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 چکيده    

شاهد نبرد دو پهلوان نامی هستیم که یکی بر این باور در داستان رستم و اسفندیار      

نباشد ز بند شهنشاه »گوید و دیگری به صراحت می« نبیند مرا زنده با بند کس»است که 

کشاند، تفاوت نگاه آن دو چه فرجاِم ناگزیِر داستان را به نبرد این دو پهلوان میآن«. ننگ

زرتشتی و دیگری خاسته از سنت ایران پیشبه نهاد شاهی و نهاد پهلوانی است که یکی بر

گاه نهاد پهلوانی برگرفته از اصالحات زرتشت است. در این مقاله با روش ساختارگرایی جای

گشتاسپی بررسی -لهراسپی و لهراسپیو مناسبات آن با نهاد شاهی در دو سنت پیش

اندان نیرم به لهراسپی وجود خهای مهم نهاد پهلوانی در سنت پیششود. از ویژگیمی

کنندة هویت پهلوانی، استقالل و آزادی پهلوان، عنوان نمایندة گوهر پهلوانی، اعتبار اقناع

وساطت میان شاه و مردم، نظارت بر دادورزی نهاد شاهی و محدودکردن قدرت شاه را 

گشتاسپی پهلوان متعلق به خاندان شاهی است، هویت -توان برشمرد. در سنت لهراسپیمی

بسته و مطیع مطلق فرامین است و نقشی جز جنگیدن زیر درفش ندارد و دست معتبری

شاه ندارد. در مقابل این نهاد، نهاد شاهی اقتداری نامحدود دارد و هیچ نهادی برای نظارت 
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-رسد سنت لهراسپیهای او تعریف نشده است. به نظر میآزمندی تحدیدکرد شاه و بر عمل

که شخص زرتشت یا موبدان به نام زرتشت انجام  گشتاسپی محصول اصالحاتی است

 اند.داده

 توازن قدرت، ایران باستان، پهلوان، شاه، رستم و اسفندیار. واژگان کليدی:
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 مقدمه

ۀ برخورد دو پهلوان ایرانی است که هرکدام پیش از غمنامداستان رستم و اسفندیار، 

اند و در دورة شکوه خود شتیبانی از این سرزمین داشتهمواجهه با هم دست توانایی در پ

شود و دیگری آیند. در این مواجهه نیز اگرچه یکی کشته مینماد پهلوانی به حساب می

ماند؛ سهم هر دو سوی نبرد چیزی جز شکست نیست. دربارة این که این داستان زنده می

بسیار رفته است. ترس  بازگوکنندة چه گرهی در تاریخ و فرهنگ ایران است، سخن

کشاند، یا طمع زمین را به ورطۀ نبرد میگشتاسب است که این دو پهلوان نامدار ایران

اسفندیار یا غرور رستم یا دست سرنوشت؟ نگارنده بر این باور است که با بررسی ساختار 

ی های شخصیتی دو سوی نبرد یعنی رستم و اسفندیار به گره کورترداستان و قیاس تقابل

زرتشتی دست خواهیم یافت که محصول یکی از اصالحات دین زرتشت در فرهنگ پیش

کند؛ به این معنا که وجود ایران باستان است. این گره رویارویی این دو پهلوان را ناگزیر می

زرتشتی است و کرد به پهلوانی که یکی محصول اندیشۀ پیشاین دو پهلوان یا این دو روی

پذیر نیست و ناگزیر یکی باید حذف شود؛ اما ات دین زرتشت، جمعدیگری محصول اصالح

 افکند.این مواجهه عماًل کل نظام سیاسی و اجتماعی ایران را به مخاطره می

بررسی آیین شمنی و سایر جادوها »پور و ابومحبوب در مقالۀ امینیپيشينة پژوهش: 

پردازد که رامادی و سحرآمیز میبه بررسی تقابل دو نیروی ف« در داستان رستم و اسفندیار

تن کرده است و دیگری به رهنمونی یکی به رهنمونی زرتشت پیامبر، اسفندیار را رویین

برادرکشی مقدس: نمایی از »کند. قادری و رحیمی در سیمرغ، ضعف او را آشکار می

داند. یگر اصلی داستان را رستم مکنش« ها در رستم و اسفندیار و پیرمرد و دریاهمانندی

چون برادری آورد خود را هماین رستم است که در فرجام زندگی، نیرومندترین هم

خواند تا با او در پیوندی فرخنده به یگانگی برسد اما آزمندی اسفندیار مانع از این فرامی

بررسی »لو در مقالۀ کند. نبیشود و داستان را به مرگ غمبار اسفندیار منجر میپیوند می

ابعاد روایی داستان را بررسی « رستم و اسفندیار بر مبنای دیدگاه کلود برمونداستان 

کند که در پایان پذیری معرفی میگر اصلی و رستم را کنشکند و اسفندیار را کنشمی

وگو در های ضمنی گفتبررسی داللت»حیاتی در مقالۀ شود. گری میناگزیر از کنش

به بیان مطالب ارزشمندی از مضامین « علم معانی داستان رستم و اسفندیار از دیدگاه

پردازد و نکات درخوری را از منویات این های داستان میمستور در کالم  شخصیت

بررسی ساختار تقابل رستم و »حسینی و محمدزاده در مقالۀ  کند.ها آشکار میشخصیت
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هاتی را که باعث ابتدا تشاب« اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس

کنند و سپس سنگ هم در دو کفه ترازو مقابل شوند، بیان میشود رستم و اسفندیار هممی

نژاد و ایزدی در پهلوان پردازند.کشاند، میبه تضادهایی که این دو را به چالشی ناگزیر می

 اساس بر فردوسی شاهنامۀ اسفندیارِ و رستم حماسۀ کالن ساخت تحلیل و تجزیه»مقالۀ 

بندی روایت اصلی و چند روایت فرعی مقدمه، روند، ارزیابی و پایان« والتسکی و لباو قالبِ 

 داستان در مذاکره و تعارض تحلیل»بیرانوند و دیگران در مقالۀ  کند.داستان را بررسی می

کارهای هریک در برخورد با تعارضات رستم و اسفندیار و راه« شاهنامه اسفندیار و رستم

گیری یا حل تعارض را بر اساس الگوهای مدیریت ارضات و نقش سایرین در شکلاین تع

 قهرمان اسطورة شناسینروا تحلیل»نصراللهی و جنگلی در مقالۀ  کنند.تعارض تحلیل می

های شخصیت« رادن و آدلر هاینظریه اساس بر و اسفندیار رستم داستان در تنیرویین و

ورة دوقلوها در سیر تحول شخصیت قهرمان تحلیل و رستم و اسفندیار را بر اساس د

شناسی فردی که از سوی خانواده طرد شده است، واکاوی رفتارهای اسفندیار را از نظر روان

« های شاهنامهدیگری و نقش آن در داستان»خوانی در مقالۀ راد و امندزفولیان کنند.می

پردازد و از این منظر می شاهنامههای به بحث اعتباربخشی یا انکار دیگری در داستان

کند. داستان رستم و ها را به سه دستۀ حماسه، تراژدی و غمنامه تقسیم میداستان

وگو میان دو طرف اسفندیار نمونۀ تراژدی است که در آن دیگری اعتبار دارد و باب گفت

گیری در بتوگویی و نظام نونقش الگوهای گفت»شیبانی اقدم در مقالۀ  شود.نزاع باز می

وگو دهی موضوع گفتآغاز مکالمه، کیفیت  و کمیت آن و جهت« نامۀ رستم و اسفندیاررزم

کند. رضایی دشت ارژنه گاه شاهی و پهلوانی رستم و اسفندیار تحلیل میرا تحت تأثیر جای

نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریۀ توهم »و مصطفایی کرملکی در مقالۀ 

رویی رستم و اسفندیار را نتیجۀ ترس گشتاسب از توهم توطئۀ اسفندیار و رویا« توطئه

 و رستم داستان در قدرت روابط و وگوگفت»دانند. کرمی و حیدری در مقالۀ رستم می

دهی با تحلیل مکالمات رستم و اسفندیار به شیوة کاربردشناسی زبان نحوة شکل «اسفندیار

مراتب منزلت و قدرت در تولید واحدهای زبانی را گفتمان قدرت به زبان و تأثیر سلسله

 اسفندیار اهریمنی اهورایی شفق»زاده و فخری در مقالۀ فر، عادلکند. کیوانبررسی می

پرهیز رستم از نبرد را بازتاب « فردوسی شاهنامه اسفندیار در و رستم داستان تحلیل

ل آزمندی، شهریاری و طلب ایرانی معرفی کرده، نبرد فرجامین را محصوروحیۀ صلح
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اللهی و فروزانفر دانند. شیرخدا، خلیلگاه صوری اندیشۀ دینی دروغین اسفندیار میتکیه

سخنان، « واکاوی گفتمان قدرت در داستان رستم و اسفندیار از منظر فوکو»در مقالۀ 

های گشتاسپ، اسفندیار و رستم را بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمانی فوکو مواضع و کنش

رسد به این نتیجه می« ساختار داستان رستم و اسفندیار»مالمیر در مقالۀ  کنند.لیل میتح

ة ناپذیر از پهلوانی است. نگارندکه برخورد رستم و اسفندیار برخورد ناگزیر دو برداشت جمع

پذیرد و در ادامه قصد دارد این دو برداشت از مقالۀ حاضر نتیجۀ مقالۀ تیمور مالمیر را می

کرد را در نظام انی را بر اساس شخصیت این دو پهلوان تشریح کند و تأثیر این دو رویپهلو

سیاسی ایران باستان بازنماید و دالیلی برای این تغییر برداشت در فرهنگ سیاسی ایران و 

 گیری این داستان ارائه دهد.شکل
ان چیست و مسألۀ اصلی این پژوهش این است که فلسفۀ نهاد پهلوانی در ایران باست

 چه نقشی در ساختار سیاسی داشته است.

روش پژوهش ساختارگرایانه است. ساختارگرایی در یک نگاه کلی روش پژوهش: 

پردازد ی یک شکل میروشی علمی است که به بررسی مناسبات درونی عناصر سازنده

ورت ها را به صاستروس به جای این که پدیدهو به تعبیر لوی (180/1: 1370)احمدی،

دیگر در نظر بگیرد، از نظام یا ساختاری نهایی صحبت واحدهای تک و جدا افتاده از یک

: 1370)احمدی،یابند دیگر مناسبت میچون عناصری در آن با یکها همکند که پدیدهمی

کرد ساختارگرایی بر این آگاهی بنیادین استوار است که معنا نه در اجزاء بلکه روی (.184/1

با این مقدمات  (.18: 1393)اسکولز،شود ها به عنوان بخشی از یک نظام یافت میآندر رابطۀ 

برای درک معنای یک داستان به جای عطف توجه به عناصر داستانی باید در پی کشف 

شود و منطق ای بود که مناسبات عناصر داستانی در این نظام آشکار مییک نظام نشانه

ها از موضوعات مورد عالقۀ ساختارگرایان شناخت دوگانهکند. یکی داستان را هویدا می

های پس زمینۀ ذهن است. گرماس معتقد بود که هر روایتی، داستان کنش بین دوگانه

  (.147: 1393)اسکولز، اند ماست که شخصیت پیدا کرده
هایی مانند دو پهلوان تیمور مالمیر داستان رستم و اسفندیار را مبتنی بر وجود دوگانه

پیر و جوان، دو پایتخت و مرکز، دو راه، دو مادر، دو مرکز ثقل دینی )زرتشت و سیمرغ( و 

کرد به پهلوانی که ها به تقابل دو رویکند و به عنوان زیرساخت این تقابل... تفسیر می

 (.184-163: 1385)مالمیر،رسد نمایندة یکی رستم است و نمایندة دیگری اسفندیار می
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ای اله بر این باور است که رستم و اسفندیار، هر کدام به یک نظام نشانهنگارندة این مق

زرتشتی است و دیگری زرتشتی. تقابل رستم و اسفندیار در واقع تعلق دارند که یکی پیش

ها تقابل نهاد پادشاهی با نهاد ای است. در هر یک از این نظامتقابل این دو نظام نشانه

دهد. لذا در طول این مقاله دو نهاد شاهی و پهلوانی شکل میپهلوانی زیرساخت داستان را 

شود و شخصیت، زرتشتی و زرتشتی بررسی میو مناسبات این دو نهاد در دو نظام پیش

 گیرد.کرد رستم و اسفندیار در این دو نظام مورد تحلیل قرار مینقش و عمل

 بحث و بررسي

 اصالحات زرتشت -1

اند. در هند دو بنیان ثنویت و نظام طبقاتی سه کنشی بودهادیان هندوایرانی مبتنی بر 

تضاد میان ایزدان کنش اول به سرکردگی ورونه که حافظ نظم کیهانی یا رته است و ایزدان 

شود؛ اما در کنش دوم به سرکردگی ایندره که گاه مخل این نظم است، به وضوح دیده می

آمیز نیست، زیستی مسالمتاگرچه این هم زیستی دارند.ودا این دو گروه هممتن کهن ریگ

مندی مردم از حاجت (.54: 1386)موله،شود از هر دو گروه به موازات هم طلب حاجت می

این هر دو گروه ایزدان به علت نقش و اهمیت این هردو گروه متضاد در بقای کیهان و 

مبتنی بر این  گوید: ادیان چندخداییزندگی مردم آن زمان است. چنان که جانستون می

کاری چند نیروی مختلف و گاه باور هستند که آفرینش و حفظ نظم کیهانی مستلزم هم

گرا و واگرا متضاد است. در این ادیان فرآیند کیهانی بر پایۀ کنش و واکنش نیروهای هم

 (.42: 1394)جانستون،شود تصور می

شود؛ اما دیده می« شیکننظام طبقاتی سه»و « ثنویت»در ایران نیز این دو بنیان 

ای متفاوت از هند گیری آن پس از جدا شدن فرهنگ ایرانی و هندی از هم به گونهجهت

های بزرگداشت زندگی در صورت»یابی خاص دین ایرانی مبتنی بر رود. جهتپیش می

یابی ثروت چون و چرای تخریب، حمایت از باروری و ارزشمختلف آن و محکومیت بی

در این نظام شاه، موبد و کشاورز به علت نقشی که در آبادانی و  (.56: 1386)موله، « است

کم مرد جنگی آزاد که معاشش یابند اما ارتشتار یا دستایجاد ثروت دارند، مقام خود را می

 (.61-58: 1386)موله، از جنگ است، مورد پذیرش نیست 

یص داده است، باید مربوط رسد تغییری که ماریان موله در سنت ایرانی تشخبه نظر می

گوید نظام چندخدایی، اخالقیات مختلف که دومزیل میبه سنت زرتشتی باشد؛ چنان
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رسد در ایران باستان طبقات مختلف اجتماعی، خدایان زند. به نظر میاجتماعی را رقم می

 شد که در سطح جامعه نیز هنجارهایپرستیدند و این باعث میمتعلق به طبقۀ خود را می

شان به جویان، گذشته از خدماتجوامع جنگبه ویژه  متفاوتی بر هر طبقه حاکم باشد.

مردان و دین ناآرامیِ خشمگین و پرخاشجو بودند و مایۀ هنگام نبرد، به هنگام آشتی،

دست آیین مزدایی با قانونِ یک (.160: 1383)دومزیل،آوردند اورزان را فراهم میکشپرورـدام

ایزد بزرگ، هماهنگی اخالقیات گوناگون را جایگزین تنوع هنجارهای طبقات  و همگانیِ یک

 (.160: 1383)دومزیل، ساخت مختلف اجتماعی

محافل »یا « مجموعۀ هواداران»نیبرگ قائل به این است که ایزد هر طبقه اجتماعی، 

 انجمن هواداران»خود را داشته است. او جنبش زرتشتی را نتیجۀ دشمنی « رازآموزان

در این  (.239: 1385گیمن،)دوشنکند با دو انجمن هواداران میترا و وایو قلمداد می« گاثا

اند. اوست که نور و تاریکی، و اطرافیانش قابل پرستش« پروردگار دانا»جنبش تنها اهورامزدا 

 (.195: 1385گیمن، )دوشن« آسمان، زمین، حرکت جهان و لحظات روز را آفریده است

که در مقطعی از تاریخ ایران، ایزدان جنگاور و طبقۀ جنگاوران که از  پس این نکته

یابند، مورد شوند و از مقام خود تنزل میاند، محدود میای برخوردار بودهگاه ویژهجای

گر است؛ ماریان موله آن را منتج از سنت ایرانی و دومزیل، نیبرگ توافق هر چهار پژوهش

 دانند.الحات زرتشت میگیمن آن را محصول اصو دوشن

در هر صورت این مقابله با طبقۀ جنگاوران کار آسانی نیست. در نظام ثنوی اندیشۀ 

گر دیوهاست و مراقبت از کیهان ایرانی، کیهان همواره مورد تهدید اهریمن و نیروهای ویران

 و راندن دیوها خویشکاری ایزدان جنگاور است. زرتشت برای جبران این نقیصه اسطورة

سازد و مقابله با اهریمن و راندن او را به عهدة این شخصیت که از را می« مرد پرهیزگار»

چنین استقالل طبقۀ هم (؛231-229: 1399)قاسمی فیروزآبادی،گذارد جنس موبدی است، می

شناسی و از نظر ایزد»کند. گیرد و ایشان را مطیع فرامین اهورامزدا میجنگاوران را می

بزرگ و  ای بسجویان سنتی انسانی و ایزدی مقابلهباید با جنگ اجتماعی،شاید از نظر 

مسأله، استقرار مجدد آنان در خدمت دین بهی بود. به عبارت دیگر شد. دشوار انجام می

: 1383)دومزیل « شدشان از آنان ستانده میجویان، حفظ و استقاللباید نیرو و دلیری جنگ

 (.160ـ161
کار جنگ در اساطیر هندوایرانی نشدنی و بزهایندره به عنوان ایزد رام برای این کار نقش

کاری در کردار این ایزدان، ورج (.161: 1383)دومزیل،شود بین ایزدان میترا و بهرام تقسیم می
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آفرینی است، حذف شده است جو که نقش مهمی در کیهاناژدهاکشی ایزدان جنگ

: 1383)دومزیل،شان نابودکردن مخالفان و سرکشان است و تنها نقش (232: 1385گیمن،)دوشن

دهند و آفرینی از دست میبا این کار ایزدان جنگاور اهمیت ذاتی خود را در کیهان (.161

یابد و جنگاوران برای دفاع از این کیهان آفرینش کیهان به شخص اهورامزدا نسبت می

 شوند.یاهوراآفریده به خدمت این یگانه ایزد متعال منصوب م

زمین نهاد ای از تاریخ ایرانبینی این است که در دورهنتیجۀ اجتماعی این تغییر جهان

آید. این دهد و به بند نهاد پادشاهی درمیپهلوانی استقالل و قدرت خود را از دست می

گر جنگ دارد و به تعبیر تغییر به تعبیر موله منشأ در اهمیت آبادانی و سرشت ویران

منظور محدود و آرام کردن جنگاوران و به تابعیت درآوردن ایشان از هنجارهای  دومزیل به

شود. نگارنده این تغییر را متأثر از روایی و مردم اعمال میاجتماعی مورد پسند نهاد فرمان

ناپذیری او با گوهر تاریکی که نیمی از سرشت پهلوان را تأمین اصالحات زرتشت و آشتی

 (.231-229: 1399سمی فیروزآبادی،قا)داند کند، میمی

 نهاد پهلواني -2

رسد نهاد پهلوانی و اسطورة اگر حماسۀ ملی ایران را مّد نظر قرار دهیم به نظر می

زرتشتی داشته است که ای عمیق و کارآمد در فرهنگ ایران پیشپهلوان خردمند ریشه

گیری پادشاهی دینی ز شکلشاید بتوان نقش و اهمیت این نهاد را تا دورة اشکانی و پیش ا

چه از نامش بر خالف آن شاهنامهساسانیان پی گرفت. دیک دیویس با طرح این مسأله که 

بری از حاکم مطلق نیست، بلکه روایت تقابل قدرت و به تعبیری آید روایت فرمانبرمی

 هشاهنامنویسد چیزی که در ذات می (،75-51: 1396)گری است روایت نافرمانی و عصیان
شود . در ادامۀ این مقاله سعی می(89: 1396)پهلوان است -ی پادشاهاست، پیچ و خم رابطه

لهراسپی و هلوانی و ارتباط آن با نهاد شاهی در دو دورة پیشپها و کارکردهای نهاد ویژگی

 گشتاسپی بررسی شود.-لهراسپی

 استقالل پهلوان -2-1

گردد، پیش از دورة منوچهر د بازمیگیری طبقات اجتماعی به دورة جمشیاگرچه شکل

ما با نهاد مستقلی به نام پهلوانی مواجه نیستیم، شاه است که نقش پهلوان را هم ایفا 

گذاری منوچهر و با خطابۀ سام است که عماًل نهاد مستقل پهلوانی کند. در مجلس تاجمی
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یرد، یکی شاه و گپهلوان سابق به دو فرد جدا از هم تعلق می-گیرد و نقش شاهشکل می

 (.71: 1391)رادفر و قاسمی فیروزآبادی،  دیگری پهلوان

 پهلوان ســـام برپـــای خاســـتجهـــان

 تو شسـتی بـه شمشـیر هنـدی زمـین

ــت رزم ــت ماس ــه نوب ــس هم ــن پ  ازی

 

 چنــین گفــت کــای خســرو داد و راســت...

ــــزین ــــش گ ــــین و رام ــــه آرام بنش  ب

ــزم ــو را جــای تخــت اســت و بگمــاز و ب  ت
 (163 /1 :1389دوسی، )فر                

وگوی سام و منوچهر، یکی از نسل نیرم و دیگری از نسل فریدون در واقع این گفت

تقسیم قدرتی است میان دو خاندان که یکی از گوهر پهلوانی است و دیگری از گوهر 

و تمام شاهاِن پس از این، نژاد  [1]شوندجا خاندان سام پیشوای پهلوانان میشاهی. از این

ریدون دارند. انتساب این دو نهاد به دو خاندان مجزا تصویری ذاتی و گوهری از این دو از ف

کند. ناگذر بودن این مرز احساس امنیت سازد و مرزی ناگذر بین آن دو ایجاد میکنش می

کند که با وجود تضادهایی که با هم مند ایجاد میو اعتمادی را بین این دو نهاد قدرت

گاه او یک قصد یا امکان حذف دیگری و تصاحب جایصل کنند که هیچدارند اطمینان حا

 را ندارد.

سنت لهراسپی بدون توجه به اهمیت و کارکرد تمایز گوهری شاه و پهلوان در مناسبات 

قدرت، به قصد در اختیار گرفتن نهاد پهلوانی ابتدا خاندان نیرم را از گفتمان سیاسی حذف 

-گزیند. لهراسپ سپاهساالر را از خاندان خود برمیپاهپهلوان و سکند، سپس جهانمی

دهد که هر دو از فرزندان او هستند ساالری را به زریر و شاهی را به گشتاسپ می

پهلوانی به اسفندیار، فرزند شاه گشتاسپ پس از مرگ زریر نیز جهان (.173: 1385)مالمیر،

 رسد. می
خواهد ته از زرتشت دارد که زرتشت میآمده است گشتاسپ چهار خواس نامهزراتشتدر 

گزیند یکی را برای خود برگزیند و سه تا را برای سه نفر دیگر. گشتاسپ شراب را خود برمی

ها رسد و دارای همۀ دانشگاه خود را در جهان دیگر ببیند، بوی به جاماسب میتا جای

)زرتشت دهد جاودان می کند و شیر به پشوتن عمرتن میشود، انار اسفندیار را رویینمی

ماریان موله این چهار عنصر را مرتبط با چهار طبقۀ اجتماعی در ایران  (.77: 1338بهرام پژدو، 

داند؛ شراب نمایندة مقام سلطنت است، بوی یا گل نمایندة روحانیت، انار نمایندة باستان می

 (.421: 1395)موله،داری جنگاوری و شیر نمایندة کشاورزی و دام
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جا است که فقط مقام موبدی است که بیرون از خاندان گشتاسپی است و لب اینجا

نمایندگان سه طبقۀ پادشاهی، جنگاوری و اقتصاد، به ترتیب شخص شاه و دو پسر او 

تواند به عنوان نهادی می گیرد وهستند. یعنی نهادی که بیرون از خاندان شاهی قرار می

و هیچ نهاد قدرتی  [2]روایی استخود جزو نهاد فرمانتوازن قدرت را برقرار کند،  مستقل

روایی وجود ندارد که قدرت حاکم را محدود کند. در بخش نهاد بیرون از حوزة فرمان

 موبدی نقش جاماسپ را با نقش پهلوان سنتی در ارتباط با شاه قیاس خواهیم کرد.

کند، هنوز خاندان یدر دورة گشتاسپی که نهاد پهلوانی را نیز خاندان شاهی تصاحب م

کنند. نیرم برقرارند و اگرچه ارجاعی به ایشان نیست، نهاد پهلوان مستقل را نمایندگی می

شود، های اسفندیار در برابر رستم دیده مییکی از موضوعات پررنگی که در رجزخوانی

ن تحقیر خاندان رستم است و بازنمودن این که ایشان هرچه دارند از بخشش و کرامت شاها

و نیاکان اسفندیار است. در مجلسی که رستم مهمان اسفندیار است، کرسی رستم را سمت 

آوری حرمتی، بر هنر که به معنای رزمگذارند. رستم ناخرسند از این بیچپ اسفندیار می

 کند.است و گوهرش تأکید می
 هنـــر بـــین و ایـــن نـــامور گـــوهرم

 

 کـــــه از تخمـــــۀ ســـــام گنـــــداورم
 (343 /5: 1389سی،  )فردو               

 کند کهگونه آغاز میاسفندیار هم در پاسخ این
 مـــن ایـــدون شنیدســـتم از بخـــردان

ـــو زاد ـــدگوهر از دی ـــتان ب ـــه دس  ک

 

 رساند کهجا میو به این

ــــــدان ــــــداردل موب ــــــان و بی  بزرگ

 بـــه گیتـــی فـــزون زیـــن نـــدارد نـــژاد
 (344: )همان                              

 ان مـــنخجســـته بزرگـــان و شـــاه

 ورا برکشـــــیدند و دادنـــــد چیـــــز

ـــرش ـــوده س ـــد ناپس ـــرو ب ـــی س  یک

 

 خواهــــان مــــننیــــای مــــن و نیک

ـــرین ســـال بگذشـــت نیـــز  فـــراوان ب

ــرش ــد ب ــد رســتم آم ــا شــاس ش ــو ب  چ
 (345: )همان                             

برد. جداکردن کند اما نژاد او را زیر سؤال میدر واقع اسفندیار هنر رستم را انکار نمی

کند شرط الزم برای تصاحب آن توسط هنر پهلوانی از خاندانی که آن را نمایندگی می

 نازد و بعد به هنرش:خاندان شاهی است. باز رستم در پاسخ ابتدا به گوهر خود می



 
 

  225 ..درت در اندیشة سياسي ایران.ساختارشناسي داستان رستم و اسفندیار و توازن ق
 

 
 
 

 نــژادی از ایــن نــامورتر کــه راســت؟

ـــر ـــان سربس ـــدر جه ـــک ان ـــر آن  هن

 

 خردمنــــد گــــردن نپیتــــد ز راســــت

ـــر ـــد هن ـــت بای ـــن جس ـــالن را ز م  ی
 (347 :)همان                                  

اند؛ اما اسفندیار مبتال به تناقضی خوان و از جنس پهلوانیهنر و گوهر رستم، هر دو هم

بالد سخن از پهلوانی است و هرکجا به گوهرش، سخن از درونی است؛ هرجا به هنرش می

گیرد و این افتخارات او را خرسند پادشاهی است. در واقع اسفندیار هویت از پهلوانی نمی

 کند.نمی

 اعتبار پهلوان -2-2

کننده است و پهلوان با تمام قدرت زرتشتی هویتی معتبر و اقناعپهلوانی در دورة پیش

و برتریش هیچ احساس نیازی به تصاحب مقام شاهی ندارد. به تعبیری شاه جز یک تاج، 

ی یا زرتشتی استقالل و به تبع آن اعتبار چیزی بیش از پهلوان ندارد. اما نظام گشتاسپ

گیرد و هویت پهلوانی، هویتی خرسندکننده و مقامی آزاد و مستقل و پهلوان را از او می

بینیم که در چشم دیگران همۀ لوازم خشنودی را اسفندیار پهلوان را می سرافراز نیست.

 گونه است:دارد و باز ناخرسند است. او از نگاه مادر این
 گفــت کــای رنــج دیــده پســربــدو 

 مگـــر گـــنج و فرمـــان و رای و ســـپاه

 یکـــی تـــاج دارد پـــدر بـــر پســـر

 

ــــاجور ــــد دل ت ــــه جوی ــــی چ  ز گیت

ـــواه ـــی مخ ـــر فزون ـــرین ب ـــو داری ب  ت

ـــر ـــوم و ب ـــکر و ب ـــر لش ـــو داری دگ  ت
 (294: )همان                                 

 گونه است:و از نگاه رستم این
ـــروزی و خواســـته ـــردی و پی  چـــو م

ــــد ــــام بلن ــــردی و ن ــــی و گ  بزرگ

 سـان کـه اکنـون تـوییدینبه گیتـی ب

 

ـــــــنج آراســـــــته  ورا باشـــــــد و گ

ــــزد گران ــــه ن ــــان ارجب  منــــدمایگ

 نبایــــد کــــه داری ســــر بــــدخوی
 (323: )همان                                 

 گوید:بیند و میگونه نمیها توصیف پهلوان سنتی است و اسفندیار خود را ایناین
ــرا از ــت م ــرم خاس ــدین ش ــان ب  بزرگ

 

ــت ــپاهت کجاس ــنج و س ــد گ ــه گوین  ک
 (301:)همان                               

چون رستم این شرمساری در حالی است که اسفندیار پهلوان نیازی به سپاه ندارد و هم

 کند. در پاسخ به گفتۀ گشتاسب که:به تن خود نبرد می
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 ز لشــکر گــزین کــن فــراوان ســوار

 

ــــــان ــــــدجه ــــــارزاردی  گان از در ک
 (305: )همان                                 

 چنــــین پاســــخ آوردش اســــفندیار

ـــراز ـــانم ف ـــد زم ـــدونک آی ـــر ای  گ

 

ــار ــه ک ــود ب ــرا خ ــد م ــکر نبای ــه لش  ک

 دار بـــازبـــه لشـــکر نـــدارد جهـــان
 (305: )همان                                

بینیم: کسی که از نژاد شاهی است می مشابه ناخرسندی اسفندیار را در توس نوذر هم

 پروراند.و نقش پهلوانی دارد و همواره رؤیای نشستن بر تخت شاهی را در سر می

 آزادی پهلوان -2-3

پهلوان مستقل اگرچه کمربستۀ شاهان است، آزادی اندیشه و عمل قابل توجهی دارد. 

از بارگاه او بیرون  اوسآزرده از کگیرد، رستم زمانی که کاوس بر رستم و گیو خشم می

 کشد:تاج و تخت خود را چنین به رس کاوس می رود و آزادگی ومی
ــاه من ــش گ ــده و رخ ــین بن ــتزم  س

 انــــدســــر نیــــزه و تیــــ  یــــار من

ــــه مــــن بنــــده ،دمد زاآزا کــــه  امن

 

 ...ســتنگــین گــرز و مغفــر کــاله من

 انـــــدو دل شـــــهریار من یدو بـــــازو

 امآفریننـــــــده ةیکـــــــی بنـــــــد
 (147 /2: )همان                             

: )همانکنند کاوس را سرزنش می جاست که در تقابل رستم و کاوس، همهجالب این

2/148). 
این آزادی عمل اگرچه تهدیدی برای نهاد شاهی نیست، قدرت نهاد شاهی را محدود 

د و لهراسپی دو نهاد معتبر شاهی و پهلوانی متحد بودنکند. در واقع در سنت پیشمی

کرد. نهاد شاهی در یک دیگری را تهدید نمیکردند، هیچدیگر را تحدید میاگرچه یک

یابی به قدرت نامحدود راهی جز به بندکشیدن نهاد گشتاسپی برای دست-سنت لهراسپی

پهلوانی ندارد. در این سنت تنها نهاد آزاد و سرافراز نهاد شاهی است، لذا پهلوان برای 

د بر تخت شاهی بنشیند. اسفندیار تنها با نشستن بر تخت شاهی است رسیدن به آزادی بای

تواند از بند برهد و به آزادی و سربلندی برسد. پس اگرچه دیگر هیچ نهادی وجود که می

ندارد که شاه را تحدید کند، همواره از سوی نهاد پهلوانی مورد تهدید است. این وضعیت 

گیر هردو خواهد شود که نتایج شومش گریبانمیباعث بروز رقابتی میان شاه و پهلوان 

شد. در واقع برداشته شدن مرز ناگذر میان دو نهاد پهلوانی و پادشاهی هم شاه را و هم 
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تن، به امید اسفندیار، این شاهزادة روئین»ای که کند به گونهپهلوان را اسیر آزمندی می

 (.686: 1388سرامی،«)ودشرسیدن به تاج و تخت بازیتۀ دست پدر آزمند خویش می

 گوید:جا اسفندیار بر سر دوراهی است. پدر به او میاین
ــاله ــا ک ــن ب ــواهی ز م ــت خ ــر تخ  اگ

 جــا رســی دســت رســتم ببنــدچــو آن

 

ـــپاه ـــرکش س ـــر و ب ـــتان گی  ره سیس

ـــد ـــده کمن ـــازو فگن ـــه ب ـــارش ب  بی
 (304 /5: )همان                           

شود یا خود در نشیند یعنی خود آزاد میشاهی میبندد و بر تخت یا دست رستم را می

بستۀ پهلوانی قناعت کند. در سفر به سیستان ماند یعنی باید به همین مقام دستبند می

جایی که گشتاسپ اسفندیار رود، همانرسد: یک راه به گنبدان دز مینیز به دو راهی می

باز اسفندیار بر سر  (.309 /5: )همانرود را به بند کشیده است و یک راه به سیستان می

همان دوراهی است. آزادی او در گرو نشستن بر تخت شاهی است و شاهی او در گرو بستن 

رستم است. اگر توجه کنیم که رستم نماد نهاد پهلوانی آزاد و سرفراز است، گفتمان 

از هر  خواهی به شاهی آرمانی و آزادگوید که اگر میگشتاسپی به اسفندیار می-لهراسپی

قید و بند برسی باید نهاد پهلوانی را به اسارت بکشی یا خود همواره مقید خواهی بود. 

بیند: این که به عنوان پهلوان سر به آزادگی اسفندیار راه سومی را پیش روی خود نمی

برآرد، چرا که او از خاندان پهلوانی نیست. آزادی او در گرو نشستن بر تخت شاهی است و 

دم تا رسیدن به آن تصویر آرمانی شاه مطلق فاصله است: به بند کشیدن رستم. تنها یک ق

 گوید:کند میچنان که گشتاسپ وقتی دارد اسفندیار را ترغیب به این نبرد می
 بـــه گیتـــی نـــداری کســـی را همـــال

 کــه او راســت تــا هســت زاولســتان

 بــه مــردی همــی ز آســمان بگــذرد

 

 خـــــرد نـــــامور پـــــور زالمگـــــر بی

ـــان بســـت و ـــزنین و کاولســـتان هم  غ

 همـــی خویشـــتن کهتـــری نشـــمرد
 (302: همان)                                

بسته، پیاده، دوان و کشان به بارگاه بیاورد تا سپاه خواهد که رستم را دستو از او می

 ببیند
ــا کســی ــس نپیتــد ســر از م ــزآن پ  ک

 

ـــی ـــد بس ـــج یاب ـــر رن ـــام و گ ـــر ک  اگ
 (305: همان)                                 

بسته و خوارشده ببینند دیگر جرأت سپاهیان که نماد آزادگیشان یعنی رستم را دست

 سرپیتی از ما ندارند.
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 بستهپهلوان کمربسته و پهلوان دست -2-4

در داستان زال و رودابه، منوچهر، شاه ایران از این که مبادا گوهر برینی که محصول 

)رادفر بر تخت شاهی ایران بشورد، نگران است بۀ دیوزاد است،پرورد و روداترکیب زال مرغ

همتای شماران با تأکید بر قدرت شگفت و بیاما ستاره (؛67ـ88: 1391و قاسمی فیروزآبادی، 

 کنند که:فرزند زال و رودابه، خیال او را راحت می
ــــــت ــــــهریاران ۀکمربس ــــــود ش  ب

 

ــــود ــــران پنــــاه ســــواران ب ــــه ای  ب
 (247 /1: همان)                           

شود، بسته بودنی که در داستان رستم و اسفندیار دیده میبودن با دستاین کمربسته

کند، نه الزام قدرت شاهی. بسیار متفاوت است؛ کمربسته بودن را فلسفۀ پهلوانی ایجاب می

لوان به و به تبع آن مرامی دارد که په است یعنی پهلوانی به عنوان یک نهاد معتبر فلسفه

انگیزد که برای رهایی کاووس از دست دیو بند است. زمانی که زال، رستم را برمیآن پای

 گوید که:  گونه میسپید به پای خود به دوزس برود، این
ــن پــس چمــیم و چــریم  نشــاید کــز ای

ـــت ـــان در دم اژدهاس ـــاه جه ـــه ش  ک

 همــی رخــش را کــرد بایــدت زیــن

ـــار ـــن روزگ ـــر ای ـــه از به ـــا ک  همان

 

ــــر خوی ــــروریموگ ــــاج را پ ــــتن ت  ش

 بـــر ایرانیـــان بـــر چـــه مایـــه بالســـت

ــین ــان بخــش ک ــ  جه ــه تی ــواهی ب  بخ

ـــــــو را پرورانیـــــــد   رگـــــــاپروردت
 (18 /2: همان)                               

بر خوارمایۀ فرمان شاهی نیست. از جمله در داستان سیاوش اما همین رستم، فرمان

و پس  (266: )همانکند ت و او را همراهی نمیبینیم که رستم با فرمان شاه مخالف اسمی

 (283: )همانکندکشد و او را سرزنش میمیاز مرگ سیاوش رستم به کاس کاووس سپاه 

کند و کاوس بر تخت کشد و به خنجر دو نیمش میسپس سودابه را از پرده بیرون می

 (.283: )همان جنبدنمی

دی را در کنار خود داشته باشد. قدرت خواهد چنین نهاد مستقل و آزااما گشتاسپ نمی

بسته است، خواهد و اسفندیار پهلوان دستبسته را میپهلوان را نیاز دارد اما پهلوان دست

تواند دست پهلوان را ببندد. اگر به ساختار خود دست به بند داده است و اال کسی نمی

ه نقشش را به عنوان شود کداستان دقت کنیم، درست زمانی اسفندیار به بند کشیده می

پهلوان تمام و کمال به انجام رسانده است. ابتدا به همت اسفندیار ارجاسپ ترک از ایران 

 کند که:افتد و ایران را چنان میشود، سپس اسفندیار به راه میرانده می
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ــه  ــردم ب ــژه ک ــان وی ــرّجه ــدای ف  خ

ـــه ـــیم ن ـــز از کســـی ب  کســـی را بنی

ــــده   بهشــــت بســــان گیتــــیفروزن

ـــا ـــواران جه ـــتندس ـــی داش  ن را هم

ـــان ـــر جه ـــوده سراس ـــان بب  بدینس

 

 همـــایبـــه کشـــور برافگنـــده ســـایه 

ــی ــی ب ــی کس ــه گیت ــهب ــیم ن  زر و س

 جهــان گشــته آبــاد و هــر جــای کشــت

ـــــران تخـــــم می وُ ـــــتندبرزیگ  کاش

ــه  ــدرونب ــهر ان ــ ش ــدهم ک ــد ش  انرهب
 (155 /5: همان)                           

ه انجام رسانده است و استحقاق پاداش دارد و ت که پهلوان نقشش را بدر این زمان اس

یابد جز بند. صورت داستان این است که اکنون دیگر دست بدی بسته است و پاداشی نمی

چه کرده است و از چیز بر وفق مراد است و از پهلوان باید قدردانی شود و او باید از آنهمه

لوان از نژاد شاهی است و جاست که این پهچه هست، احساس رضایت کند. مشکل اینآن

کند تاج و تخت است. از هایش مطالبه میگیرد. پاداشی که برای رنجهویت از پهلوانی نمی

کند. در واقع قرار بود که نهاد شاهی جاست که شاه از وجود پهلوان احساس خطر میاین

ناقض با تصاحب قدرت پهلوانی به اقتدار مطلق برسد؛ اما برعکس در درون خود دچار ت

ترین تجلی این احساس در درون خود اسفندیار است. تنها راه برای گشتاسپ شود. بیشمی

که نه فقط خواهان شاهی بلکه خواهان قدرت مطلق است، این است که اسفندیار را به بند 

بکشد؛ اما او به ذات خود از چنین قدرتی برخوردار نیست. پیش از گشتاسپ، گفتمان 

بسته است، تن را به بند کشیده است. اسفندیار نماد پهلوان دستنحاکم اسفندیار رویی

نهند تا ابزاری است در دست شاه و اینک به این ابزار نیازی نیست. پنداری او را کناری می

طور که در بخش اصالحات زرتشت طرح شد مشکل نهاد روزی که دوباره به کار آید. همان

کنند با پهلوان آزاد زد، یا موبدان به نام او بنا میرییکپارچۀ قدرت که یا زرتشت طرح می

و مستقل در زمان صلح و آرامش است که دیگر قدرت او مورد نیاز نیست اما اقتدار و 

سرکشی او برقرار است. برای روشن شدن مسأله باید تغییری را که با اصالحات زرتشت در 

جماالً بررسی کنیم، دوباره به شود، ازرتشتی ایجاد مینقش نهاد پادشاهی در سنت پیش

 بسته بازگردیم.پهلوان دست

 نهاد شاهي -2-2-1

-نهاد شاهی در سنت ایران باستان و در حماسۀ ملی ایران نهادی حیاتی است. در دوره

-شود، آشوبی فراگیر ایران را فرامیهایی که تخت شاهی ایران خالی یا فرّه از شاه دور می

اوج کارآمدی قادر به پر کردن خأل شاهی یا گرفتن جای او  گیرد و سایر نهادها حتی در
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گیرد. پس از مرگ نیستند، ضمن این که فرّة شاهی تنها به شخصی از نژاد شاهی تعلق می

شوند، چرا که فرّه از پدرشان دور شده است. نوذر، دو فرزند او الیق شاهی دانسته نمی

پرداز بدون شاه ناکارآمد است. زال که نظریهاگرچه سپاه یا نهاد پهلوانی هیچ نقصی ندارد، 

 بزرگ سنت ایرانی و تجلی خرد در دورة کیانی است:
 همـــی گفـــت هرچنـــد کـــز پهلـــوان

ــــد یکــــی شــــاه خســــرونژاد         ببای

ـــپاه ـــار س ـــردار کشتیســـت ک ـــه ک        ب

ـــر ـــتهم ف ـــوس و گس ـــر داردی ط         اگ

       نزیبــد بریشــان همــی تــاج و تخــت

ــــر ــــدو ف ــــد ب ــــه باش ــــ ةک  زدی      ای

       ز تخـــم فریـــدون بجســـتند چنـــد

        ندیدنــــد جــــز پــــور طهماســــپ زو

 

 بـــود بخـــت بیـــدار و روشـــن روان

 کــــه دارد گذشــــته ســــخنها بیــــاد

ــاه ــان تخــت ش ــم بادب ــاد و ه  همــش ب

 سپاهســــت و گــــردان بســــیار مــــر

 ببایــــد یکــــی شــــاه بیــــداربخت

ــــــردی ــــــیم او بخ ــــــد ز دیه  بتاب

ـــت بلنـــد ـــاه زیبـــای تخ ـــی ش  یک

 ن بـــدو گشــت نـــوتـــاج فریــدوکــه 
 (322 /1: )همان                           

بیند، افراسیاب نیز که پشنگ، شاه توران تخت شاهی ایران را خالی میپس از مرگ زو 

شنویم که نهاد پهلوانی نقصی انگیزد که به ایران سپاه کشد. باز از زبان زال میرا برمی

 برد:ندارد ولی بدون شاه کاری پیش نمی
        میین لشـــکر آراســـتهمـــایـــدر هـــم 

        پراگنــده شــد رای بـــی تخــت شـــاه

ــده زو ــت فرخن ــت بنشس ــر تخ ــو ب        چ

       ی بایـــد اکنـــون ز تخـــم کیـــانکســـ

ـــد  ـــان داد موب ـــان      نش ـــا فرّخ ـــه م  ب

ــــاد ــــل کیقب ــــدون ی ــــم فری     ز تخ

    

 میری و مهـــی خواســـتبرتـــبســـی 

ـــی ـــار ب ـــروی و بیهمـــه ک  ر ســـپاهب

 ین خاســـت نـــوز گیتـــی یکـــی آفـــر

ــان ــر می ــر ب ــر کم ــی ب ــت کی ــه تخ  ب

 و بخـــت جـــوان یکـــی شـــاه بـــا فـــرّ

ــرّ ــا ف ــه ب ــا رای و داد ک ــت و ب  و برزس
 (338: )همان                              

« دیگرندشاه و پهلوان دو عنصر مهم از نظامی واحد و وابسته و مکمّل یک»بینیم که می

در هردو بخش تأکید بر نژاد و فرّه است. کارکرد  بینیم کهو باز می (187: 1383)حمیدیان،

تأکید بر نژاد شاهی این است که پهلوان با تمام قدرتی که دارد هوای نشستن بر تخت 

دیگر را پرورد و نظام کلی ایران با تعامل دو نهاد مستقل که گاه یکشاهی را در سر نمی

لهامی معتقدند که فرّة پهلوانی رسد. رضایی کالته میرحسن و اکنند، به کمال مینقد می
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شود و فقط پهلوانی که در خدمت شاه فرهمند است، دارای فرّه از فرّة شاهی ناشی می

 .(179-178: 1399)است 

در این نظام نهاد شاهی از قداست برخوردار است و هیچ امکان طغیان بر ضد آن نیست، 

شاه در پایان دورة جمشید است. حتی اگر فرّه از شاه دور شود. تنها مورد طغیان بر ضد 

 ای جز دژپادشاهی هزار سالۀ ضحاک بر هفت اقلیم ندارد.این طغیان هم نتیجه

یک از این شود و یک بار از کاوس؛ اما در هیچپس از این، یک بار فرّه از نوذر دور می

یران بر شود. در دورة نوذر با چیزی شبیه به طغیان از سوی بزرگان اموارد شاه برکنار نمی

 خواهند سام یل را بر تخت شاهی بنشانند؛ اما در جواب:ضد نوذر مواجهیم که می
      بدیشـــان چنـــین گفـــت ســـام ســـوار

ـــان ـــژاد کی ـــوذری از ن ـــون ن ـــه چ        ک

ـــه شـــاهی مـــرا  ـــاجب     ســـودببایـــد  ت

   

 کــه ایــن کــی پســندد ز مــن کردگــار

ــان ــر می ــر ب ــر کم ــی ب ــت کی ــه تخ  ب

 دمحال است و ایـن کـس نیـارد شـنو
 (287: همان)                           

در دورة کاوس اصالً با چنین طغیانی هم مواجه نیستیم. زمانی که کاوس از آسمان 

: همان)گردانند روند و بازش میشود، پهلوانان ایران پی او میافتد و فرّه از او دور میفرومی

2/ 97.) 
طغیان بر او و شکستن پیمان با او تباهی نکتۀ مهمی که باید در فهم این نهاد مقدس که 

کند، قدرت مطلق ندارد دنیا و آخرت را در پی دارد لحاظ کرد این است که شاه خطا می

کرد نهاد چون و چرا نیست. نهاد پهلوانی که نهادی خردمند است بر عملروای بیو فرمان

 ست.کند. شواهد این نقش بسیار اشاهی نظارت دارد و آن را اصالح می

وگوی سام با منوچهر که ذکرش رفت و نهاد شاهی و نهاد پهلوانی از هم جدا در گفت

کنند، بیت زیبایی هست که سام پهلوان خطاب به منوچهرشاه شوند و تقسیم کار میمی

 گوید:می
ــت ــدن س ــر دی ــده ب ــرا دی ــاهان م  ز ش

 

 ز تــو داد وز مــن پســندیدن ســت
 (163 /1: همان)                         

؛ (93: 1396)برداری کرده است را در این بیت تعبیر به فرمان« پسندیدن»دیک دیویس 

رسد که پسندیدن حاوی معنای نظارت است. نهاد پهلوانی ناظر بر دادورزی اما به نظر می

داد او هم ساکت نیست. سام در پاسخ به بزرگان ستاید و بر بیشاه است، شاه را به داد می

-کنند، پس از سرزنش ایشان دربارة خطاهای نوذر میتخت شاهی دعوت میکه او را به 

 گوید:



 

 232  1400پایيز و  زمستان ، 32پياپي هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

ـــرّ ـــزدی ف ـــن آن ای ـــازآورم م        ب

 

ــاز آورم ــی ــرش ن ــه ــه م ــان را ب ــه  ج
 (288: )همان                                   

شود، پهلوانان ایران بسیار او را رود و فرّه از او دور میزمانی که کاوس به آسمان می

کند گیرد و نیایش میو او از شرم ایشان گوشه می (415-404بیت 99/2-98)کنند توبیخ می

زمانی که بیژن در چاه افراسیاب اسیر است (. 426-419بیت99/2)گردد تا فرّه به او بازمی

کند و خواهان کمک به ایشان کیخسرو نزد رستم چنین به خاندان گودرزیان ابراز دین می

 است که:
ــان ب ــایمی ــه پ ــم ب ــد پیش ــته دارن  س

 

ـــای ـــرا رهنم ـــی م ـــه نیک ـــه ب  همیش
 (361 /3: همان)                             

گیرند، به رستم پناه زیباتر این است که دیگران نیز زمانی که مورد خشم شاه قرار می

کند. جویند و رستم حتی اگر گناه از ایشان باشد به پایمردی بال را از ایشان رفع میمی

کند گیرد، رستم وساطت میانی که کیخسرو بر سپاه ایران به گناه کشتن فرود خشم میزم

که کیخسرو در پاسخ پندهای رستم پاسخ کند، چنانو دل شاه را دوباره با سپاه خوش می

 دهد:می
 کنـــون پنـــد تـــو چـــارة جـــان بـــود        

 

ـــود ـــان ب ـــه دل از درد پیت ـــر چ  و گ
 (109: همان)                               

کند نیز کاری که در حق بیژن میخسرو به گرگین به خاطر زشتدر داستان خشم کی

 کند که:رستم شفاعت می
ــدش     ــن بخش ــه م ــد ب ــاه بین ــر ش  اگ

 

ــدش ــت بدرخش ــک لخ ــت ی ــر بخ  مگ
 (366: همان)                              

گیرد و کاس را ن قرار میزمانی هم که در داستان سهراب، رستم مورد خشم شاه ایرا

 کنند که:کاووس را سرزنش می همه در این تقابل، کند،ترک می
ــود       کســی را کــه جنگــی چــو رســتم ب

 

ـــودب ـــم ب ـــرش ک ـــرد در س ـــد، خ  ران
 (149 /2: )همان                       

شود که در این سنت مقام شاهی قداست دارد اما شاه و فرامین او به وضوح دیده می

است ندارد و بری از خطا نیست؛ نهاد خردمند پهلوانی ناظر بر اعمال شاه است و دادورزی قد

 پاید.او را می
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این سنت با قدرت مطلقه مواجه نیستیم. در تردید پایانی کیخسرو که  در واقع ما در

فردوسی »شود، فسادآوری قدرت مطلقه کاماًل مشهود است. منجر به ترک تخت می

آل کتاب در نظر گرفته دهد که کیخسرو باید به عنوان شاه ایدهری میهای آشکانشانه

های خود در مقابله با تواند دربارة تواناییشود... هنگامی که بهترین شاه تاریخ ایران می

تری مانند کاوس های مالزم با قدرت به تردید بیفتد، به پادشاهان فناپذیر کوچکشرارت

  (.105: 1396یس، دیو)« توان بست؟چه امیدی می

شود، شود. شاه از قداستی خداگونه برخوردار میدر سنت زرتشتی قصه برعکس می

چنان که فرمان او هرچه باشد مطاع است و شاه مورد نقد نیست؛ اما نهاد شاهی قداست 

گیرد، چنان که گشتاسپ و دهد و تخت شاهی مورد هجوم قرار میخود را از دست می

جاست که جالب این شورند.ان تخت شاهی هستند و بر پدر میاسفندیار هردو خواه

برد. گشتاسپ نیز برای حفظ مقام خود به عنوان شاه، قداست نهاد شاهی را زیر سؤال می

کند که او از دهد، اسفندیار استدالل میزمانی که به اسفندیار فرمان جنگ با رستم می

 پادشاهان پیشین عهدنامه دارد و:
 ن نباشـــد درســـت     اگـــر عهـــد شـــاها

 

ـــت ـــور جس ـــپ منش ـــد ز گشتاس  نبای
 (304 /5: همان)                            

کند که اعتبار و قداست از آِن نهاد است، نه گشتاسپ را جزئی از یک نهاد معرفی می

 گوید:شخص شاه. گشتاسپ در پاسخ می
 هـــرآنکس کـــه از راه یـــزدان بگشـــت     

 

ــاد  ــم ب ــد اویســت و ه ــان عه  دشــتهم
 (304 /5: همان)                        

اعتبار کند. شمارد تا عهدنامۀ او را بیسپس خطاهای کاوس و دور شدن فره از او را می

شود، قداست افتد این است که شاه دارد از نهاد شاهی جدا میاتفاق مهمی که دارد می

گان نقشی جز تأیید و یابد و بزرشود و شخص شاه قداست مینهاد شاهی برداشته می

کنند. به گاه او را به خاطر خطاهایش نقد یا سرزنش نمیاجرای فرامین او ندارند و هیچ

دهد، اسفندیاری که جز زمانی که گشتاسپ فرمان به بندکشیدن اسفندیار می عنوان مثال

  دکننشود و همه شاه را تأیید میکس معترض نمیخدمت به ایران و دین نکرده است، هیچ
 (167: همان)

شود از دید همگان خطا و مورد نقد فرمان نبرد با رستم که توسط گشتاسپ صادر می

شنویم که فرمان کند و بارها از زبان اسفندیار میکس آن را با شاه طرح نمیاست اما هیچ

و سرپیتی از فرمان  شاه، چه درست و چه غلط، مطاع است و امکان نافرمانی از آن نیست
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بپیتد به دوزس بود  هر کو ز فرمان شاه»کند که: داند و از زرتشت نقل میگناه می شاه را

 .   (5/369: همان) « گاهجای

در حالی که سیاوش که متعلق به سنت پیشین است، در وضعیتی مشابه از فرمان ناحق 

 کند با این استدالل که:شاه سرپیتی می
ــین داد پاســخ کــه فرمــان شــاه     چن

ـــه ف ـــیکن ب ـــر     ول ـــزدان دلی ـــان ی  رم
 کســی کــو ز فرمــان یــزدان بتافــت     

 

ــاه ــید و م ــر ز خورش ــه برت ــم ک ــر آن  ب
 نباشــد کــه و مــه، نــه پیــل و نــه شــیر
 سراســـیمه شـــد خویشـــتن را نیافـــت

    (273 /3: همان)                        

که رود در ذهن جمعی سنت ایرانی هم رفتار شاه مورد پرسش است و از او توقع نمی

داد طی کند. زمانی که رستم نگران از فرجام داستان اسفندیار است، زواره به او راه بی

 گوید:می
ـــفندیار     ـــو اس ـــی چ ـــه گیت ـــدانم ب  ن
ــــد      ــــار ب ــــرد ک ــــرد خ ــــد ز م  نیای

 

 بـــه رای و بـــه مـــردی یکـــی شـــهریار
 ندیــــد او ز مــــا هــــیچ کــــردار بــــد

 (329 /5: همان)                             

 شنویم:زبان رستم به اسفندیار میو از 
ــو آن کــن کــه از پادشــاهان سزاســت       ت

 

ـــت ـــت راس ـــر دس ـــو ب ـــدار آز را دی  م
 (326: همان)                             

گونه نیست و پنداری شاه حق دارد که به راه دیو رود! زمانی اما در سنت گشتاسپی این

ار علت این خشم را خیلی طبیعی برای گیرد اسفندیکه گشتاسپ بر اسفندیار خشم می

 کند:بهمن چنین بیان می
ـــه ـــو بفریفت ـــش دی ـــا دل ـــت    همان  س

 

 ســتکــه بــر کشــتن مــن بیاشــیفته
 (162: همان)                                 

 پنداری این یک امر طبیعی است و باز شاه شاه است و امرش مطاع.

 نهاد موبدی -2-2-2

بینیم که جاماسپ نمایندة آن است، ی جدید نهاد موبدی را میدر کنار این نهاد شاه

شود تنها نهادی که متعلق به خاندان شاهی نیست. جاماسپ دارای تمام علوم دانسته می

همه ترین مشاور گشتاسپ است. با ایندهد و اصلیداند و از آینده خبر میو راز چرس را می

درت شاه یا اصالح خطاهای او نقشی ایفا کند بینیم که در محدودکردن قکجا نمیدر هیچ
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کردن اعمال شاه، نسبت دادن نتایج شوم تصمیمات او به کند توجیهو تنها کاری که می

تقدیر و سرنوشت و بال و پر دادن به قداست شاه است. به ویژه در سرنگونی نهاد پهلوانی 

کند که بینی میپ پیشای دارد. در نخستین نبرد گشتاسپ با ارجاسپ، جاماسنقش عمده

گیرد که نبرد را افراد بسیاری از خاندان شاهی کشته خواهند شد و گشتاسپ تصمیم می

 دهد که:به پهلوانان بسپارد اما جاماسپ پاسخ می
ـــپاه      ـــیش س ـــند پ ـــان نباش ـــر ایش  گ
ــیش ترکــان چــین؟      ــارد شــدن پ  کــه ی

 

ـــاله ـــانی ک ـــر کی ـــر ب ـــه س ـــاده ب  نه
 ؟!دیــــنکــــه بــــازآورد فــــرّة پــــاک

 (117: همان)                            

 کند. شگفت است که تصویری چنین عاجز و وابسته از نهاد پهلوانی رسم می

کند که سر جنگ با پدر دارد، همین جاماسپی زمانی هم که گرزم اسفندیار را متهم می

را از این اتهام که از همۀ اسرار جهان آگاه است به جای این که شاه را نصیحت و اسفندیار 

 اندازد:چنین به دام میرود و او را که بدگمان شده است اینتبرئه کند، نزد اسفندیار می
ـــین ـــتن، چن ـــدت رف ـــت روی    ببای  س

 

 کـــه هـــرن او کنـــد پادشاهســـت اوی
 (163: همان)                               

د اسفندیار با رستم را باز در پایان شوم این داستان، همین جاماسپ است که طرح نبر

آبرو و ناکار تا گوهر اصیل پهلوانی را به بند کشد یا بی افکندبه عنوان ارادة سرنوشت می

 کند.

ها کجای داستان جاماسپ که موبد موبدان است، نقشی در راستای کاهش آسیبدر هیچ

دیگر نهاد  کند. به عبارتدهد و آزمندی او را محدود نمیهای گشتاسپ انجام نمییا ظلم

پهلوانی به عنوان یک نهاد آزاد و مستقل تعاملی گاه انتقادی با نهاد شاهی داشت ولی نهاد 

ها و گر خواستهروایی است فقط به عنوان توجیهموبدی که خود جزئی از نهاد فرمان

روایی باز تر شدن نهاد فرمانشود و راه را برای هرچه گستردهگر میهای شاه جلوهآزمندی

 کند.یم

بینیم که در پادشاهی ساسانی مشاوران پس از این دوره در بخش تاریخی شاهامه نیز می

 (.95: 1396)دیویس،شاه، پهلوانان نیستند 

 بسته.با این تصویر از نظام قدرت بازگردیم به پهلوان دست
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 بستهپهلوان دست -2-2-3

ین است که نه در کنار خود روایی پسازرتشتی که در باال شرح شد اآل نهاد فرمانایده

بسته و مطیع مطلق را داشته باشد. اسفندیار که بلکه زیردست خود نهاد پهلوانی دست

گاِه خود محصول همین گفتمان است، دست به بند داده است و پهلوان آزاد را در پیش

 گوید:العنان قربانی کرده است. او با نفی اتهام طغیان بر ضد گشتاسپ میشاهِ آزمندِ مطلق
ــت      ــان تراس ــاهی و فرم ــو ش ــیکن ت  ول

 

 تـــراام مـــن و بنـــد و زنـــدان تراســـت
 (168 /5: همان)                            

فرستند، خود بندها یابند و جاماسپ را نزد او میپس از این هم که دوباره به او نیاز می

 کند:را چنین بیان می کند و دلیل این که تا این زمان تن به بند داده استرا پاره می
 گفـــت مـــن بنـــد آن شـــهریار    همـــی

 

ـــد خـــوار ـــیش خردمن ـــه پ  نکـــردم ب
 (197: همان)                               

گاه قرار دارد و نماد آزادی و استقالل پهلوان است. رستم دقیقاً در نقطۀ مقابل این جای

 دهد:دست به بند نمی پذیرد امادر پاسخ امر گشتاسپ انجام هر خدمتی را میاو 
 ز مـــن هـــرن خواهیـــت فرمـــان کـــنم

ـــود ـــاری ب ـــد ع ـــز بن ـــد، ک ـــر بن  مگ

ــا   بنــد      نبینــد ــده  ب  کــس مــرا   زن

 

ـــنم ـــان ک ـــش ج ـــو رام ـــدار ت  ز دی

ـــت ـــود زش ـــتی ب ـــودشکس ـــاری ب  ک
ــن ــه روش ــرینک ــم ب ــسروان ــت و ب  س

 (335: همان)                            

تواند ایشان را به بند کشد، اسفندیار ند که کسی نمیدر واقع اسفندیار و رستم دو پهلوان

 کند:دهد و رستم را نیز دعوت به چنین کاری میخود تن به بند شاه می
 درنـگتو  خود  بنـد بـر پـای  نـه  بـی

 

 نباشــد    ز    بنــد    شهنشــاه    ننــگ
 (334: همان)                               

رویارویی رستم و اسفندیار، تقابل نهاد آزاد پهلوانی است  کند.اما رستم هرگز چنین نمی

با نهاد پهلوانی مطیع. پهلوان آزاد غیر از جنگاوری نقش مؤثری در توازن قدرت و محدود 

روایی دارد اما پهلوان مطیع نقشی جز جنگیدن به حق یا ناحق کردن قدرت نهاد فرمان

ه پهلوانی نتیجۀ دو نگاه متفاوت به نهاد شاهی کرد برویروا ندارد. این دو زیر فرمان فرمان

 است که در باال وصف شد.
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 توازن قدرت -2-3

زرتشتی نهاد شاهی با داشتن قدرت سیاسی و نهاد پهلوانی با داشتن در سنت پیش

دیگر را محدود شوند و در استقالل از هم، یکقدرت نظامی، هردو دارای خرد دانسته می

ند. این استقالل و محدودیت باعث کاهش خطاهای هردو طرف و کنو قدرت را متوازن می

 شود. دوام کلی ساختار می

های نقاالن آمده است اسفندیار بر اثر تیر رستم نمرد بلکه نابینا شد و از در داستان

ای بسازد با سقف که دارای چهار چشمه است و رستم درخواست کرد که برایش دخمه

سقف روی همان ستون بیفتد و این که دخمه تنها یک در یک ستون طوری که تمام بار 

خواهم تا پایان عمر در همین دخمه بمانم و کوچک داشته باشد. وصیت کرده بود که می

تو هر روز بیایی و به سخنان خود مرا سرگرم کنی. رستم وصیت او را پذیرفت اما برای 

دخمه برد. اسفندیار در دخمه دو در ساخت. سپس دست اسفندیار را گرفت و به میان 

برابر در ایستاد تا رستم بیرون نرود و با ضربۀ پا ستون را خراب کرد. رستم از در دیگر 

 (.3616-3615 /5: 1396)زریری،بیرون جست و سقف بر سر اسفندیار آوار شد و او را کشت 

ه، تیمور مالمیر با نقل داستان مشابهی از ابوالقاسم انجوی شیرازی که به جای دخم

کند که کوشک ایران آباد است گونه بیان میکوشک آمده است، ژرف ساخت داستان را این

تر است و اسفندیار با کندن ستون خود و ستون، سنت. وابستگی پادشاهی به ایران بیش

 (.177: 1385)مالمیر،رهاند گیری از قدرت خود را میکند اما رستم با کنارهرا ناکار می

گونه است که دخمه با سقفی با چهار ساخت داستان اینکند که ژرفنگارنده گمان می

داند و در آن قصد زندگی چشمه )=روزن( نماد ایران است که اسفندیار آن را از آنِ خود می

جاودان دارد؛ سقف آن، نماد شاهی است و ستون نماد پهلوانی است. نهاد پهلوانی است که 

دارند. گفتمان گشتاسپی و این دو توأمان ایران را برقرار میدارد نهاد شاهی را استوار نگه می

تواند برقرار بماند، این است که کند که نهاد شاهی بدون اتکا به نهاد پهلوانی میگمان می

چه ویران ریزد سقف شاهی است و آنچه فرو میکند و آنستون پهلوانی را از جا می

زعم اسفندیار یک در دارد و آن را هم مسدود زمین است. این که دخمه به شود ایرانمی

کرده است، تجلی این تصور است که رستم را اسیر کرده است؛ اما در سنت ایرانی در 

تواند حتی ایران را رها کند و به حیات دیگری هست که بر رستم گشوده است و او می

 گوید:خود ادامه دهد، چنان که در داستان سهراب می
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 ازیــن پــس مــرابــه ایــران نبینیــد 

 

ـــرا  ـــرگس م ـــرّ ک ـــین پ  شـــما را زم
 (147 /2: همان)                          

از سوی دیگر چنان که بارها در شاهنامه آمده است و پیش از این در این مقاله به 

سر است. ستونی که سقفی را نگه ندارد، شاه، تنِ بیشواهدی از آن اشاره شد، سپاه نیز بی

زمین و بسته شدن دست بدی مستلزم همکاری این دو نهاد ری ایرانبیهوده است. برقرا

 گوید:است؛ رستم خطاب به اسفندیار می
ــوان ــن پهل ــی و م ــاه باش ــو ش ــو ت  چ

 

ـــدی را بـــه تـــن در نمانـــد روان  ب
 (358 /5: همان)                          

د پهلوانی بخشی نکته حائز اهمیت در نقش نهاد پهلوانی در توازن قدرت این است که نها

دار ایران دار تخت شاهی است و از دیگر سو نگهو از یک سو نگه روایی نیستاز نهاد فرمان

و مرجع اصلی شاه و مردم در بروز مشکالت است. اسفندیار ناخرسند از نبرد با  و مردم آن

 گوید:رستم می
 انـــدهمـــه شـــهر ایـــران بـــدو زنـــده

 

 انــــداگــــر شــــهریارند و گــــر بنــــده
 (310: همان)                              

 گيرینتيجه    

خداباوری تحت یکی از تغییرات بنیادی در فرهنگ ایرانی حرکت از چندخداباوری به تک

زرتشتی ایران که ادامۀ سنت هندوایرانی است، در سنت پیشهای زرتشت است. آموزه

دیگر نیازمندند متفاوت به یک روا و ایزدان جنگاور با وجود سرشت و خلقیاتایزدان فرمان

گیری، دوام و کمال نظام آفرینش مستلزم همکاری این دو گروه است. ضرورت و شکل

دیگر را شود که این دو گروه، قدرت یکوجودی هردو و نیاز هریک به دیگری باعث می

خدایی سعی محدود و نظام کلی را متوازن کنند. سنت زرتشتی با طرح یک نظام تک

تمام موجودات مینوی را تحت لوای ایزد بزرگ خویش جمع آورد و در سطح  کندمی

فرما کند. روایی گسترده حکماجتماعی نیز اخالقیات واحدی را زیر سلطۀ یک نهاد فرمان

آفرینی است به حمایت زرتشت نقش پیشین ایزدان پهلوان را که نقشی ضروری در کیهان

های توجهی از نقشدهد و بخش قابلکیهان او تقلیل میبرانه از اهورامزدا و دفاع از فرمان

گذارد و در روا وامیایزد پهلوان را در سطح ایزدی به شخص اهورامزدا و سایر ایزدان فرمان

که از گوهر موبدی است محول « مرد پرهیزگار»سطح انسانی به اسطورة جدیدی به نام 
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ی استقالل، اعتبار و آزادی طبقۀ شناختی نفکند. تأثیر اجتماعی این تحول کیهانمی

روایان از سوی دیگر است. چون و چرای طبقۀ فرمانپهلوانان از یک سو و قدرت مطلق و بی

توجه برخوردارند و زرتشتی پهلوانان در کنار نیروی رزمی از خردی قابلدر سنت پیش

خردمند ها هستند. اسطورة پهلوان طرف اصلی مشورت شاهان و پناه مردم در دشواری

گزینی مرد پرهیزگار به زرتشتی است. زرتشت با جایهای فرهنگ ایران پیشیکی از ستون

ای بسازد که قدرت پهلوان و آگاهی پهلوان را در جای پهلوان خردمند سعی دارد اسطوره

اختیار دارد اما از خشونت ذاتی او مبرّا است؛ اما در عمل این شخصیت که از جنس موبدی 

روایی است قادر نیست نقش پهلوان را در تحدید قدرت شاه ایفا طبقۀ فرمانو متعلق به 

شود. از سوی دیگر پهلوان گر خطاهای شاه تبدیل میگر آمال و توجیهکند و به تسهیل

یابی به اعتبار، استقالل و آزادی راهی جز تصاحب تخت شاهی ندارد. شاه نیز برای دست

ند دست به تخریب، اسارت و در نهایت نابودی ککه از سوی پهلوان احساس خطر می

زند. ناکارآمدی این نظام جدید به صورت تقابل رستم و اسفندیار به عنوان نماد پهلوان می

 شود.گر میزرتشتی و زرتشتی جلوهدو نهاد پهلوانی پیش

 

 هانوشتپي

 (.40بیت 1/164چو از پیش تختش گرازید سام/ پسش پهلوانان نهادند گام ) -1
 (.70: 1392روایی از دو ساحت شهریاری و دین است )دوبوئیسون،کنش اول یا فرمان -2
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 سهراب طاوسی، تهران: ققنوس.

بررسی تطبیقی ایزد باد با رستم (. »1391امان قاسمی فیروزآبادی. )رادفر، ابوالقاسم و س  -

 .88-67، سال سوم، شماره یک، صصنامه ادب پارسيکهن، «و سهراب

نقد و بررسی داستان (. »1395ارژنه، محمود و فاطمه مصطفایی کرملکی. )رضایی دشت -

وازدهم، ، سال دنامة ادب حماسيپژوهش، «گشتاسب بر اساس نظریۀ توهم توطئه

 .73-53، صص22شماره 

 ایدئولوژی پیوند بررسی(. »1399السادات و امیر الهامی. )رضایی کالته میرحسن، محدثه -

گاه نامة ادبيات پهلواني دانشدوفصل، «فردوسی شاهنامۀ در پهلوانی فرة و شاهی فرة

 .192-165سال چهارم، شماره ششم، صص، لرستان

، از روی نسخه مصحح فردریک روزنبرگ، با نامهشتزرات(. 1338زرتشت بهرام پژدو. ) -

 تصحیح مجدد و حواشی و فهارس به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران.

ای های پهلواني ایران در زنجيرهشاهنامه نقاالن: داستان(. 1396زریری، عباس. ) -

ویرایش ، های سينه به سينه و سنتي/ طومار مرشد عباس زریری اصفهانياز روایت

 وستخواه. تهران: ققنوس.جلیل د

های شناسي داستاناز رنگ گل تا رنج خار: شکل (.1388علی. )سرامی، قدم  -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.شاهنامه

نامۀ گیری در رزموگویی و نظام نوبتنقش الگوهای گفت(. »1396شیبانی اقدم، اشرف. )  -

، 23ارة اول، پیاپی ، سال سیزدهم، شمنامه ادب حماسيپژوهش، «رستم و اسفندیار

 .69-53صص

واکاوی گفتمان قدرت »(. 1398اللهی، شهال و احمد فروزانفر. )شیرخدا، طاهره، خلیل  -

شناسي سياسي نامة علمي جامعهدوفصل، «در داستان رستم و اسفندیار از منظر فوکو

 .230-215، صص15، پیاپی 2، شمارة 7، دورة جهان اسالم

، به کوشش جالل خالقی مطلق. تهران: مرکز شاهنامه(. 1389فردوسی، ابوالقاسم. )  -

 المعارف بزرگ اسالمی.دایره



 

 242  1400پایيز و  زمستان ، 32پياپي هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

ها در برادرکشی مقدس: نمایی از همانندی(. »1386اصغر رحیمی. )قادری، بهزاد و  علی  -

، شمارة پنجاه و چهارم، نامة علوم انسانيپژوهش، «رستم و اسفندیار و پیرمرد و دریا

 .402-383صص

شناختی گوهر زرتشت بر پایۀ تحلیل اسطوره(. »1399وزآبادی، سامان. )قاسمی فیر  -

-ادبيات عرفاني و اسطوره ،«های زادسپرمگزیدهو  کرد هفتمدینداستان تولد او در 

 .250-223، صص61، شمارهشناختي

 و رستم داستان در قدرت روابط و وگوگفت(. »1397کرمی، فرهاد و حسن حیدری. ) -

، 26، سال چهاردهم، شمارة دوم، پیاپی نامة ادب حماسيپژوهش، «اسفندیار

 .193-175صص

، نثرپژوهي ادب فارسي، «ساختار داستان رستم و اسفندیار(. »1385مالمیر، تیمور. )  -

 .184-163،صص 16، پیاپی19شماره

شناسي در ایران باستان: مسألة آیين، اسطوره و کيهان (.1395موله، ماریان. ) -

 ، ترجمۀ محمد میرزایی. تهران: نگاه معاصر.ایيزرتشتي و سنت مزد

 ، ترجمۀ ژاله آموزگار. تهران: توس.ایران باستان (.1386موله، ماریژان. )  -

بررسی داستان رستم و اسفندیار بر مبنای دیدگاه کلود (. »1391رضا. )لو، علینبی  -

م، ، سال چهارم، شمارة چهارم، پیاپی شانزدهشناسي ادب فارسيمتن، «برمون

 .52-33صص

 و قهرمان اسطورة شناسینروا تحلیل(. »1396نصراللهی، یداهلل و عاطفه جنگلی. )  -

نامة ادب فصل، «رادن و آدلر هاینظریه اساس بر و اسفندیار رستم داستان در تنیرویین

 .295-269، سال سیزدهم، شمارة چهل و هشتم، صصشناختيعرفاني و اسطوره


