شخصيت) رستم با همه87
  كنيم.به آنها اشاره مي شود كههايي ميكشمكش

  كشمكش ميان رستم و زال 1.2.5
را  وگـويي ي نبرد با اسفنديار تفاوت ديدگاه دارند و شايد بتوان گفترستم و پدرش درباره

خواهد كـه  شود، كشمكش ذهني به حساب آورد. زال از رستم ميكه بين آنها رد و بدل مي
رستم با پدرش مخالف است و معتقد است كه ) اما 959- 941براي مدتي آنجا را ترك كند(

صـورت نبـرد، اسـفنديار را در     گويـد كـه در  اي نـدارد. او مـي  ترك كردن زابلستان فايـده 
). زال پـس از شـنيدن سـخنان    981- 960نشـاند( گيرد و او را بر تخت عاج مـي مي  آغوش
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ذيرند. بهتـرين  پگويد كه حتي ديوانگان نيز اين سخن تو را نميخندد و ميپسرش به او مي
). پس از زخمي شدن 989- 982كه وقتي او را ديدي سرش را از بدن جدا كني(كار اينست

خواهد براي مدتي آنجا را ترك كند امـا زال  گويد كه ميرستم به دست اسفنديار، رستم مي
چه  ). آن1236- 1230خواهد كه از سيمرغ كمك بگيرند(پيشنهاد ديگري براي او دارد و مي

شود تفاوت نگاه زال و رستم است، اگرچه رنگي از سـخره در  وگو دريافت ميگفت از اين
شود اما اين سخره دو سويه نيست و رستم تالشي براي پاسـخ دادن بـه   سخن زال ديده مي

  كند زيرا هر دو پهلوان به دنبال يافتن راه نجات از مشكالت هستند.آن نمي

  كشمكش رستم و زواره 2.2.5
خواهد كه تربيت بهمن را بر عهده بگيرد. رستم تقاضاي اسفنديار را با رستم مياسفنديار از 
پذيرد اما زواره با او موافق نيست زيرا معتقد است كه بهمن پـس از پادشـاهي،   روي باز مي

گويـد كـه بـه اسـتقبال     انتقام خون اسفنديار را خواهد گرفت. رستم در نهايت به زواره مي
  نرود:   بال

نبايســـت پـــذرفت زو زينهـــار  گفــت كــاي نامــدارزواره بــدو 
ــاد آرد از گفتــه  ز دهقان تو نشنيدي آن داسـتان  باســتان يكــه ي

ــر   شـير  نـره  يكه گر پـروري بچـه   ــردد دلي ــدان و گ ــود تيزدن ش
نخست اندر آيـد بـه پروردگـار     چو سر بركشد زود جويد شكار

  1520 - 1517، رستم و اسفنديار،6ج

  ميان رستم و بهمنكشمكش  3.2.5
گيرد كه با پرتـاب كـردن   كند، با خود تصميم ميوقتي بهمن، تنومندي رستم را مشاهده مي

شـود و بهمـن   سنگ جان او را بگيرد. اين انديشه اندكي بعد به كشمكش بيروني تبديل مي
العملـي سـر جـاي    كنـد امـا رسـتم بـدون هـيچ عكـس      سنگ را به سوي رستم پرتاب مي

  اندازد:ي كفش سنگ را به كناري ميو با پاشنهايستد  مي  خود

ــت    به دل گفت بهمن كه اين رستمست ــپيده دمسـ ــاب سـ ــا آفتـ و يـ
ــنيد   به گيتي كسي مرد ازين سـان نديـد   ــي شـ ــداران پيشـ ــه از نامـ نـ
ــفنديار    ــل اس ــا او ي ــه ب ــم ك ــارزار    بترس ــر از كـ ــد سـ ــد بپيچـ نتابـ
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ــنم دل زال و   من اين را به يك سنگ بيجان كـنم  ــان كـ ــه پيچـ رودابـ
  324 - 321، رستم و اسفنديار،6ج

گـام خـوردن غذاسـت. وقتـي رسـتم،      نمود بعدي كشـمكش ميـان بهمـن و رسـتم هن    
كند  اما بهمن آن را شوخي ميزند و با او شوخيبيند به او كنايه ميخوردن بهمن را ميغذا

  دهد:تلقي نكرده و با جديت پاسخ مي

ــدو گفــت شــاه     ــد رســتم ب ــگاه     بخندي ــن پيش ــورش دارد اي ــر خ ز به
ــوان    خوان بدين گونه داري بهچونخورش ــدر دم هفتخـ ــي انـ ــرا رفتـ چـ

ــارزار  ــزه در كــ ــه زدي نيــ چو خوردن چنـين داري اي شـهريار    چگونــ
ــخن  بــدو گفــت بهمــن كــه خســرو نــژاد ــاد  س ــواره مب ــيار خ ــوي و بس گ
جان خـويش به كف بر نهيم آن زمان   خورش كم بود كوشش و جنگ بيش

  361 - 357، رستم و اسفنديار،6ج

  كشمكش ميان رستم و اسفنديار 4.2.5
  در بخش بعدي مقاله به انواع كشمكش ميان اين دو شخصيت، پرداخته خواهد شد.

  هاي دروني و بيروني ويتحليل شخصيت رستم بر اساس كشمكش 1.4.2.5
ــا زال (پــدرش) اخــتالف نظــر دارد امــا ايــن اخــتالف را  ــوان لزومــا نمــي رســتم ب ت

دانست. درواقع آنها با مشورت و رايزني در پي يافتن بهترين راه حل به جاي نبرد   كشمكش
با اسفنديار هستند. كشمكش ميان زواره و رستم نيز كشمكش حقيقي نيسـت. بلكـه صـرفا    

چنين رسـتم  ي برعهده گرفتن سرپرستي بهمن است. همتفاوت نظر و ديدگاه آن دو درباره
راي پرتاب سنگ توسط بهمن، رستم نقشي ندارد. در واقع بهمن حمله كننده اسـت  در ماج

وگوي رستم و بهمن بر و رستم دفاع كننده؛ بنابراين كشمكش دوسويه نبوده است اما گفت
دهد. اگر چه ناسزا و سخنان تحقيرآميز ميان پهلوان و شاهزاده سر سفره، بوي كشمكش مي

خن رستم رنگي از كنايه و سخره دارد؛ به همين دليل بهمـن  شود اما سجوان رد و بدل نمي
شخصيت رسـتم در ايـن داسـتان اسـتوار و     «دهد. بدين ترتيب نيز با جديت پاسخ او را مي

) بر اين اساس 27: 1386(اسالمي ندوشن، ». منشعقده، متعادل و بزرگدست است. بييك
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دارد و تنها كشمكش حقيقـي او در  رستم اگرچه مرد رزم است اما شخصيتي باثبات و آرام 
اين داستان، با اسفنديار است كه البته در اين كشمكش نيز رستم نهايـت تـالش خـويش را    

ايست كه دست بـه  گيرد. رستم پهلوان آزادهبراي جلوگيري از جنگ و خونريزي به كار مي
  شمارد. يداند و آن را در تضاد با اصول فكري خويش مدادن را در هرشريطي ننگ ميبند
  
  . اَشكال كشمكش ميان رستم و اسفنديار6

ي ستيز در ديالوگي از زبان رستم، بـه كشـمكش ميـان رسـتم و     فردوسي با استفاده از واژه
ت پيــام اســفنديار از بهمــن، كنــد. رســتم پــس از دريافــاســفنديار بــه وضــوح اشــاره مــي

  از كشمكش ميان آنان است.فرستد كه آغشود و پيامي طوالني براي اسفنديار مي مي  ناراحت

ــز  ــر ســتيزه مري ــر راه مــن ب ــو ب ام در سـتيز  كه من خود يكي مايـه   ت
نه بگرفـت پيـل ژيـان جـاي مـن       نديدست كـس بنـد بـر پـاي مـن     
مگــرد از پــي آنــك آن نارواســت  تو آن كن كه از پادشاهان سزاست
جهان را بـه چشـم جـواني مبـين      به مردي ز دل دور كن خشم وكين

  408 - 405، رستم و اسفنديار، 6ج

  
  كشمكش زباني 1.6
وگو نمود گونه كه از نام كشمكش زباني مشخص است، اين كشمكش در قالب گفتهمان

ها براي تحقيـر و  كند. كشمكش زباني در شاهنامه بيشتر رجزگونه است و شخصيتپيدا مي
  كنند. استفاده ميي يكديگر از دشنام و يا جمالت تحقيرآميز تضعيف روحيه

  ناسزا گفتن و تحقير 1.1.6
ديار رسـتم را پيـر فريبنـده و    در كشمكش زباني ميان دو شخصـيت اصـلي داسـتان، اسـفن    

ط نـوآيين بـودن اسـفنديار را    كنـد امـا رسـتم فقـ    خواند و به پـدرانش تـوهين مـي   مي  كانا
دانـد كـه   رسـيده مـي  ها را مردمي نودولت و تازه بـه دوران  رستم لهراسبي«گيرد.  مي  نشانه

  )21: 1386(اسالمي نوشن، » منشي شاهان گذشته را ندارند.شايستگي و بزرگ
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خوانـد،  آغاز كشمكش زباني زماني است كه اسفنديار رستم را بـراي غـذا فـرا نمـي     ـ
 خواند:شود و او را نوآيين و نوساز ميرستم رنجيده خاطر مي

و فرخ جـوان نوآيين و نوساز   بدو گفت رستم كه اي پهلوان
ــو  ــان ت ــد مهم ــي نيرزي چنين بود تـا بـود پيمـان تـو      خرام

  588و587، رستم و اسفنديار، 6ج

هـاي  كنـد و بـا نـام   ) رستم و اجدادش را تحقيـر مـي  624- 643اسفنديار در ابيات ( ـ
 كند. خواند. وي، زال، پدر رستم را بدگوهر و ديوزاد توصيف مي مي  زشت

به گيتي فزوني ندارد نژاد  كه دستان بدگوهر ديوزاد
  627، رستم و اسفنديار، 6ج

 دهد.هاي زشت به او ميتازد و نسبتچنين به سام، پدربزرگ رستم مياسفنديار هم ـ

ز ناداني و ديوي و غرچگي  بچگي پذيرفت سامش ز بي
  638، رستم و اسفنديار، 6ج

داند و سپس خدمات برتر ميرستم از آبا و اجداد خود دفاع كرده، خود را داراي نژاد  ـ
ش اسـفنديار را نـو رسـيده و    ). رسـتم در  سـخنان  644- 682شـمارد( خود را برمـي 

 خواند. مي  نوآيين

اگر چند با فر كيخسروي  تو اندر زمانه رسيده نوي
  681، رستم و اسفنديار، 6ج

ــين لهراســپي   چه نازي بدين تاج گشتاسپي ــازه آي ــدين ت ب
  748 ، رستم و اسفنديار،6ج

كند كه اسفنديار را از نبرد منصـرف كنـد امـا اسـفنديار او را كانـا و      رستم تالش مي ـ
 خواند.فريبنده مي

ــود    كـــه پيـــر فريبنـــده كانـــا بـــود  ــا ب ــروز و دان ــد پي ــر چن وگ
كه تـا چنبـر از يـال بيـرون كنـي       تو چندين همي بر من افسون كني
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  853و 852، رستم و اسفنديار،6ج

دهد و ناراحتي خـود را  ي اسفنديار را مورد خطاب قرار ميسراپردهزماني كه رستم  ـ
 نامد.خواند و زابلستان را غلغلستان ميكند، اسفنديار، او را سر گراي ميابراز مي

ســراي چــرا تيــز گشــتي بــه پــرده  به رستم چنين گفت كاي سرگراي
ــتان   ــوم زابلس ــرين ب ــر ب ــزد گ ــتان   س ــام غلغلسـ ــي نـ ــد دانشـ نهـ

بـــه زشـــتي بـــرد نـــام پاليزبـــان  مهمان چو سـير آيـد از ميزبـان   كه 
  885- 887، رستم و اسفنديار، 6ج

نـازد و رسـتم   اسفنديار كـه دو پسـرش را از دسـت داده، بـا خشـم بـه رسـتم مـي         ـ
دسـتور نبـرد را نـداده اسـت و      كنـد تـا اسـفنديار را متقاعـد كنـد كـه او       مي  تالش
) اسفنديار در پاسخ 1118- 1098مجازات كند. (است كه مسببان اين جنگ را   حاضر

 خواند.به رستم او را بدنشان مي

كه بر كين طاوس نـر خـون مـار     چنين گفـت بـا رسـتم اسـفنديار    
ــود   بريــزيم نــاخوب و نــاخوش بــود ــركش ب ــاهان س ــين ش ــه آي ن

كــه آمــد زمانــت بــه تنگــي فــراز  ساز ي خويشتو اي بدنشان چاره
  1121- 1119اسفنديار، ، رستم و 6ج

  رجز خواندن و تضعيف روحيه 2.1.6
تـوان يافـت كـه    هاي گفتاري را مـي در ديدارهاي دو قهرمان پيش از نبرد، كشمكش ـ

هـايي  اي براي كشـمكش جسـماني اسـت و دو قهرمـان  بـا ديـالوگ      واقع مقدمهدر
 گويد:كنند. اسفنديار به رستم ميرجزگونه مقدمات نبرد را فراهم مي

ــو  ــاه  ت ــه آوردگ ــي ب ــردا ببين كه گيتي شود پيش چشمت سياه  ف
ــرد  ــردان م ــه پيكــار م ــداني ك چگونه بـود روز جنـگ و نبـرد     ب

  866و865، رستم و اسفنديار، 6ج

 گويد:رستم در پاسخ به اسفنديار مي ـ
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تــرا گــر چنــين آمدســت آرزوي  بدو گفت رستم كه اي شيرخوي
بـه گوپـال درمـان كـنم    سرت را   ترا بر تـگ رخـش مهمـان كـنم    

  868و  867، رستم و اسفنديار،6ج

ي اول دهد، در مرحلهپس از اينكه كشمكش جسماني ميان پهلوان و شاهزاده رخ مي ـ
ي دوم رستم پـس از اينكـه بـه    گشايد و در مرحلهاسفنديار زبان به تحقير رستم مي
 گويد:كند و ميكند، او را تحقير ميچشم اسفنديار تير را پرتاب مي

كه آوردي آن تخم زفتـي بـه بـار     چنين گفـت رسـتم بـه اسـفنديار    
بلنــد آســمان بــر زمــين بــر زنــم  تو آني كه گفتي كـه رويـين تـنم   
ي نامـــداربخفتـــي بـــران بـــاره  من از شست تو هشت تير خدنگ
ــادرت    بــه يــك تيــر برگشــتي از كــارزار ــان مـ ــوزد دل مهربـ بسـ

 سر تـاجور سـوي خـاك آمـدش      سـرت اكنون به خاك اندر آيد  هم
  1395- 1392، رستم و اسفنديار، 6ج

  
  كشمكش جسمي 2.6

وگـو بـه   داستان پرداز گاهي كشمكش فيزيكي يا جسمي را با وصف مستقيم و بدون گفت
- 1044بيت ( 11كند. فردوسي در وگو را با آن همراه ميكند و گاهي گفتمخاطب ارائه مي

اي كـه  گونـه اسفنديار را به صورت مستقيم توصيف كرده به ي  نبرد رستم و) صحنه1054
  ديالوگ نقشي در توصيف اين صحنه ندارد.

ــادرس   نهادند پيمان دو جنگي كـه كـس   ــگ فري ــران جن ــد ب نباش
ــد   ــزه برآويختن ــه ني ــتين ب همي خون ز جوشن فرو ريختند  نخس
 به شمشـير بردنـد ناچـار دسـت      چنين تا سنانها به هم برشكسـت 

  1046- 1044، رستم و اسفنديار، 6ج
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  كشمكش ذهني 3.6
هـاي  آدمي با خويش مطرح شد، هر يـك از شخصـيت  گونه كه ذيل بحث كشمكش  همان

  هاي خاص خود را دارند.ها و نگرانياصلي داستان رستم و اسفنديار، دغدغه

در ميدان عمل چگونگي كار اسفنديار روشن است: رستم را دسـت بسـته بـه تختگـاه     
گشتاسپ بردن و يا جنگيدن. دوگانگي او همه در باطن است. وجود اين دوگـانگي در  
رفتار او با رستم آشكار است؛ اما توانايي آن نه چندان است كه در عمل خود اسفنديار 

ر، دربسته، اثر گذارد و طبيعت آن را دگرگون سازد. از اين رو كشمكش دروني اسفنديا
  :)1342، (مسكوب محدود و در خويش است.

اي خـوبي، شايسـتگي و تنومنـدي    اسفنديار در كشمكش عاطفي با خـويش، دلـش بـر   
سـوي ديگـر گشتاسـپ از او     خواسـت بـا رسـتم مبـارزه كنـد. از     سوخت و نمي مي  رستم

فنديار اگرچـه موافـق بـا فرمـان     بود تا رستم را دست و پاي بسته نزد او ببـرد. اسـ    خواسته
داند و تخطـي از  ؛ زيرا فرمان شاه را برابر با فرمان خدا ميكندنيست اما از او پيروي مي  شاه

  شمارد.آن را جايز نمي

 بدان گيتي آتش بود جايگاه   وگر سربپيچم ز فرمان شـاه 
  527، رستم و اسفنديار،6ج

يـد خـويش دارد، نـام نيـك را     رستم نيـز در كشمكشـي درونـي  كـه بـا اصـول و عقا      
قبـول بنـد ولـو يـك     «دهد؛ زيـرا  پذيرد و دست به بند نمي كند، اسارت را نمي مي  انتخاب

لحظه، به معناي اسارت ابدي اوست. همين كه بند بر دستش نهاده شد، كارتمام است، مرگ 
) 16: 1386(اسالمي ندوشـن،  » روحي بر او عارض گرديده كه بدتر از مرگ جسمي است.

و تفـاوت نگـاه ايـن دو را    شـود  اي كه ميان دو پهلوان كشمكش ذهني، محسوب ميمسئله
شـاه بـه آن حكـم كـرده باشـد،       است. اسفنديار بندي را كـه » بند«ي كند، مسئلهآشكار مي

  خواهد كه با دست و پاي بسته نزد شاه بيايد.داند؛ به همين علت از رستم مي نمي  ننگ

ــگ     درنگ تو خود بند بر پاي نه بي ــاه نن ــد شهنش ــد ز بن  نباش
ــاه     يك شـاه ترا چون برم بسته نزد ــازگردد گن ــدو ب ــر ب  سراس

 ام به پيش تـو انـدر كمـر بسـته       ام وزين بستگي من جگر خسته
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  500- 498، رستم و اسفنديار، 6ج

داند و بـه دليـل   ي شرايط بند را ننگ ميست. وي در همهي ديگرينگاه رستم به گونه
ــد را نمــي  ــه دارد بن ــذيرد. آزادگــي و شــرافتي ك ــد انكــا«پ ــواني اوســت؛ ر گــوهر بن پهل

» زده و جـان بـر كـف نهـاده.    ي آنچـه او در راهـش شمشـير    اسـت بـه همـه     پـازدن  پشت
اي داشته باشـد، آن را  گويد كه هر خواسته)پس به اسفنديار مي16: 1386ندوشن،   (اسالمي

  كند؛ غير از بند.كند و از او تبعيت ميبرآورده مي

 امـش جـان كـنم   به ديدار تـو ر    ز من هرچ خواهي تو فرمان كنم
 شكستي بود زشـت كـاري بـود      مگــر بنــد كــز بنــد عــاري بــود
ــا بنــد كــس  ــده ب  كه روشن روانم برينست و بس   نبينــد مــرا زن
ــداوران   ــد كن ــيش بودن ــو پ ــران     ز ت ــد گ ــه بن ــايم ب ــد پ  نكردن

  519- 516، رستم و اسفنديار، 6ج

خواهـد  باز از اسفنديار مـي  پيش از اينكه رستم تيرگز را به سوي اسفنديار نشانه بگيرد،
ي ديگـري نيـز وجـود دارد.    گويد كه به غير از بنـد راه چـاره  كه نبرد را فراموش كند و مي

  )1367- 1365(ابيات
  
  هاي فرعي داستان رستم و اسفنديار . كشمكش ميان شخصيت7

هـاي  هاي ديگري نيز ميـان ديگـر شخصـيت   در داستان رستم و اسفنديار ستيز و كشمكش
ها گاه به صورت ناسزا و گاه به صـورت شـكوه و   خورد. اين كشمكشبه چشم مي داستان

شـود و بـا تعريـف    سرزنش است. ناسزا عموما از جانـب دو سـوي كشـمكش طـرح مـي     
خواني بيشتري دارد اما سرزنش و شكوه بيشتر يك سويه اسـت و دو طـرف   كشمكش هم

و هجـا ذيـل كشـمكش زبـاني      هاي ناسزاوگو حضور فعال ندارند. مثالكشمكش در گفت
هاي داستان بـه صـورت   هايي از شكوه و سرزنش ميان شخصيتآورده شد و در اينجا مثال

  شود:مختصر آورده مي
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كشمكش ميان بزرگان و گشتاسپ: پس از كشته شدن اسفنديار، بزرگان مملكـت بـا    ـ
- 1548خشم گشتاسپ را مسبب مرگ اسفنديار دانستند و او را نفرين كردند. (ابيات

1551(  
گويد كه كشمكش ميان پشوتن و گشتاسپ: پشوتن پدر خود را سرزنش كرده و مي ـ

گيري. در اين دنيا، همه تو را سرزنش كرده و در آن دنيا نيز مورد بازخواست قرار مي
  )1575 - 1569(ابيات

كشمكش ميان پشوتن و جاماسپ: پشوتن عالوه بر پدر خود، جاماسپ را در مـرگ   ـ
ي كشته شدن اسـفنديار  كند زيرا او نحوهداند و او را سرزنش ميمي اسفنديار مقصر

 - 1576را به گشتاسپ گفته بود و او را به بدي و كژي راهنمايي كـرده بـود. (ابيـات   
1583(  

آفريد و هماي كه به خاطر كشته شدن آفريد و هماي و گشتاسپ: بهكشمكش ميان به ـ
ي گفتند افراد بسياري پيش از تو شايسـته اسفنديار از پدر خود عصباني بودند، به او 

 )1605 - 1590حكومت بودند اما هيچ يك فرزند خود را به كشتن ندادند. (ابيات

  
 )Dramatical conflict( نمايشي. كشمكش 8

هـاي داسـتان رسـتم و اسـفنديار از وصـف      فردوسي براي طرح كشمكش ميان شخصـيت 
كشـمكش فيزيكـي (كـنش)     هـا) و وگـو ميـان شخصـيت   مستقيم، كشمكش زباني (گفـت 

نظيـري را خلـق   هـاي بـي  وگو و كنش صحنهكند اما گاهي با همراه كردن گفتمي  استفاده
بيند و ي نمايش را در مقابل چشمانش ميآن ابيات، پردهاست كه مخاطب با خواندن   كرده

خـش از داسـتان را كـه خاصـيت     يابـد. ايـن ب  هـاي داسـتان مـي   خود را در كنار شخصيت
خوانيم. كند، كشمكش نمايشي ميها حكايت ميدارد و از كشمكش ميان شخصيت  ايشينم

بخشـد و آن را بـراي   در واقع شاعر با بهره بردن از اين شـگرد بـه كشـمكش عينيـت مـي     
وگو و كنش مكمل يكديگر هسـتند و  كند. در كشمكش نمايشي گفتمخاطب ملموس مي

ــر يت و ســازي كشــمكش، جــذابايــن همراهــي موجــب برجســته  تأثيرگــذاري بيشــتر ب
  شود. مي  مخاطب
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خوانـد، رسـتم دلگيـر شـده و ايـن      پس از اينكه اسفنديار رستم را بـراي غـذا نمـي    ـ
خواهـد او را  گذارد. اما اسفنديار در پاسخ ميخاطر را با اسفنديار در ميان ميآزردگي

- 622شود. ابيات(بر دست چپ خويش بنشاندكه اين امر نيز موجب خشم رستم مي
 ) حاكي از آغاز كشمكش ميان رستم و اسفنديار است.587

 آراي كــردز زســتم همــي مجلــس   به دست چپ خويش بر جاي كرد
ــت     جهانديده گفت اين نه جاي منست ــه راي منس ــينم ك ــايي نش  بج
 نشستي بياراي ازآن كـم سزاسـت     به بهمن بفرمود كز دسـت راسـت  
 آيين من بين و بگشـاي چشـم  كه    چنين گفت با شـاهزاده بـه خشـم   
ــوهرم  ــامور گ ــن ن ــين و اي ــر ب ــه    هن ــه از تخم ــداورم ك ــام گن  ي س
ــژاد   ــرّ و ن ــرد و ف ــد از م ــر باي ــر ز داد     هن ــي پـ ــي راد دارد دلـ  كفـ
 مرا هست پيروزي و هوش و راي   سزاوار من گـر تـرا نيسـت جـاي    

  614- 620، رستم و اسفنديار، 6ج

نمايشي ميان رستم و اسـفنديار كـه بـا همراهـي     هاي كشمكش يكي ديگر از صحنه ـ
ي فشـردن دسـت   نظيري تبديل شده است، صـحنه ي بيوگو و كنش به صحنهگفت
هـاي قبـل اسـت امـا     ديگر است. در اين بخش از داستان ناراحتي بيش از صحنه يك
ي هـا ماننـد اسـتعاره   هاست. ديالوگوگوها كامال متفاوت با عملكرد شخصيتگفت

اند اما درواقع ابزاري كنند و اگرچه به ظاهر براي تحسين به كار رفتهعمل ميتهكميه 
 ).753- 763براي ابراز خشم هستند(

ــن     بـــدو گفـــت كـــاي رســـتم پيلـــتن ــنيدم از انجمـ ــه بشـ ــاني كـ  چنـ
ــير   ــون ران ش ــازوت چ ــت ب  بـــرو يـــال چـــون اژدهـــاي دليـــر    ستبرس
 گيـرد بـه چنـگ   به ويـژه كجـا گـرز       ميان تنـگ و باريـك همچـون پلنـگ    
ــخن  ــان سـ ــنگش ميـ ــارد چـ ــن    بيفشـ ــرد كهــ ــد مــ ــا بخنديــ  ز برنــ
ــتش آب زرد   ــرو ريخـ ــاخن فـ  درد مـــــرد همانـــــا نجنبيـــــد زان   ز نـ
 پرسـت  چنين گفت كـاي شـاه يـزدان      گرفت آن زمان دست مهتر بـه دسـت  
ــفنديار     خنــك شــاه گشتاســپ آن نامــدار    ــو اسـ ــور دارد چـ ــا پـ  كجـ
ــد او    خنك آنـك چـون تـو پسـر زايـد او      ــر گيتــــي بيفزايــ  همــــي فــ
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 همي داشت تا چهر او شد چو خـون    همي گفت و چنگش به چنگ اندرون
ــرد  ــاب ك ــر ز خون ــاخنش پ ــان ن  ســپهبد بروهــا پــر از تــاب كــرد       هم

  763- 754، رستم و اسفنديار، 6ج

گويند و فقط به صورت هيچ يك از دو پهلوان از درد و فشرده شدن دست خود سخن نمي
تر  ها، مكالمات بيشكنند. پس از رد و بدل شدن اين ديالوگيكديگر را تحسين ميظاهري 

  )754- 787گيرند. (شوندو رنگي از تهديد و ترعيب به خود ميرجزگونه مي
  

  گيري . نتيجه9
پردازي و تسـلط او  با بررسي و تحليل داستان رستم و اسفنديار، توانايي فردوسي در داستان

پـردازي،  نويسي مدرن در عناصري چون پيرنگ، شخصـيت (كه در داستانبر عناصر داستان 
كند) آشكارتر گرديد. كشمكش از عوامـل جـذابيت در   زمان، مكان و ديالوگ نمود پيدا مي

اش رزم و نبرد را هاي شاهنامه است. اگرچه شاهنامه به خاطر ماهيت حماسيپيرنگ داستان
شود كه بخش محدودي از ين داستان مشخص ميكند، اما با بررسي و تحليل در اطلب مي

هـاي درونـي (عـاطفي،ذهني و    داستان به كشمكش جسماني اختصـاص دارد و كشـمكش  
كنند. در واقع فردوسي در داسـتان رسـتم و اسـفنديار    تري را ايفا مياخالقي) نقش گسترده

غنايي كه محل هاي حماسي داستان بكاهد، آن را به نوع توانسته است بدون اينكه از ويژگي
  هاي دروني است، نزديك گرداند.طرح كشمكش

وصف مستقيم، ديالوگ و مونولوگ ابزارهايي هستند كه فردوسي براي خلق كشـمكش  
هاي بيروني به صورت جسمي (فيزيكي) و زبـاني بـروز   ها بهره برده است. كشمكش از آن

ا با تركيب وصـف و  فيزيكي يا به صورت وصف مستقيم راوي و ي كنند. كشمكشپيدا مي
گونه كـه از نـامش پيداسـت در قالـب ديـالوگ      زباني همان آيد. كشمكشديالوگ پديد مي

هاي درونـي نيـز در صـورتي كـه شخصـيت داسـتاني       شود. كشمكشساخته و پرداخته مي
هاي ديگـر در ميـان بگـذارد بـه شـكل ديـالوگ و در       عواطف و افكار خود را با شخصيت

  كند.يشد و حديث نفس كند به شكل مونولوگ ظهور پيدا ميصورتي كه با خود بيند
هـاي اخالقـي و   هاي داستان، نمايانگر ويژگيهاي دروني و بيروني شخصيتكشمكش

شـود كـه اسـفنديار    ي داستان رستم و اسـفنديار مشـخص مـي   روحي آنان است. با مطالعه
پ(پدرش)، هـاي ديگـر داسـتان همچـون گشتاسـ     هاي فراواني با شخصيتكشمكش  دچار
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ها پشوتن(برادرش)، كتايون(مادرش)، بهمن(فرزندش) و رستم است. عالوه براين كشمكش
باشد. كشمكش دروني كه از نوع بيروني است، وي به شدت دچار كشمكش دروني نيز مي
هـا  اش. ايـن كشـمكش  او هم با عواطف واحساسات خويش است و هم با اصول اعتقادي

هـاي اخالقـي اسـفنديار    اسـفنديار اسـت. از ديگـر ويژگـي    ي نـاآرامي روحـي   دهندهنشان
چنين وي نگاهي طلبي اوست كه در نهايت موجب نبرد با رستم شد. همطلبي و جاه قدرت

دانـــد و آنهـــا را زن ســـتيز دارد كـــه بـــه موجـــب آن زنـــان را رايـــزن و رازدار نمـــي
 داند.يپندارد و مصاحبت با آنان را سبب پستي جوانان م مي  اعتماد  غيرقابل

رستم نيز با زال (پدرش) و زواره (برادرش) اخـتالف نظـر دارد امـا ايـن اختالفـات را      
توان كشمكش دانست. درواقع آنها با مشورت و رايزني در پي يـافتن بهتـرين راه حـل     نمي

رسـتم در ايـن داسـتان، بـا     براي مشـكالت پـيش آمـده هسـتند. تنهـا كشـمكش حقيقـي        
ين كشمكش نيز رستم نهايت تالش خويش را براي جلـوگيري  است كه البته در ا  اسفنديار

ايسـت كـه دسـت بـه بنـد دادن را      گيرد. رستم پهلوان آزادهاز جنگ و خونريزي به كار مي
  شمارد.داند و آن را در تضاد با اصول فكري خويش مي مي  ننگ

 كشمكش ميان رستم و اسفنديار در اشكال مختلف پديدار شده است كه حجم بيشتر آن
به كشمكش ذهني اختصاص يافته و در قالب ديالوگ بيان شده است و كشمكش فيزيكـي  

هاي رد و بدل شده رنگ و نامحسوسي در اين داستان دارد. با وجود كثرت ديالوگنقش كم
شــود و بــه راه حــل ميــان رســتم و اســفنديار، هــيچ يــك از آن دو تســليم ديگــري نمــي

واعد فكـري و اعتقـادي خـويش پايبندنـد و از آن     رسند. هر دو به اصول و ق نمي  مشتركي
كنند. گفتمان اسفنديار يك گفتمان اعتقادي و ديني است و گفتمـان رسـتم   نشيني نميعقب

ي مشترك ميان شاهزاده و پهلوان اينست كه هر دو يك گفتمان انساني و آرماني است. نكته
و عقايد فكري خـويش،  پوشي كرده و در راه اصول از آسايش و منافع شخصي خود چشم

  اند.از جان خود گذشته
هاي نمايشي است. بـدين ترتيـب   هاي هنرنمايي فردوسي، خلق كشمكشيكي از جلوه

هـا،  سازي و عينيت بخشيدن به تقابل و كشـمكش ميـان شخصـيت   كه شاعر براي برجسته
كنـد. ايـن همراهـي و مالزمـت ميـان      كشمكش زباني و جسمي را با يكـديگر همـراه مـي   

اي كـه  شود؛ به گونـه وگو و كنش موجب جذابيت و تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب مي تگف
هـا احسـاس   بيند و با شخصيتها را در مقابل خود ميگويي خواننده تصوير اين كشمكش

  گردد.كند كه اين امر موجب لذت ادبي مضاعف مخاطب مينزديكي بيشتري مي
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