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پردازی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگیِ تحلیل شخصیت

 اصیلِ مارتین هایدگر
 سيد آریا قریشي

 رانتهران، ای گاهدانشارشد ادبیات نمایشی، گروه هنرهای نمایشی و موسیقی،  یکارشناس

 2/9/1399تاریخ دریافت:

 8/12/1399تاریخ پذیرش: 

 چکيده

یت ترین علل تأثیرگذاری داستان رستم و اسفندیار، شیوۀ تقابل دو شخصیکی از مهم   

 از جدال ندیار تا پیش، رستم و اسفشاهنامهداده در خرخالف اکثر نبردهای ر  اصلی است. ب

رسد دیگر نه با خیر و بنابراین به نظر می .اشتندددیگر همواره در یک جبهه قرار با یک

راب روییم و نه با سوءتفاهمی از آن دست که در داستان رستم و سهشرّ متعارف روبه

از  ،ادهدهایی که این دو شخصیت را رودرروی هم قرار ویژگیاتفاق افتاد. به همین دلیل، 

تم های بنیادیِن دو شخصیِت رستحلیل تفاوت کهطوریبهشود برخوردار می ی ویژهاهمیت

رود. برای های کشف علل تأثیرگذاری این داستان به شمار میو اسفندیار، یکی از راه

اهی ب، ربا پیدا کردن معیاری مناس رسیدن به این هدف، پیش از هر چیز نیاز است که

های رفتاریِ دو شخصیت اصلیِ این داستان به دست بیاوریم. در بندیِ ویژگیبرای طبقه

های یشهکه مارتین هایدگر در مورد ر آراییبر اساس  تاشده  کوششپژوهشِ پیِش رو، 

مطرح کرده،  «لاصی غیرزندگی »های آن با و تفاوت «اصیلزندگی »گیری شکل

این  های بنیادیِن دو شخصیتِ اصلی داستان رستم و اسفندیار بررسی شده و نقشتفاوت

 تایج ایننقرار گیرد.  موردتوجهم رساندنِ آن اانجها در مسیر حرکت داستان و به سرتفاوت

پردازی در داستانِ رستم و اسفندیار بر اساس دهد که تحلیل شخصیتپژوهش نشان می

 های اختالف میان این دواز ریشه تره درکی روشنبتواند ما را می تنها، نهنظریۀ هایدگر

 کند. ظاهر متعارِض اسفندیار را هم توجیهبلکه برخی از رفتارهای به ؛شخصیت برساند

 .اصیل ازاین، زندگی، فردوسی، مارتین هایدگر، دشاهنامهرستم، اسفندیار،  ها:کليدواژه   
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 مقدمه

پ به یل گشتاستوان ریشۀ رویارویی بین رستم و اسفندیار را تا ماز نظر داستانی، می   

ار برای ـدیـه اسفنـاش خطاب بهـانجویی و دستور غیرمنصفو بهانه وتختظ تاجـحف

ِل رسد که این مشکاما در مقاطعی از داستان، به نظر می ؛گیری رستم دنبال کرددست

رستم  ابل دستور پدرش ازابتدا در مق ، اسفندیار که درطرفازیکحل است. بیرونی، قابل

سفندیار تواند از دستور او سرپیچی کند. از سوی دیگر، هم رستم و هم احمایت کرده، می

های اسفندیار خواسته اما نه رستم ؛دهندمقابل می طرفبههایی جهت مصالحه نهادپیش

کامل  درک براینبنا .دهدهای رستم تن مینهادپیشکند و نه اسفندیار به را قبول می

، چگونگی گسترش تنش میان دو شخصیت اصلی داستان، بدون توجه به عوامل درونی

ن دو پذیر نیست. این تعارض درونی میان رستم و اسفندیار، از اختالف عقاید آامکان

ها نشان های آنها و تصمیمآلگیرد؛ اختالفی که خود را در تفاوت میان ایدهسرچشمه می

خصیت شهای بنیادیِن موجود در ین جنبه، نکتۀ کلیدیِ این داستان، تفاوتدهد. از امی

گر یرانرستم و اسفندیار است که راه توافق را سد کرده و آن دو را به سمت جنگی و

 کشد.می

 غیرهای موجود میان زندگِی اصیل و اش در مورد تفاوت، در نظریه1مارتین هایدگر   

شوند تا وجود یک انسان به سمتِ اصالت ه عواملی باعث میپردازد که چ، به این میاصیل

هایی با دیگرانی پیدا خواهد کرد که به آن در این صورت، آن آدم چه تفاوت وپیش برود 

اند. با بررسی برخی از جزییات داستان رستم و اسفندیار، به نظر اصالت دست پیدا نکرده

یِ دو شخصیت اصلیِ این داستان را در های اساستوان بسیاری از تفاوترسد که میمی

بررسی کرد و به درکی از  اصیل غیرقالب تفاوت میان یک زندگی اصیل و یک زندگی 

 رسید. ،شودهای برخی از رفتارهای آن دو  که به نبردِ خونینِ نهایی منجر میریشه

به ما  ها و اطالعاتی که در مورد اسفندیارهای شخصیتاز سوی دیگر، برخی از کنش   

های دیگر همین داستان خوانیِ چندانی با شناختی ندارند که در بخششود، همداده می

اما با تحلیل رفتارهای رستم و  ؛ایم( از او به دست آوردهشاهنامههای )یا دیگر داستان

توان زندگی اصیل، می ۀشده در مورد این دو بر مبنای نظریاسفندیار و اطالعات منتقل

 
1 Martin Heidegger (1889-1976) 
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تواند ما را در درک بهتر این شیوۀ تحلیلی، می بنابراین .ن تعارضات را حل کردبرخی از ای

 مسیر حرکت داستان رستم و اسفندیار یاری کند.

 م شده وانجا مارپرش یهایدر مورد داستان رستم و اسفندیار پژوهش پيشينة پژوهش:   

های توان به نمونهه میاند کهای شخصیتی در این داستان اشاره کردهای نیز به تقابلعده

 زیر اشاره کرد:

(، 1388پور: می)هاشمیان و بهرا« داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامۀ مکبث»در مقالۀ    

در  اما ؛شده که فرد پلیدی نیست پنداشتهچون مکبث، شخصیتی سرکش اسفندیار، هم

کند نسانیت عبور میوتخت( از مرزهای شرافت و اطلبانه )تاجآرزوی رسیدن به هدفی جاه

 فرستد.و همین او را به کام مرگ می

ا صیت اصلی ر، هر دو شخ«ستیز ناسازها در رستم و اسفندیار»( در مقالۀ 1366کزازی )   

داند. تغییر مسیرهای اسفندیار در طول داستان ناشی از هایی سخت میدچار دوراهی

فندیار ا اسببند دادن یا مبارزه  کشاکش درونِی او است و رستم هم بر سر دوراهی تن به

 قرار دارد.

ساس رستم بر ا شخصیت»( در مقالۀ 1394ستّاری، صفّار حیدری و محرابی کالی )   

در  ستم رار، «خودشکوفایی آبراهام مزلو نظریۀو  شاهنامهداستان رستم و اسفندیار در 

ت. ایی رسیده اسدانند که طبق نظریۀ مزلو به خودشکوفاین داستان نمونۀ شخصیتی می

م رست و معنوی شخصیتیبه عقیدۀ نویسندگان، در این داستان بر برتری جسمی، روحی، 

 تأکید شده است.

بررسی ساختار تقابل »ای با عنوان ( در مقاله1385حسینی و محمدزاده ) چنینهم   

ا ونی ر، عوامل در«بر اساس نظریۀ تقابل لوی استروس شاهنامهرستم و اسفندیار در 

ی را اند. هر دو شخصیت دیِن بهمحرک اصلی این دو پهلوان در مسیر رویارویی دانسته

ستم رها در این است که اما تعارض آن ؛دیگر ندارنداند و از این جنبه تقابلی با یکپذیرفته

ناپذیری گونه فرماندهد و اسفندیار هم پر از میل قدرت است و هیچهرگز تن به بند نمی

 شود.د. همین تعارض است که منجر به نبرد میپسندرا نمی

معنای )به Seinو ( «جاآن»معنای )به Daاز ترکیب دو واژۀ آلمانی  1واژۀ دازاین دازاین:   

 جاآن»یا  «بودن جاآن»بنابراین معنای ظاهریِ دازاین،  .تشکیل شده است( «هستی»

 
1 Dasein 
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)راتال،  رودکار می به 1«وجود»ای ای، واژۀ دازاین به معناست. در آلمانیِ محاوره «هستن

اما هایدگر  ؛اندفیلسوفان آلمانی غالبًا از این واژه به همین معنا استفاده کرده. (23: 1388

آن را برای  هرچند (.190: 1375)حنایی کاشانی،  برداین واژه را با معنای ظاهری به کار می

 د.هایی که وجود دارنه تمام پدیده ودهد ها مورد استفاده قرار میاز پدیده ای خاصدسته

دهد. قرار می موردتوجهرا  «هستی»هایدگر در فلسفۀ خود، بحثِ شناختِ مفهومِ    

 2«بودن»یا  «وجود»، پرسش بنیادیِ فلسفه نزد هایدگر، پرسش در مورد مفهوم واقعدر

 .(Pierce, 2015: 457) است
ها. ها و ستارهها تا درختان، کوهروییم: از اتمروبه 3ها یا باشندگانما با انبوهی از هستی   

توانیم یک ، می«هست»طبق این تعریف، هر چیزی را که دربارۀ آن بتوان گفت که آن 

توان هیچ باشندۀ )یا اما آیا می ؛(24-23: 1396کواری، )مک بدانیم «هست»یا  «باشنده»

تی انتخاب کرد؟ هایدگر با نقطۀ شروعِ تحقیق در باِب هس عنوانبههستندۀ( خاصی را 

 داند.دادن پاسخ مثبت به این پرسش، آن باشنده را دازاین می

ای باشنده سی دازاین با تمام باشندگان دیگر این است که اوتفاوت اسا    

)حنایی کاشانی،  پردازدیعنی به بحث از اساسِ هستی خودش می .است «شناختیهستی»

در عوض،  ودهد از دازاین ارائه می ی صریحت تعریفندرگرچه هایدگر به. (189: 1375

شفاف  «نیست»دازاین چه چیزی  کهاینتا این مفهوم را با اشاره به  کوشدمیمعموالً 

کند این است که در مورد دازاین مطرح می صراحتبهاما یکی از معیارهایی که  ؛کند

. (Stroth, 2015: 245-247) دازاین لزومًا نوعی شناخت از بودن یا هستی را در خود دارد

به این . (25: 1388)راتال،  ش برای او مسأله است؛ بلکه هستیتنها هست، دازاین نهواقعدر

وجو در مورد مفهوم وجود ای دانست که قادر به جستتوان باشندهاعتبار، دازاین را می

ندگان طبیعی دیگر ای است که دازاین را از اغلب باشاین، نکته .(Pierce, 2015: 438) است

ای است که تا حدی در در حقیقت، دازاین باشنده. (25: 1388)راتال،  گرداندمتمایز می

تغییر دهد. با این  ایتااندازهتواند آن را ولیت دارد و میهست، مسؤ قبال آن چیزی که

تر تعریف، دازاین مفهومی است که هایدگر برای شخصیت انسانی )یا اگر بخواهیم دقیق

 
1 Existence 
2 Being 
3 Entities 
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. (Pierce, 2015: 438) بردها است( به کار میگوییم، شکلی از بودن که منحصر به انسانب
 ,Guignon) وجود انسانی، تنها وجودی است که درکی از هستی یا بودنِ خود دارد چراکه

رساند، بررسی همین توانایِی چه هایدگر را به نظریۀ زندگی اصیل میآن. (324 :1984

 است. بودنشیر در چگونگیِ دازاین در ایجاد تغی
کنش دازاین و جهانِ پیرامون به برهم تربیشفلسفۀ هایدگر  دهي احساسات:جهت   

را در  (وانفعاالت درونیدهد و فعلچه در محیِط اطراف رخ میآن)پردازد و هر دو می

 انجه رد»های دازاین، داند. از دید هایدگر، یکی از ویژگیتعیینِ وضعیِت دازاین مؤثر می

وجود دارد که  است: دازاین در جهانی «بودن جاآن»تر، در معنایی عمومی یا «بودن

 بودن یا نجها اما منظور هایدگر از در ؛ر نیستهایش توسطِ او قابل تغییبسیاری از ویژگی

چه در مورد شود، با آنعنواِن یک وجود دانسته میجهان به «هستی در جوارِ»چه آن

ام ای به ننه چنان است که هستنده»ر مطرح شده، یک تفاوت مهم دارد: باشندگاِن دیگ

 :1386دگر، )های «هم باشند «پهلو به پهلوی» «جهان»و هستندۀ دیگری به نام  «دازاین»

جواری، مستقیمًا بر بلکه این هم ؛رو نیستیموبهرجا با یک مجاورتِ صرف در این. (175

 رد.گذا، تأثیر می«هست»چه دازاین آن
شاید دازاین نتواند در بسیاری از ارکاِن محیطِ پیرامونِ خود تغییر  هرچند، این وجودبا    

مان بارها با عناصر یا ها بهره گیرد. ما در طول زندگینتواند از بسیاری از آایجاد کند، می

ست شویم. این باشندگان ممکن امی روروبهچون گیاهان، دریا، کوه و غیره باشندگانی هم

از دید ما صرفاً عناصری باشند که در جهان قرار دارند. در صورت پذیرش چنین 

 ؛هستند 1«تودست» ،کندگذاری میطور که هایدگر نامآن ،دیدگاهی، این عناصر صرفاً

 عناصری که صرفاً در مقابلِ ما قرار دارند.

قرار دهیم: یک  هموردتوجشان ناصر را با توجه به کاربرِد عملیاما ممکن است همین ع   

و  به ما کمک کند تا با آن قایق بسازیم واند برای ساختن خانه به کار آید وتچوب میتکه

بلکه به عنصری  ؛نیست تودستچوب دیگر یک عنصرِ غیره. در چنین شرایطی، آن تکه

ش دون نیاز به تغییر ماهیِت درونیعنصری که ب ؛تبدیل شده است 2«دستدم»

توانیم از آن به صورتی عملی برای اهداف خود می (رکیب شیمیاییِ آن، تمثالعنوانبه)

 
1 Present-at-hand 
2 Ready-to-hand 
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تواند بسیاری از چیزها را تغییر دهد درست است که دازاین نمی بنابراین .استفاده کنیم

اما یک (؛ تواند محلّ تولد یا والدیِن خود را تعیین کندطور که یک انسان نمیهمان)

سیاری از چیزهایی که در جهان هستند، به سود خود تواند از بباشندۀ منفعل نیست و می

دهد، تأثیرپذیریِ قرار می موردتوجهچه هایدگر در این بحث برداری کند. پس آنبهره

 های دیگر به سود خود است.های باشندهدازاین از جهان در عین استفاده از ویژگی

آرام در حال  ک شبِ یگیرد؟ فرض کنید در کنش چگونه شکل میاما این برهم   

خش و بخش هستید. ناگهان صدای خشروی در یک کوچۀ تاریک با فضایی آرامشپیاده

 کهایناحتماالً بدون  ،رایطشنوید. در این شسپس نزدیک شدنِ سریعِ یک فرد را می

ما رخ ر شتحولی د  ،قصدی برای اِعماِل تغییراِت روحی و فیزیکی بر خود داشته باشید

طراِب ها، تپش قلب، ناپدید شدنِ آرامش و ایجاد اضانقباض ماهیچه تعرق، .خواهد داد

دهد و رخ می زاینناشی از احتمالِ مورد هجوم قرار گرفتن. این تغییرات، البته در درونِ دا

طور که یک دازاین ممکن همان ؛دوانفعاالت نقش داراین، یعنی خوِد دازاین در این فعل

اف آن ه مصازاین دیگر تصمیم بگیرد که با دست خالی باست به فکر فرار بیافتد و یک د

ین ای از در هر حالت، بخش اما؛ فرد ناشناس )که ممکن است خطرناک باشد یا نه( برود

این . (52-51: 1388)راتال،  تغییر ناشی از عواملی است که در کنترل دازاین نیست

ا یا وجود داریم و خواسته ما در دنی .ستا «بودن جهان در»دهندۀ وانفعاالت، نشانفعل

کند که ما حتی شویم. هایدگر یادآوری میهای اطراف وارد تعامل میناخواسته با پدیده

ترسیم. آن موجودِ ناشناس، در که متوجه خودِ عنصرِ ترسناک شویم، از آن میپیش از آن

این تعامل نی یع .(353: 1386)هایدگر، شود ابتدا ترسناک است و سپس به ما شناسانده می

 شود.می که شناخت دقیقی از طرفِ مقابل به دست بیاوریم ایجاد ازاینپیشحتی 
وع های دیگری که پیش از وقاما این ترس، فقط بارِ منفی ندارد. بسیاری از پدیده   

گیرند: یک قرار می موردتوجهای دیگر گونهبه اکنوناضطراب برای ما معنایی نداشتند، 

ز ازدن افرادی در خیابان مجاور، شاید تا پیش و صدای قدم روشن کوچۀ فرعی، چراغی

لی عنوان راهی احتماها بهبه هر کدام از آن اکنوناما  بروزِ ترس برای ما اهمیتی نداشت؛

اما  ؛اندهایی تودست بودهبرای ما پدیده ازاینپیشها اندیشیم. تمام آن پدیدهبرای فرار می

 پسدست تبدیل شوند. هایی دمکه همۀ این موارد به گزینهشود وقوع نگرانی باعث می

ای را بر اساس در این شرایط، هر پدیده وکند گیری ما کمک می، به جهتایجادشدهترس 

 دهیم.و بررسی قرار می موردتوجهکارکردی که برای ما دارد 
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ن داشته مفهومِ اصالت نقشی مهم در فلسفۀ مدر آگاهي از فناپذیری و وجود اصيل:    

 3،تا هایدگر و سارتر 2و نیچه 1یرکگارداز کی ،و بیش از همه در سنت اگزیستانسیالیستی

، این مفهوم تا پیش از هایدگر با دو این وجودبا. (Pierce, 2015: 435) به چشم خورده است

 کهاینو دوم  توان اصالت را تشخیص دادچگونه می کهایناول  .رو بودپرسشِ جدّی روبه

یرکگارد و ات افرادی چون کییتوان آن را به وجود آورد. بحثی که در مورد نظرور میچط

ها را با معیارهای توان نظرات آناصالت وجود داشت این بود که چگونه می درزمینۀنیچه 

تواند آمد که چگونه یک نفر میاین پرسش پیش می مثالعنوانبهعینی تشخیص داد. 

 فت یک فرد در راه به دست آوردن اصالت را ارزیابی کندرنسبی مسیر پیش طوربه
(Golomb, 1995: 61) . در فلسفۀ هایدگر است که ایدۀ اصالت برای اولین به شکلی

 (.Pierce, 2015: 438)گیرد قرار می موردتوجهمند نظام
 هایی را به ما تحمیل کرده وایم که محیطِ پیرامون دارد محدودیتتاکنون متوجه شده   

گذارد. سؤال اساسی این است که ما در قبال های ما اثر میگیریدر احساسات و تصمیم

کند که آن را گیریم. هایدگر با حالتی شروع میی را در نظر میکردرویاین محیط، چه 

ها وجود دارد. جهاِن در بسیاری از انسان نامد؛ حالتی که احتماالًمی 4وجودِ هرروزی

: 1396کواری، )مک وظایفِ مبتنی بر عادت و ط ر قِ متداول و مرسومهرروزی یعنی جهانِ 

هایی است که از جهان اطراف به او تحمیل وجودِ هرروزی، عمدتًا تحت تأثیر قالب. (43

 ؛دشودست تبدیل نمین به عناصری دمشود. در این شرایط، دیگر عناصرِ محیطِ پیرامومی

شود. چنین حیط تأثیرگذار اطراف مبدّل میبلکه این دازاین است که به بخشی از م

شود. های بیرونی پیکربندی میبلکه از سوی قدرت ؛وجودی، دیگر متعلّق به خود نیست

های شود. از برنامهبلکه توسط دیگران تعیین می ،ماهیتِ وجودِ هرروزی، نه به دست خود

یی که طبق آن لباس هاخوریم و شیوهکنیم تا غذاهایی که میتلویزیونی که تماشا می

در . (80-79: 1388)راتال،  شودپوشیم، تمام ابعادِ وجودِی ما توسط دیگران تعیین میمی

میل و دیدگاه دیگران تن به ازدواج، تغییر رشتۀ تحصیلی  دلیلاش، وقتی ما بهشکل ساده

 دهیم که مطابق معیارهای خودمان نیست، تن به زندگی هرروزییا هر تصمیم دیگری می

 
1 Søren Kierkegaard (1813-1855) 
2 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 
3 Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
4 Every dayness 
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نامد؛ وجودی که می 1«غیر اصیل»یا  «نبوده خود از»ایم. هایدگر این وجود را، وجودِ داده

نبوده منجر به  خود های هستِی غیِر هرروزی خود را سرکوب کرده است. وجودِ ازامکان

 شود.می غیر اصیلزندگی 

غیر ی تر از زیر پا گذاشتن الگوهای عمومی است. زندگاین شکل از زندگی، ساده    

چه شود از مواجهه با آنباعث می چراکه ؛دهنده داشته باشدتواند نقشی تسکین، میاصیل

هایدگر به . (Young, 2003: 114)که رویارویی با آن برای ما ناخوشایند است، اجتناب کنیم 

طور که دقیقًا به وجود آمده، یا آن [1]وسط همگنان تآورد که معیارهای عمومی یاد ما می

و بنابراین باِر  «زندهمگنان هر داوری و عزمی را از آنِ خود جا می»گوید، دگر میهای

. (325: 1386)هایدگر،  شودولیت از دوشِ یک دازایِن خاص برداشته میگویی و مسؤپاسخ
، پیش ین دازایندچار شده باشد، آزاد نیست. ا غیر اصیل، وجودی که به زندگی حالبااین

هان گیری برای خویشتن کند، با درکی خاص از خود و جکر و تصمیمشروع به تف کهآناز 

اند. چنین وجودی، هرگز در موقعیتی کرده تلقینشود؛ درکی که دیگران به او رو میروبه

ران، ا دیگارتباط ب هرگونهمستقل از  راقرار نگرفته که شیوۀ خاص هستیِ خود در جهان 

کند که دازاین در چنین شرایطی در ه این اشاره میهایدگر ب. (77: 1388)راتال،  ابداع کند

ه و ش به سمت دیگران میل کردشود و در این صورت، هستیگم می هرروزه وانفعاالتفعل

 .(Stroth, 2015: 252) باشد «خودش»تواند دیگر نمی
با  بوده، خود رود. دازاینِ ازاز هرروزی بودن فراتر می 2یا اصیل «بوده ازخود»اما وجود     

پذیرد. در چه هست را میولیت آنفرافکنی، مسؤ جایبه ومعیارهای خود به پیش رفته 

هستی من متعلق به من »گیری خواهد کرد: این شرایط، دازاین با آزادیِ واقعی تصمیم

. (26: 1388)راتال، « کس دیگری استکسی که من هستم، خصیصۀ من و نه هیچ .است
دست خواهد آمد که این مانی بهاما آزادی حقیقی ز ؛ستا ی دشوارولیت کارپذیرش مسؤ

)هرگنهان،  دیگر دارندولیت دست در دست یکت را به عهده بگیریم: آزادی و مسؤولیمسؤ

1393 :714). 
شود که به سمت وجود اصیل حرکت کنیم؟ اولین موردی که اما چه عاملی باعث می    

دانیم که فناپذیریم روی کاغذ، همۀ ما می است. «مرگ»دهد، هایدگر مورد تأکید قرار می

 
1 Inauthentic 
2 Authentic 



 
 

  233 ....يِزندگ یةبر اساس نظر ارین رستم و اسفنددر داستا یپردازتيشخص ليتحل
 

 
 
 

، دیگرعبارتبهسپاریم. این نکته را به دست فراموشی می غالباً اما ؛و یک روز خواهیم مرد

عمر  گوییای است که گونههای بسیاری از ما در طول زندگی، بهگیریرفتار و تصمیم

پذیری خود توجه کنیم، تر به فناشود که کمچه باعث میجاویدان خواهیم داشت. آن

 کند.اضطرابی است که این فکر در ما ایجاد می

شکل و غیرشخصِی های بیشدن با عرفترین شکل فرار از اضطرابِ مرگ، ادغاممعمول   

راه با  همناتوانی در زندگیِ  و است. این حل شدن، به عدم اصالت، خودباختگی «همگنان»

 .(Laceulle, 2018: 201) شودپذیری منجر میولیتمسؤ
 گی اصیلدر راه حرکت به سمت زند ی مهماما اگر کسی اضطراب مرگ را بپذیرد، گام   

دامه نهایت ابرداشته است. اگر اضطراب مرگ را نپذیرفته و فرض کنیم که آینده تا بی

از  یشید. پس یکیکه در زندگی وجود دارد نخواهیم اند فوریتیبه  طورجدیبهدارد، پس 

رو وبهتی رن به زندگی اصیل، پذیرش فناپذیری است. در این حالت، ما با نیسشروط رسید

 ها گسیخته خواهد شد.خواهیم شد و در این حالت است که شیفتگی ما نسبت به هست

 .(275: 1384)کراوس، پاشد ها از هم میدر حالت نگرانی، رابطۀ معمول میان دازاین و هست
یر غعیت داللت دارد بر شجاعت مواجهه با این موق بنابراین هستی اصیل برای هایدگر

مان را ستیتوانیم معنای هقابل فرار انسانی. تنها در مواجهه با مرگِ خودمان است که می

توان گفت مرگ وارد زندگی در این حالت، می. (Lacuelle, 2018: 201) وجو کنیمجست

 اندیشیم، داریم به سمتمردن می لاحتمابهاند. هر بار که شود تا آن را به نتیجه برسمی

 .(Golomb, 1995: 75) کنیمارزیابیِ هستیِ خودمان حرکت می
، است. وجدان «وجدان»دومین عامل تأثیرگذار در حرکت به سمت زندگی اصیل،    

کواری، )مک سازدرا آشکار می «اشبوده خود از»خصوصیتی است که بر دازایْن امکانِ 

 وولیت وجودمان ؤرو شدن با مسبحث ما را به روبه وجدان در ایندر حقیقت . (64: 1396

  .وزی آن تفاوت دارداین تعریف از وجدان، با تعریف هرر. (67)همان:  داردپذیرفتن آن وامی

اند و نه آید که همگنان تعیین کردهاعتبار مفهوم روزمرۀ وجدان، از قواعدی به وجود می

ت. دانس غیر اصیلود خندا یا خطاب از خودِ اصیل به توان نوعی دازاین. وجدان را می

و چه کند که اطبق این تعریف، وجدان دقیقاً همان افشایی است که بر هر کس معلوم می

 .(72-71)همان:  باشد و خودِ اصیل او چیست باید
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ای را در نظرات هایدگر در مورد مفهوم اصالت پیدا کرد. به کنندهتوان لحن ترغیبمی   

ن ترین معنای ممکن، تربیتی و هدف ایعملی این دیدگاه، در وسیع کردرویۀ او، گفت

، به بیان دیگر. (Guignon, 1984: 321) تاس« پذیر ساختن ترویج فردیتامکان»دیدگاه، 

 «خودمان» دام از ماکهر  داند که در آنهایدگر دازایِن اصیل را شکلی از هستی می

 .(Stroth, 2015: 245) هستیم
پیدا  غیر اصیلهایی با وجودِ وجودی که به زندگی اصیل دست یافته باشد، تفاوت   

هایی از داستان رستم های اساسی، در ادامه، با ذکر مصداقکند که برخی از این تفاوتمی

 قرار خواهند گرفت. موردتوجهو اسفندیار 

و به دیگران  ادهآدمی که اصیل نیست آزادی خود را از دست د گيری:معيار تصميم    

اوت پس این جنبه از تف. (713: 1393نهان، )هرگ دهد تا برای او تصمیم بگیرنداجازه می

گیری( و اسارت توان تفاوت میان آزادی )در تصمیممی را غیر اصیلمیان وجود اصیل و 

 گرفتهکلشتوان )در بند معیارهای همگنان( دانست. بنیاِن داستان رستم و اسفندیار را می

 تعبّد، وعقّل تبرخورد آزادی و اسارت، پیری و جوانی، کهنه و نو، »از چند تقابل دانست: 

شن، می ندو)اسال «و در پایان، برخورد زندگی و مرگ برخورد سرنوشت با اراده و انسان

 وفندیار هر چند برخورد آزادی و اسارت در الیۀ رویی داستان )خواستۀ اس. (13: 1390

 هم بررسی ی دیگرتوان این تقابل را به شکلمی ،قابل تشخیص استمقاومت رستم( هم 

ضمن این  کرد: تقابل میان اصالتِ معیارهای شخصی و اسارت در چنگ معیارهای دیگران.

ادی و جا شکل دیگری از برخورد میان آزکه حتی تقابل میان تعقّل و تعبّد هم در این

 اسارت است.

ون هایش را به عواملی چگیرین بارها علّت تصمیمهر چند اسفندیار در طول داستا   

 اما ؛دهدش با زیر پا گذاشتن اصول مذهبی نسبت میاحترام به پدر و مخالفت شخصی

 پدر نیّت واقعی او در همان ابتدای داستان مشخّص شده است؛ جایی که از بدعهدی

 گذارد:چرکین است و غصۀ خود را با مادرش، کتایون، در میان میدل
ـــابک ـــپهر آفت ـــر آرد س ـــون ب ـــون چ  ن

خِن ـــ  ـــدر را س ـــویم پ ـــت؛بگ ـــه گف  ها ک

 و  گـــر هـــیچ تـــاب انـــدر آرد بـــه چهـــر

ـــر ســـر نهـــم ـــاج ب ـــامِ او ت ـــی ک  کـــه ب

 ســــر شــــاه بیــــدار گــــردد زِ خــــواب 

ها نهفـــــت نـــــدارد زِ مـــــن راســـــتی  

 بـــه یـــزدان کـــه بـــر پـــای دارد ســـپهر،

 همـــــه کشـــــور ایرانیـــــان را دهـــــم 
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ــــنم  ــــران ک ــــانوی شــــهر ای ــــو را ب  ت

 

ـــه ز ـــنم ب ـــیران ک ـــار ش ـــه دل ک ور و ب  
(294-293 /5 :1375)فردوسی،    

ی به دست برا شود: کوششار از همین ابیات مشخّص میخواست حقیقی اسفندی   

 .دوتخت تا جایی که حاضر است تاج را بدون اجازۀ پدر بر سر خود بگذارآوردن تاج

ر تۀ او دواسدر، با این خاشارات بعدی اسفندیار مبنی بر لزوم اطاعت از رأی پ ینبنابرا

گاه آاسفندیار  خشم و ناراحتینی که گشتاسپ از رسد. در ادامه، زماتناقض به نظر می

ا بر بسته به بارگاه او بیاورد، اسفندیار آشکاردهد تا رستم را دستشده و به او فرمان می

چی کرده شدۀ اخالقی سرپیکند که گشتاسپ از رسوم کهن و پذیرفتهاین نکته تأکید می

 است:
ـــــین پاســـــخ آوردش اســـــفندیار  چ ن

ــــن ــــم ک ه  ــــانی زِ رس ــــی دور م  هم

 

 کــــه ای پ رهنــــر نــــامور شــــهریار 

خ ن ـــ  ـــی س ـــه ران ـــد ک ـــدازه بای ـــر ان  ب
(303 /5 )همان:   

و، کار اداند که به اسارت گرفتنِ اسفندیار از نیکوکاری و بزرگی رستم آگاه است و می   

 ناشایستی است:
 قبــــادزِ گــــاهِ منــــوچهر تــــا کــــی

 خداونــــدِ رخــــش همــــی خواندنــــدش

ــــام ــــان ن ــــه او در جه ــــتن  داری نوس

 

 همه شهرِ ایران بدو بود شاد  

بخش گیر و شیراوزن و تاججهان  

ست خسروست و با عهِد کیبزرگ  
)همان(   

و در اشان از دانش ن باز هم کند کهدر ادامه، اسفندیار به نکتۀ مهم دیگری اشاره می   

رغم آگاهی از غیراخالقی و سرسپردن به تصمیِم گشتاسپ علیتشخیص حق از باطل 

 بودنِ آن دارد:
ـــت ـــد درس ـــاهان نباش ـــدِ ش ـــر عه  اگ

 

 نباید زِ گشتاسپ منشور جست  
 (304 /5 )همان:                              

نکند،  داند که اگر پادشاه از راه درست منحرف شده و به عهد خود وفاپس اسفندیار می   

کند با یادآوری بیند، سعی مید از او تبعیت کرد. گشتاسپ که اوضاع را چنین مینبای

 اصول مذهبی، اسفندیار را وادار به پذیرش خواستۀ خود کند:
 چ نین داد پاسخ به اسفندیار

 کس که از راهِ یزدان بگشتهر آن

 که ای شیر دل پ رهنر نامدار، 

 همان عهِد اویست و هم بادِ دشت 
 همان()                                                
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دیار کند اسفناما گشتاسپ از نیتِ حقیقیِ پسرش آگاه است و در ادامه مجدداً سعی می   

 را با وسوسۀ پادشاهی ترغیب کند:
 اگــر تخــت خــواهی زِ مــن بــا کــاله

 

ــــرکش ســــپاه    رهِ سیســــتان گیــــر و ب
ن(هما)                                    

 میم پدر رام تصاانجاما سر ؛کنداسفندیار یک بار دیگر مخالفت خود را اعالم می   

 پذیرد:می
 سپهب د بروها پر از تاب کرد

 ترا نیست دستان و رستم به کار

 دریغ آیدت جایِ شاهی همی 

 ترا باد این تاج و تختِ مِهان 

 ام ولیکن ترا من یکی بنده

 

 گ رد به شاِه جهان گفت کز دین م  

 همی راه جویی به اسفندیار 

 زِ گیتی مرا دور خواهی همی 

 ای بس بود زین جهان مرا گوشه

 ام به فرمان و رایت سر افگنده
 (305  /5 )همان:                                 

ه چرا،  گذارد تا معیارهای همگنانش را کنار میاسفندیار آگاهانه معیارهای شخصی   

اجرا  کند،چه به راه یزدان منتسب میآن گوید و چهگشتاسپ از قول خود میمعیاری که 

 زند.جا وجود اصیل را با ِمیلِ مهارناپذیرِ پادشاهی تاخت میکند. اسفندیار، همین

کنند که اسفندیار در حال وانمود هایی در داستان این شک را در ما تقویت مینشانه   

ی هایی برای مخفتواند بهانهر لزوم اطاعت از رأی پدر میهای او بکردن است. تمام تأکید

کند، می قاتکردن نیِت اصلی به نظر برسد. فراموش نکنید که وقتی اسفندیار با رستم مال

ند خواهد خودش تن به بکماکان از فرمان پدرش شرمسار است و بنابراین از رستم می

ه او و ب بند از دست رستم گشوده دهد و در عوض، زمانی که به بارگاه برسند، خود او

های این تصمیم به گشتاسپ باز خواهد گشت. احترام خواهد گذاشت و تمام بدی

موی دستور گشتاسپ را مطرح عدم رعایت موبه نهادپیشبینید که اسفندیار، به نوعی، می

در تضاد  وچرا از حکم پادشاهچونبارۀ او بر سرسپردگیِ بیکند و این، با تأکید چندینمی

که زندگی  کسی»است:  غیر اصیلهای زندگی است. وانمود کردن، یکی از ویژگی

و  کندپذیرد. چنین فردی وانمود میناپذیر بودن مرگ را نمیاصالت دارد... اجتناببی

 .(713: 1393)هرگنهان،  «اصالتی استوانمود کردن بی
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ز ان بودن اسفندیار است. رستم تجا، رویینشاید بتوان گفت که نکتۀ کلیدی در این   

ن چند در طول داستان چندین بار بر ایره، پذیری خود آگاه است اما اسفندیارآسیب

ل ه هر حاب ،کند که از تقدیر گریزی نیست و اطمینانی از پیروزی بر رستم نداردتأکید می

ا ل نبرد بهایی که در روز اوخصوص پس از زخمبالد. رستم بهتن بودن خود میبه رویین

یار، نه. اندیشد اما اسفنددارد، کاماًل از فناپذیریِ خود آگاه شده و به آن میاسفندیار برمی

ستم رپذیرد و پس غیرمنتظره نیست که اسفندیار به این سادگی معیارهای همگنان را می

 کند. هر چقدر اسفندیار در طول داستان با خودش دچاربر اصول خودش پافشاری می

ر شود، رستم با خودش صادق است و بنابراین، در طول ماجرا، شخصیتی بسیامیتناقض 

بر  رسد. وقتی رستم با درخواست اسفندیار مبنیتر از اسفندیار به نظر میدستیک

 دارد:نخالف هماوردش نیازی به وانمود کردن کند، برپذیرش بند مخالفت می
 گر این تیزی از مغز بیرون کنی،

 ت، فرمان کنم ز من هرچ خواهی

 مگر بند، کز بند عاری بود 

 نبیند مرا زنده با بند کس 

 

 بکوشی و بر خسته افسون کنی، 

 زِ دیدار تو رامِش جان کنم 

 شکستی بود، زشت کاری بود 

 ست و بس روانم برینکه روشن
 (335  /5 :1375)فردوسی،                  

ها و معیارهای خود ارجاع به ویژگی مشخّص است که رستم، برخالفِ اسفندیار،   

 ؛نیست ی دیگرخواست پدرش یا فرد دلیلپذیرد که تن به بند دهد، بهدهد. اگر او نمیمی

 دهد.او است که اجازۀ چنین کاری را نمی «روانِ روشن»بلکه این 

 پردۀ خودرستم را به سرا است، خالفِ قولی که دادهبرجایی دیگر، وقتی اسفندیار    

دهد که رود. اسفندیار دستور میگزاری نزد اسفندیار میکند، رستم برای گلهنمی دعوت

س داند. پسمت چپ او جایی برای رستم آماده کنند و رستم این را توهین به خود می

 کند:اعتراض خود را چنین بیان می
 دیده گفت: این نه جای منست جهان

 

 به جایی نشینم که رای منست  
 (343 /5 )همان:                             

 گوید:و کمی بعد، در ادامۀ اعتراض خود، چنین می
ــای ــت ج ــرا نیس ــر ت ــن گ زاوارِ م ــ   س

 

 مـــرا هســـت پیـــروزی و هـــوش و رای  
 همان()                                        
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داند که ین میهای خود را برتر از اها و تواناییگاه خواستهدر هر دو مورد، رستم جای   

نتخاب ش ایی خود را بر اساس معیارهای شخصفردی دیگر بتواند آن را تغییر دهد. او جا

 نه بر اساس معیارهای دیگران. ؛کندمی

یگران آورد که هرگز تن به تحمیل زور از سوی دجایی دیگر، رستم به یاد اسفندیار می   

 نداده است.
 که گوید برو دستِ رستم ببند؟

 خ گوید مرا کاین نیوشکه گر چر

 ستم ک ه نمن از کودکی تا شده

 ست مرا خواری از پوزش و خواهش

 

 نبندد مرا دست چرخ بلند  

 به گرزِ گرانش بمالم دو گوش 

 گونه از کس نبردم س خ ن بدین

 ست و  زین نرم گفتن مرا کاهش
 (355-354 /5 )همان:                       

الف خم کاری اانجحتی اگر روزگار هم بخواهد او را وادار به  .استرستم چنین پهلوانی    

آورد: گاه که رستم فریاد بر میآن»ش ایستادگی خواهد کرد. میل شخصیش کند، در مقابل

چرخ  مردی است برتر از «که گوید برو دست رستم ببند/ نبندد مرا دست چرخ بلند»

و با اتواند سر او را فرود آرد. ا نمیام ؛ندتواند جان او را بستابلند که گردش روزگار می

)مسکوب،  «گذردولی از سر جوهر جانش نمی ؛گذردکشتن اسفندیار از سر جانش می

1369 :78). 
 گاِه خود با اسفندیار آگاه است:رستم از تفاوت جای   

 بدان گفتم این تا بدانی همه

 تو اندر زمانه رسیده نوی 

 تنِ خویش بینی همی در جهان 
 

 کشان چون رمه تو شاهی و گردن 

 خسروی اگر چند با فرِّ کی

 رهای نهان ای آگه از کانه
 (349 /5 :1375)فردوسی،                  

 شود. اینیار نمیگاه مانع ایستادگیِ رستم در مقابل انحراف و خامیِ اسفنداما این جای   

ی او( رغم دریافتن خطاگشتاسپ )علیرفتار، در تضاد با سرسپردگیِ اسفندیار در مقابل 

 گیرد.قرار می

ۀ در زمین که تفاوت دو شخصیت اصلی داستان رستم و اسفندیار را ای دیگراما نکته   

دهندۀ سازد، اشارات مذهبی است. اسفندیار، گسترشگیری برجسته میمعیارهای تصمیم

 بالد:دین است و به این امر می
 ام:کشان سر برآوردهزِ گردن  ماکنون کارهایی که من کرده
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 نخستین کمر بستم از بهرِ دین
 

 پرستان زمین تهی کردم از بت
 )همان(                                          

رسد که در مواردی، به جنبۀ دینی اطاعت از پدر به عنوان پس عجیب به نظر نمی   

 کند:اره میش اشن چرایی سرکوب افکار شخصیتوجیهی برای بیا
 و  گر سر بپیچم زِ فرمانِ شاه:

 
 گاه بدان گیتی آتش بود جای 

 (336 /5 )همان:                       

 گری دیتوان در صداقت اسفندیار شک کرده و اشارات مذهبی او را هم توجیهالبته می   

ه تر گشتاسپ را متهم بش دانست. او پیشای سرپوش گذاشتن بر خواستۀ اصلیبر

واستۀ ورسِم کهن کرده است و این یعنی اسفندیار متوجه تعارض خبرگشتن از دین و راه

 کند.نمی اما از آن پس دیگر به این تعارض اشاره ؛پدرش و اصولِ اخالقی و دینی هست
غیر ی از زندگ . نمودی دیگرکندرسد اسفندیار باز هم دارد وانمود مینظر میپس به

، انِ شاهز فرما پذیرشِ اعتقاِد اسفندیار به جنبۀ مذهبیِ اطاعت اما حتی در صورتِ ؛اصیل

غیر دگی شود. در این حالت هم اسفندیار دچار زنباز هم تغییری در اصل قضیه ایجاد نمی

توان این گیرد. میاست چون کماکان دارد بر اساس معیار همگنان تصمیم می اصیل

. ه استکرد که رستم در آن گرفتار شدمقایسه  ی مشابهتصمیم اسفندیار را با شرایط

تنها عمری طوالنی دهد که ک ش ندۀ اسفندیار نههنگامی که سیمرغ به رستم هشدار می

واهد ی نخا هم شرایط خوببلکه در آن دنی ،نخواهد داشت و در زندگی عذاب خواهد کشید

گر ی دیاش در دنیگاهش را از ترس نزول جایصیبرخالفِ اسفندیار، اصول شخ داشت، او

 گذارد.زیر پا نمی
ز خود چون مرگ را ا ؛، اضطرابی برای مرگ نداردغیر اصیلوجودِ  احساس فوریت:   

های اساسی خود را با این داند. به همین دلیل، انتخابناپذیر میدور دیده و آینده را پایان

اندازد و مدام به تعویق می ،م هر کاری در اختیار دارداانجفرض که زمان کافی برای 

آن  لغیر اصیپارچه کند. یکی از خصوصیات وجود های وجودیِ خود را یکتواند جنبهنمی

ف بودن اما انتظار مرگ را کشیدن و واق ؛شوندهایش متفرّق و نامنسجم میاست که امکان

شود می به این که وجود آدمی دارای حدّ و مرز است، منجر به رسیدن به وحدت جامعی

 .(69: 1396کواری، )مک آوردوجود را گرد می هایکه امکان

، داشتن فوریت است. کسی غیر اصیلهای اصلی میان وجوِد اصیل و پس یکی از تفاوت   

زیرا  ؛که زندگیِ اصیل دارد، از احساس شور و هیجان و حتی فوریت برخوردار است
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ر دارد، باید به داند وجودش محدود و متناهی است. با فرصت اندکی که فرد در اختیامی

اصالت دارد، از چنین فوریتی تمام استعدادهای خود تحقق بخشد. کسی که زندگیِ بی

 .(713: 1393)هرگنهان،  پذیردناپذیر بودن مرگ را نمیزیرا اجتناب ؛برخوردار نیست
چه در و نیست و هرکند که سرنوشت در دست اچه اسفندیار چندین بار تأکید میگر   

رش ر رفتاددر مواردی اطمینانِ او را ، شده باشد برای او رخ خواهد دادتقدیر نوشته 

نشینی با رستم ندارد و بینیم. اگر او در اوایل رسیدن به سیستان، تمایلی به هممی

واسطۀ بلکه به ؛نیست احساس فوریت دلیلم این کار درنگ نباید کرد، بهاانجگوید در می

ستم راما جایی دیگر، به  ؛سیستان درنگ نکند دستور پدرش است که به او گفته در

 دهد:نوشی میباده نهادپیش
 ستترا آرزو گر چ نین آمده

 که داند که فردا چه خواهد ب دن 

 

 یک امروز با می پ ساییم دست  

 ها نشاید زدن بدین داستان
 (336 /5 :1375)فردوسی،              

 ستان درش مبنی بر لزوم عدم درنگ در سیینخواست اسفندیار، با تأکید پیشاین در   

او  .نشینی با اسفندیار است، دلیلی منطقی دارددنبال همتضاد است. اگر رستم مدام به

دف خواهد اسفندیار را از نبرد منصرف کند و از هر فرصتی برای رسیدن به این همی

 گر رستممده تا اآتدا او اتفاقاً از اب .اما اسفندیار چنین نیتی ندارد ؛کنداستفاده می

ر اپس افکندن ک او را نپذیرفت و خود تن به بند نداد، با او وارد جنگ شود. نهادپیش

 پذیر باشد.تواند توجیهامروز به فردا، در مورد اسفندیار نمی

زمانی  ؛شودمی نمونۀ دیگرِ عدم فوریت در مورد اسفندیار، پس از روز اول نبرد مشاهده   

ه با بارزش از همیشه به شکسِت رقیب نزدیک شده است. رستم که توان مکه اسفندیار بی

 خواهد که امشب را به او امان دهد و سپس او همانتن را ندارد، از او میپهلوان رویین

ستم را تۀ رکاری را خواهد کرد که اسفندیار بخواهد. دل اسفندیار به رحم آمده و خواس

 پذیرد:می
 ارتن اسفندیبدو گفت رویین

 تو مردی بزرگی و زورآزمای

 پذیرم همی من فریبّ ترا،

 به جان امشبی دادمت زینهار 
 

 که ای ب رم نش مردِ ناسازگار، 

 بسی چاره دانی و نیرنگ و رای،

 نخواهم که بینم نِشیب ترا،

 به ایوان رسی کامِ کژّی مخار 
 (390 /5 )همان:                               
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 رسد. اسفندیار کهدهندۀ واالمنشِی اسفندیار به نظر میر نگاه اول، نشاناین اقدام، د   

 مین بزرگی،هبه احترام  اکنونچندین بار از بزرگی رستم یاد کرده بود،  ازاینپیش

دهد تا به خانه رفته، س به او فرصت میپ .خواهد سقوط دردناک رستم را ببیندنمی

دردسر به بند اسفندیار بی س خودش راهایش بکشد، وصیت کند و سپدستی به زخم

 نیز برساند. ای دیگرنتیجه تواند ما را بهخی نکات، میاما توجه به بر ؛بسپارد

ست که اتن در بیت اول از ابیاِت ذکرشده اولین نکته، تأکید هوشمندانه بر لفظ رویین   

 ،ردایتِ ضعف قرار داای به غرور اسفندیار باشد. در مقابلِ رستم که در نهتواند اشارهمی

 پسکدام از تیرهای رستم بر او کارگر نبوده است. تن ایستاده که هیچم ردی رویین

 ز پیروزیِ اطمینان ا دلیلبه گونه تعبیر کرد که اویار را اینبسا، بتوان تصمیم اسفندچه

 .ردپذیاو را می نهادپیشکند و مردی میاسفندیار جوان»دهد: خود، به رستم امان می

ب در نخواهد رفت. یک شب هزار شب نیست. بگذار یک شاطمینان دارد که از چنگش به

ار را کتوانست دیگر هم آزاد بماند. فردا در بند او خواهد بود. یکی دو ضربۀ دیگر می

)اسالمی « شوددلی و غرور خود میولی اسفندیار مانند سهراب، فدای ساده ؛سره کندیک

 .(24: 1390ندوشن، 
تا » .پذیردهای رستم را میدر ضمن، این اولین بار است که اسفندیار یکی از خواهش   

 ؛دهدبیبش آن دم چشمانش را بیش از حدّ باز نگاه داشته است که مبادا پهلوان پیر فر

 وهایی که رستم برداشته، غرور شود. آن روز بر اثر جراحتولی این لحظه ناگهان بسته می

در نخواهد چنگش به از]رستم [یقین دارد که ،دیار افزایش یافته استنفس اسفناعتمادبه

 .(46 /5 )همان: «رفت
گاه که در آن»هایی دیگر از داستان هم در اسفندیار دیده بودیم: این غرور را در قسمت   

آید و درنگ از رخش فرود میرسند رستم بینخستین دیدار، رستم و اسفندیار به هم می

ۀ ه سراپردنصیب نمانده است و بفریدگار است که از نعمتِ دیداِر اسفندیار بیگزار آسپاس

در  اما اسفندیار فقط ؛روتنی است ماالمال از مهرورزیفکند، این مرد خود دعوتش می

 .(92: 1369)مسکوب،  «ست مغرورا اینهد. او خودکامهپایاِن سخنِ رستم پا بر زمین می
 .برساند را زنده به صبح ه اسفندیار انتظار ندارد که رستم شبخوانیم کدر ادامه هم می   

کند که این بیند، یادآوری میبنابراین وقتی، صبح روز بعد، رستم را آماده و سرحال می

 ال است:زشبه، حتمًا از اثرات جادوی تحول یک
 نباشد برِ مردِ جادو دِلیر:  چ نین گفت پس با پشوتن که شیر
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 گمانی نبردم که رستم زِ راه

 اندرش همان بارکش رخش زیر

 شنیدم که دستانِ جادوپرست

 

 به ایوان کشد ببر و گبر و کاله،

 زِ پیکان نبود ایچ پیدا برش،

 به ه نگام یازد به خورشید دست 
 (406 /5 :1375)فردوسی،                     

یر را تغی یر نبردغرور و با علم به این که زال ممکن است مس دلیلبه پس اسفندیار   

 وتن بودن علت روییندهد، این فرصت را به رستم داده تا خود را باز یابد. اسفندیار، به

زدیک ناِن راه کند. همین، او را به پایاحساس نمی در عمل برتری در روِز اوِل نبرد، فوریتی

اده ها استفترین فرصتاز سوی دیگر، رستم، بر خالف اسفندیار، از کوچک کند.می

داند چون از کند. او تنها یک فرصت برای نابودی اسفندیار دارد و قدر آن را میمی

 رای صلحتم بفناپذیرِی خود آگاه است. در آستانۀ نقطۀ اوج داستان، اسفندیار خواهش رس

 دهد که تن به معیارهای همگنان داده است:پذیرد و یک بار دیگر نشان میرا نمی
 ندیاربه رستم چ نین گفت اسف

 مرا گویی: از راهِ یزدان بگرد 

 که هر کو زِ فرمانِ شاهِ جهان

 

 که تا چند گویی س خ ن نابکار؟   

 بان بگرد زِ فرمان شاهِ جهان

 بگردد، سرآید بدو بر زمان 
 (410 /5 )همان:                           

بیند، علل رستم را میشود. زمانی که اسفندیار تپس از آن، رستم به نیایش مشغول می   

 کند:فناپذیری او را یادآور شده و او را تهدید می
 بدو گفت کای س گزی بدگمان

 ببینی کنون تیرِ گشتاسپی 

 

 نشد سیر جانت ِز تیر و کمان 

 دلِ شیر و پیکان لهراسپی 
 (412 /5: )همان                             

سرعت کار اسفندیار را داند که اگر بهاو می کند.پس از این تهدید، رستم درنگ نمی   

 از خود پیدا نکند: برای محافظت ی دیگرسره نسازد، ممکن است فرصتیک
 تهمتن گز اندر کمان راند زود

 بزد تیر بر چشم اسفندیار

 

 سان که سیمرغ فرموده بود،بر آن 

 دار سیه شد جهان پیِش آن نام
 همان()                                     

ا بتقابل  آن، در انداختنِتأکید فردوسی بر سرعتِ رستم در گذاشتن تیر در کمان و    

و  طمأنینه ای قرار دارد که پیش از نهیِب اسفندیار از او دیده بودیم. تفاوت آنطمأنینه

 این سرعت، ناشی از یادآوریِ فناپذیری رستم از سوی اسفندیار است.
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یت ولش، به معنای مسؤر معنای هایدگریوجدان، د یری:پذوليتوجدان و مسؤ    

ی ولیت پیامدهاارای زندگی اصیل، مسؤفردِ دها هم هست. گیریداشتن در ازای تصمیم

ها یا تواند خداوند، والدین، اوضاع و احوال، ژنپذیرد. فردِ آزاد نمیهای خود را میانتخاب

 .(714: 1393)هرگنهان،  ندشود سرزنش کچه میهر چیز دیگری را به خاطر آن
داماتِ ولیت اقدچار است، از پذیرفتن مسؤ غیر اصیلدر عوض، وجودی که به زندگی    

گاه یچاست. او ه غیر اصیلنمونۀ یک وجوِد  ،از این جنبه هم اسفندیار کند.خود فرار می

رستم  یگاه واالگشتاسپ از جای در مقابل .پذیردداده نمینقش خودش را در اتفاقات رخ

 تواند فرمان پادشاه را زیر پا بگذارد. با وجودگوید که نمیگوید و در برابر رستم میمی

های اسفندیار تا حدّی به حقایق باز رسد که چشمبه نظر می این، حدّاقل در سه مورد

تواند چه میدهد. آنقرار می موردتوجهشده و حدّاقل نقش منفی گشتاسپ را در ماجراها 

ا باسفندیار مواجهۀ مستقیم یا غیرمستقیم  شود، تصورترک این سه لحظه نقطۀ مش

ریافت است. لحظۀ اول، هنگام مواجهۀ اولیۀ اسفندیار با گشتاسپ و د «مرگ»مفهوم 

 بینیم،گیری رستم است. هر چند در این صحنه، اثری مستقیم از مرگ نمیدستور دست

پ رستم برای گشتاس .ده استشلیِ او گوید که متوجه نیت اصاسفندیار به گشتاسپ می

 از گیتی دور شود. خواهد که فرزندشپادشاه می .بهانه است
رو روبه ،آذرمهرنوش و نوش ،لحظۀ دوم، زمانی است که اسفندیار با جنازۀ فرزندانش   

 فرستد:خطاب به گشتاسپ می آمیزی گالیهها، پیغامآن جسدراه به هم وشده 
 پدرپ یامی فرستاد نزِد 

 تو کشتی به آب اندر انداختی

 آذر و مهرنوشچو تابوتِ نوش

 

 که آن شاخ رایِ تو آمد به بر  

 زِ رستم همی چاک ری ساختی،

 ببینی، تو در آز چندین مکوش 
 (392 /5 :1375)فردوسی،                   

ت لحظاین زمانی که اسفندیار در آخر .مورد سوم، پس از اصابت تیر به چشم او است   

نۀ ه نشارا ب داده تأکید کرده و پسرش، بهمنعمر باز هم بر نقش پدرش در وقایع رخ

 :سپاردش مییافتن به دستان ک شندۀ ظاهرییتبرای ترب اعتمادی که به رستم دارد،
 چ نین گفت با رستم اسفندیار

 زمانه چ نین بود، بود آنچ بود 

 بهانه تو بودی، پدر ب د زمان

 ستان را بسوز مرا گفت: رو سی

 که از تو ندیدم بِد روزگار، 

 س خ ن هرچ گویم، بباید ش نود:

 نه رستم، نه سیمرغ و تیر و کمان 

 روز نخواهم کزین پس بود نیم
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 بکوشید تا لشگر و تاج و گنج

 

 بدو ماند و من بمانم به رنج 
 (419 /5 )همان:                            

م اانجچه را ولیِت آنات، او باز هم مسؤدیار در این لحظاسفن تربیشبینِی رغم روشنعلی   

 کند که رستم صرفاً بهانه بوده تا گشتاسپ ازپذیرد. حتی وقتی تأکید می، نمیاست داده

سپ های گشتادست اسفندیار رهایی یابد، باز هم نقش ارادۀ خود را در پذیرش خواسته

 کند.مخفی می

اخت ر به پردش را پذیرفته و حاضولیت تمام اقداماتتنها مسؤدر سوی مقابل، رستم نه   

جویی از سیمرغ لیل چارهداین ویژگی را در توضیِح رستم در مورد . شودها میتاوان آن

 کنیم:مشاهده می
 ام،که من تا به گیتی کمر بسته

 س واری ندیدم چو اسفندیار 

 چاره برگشتم از دستِ اویچو بی

 چارگی،یس وی چاره گشتم زِ ب

 

 امکشان ج ستهبسی رزمِ گردن 

 ارزار کدار با جوشنِ زره

 بدیدم کمان و بر و شستِ اوی،

 بارگیندادم بدو سر به یک
 (417 /5 )همان:                          

دا، ر از ابتاین است که اسفندیا دلیلاگر رستم ناچار شده از سیمرغ کمک بگیرد، به   

لو م پهوگرنه از نظر جسمی، قدرت آن دو به ه ؛بت به رستم داردبرتری فراطبیعی نس

ستان، زند و شاید بتوان گفت که رستم برتری اندکی بر اسفندیار دارد )جایی از دامی

فشارند، دیگر را در حین رجزخوانی با تمام قدرت میوقتی دو شخصیت دست یک

تفاده آورد(. پس اسبه ابرو نمیاما رستم خم  ؛کشداسفندیار از فرط درد چهره در هم می

 تواند مقابله با یک عنصر فراطبیعی دیگر دراز عنصری فراطبیعی مثل سیمرغ، می

ه به زیرا رستم ن ؛نمایدچنین نبردی در آغاز مردانه نمی»شخصیت اسفندیار تلقی شود: 

ز رو، پینیروی بازو و با خطر کردن جان، بلکه به مدد رازی که از آنِ آدمیان نیست

توان کرد؟ آخر افتد، چه میتنی که هیچ تیری بر او کارگر نمیاما با رویین ؛شودمی

برش به برا اسفندیار نیز خود از نیرویی غیربشری برخوردار است که توانایی آدمیان در

چوب  زه آن وقتی که بر. تابودکوشد بیهوده هیچ است. رستم در نبرد نخستین هر چه می

سنگ ی همنیروی هر دو پهلوان و هر یک برخوردار از .وران برابر شدندآگز دست یافت، رزم

 (.70: 1369)مسکوب،  «و اسرارآمیز
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پس از رجزخوانی  ستماین، ر رسد. با وجودتوجیه به نظر میبنابراین اقدام رستم، قابل   

گری، و از دیدگاهی هاید ولیِت ضعف خودخود، مسؤ مرگی رقیِب در حالِ اولیه برا

 پذیرد.می «هستچه را که آن»لیت ومسؤ

 گيرینتيجه

توان در جدول زیر خالصه های دو شخصیتِ رستم و اسفندیار را میای از تقابلمجموعه   

 کرد:
 اسفندیار رستم

 شتنیمطمئن از رویین شپذیریآگاه نسبت به آسیب

 ای دیگرانگیری با معیارهتصمیم خود گیری با معیارهایتصمیم

 هایشدغدغه کنندۀ بخشی ازپنهان بیان عقایدصادق در 

 اش وسوسۀ تاج و تخت استموتور محرکه اش هراس استموتور محرکه

 کشگردن فروتن

 های خودگیریناپذیر در قبال تصمیمولیتمسؤ های خودگیریپذیر در قبال تصمیمولیتمسؤ

 های شخصيتي رستم و اسفندیارتفاوت – 1جدول 

چه مانع از پایان زودهنگام این تقابل دهد که آنها نشان میویژگی مقایسۀ این   

غیر های هر دو طرف است که به معیارهای زندگی اصیل و شود، آن دسته از ویژگیمی

بر دوشِ اسفندیار  تربیش گناهرسد بارِ به نظر می شود. از این جنبه،مربوط می اصیل

پ را بر داشت، اگر معیارهای گشتاسنود اطمینان چنین از فناناپذیریِ خاست. اگر او این

پذیرفت، بتدا میولیت اقدامات خود را از همان او اگر مسؤ دادمعیارهای خود برتری نمی

 ای دیگر رقم بخورد.توانست به گونهشرایط می

ات هایدگر، یهایِ شخصیتِی رستم و اسفندیار بر پایۀ نظربندِی ویژگیین تقسیمنچهم   

اسفندیار کمک کرده های ظاهریِ موجود در شخصیت شدن برخی از تناقضفبه برطر

-تغییر می مسیر خود رامدام  د،هایش در مقاله ذکر شطور که نمونهاست. اسفندیار همان

اما  ؛آوردش را بر زبان خواهد عقاید حقیقیکه گویی میکند و هر بار طوری رفتار می دهد

ری اسفندیار با توجه به هد که تغییر مسیرهای ظاهدهای این مقاله نشان مییافته

توان و می است، قابل توجیه غیر اصیلش به معیارهای دیگران و تعلق به زندگی وابستگی

با توجه به این معیار، دلیلی منطقی و قابل درک برای تغییرات ظاهریِ معیارهای 

ها است که تفاوت اسفندیار در طول داستان پیدا کرد. ضمن این که با بررسی همین
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های ظاهری این رغم برخی شباهتشود چطور ماجرای رستم و اسفندیار، علیمشخّص می

 بار منتهی شد.دو، به نبردی مرگ
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 هانوشتپي
تواند به ا شکال مختلفی مورد استفاده کند که در آلمانی میاستفاده می Manهایدگر از ضمیر  -1

دمی آن را آ»یا « م دهداانجکسی باید آن را »، «گویند که...می هاآن»قرار گیرد. به عنوان مثال؛ 

کنند که استفاده می The Oneاز عبارت  Manمترجمان، در ترجمۀ «. دهدم میجاآنطور همین

یزی است که چاین آن »گوییم وقتی در انگلیسی می»ترجمه شده است: « همگنان»در فارسی به 

م جاآنکه همگنان یا همگان باید به آن صورت آن را نی هم این، یع«دهدمی انجامرا  همگنان آن

را به آن خصوصی وجود ندارد که تصمیم گرفته باشد که آدمی باید آنکه هیچ فرد بهو هم این دهد

 (.76: 1388)راتال،  «دهد انجامصورت 
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 منابع فهرست

یار در ها: رستم و اسفندداستان داستان(. 1390اسالمی ندوشن، محمدعلی. ) -
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