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چکيده
در داستان رستم و اسفندیار شاهد نبرد دو پهلوان نامی هستیم که یکی بر این باور
است که «نبیند مرا زنده با بند کس» و دیگری به صراحت میگوید «نباشد ز بند شهنشاه
ننگ» .آن چه فرجا ِم ناگزی ِر داستان را به نبرد این دو پهلوان میکشاند ،تفاوت نگاه آن دو
به نهاد شاهی و نهاد پهلوانی است که یکی برخاسته از سنت ایران پیشزرتشتی و دیگری
برگرفته از اصالحات زرتشت است .در این مقاله با روش ساختارگرایی جایگاه نهاد پهلوانی
و مناسبات آن با نهاد شاهی در دو سنت پیشلهراسپی و لهراسپی-گشتاسپی بررسی
میشود .از ویژگیهای مهم نهاد پهلوانی در سنت پیشلهراسپی وجود خاندان نیرم به
عنوان نمایندة گوهر پهلوانی ،اعتبار اقناعکنندة هویت پهلوانی ،استقالل و آزادی پهلوان،
وساطت میان شاه و مردم ،نظارت بر دادورزی نهاد شاهی و محدودکردن قدرت شاه را
میتوان برشمرد .در سنت لهراسپی-گشتاسپی پهلوان متعلق به خاندان شاهی است ،هویت
معتبری ندارد و دستبسته و مطیع مطلق فرامین است و نقشی جز جنگیدن زیر درفش
شاه ندارد .در مقابل این نهاد ،نهاد شاهی اقتداری نامحدود دارد و هیچ نهادی برای نظارت
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بر عملکرد شاه و تحدید آزمندیهای او تعریف نشده است .به نظر میرسد سنت لهراسپی-
گشتاسپی محصول اصالحاتی است که شخص زرتشت یا موبدان به نام زرتشت انجام
دادهاند.
واژگان کليدی :توازن قدرت ،ایران باستان ،پهلوان ،شاه ،رستم و اسفندیار.
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مقدمه
داستان رستم و اسفندیار ،غمنامۀ برخورد دو پهلوان ایرانی است که هرکدام پیش از
مواجهه با هم دست توانایی در پشتیبانی از این سرزمین داشتهاند و در دورة شکوه خود
نماد پهلوانی به حساب میآیند .در این مواجهه نیز اگرچه یکی کشته میشود و دیگری
زنده میماند؛ سهم هر دو سوی نبرد چیزی جز شکست نیست .دربارة این که این داستان
بازگوکنندة چه گرهی در تاریخ و فرهنگ ایران است ،سخن بسیار رفته است .ترس
گشتاسب است که این دو پهلوان نامدار ایرانزمین را به ورطۀ نبرد میکشاند ،یا طمع
اسفندیار یا غرور رستم یا دست سرنوشت؟ نگارنده بر این باور است که با بررسی ساختار
داستان و قیاس تقابلهای شخصیتی دو سوی نبرد یعنی رستم و اسفندیار به گره کورتری
دست خواهیم یافت که محصول یکی از اصالحات دین زرتشت در فرهنگ پیشزرتشتی
ایران باستان است .این گره رویارویی این دو پهلوان را ناگزیر میکند؛ به این معنا که وجود
این دو پهلوان یا این دو رویکرد به پهلوانی که یکی محصول اندیشۀ پیشزرتشتی است و
دیگری محصول اصالحات دین زرتشت ،جمعپذیر نیست و ناگزیر یکی باید حذف شود؛ اما
ال کل نظام سیاسی و اجتماعی ایران را به مخاطره میافکند.
این مواجهه عم ً
پيشينة پژوهش :امینیپور و ابومحبوب در مقالۀ «بررسی آیین شمنی و سایر جادوها
در داستان رستم و اسفندیار» به بررسی تقابل دو نیروی فرامادی و سحرآمیز میپردازد که
یکی به رهنمونی زرتشت پیامبر ،اسفندیار را رویینتن کرده است و دیگری به رهنمونی
سیمرغ ،ضعف او را آشکار میکند .قادری و رحیمی در «برادرکشی مقدس :نمایی از
همانندیها در رستم و اسفندیار و پیرمرد و دریا» کنشگر اصلی داستان را رستم میداند.
این رستم است که در فرجام زندگی ،نیرومندترین همآورد خود را همچون برادری
فرامی خواند تا با او در پیوندی فرخنده به یگانگی برسد اما آزمندی اسفندیار مانع از این
پیوند میشود و داستان را به مرگ غمبار اسفندیار منجر میکند .نبیلو در مقالۀ «بررسی
داستان رستم و اسفندیار بر مبنای دیدگاه کلود برمون» ابعاد روایی داستان را بررسی
میکند و اسفندیار را کنشگر اصلی و رستم را کنشپذیری معرفی میکند که در پایان
ناگزیر از کنشگری میشود .حیاتی در مقالۀ «بررسی داللتهای ضمنی گفتوگو در
داستان رستم و اسفندیار از دیدگاه علم معانی» به بیان مطالب ارزشمندی از مضامین
مستور در کالم شخصیتهای داستان میپردازد و نکات درخوری را از منویات این
شخصیتها آشکار میکند .حسینی و محمدزاده در مقالۀ «بررسی ساختار تقابل رستم و
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اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس» ابتدا تشابهاتی را که باعث
میشود رستم و اسفندیار همسنگ هم در دو کفه ترازو مقابل شوند ،بیان میکنند و سپس
به تضادهایی که این دو را به چالشی ناگزیر میکشاند ،میپردازند .پهلواننژاد و ایزدی در
مقالۀ «تجزیه و تحلیل ساخت کالن حماسۀ رستم و اسفندیارِ شاهنامۀ فردوسی بر اساس
ب لباو و والتسکی» مقدمه ،روند ،ارزیابی و پایانبندی روایت اصلی و چند روایت فرعی
قال ِ
داستان را بررسی میکند .بیرانوند و دیگران در مقالۀ «تحلیل تعارض و مذاکره در داستان
رستم و اسفندیار شاهنامه» تعارضات رستم و اسفندیار و راهکارهای هریک در برخورد با
این تعارضات و نقش سایرین در شکلگیری یا حل تعارض را بر اساس الگوهای مدیریت
تعارض تحلیل میکنند .نصراللهی و جنگلی در مقالۀ «تحلیل روانشناسی اسطورة قهرمان
و رویینتنی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریههای آدلر و رادن» شخصیتهای
رستم و اسفندیار را بر اساس دورة دوقلوها در سیر تحول شخصیت قهرمان تحلیل و
رفتارهای اسفندیار را از نظر روانشناسی فردی که از سوی خانواده طرد شده است ،واکاوی
میکنند .دزفولیانراد و امنخوانی در مقالۀ «دیگری و نقش آن در داستانهای شاهنامه»
به بحث اعتباربخشی یا انکار دیگری در داستانهای شاهنامه میپردازد و از این منظر
داستانها را به سه دستۀ حماسه ،تراژدی و غمنامه تقسیم میکند .داستان رستم و
اسفندیار نمونۀ تراژدی است که در آن دیگری اعتبار دارد و باب گفتوگو میان دو طرف
نزاع باز میشود .شیبانی اقدم در مقالۀ «نقش الگوهای گفتوگویی و نظام نوبتگیری در
رزمنامۀ رستم و اسفندیار» آغاز مکالمه ،کیفیت و کمیت آن و جهتدهی موضوع گفتوگو
را تحت تأثیر جایگاه شاهی و پهلوانی رستم و اسفندیار تحلیل میکند .رضایی دشت ارژنه
و مصطفایی کرملکی در مقالۀ «نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریۀ توهم
توطئه» رویا رویی رستم و اسفندیار را نتیجۀ ترس گشتاسب از توهم توطئۀ اسفندیار و
رستم میدانند .کرمی و حیدری در مقالۀ «گفتوگو و روابط قدرت در داستان رستم و
اسفندیار» با تحلیل مکالمات رستم و اسفندیار به شیوة کاربردشناسی زبان نحوة شکلدهی
گفتمان قدرت به زبان و تأثیر سلسلهمراتب منزلت و قدرت در تولید واحدهای زبانی را
بررسی میکند .کیوانفر ،عادلزاده و فخری در مقالۀ «شفق اهورایی اهریمنی اسفندیار
تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی» پرهیز رستم از نبرد را بازتاب
روحیۀ صلحطلب ایرانی معرفی کرده ،نبرد فرجامین را محصول آزمندی ،شهریاری و
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تکیهگاه صوری اندیشۀ دینی دروغین اسفندیار میدانند .شیرخدا ،خلیلاللهی و فروزانفر
در مقالۀ « واکاوی گفتمان قدرت در داستان رستم و اسفندیار از منظر فوکو» سخنان،
مواضع و کنش های گشتاسپ ،اسفندیار و رستم را بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمانی فوکو
تحلیل میکنند .مالمیر در مقالۀ «ساختار داستان رستم و اسفندیار» به این نتیجه میرسد
که برخورد رستم و اسفندیار برخورد ناگزیر دو برداشت جمعناپذیر از پهلوانی است .نگارندة
مقالۀ حاضر نتیجۀ مقالۀ تیمور مالمیر را میپذیرد و در ادامه قصد دارد این دو برداشت از
پهلوانی را بر اساس شخصیت این دو پهلوان تشریح کند و تأثیر این دو رویکرد را در نظام
سیاسی ایران باستان بازنماید و دالیلی برای این تغییر برداشت در فرهنگ سیاسی ایران و
شکلگیری این داستان ارائه دهد.
مسألۀ اصلی این پژوهش این است که فلسفۀ نهاد پهلوانی در ایران باستان چیست و
چه نقشی در ساختار سیاسی داشته است.
روش پژوهش :روش پژوهش ساختارگرایانه است .ساختارگرایی در یک نگاه کلی
روشی علمی است که به بررسی مناسبات درونی عناصر سازندهی یک شکل میپردازد
(احمدی )1/180 :1370،و به تعبیر لویاستروس به جای این که پدیدهها را به صورت
واحدهای تک و جدا افتاده از یکدیگر در نظر بگیرد ،از نظام یا ساختاری نهایی صحبت
میکند که پدیدهها همچون عناصری در آن با یکدیگر مناسبت مییابند (احمدی:1370،
 .)1/184رویکرد ساختارگرایی بر این آگاهی بنیادین استوار است که معنا نه در اجزاء بلکه
در رابطۀ آنها به عنوان بخشی از یک نظام یافت میشود (اسکولز .)18 :1393،با این مقدمات
برای درک معنای یک داستان به جای عطف توجه به عناصر داستانی باید در پی کشف
یک نظام نشانه ای بود که مناسبات عناصر داستانی در این نظام آشکار میشود و منطق
داستان را هویدا میکند .یکی از موضوعات مورد عالقۀ ساختارگرایان شناخت دوگانهها
است .گرماس معتقد بود که هر روایتی ،داستان کنش بین دوگانههای پس زمینۀ ذهن
ماست که شخصیت پیدا کردهاند (اسکولز.)147 :1393 ،
تیمور مالمیر داستان رستم و اسفندیار را مبتنی بر وجود دوگانههایی مانند دو پهلوان
پیر و جوان ،دو پایتخت و مرکز ،دو راه ،دو مادر ،دو مرکز ثقل دینی (زرتشت و سیمرغ) و
 ...تفسیر میکند و به عنوان زیرساخت این تقابلها به تقابل دو رویکرد به پهلوانی که
نمایندة یکی رستم است و نمایندة دیگری اسفندیار میرسد (مالمیر.)184-163 :1385،
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نگارندة این مق اله بر این باور است که رستم و اسفندیار ،هر کدام به یک نظام نشانهای
تعلق دارند که یکی پیش زرتشتی است و دیگری زرتشتی .تقابل رستم و اسفندیار در واقع
تقابل این دو نظام نشانهای است .در هر یک از این نظامها تقابل نهاد پادشاهی با نهاد
پهلوانی زیرساخت داستان را شکل میدهد .لذا در طول این مقاله دو نهاد شاهی و پهلوانی
و مناسبات این دو نهاد در دو نظام پیشزرتشتی و زرتشتی بررسی میشود و شخصیت،
نقش و عملکرد رستم و اسفندیار در این دو نظام مورد تحلیل قرار میگیرد.
بحث و بررسي
 -1اصالحات زرتشت
ادیان هندوایرانی مبتنی بر دو بنیان ثنویت و نظام طبقاتی سه کنشی بودهاند .در هند
تضاد میان ایزدان کنش اول به سرکردگی ورونه که حافظ نظم کیهانی یا رته است و ایزدان
کنش دوم به سرکردگی ایندره که گاه مخل این نظم است ،به وضوح دیده میشود؛ اما در
متن کهن ریگودا این دو گروه همزیستی دارند .اگرچه این همزیستی مسالمتآمیز نیست،
از هر دو گروه به موازات هم طلب حاجت میشود (موله .)54 :1386،حاجتمندی مردم از
این هر دو گروه ایزدان به علت نقش و اهمیت این هردو گروه متضاد در بقای کیهان و
زندگی مردم آن زمان است .چنان که جانستون میگوید :ادیان چندخدایی مبتنی بر این
باور هستند که آفرینش و حفظ نظم کیهانی مستلزم همکاری چند نیروی مختلف و گاه
متضاد است .در این ادیان فرآیند کیهانی بر پایۀ کنش و واکنش نیروهای همگرا و واگرا
تصور میشود (جانستون.)42 :1394،
در ایران نیز این دو بنیان «ثنویت» و «نظام طبقاتی سهکنشی» دیده میشود؛ اما
جهتگیری آن پس از جدا شدن فرهنگ ایرانی و هندی از هم به گونهای متفاوت از هند
پیش میرود .جهتیابی خاص دین ایرانی مبتنی بر «بزرگداشت زندگی در صورتهای
مختلف آن و محکومیت بیچون و چرای تخریب ،حمایت از باروری و ارزشیابی ثروت
است» (موله .)56 :1386 ،در این نظام شاه ،موبد و کشاورز به علت نقشی که در آبادانی و
ایجاد ثروت دارند ،مقام خود را مییابند اما ارتشتار یا دستکم مرد جنگی آزاد که معاشش
از جنگ است ،مورد پذیرش نیست (موله.)61-58 :1386 ،
به نظر میرسد تغییری که ماریان موله در سنت ایرانی تشخیص داده است ،باید مربوط
به سنت زرتشتی باشد؛ چنانکه دومزیل میگوید نظام چندخدایی ،اخالقیات مختلف
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اجتماعی را رقم میزند .به نظر میرسد در ایران باستان طبقات مختلف اجتماعی ،خدایان
متعلق به طبقۀ خود را میپرستیدند و این باعث میشد که در سطح جامعه نیز هنجارهای
متفاوتی بر هر طبقه حاکم باشد .به ویژه جوامع جنگجویان ،گذشته از خدماتشان به
هنگام نبرد ،به هنگام آشتی ،خشمگین و پرخاشجو بودند و مایۀ ناآرامیِ دینمردان و
دامپرورـکشاورزان را فراهم میآوردند (دومزیل .)160 :1383،آیین مزدایی با قانونِ یکدست
و همگانیِ یک ایزد بزرگ ،هماهنگی اخالقیات گوناگون را جایگزین تنوع هنجارهای طبقات
مختلف اجتماعی ساخت (دومزیل.)160 :1383،
نیبرگ قائل به این است که ایزد هر طبقه اجتماعی« ،مجموعۀ هواداران» یا «محافل
رازآموزان» خود را داشته است .او جنبش زرتشتی را نتیجۀ دشمنی «انجمن هواداران
گاثا» با دو انجمن هواداران میترا و وایو قلمداد میکند (دوشنگیمن .)239 :1385،در این
جنبش تنها اهورامزدا «پروردگار دانا» و اطرافیانش قابل پرستشاند .اوست که نور و تاریکی،
آسمان ،زمین ،حرکت جهان و لحظات روز را آفریده است» (دوشنگیمن.)195 :1385 ،
پس این نکته که در مقطعی از تاریخ ایران ،ایزدان جنگاور و طبقۀ جنگاوران که از
جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند ،محدود میشوند و از مقام خود تنزل مییابند ،مورد
توافق هر چهار پژوهشگر است؛ ماریان موله آن را منتج از سنت ایرانی و دومزیل ،نیبرگ
و دوشنگیمن آن را محصول اصالحات زرتشت میدانند.
در هر صورت این مقابله با طبقۀ جنگاوران کار آسانی نیست .در نظام ثنوی اندیشۀ
ایرانی ،کیهان همواره مورد تهدید اهریمن و نیروهای ویرانگر دیوهاست و مراقبت از کیهان
و راندن دیوها خویشکاری ایزدان جنگاور است .زرتشت برای جبران این نقیصه اسطورة
«مرد پرهیزگار» را می سازد و مقابله با اهریمن و راندن او را به عهدة این شخصیت که از
جنس موبدی است ،میگذارد (قاسمی فیروزآبادی)231-229 :1399،؛ همچنین استقالل طبقۀ
جنگاوران را میگیرد و ایشان را مطیع فرامین اهورامزدا میکند« .از نظر ایزدشناسی و
شاید از نظر اجتماعی ،باید با جنگجویان سنتی انسانی و ایزدی مقابلهای بس بزرگ و
دشوار انجام میشد .مسأله ،استقرار مجدد آنان در خدمت دین بهی بود .به عبارت دیگر
باید نیرو و دلیری جنگجویان ،حفظ و استقاللشان از آنان ستانده میشد» (دومزیل :1383
161ـ.)160

برای این کار نقش ایندره به عنوان ایزد رامنشدنی و بزهکار جنگ در اساطیر هندوایرانی
بین ایزدان میترا و بهرام تقسیم میشود (دومزیل .)161 :1383،در کردار این ایزدان ،ورجکاری
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اژدهاکشی ایزدان جنگجو که نقش مهمی در کیهانآفرینی است ،حذف شده است
(دوشنگیمن )232 :1385،و تنها نقششان نابودکردن مخالفان و سرکشان است (دومزیل:1383،
 .)161با این کار ایزدان جنگاور اهمیت ذاتی خود را در کیهانآفرینی از دست میدهند و
آفرینش کیهان به شخص اهورامزدا نسبت مییابد و جنگاوران برای دفاع از این کیهان
اهوراآفریده به خدمت این یگانه ایزد متعال منصوب میشوند.
نتیجۀ اجتماعی این تغییر جهانبینی این است که در دورهای از تاریخ ایرانزمین نهاد
پهلوانی استقالل و قدرت خود را از دست میدهد و به بند نهاد پادشاهی درمیآید .این
تغییر به تعبیر موله منشأ در اهمیت آبادانی و سرشت ویرانگر جنگ دارد و به تعبیر
دومزیل به منظور محدود و آرام کردن جنگاوران و به تابعیت درآوردن ایشان از هنجارهای
اجتماعی مورد پسند نهاد فرمانروایی و مردم اعمال میشود .نگارنده این تغییر را متأثر از
اصالحات زرتشت و آشتی ناپذیری او با گوهر تاریکی که نیمی از سرشت پهلوان را تأمین
میکند ،میداند (قاسمی فیروزآبادی.)231-229 :1399،
 -2نهاد پهلواني
اگر حماسۀ ملی ایران را م ّد نظر قرار دهیم به نظر میرسد نهاد پهلوانی و اسطورة
پهلوان خردمند ریشهای عمیق و کارآمد در فرهنگ ایران پیشزرتشتی داشته است که
شاید بتوان نقش و اهمیت این نهاد را تا دورة اشکانی و پیش از شکلگیری پادشاهی دینی
ساسانیان پی گرفت .دیک دیویس با طرح این مسأله که شاهنامه بر خالف آنچه از نامش
برمیآید روایت فرمان بری از حاکم مطلق نیست ،بلکه روایت تقابل قدرت و به تعبیری
روایت نافرمانی و عصیانگری است ( ،)51-75 :1396مینویسد چیزی که در ذات شاهنامه
است ،پیچ و خم رابطهی پادشاه-پهلوان است ( .)89 :1396در ادامۀ این مقاله سعی میشود
ویژگیها و کارکردهای نهاد پهلوانی و ارتباط آن با نهاد شاهی در دو دورة پیشلهراسپی و
لهراسپی-گشتاسپی بررسی شود.
 -1-2استقالل پهلوان
اگرچه شکلگیری طبقات اجتماعی به دورة جمشید بازمیگردد ،پیش از دورة منوچهر
ما با نهاد مستقلی به نام پهلوانی مواجه نیستیم ،شاه است که نقش پهلوان را هم ایفا
ال نهاد مستقل پهلوانی
میکند .در مجلس تاجگذاری منوچهر و با خطابۀ سام است که عم ً
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شکل میگیرد و نقش شاه-پهلوان سابق به دو فرد جدا از هم تعلق میگیرد ،یکی شاه و
دیگری پهلوان (رادفر و قاسمی فیروزآبادی.)71 :1391 ،
جهـــانپهلوان ســـام برپـــای خاســـت
تو شسـتی بـه شمشـیر هنـدی زمـین
ازیــن پــس همــه نوبــت ماســت رزم

چنــین گفــت کــای خســرو داد و راســت...
بــــه آرام بنشــــین و رامــــش گــــزین
تــو را جــای تخــت اســت و بگمــاز و بــزم
(فردوسی)163 /1 :1389 ،

این گفت وگوی سام و منوچهر ،یکی از نسل نیرم و دیگری از نسل فریدون در واقع
تقسیم قدرتی است میان دو خاندان که یکی از گوهر پهلوانی است و دیگری از گوهر
ن پس از این ،نژاد
شاهی .از اینجا خاندان سام پیشوای پهلوانان میشوند[ ]1و تمام شاها ِ
از ف ریدون دارند .انتساب این دو نهاد به دو خاندان مجزا تصویری ذاتی و گوهری از این دو
کنش میسازد و مرزی ناگذر بین آن دو ایجاد میکند .ناگذر بودن این مرز احساس امنیت
و اعتمادی را بین این دو نهاد قدرتمند ایجاد میکند که با وجود تضادهایی که با هم
دارند اطمینان حاصل کنند که هیچیک قصد یا امکان حذف دیگری و تصاحب جایگاه او
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
میکند ،سپس جهانپهلوان و سپاهساالر را از خاندان خود برمیگزیند .لهراسپ سپاه-
ساالری را به زریر و شاهی را به گشتاسپ میدهد که هر دو از فرزندان او هستند
(مالمیر .)173 :1385،پس از مرگ زریر نیز جهانپهلوانی به اسفندیار ،فرزند شاه گشتاسپ
میرسد.
در زراتشتنامه آمده است گشتاسپ چهار خواسته از زرتشت دارد که زرتشت میخواهد
یکی را برای خود برگزیند و سه تا را برای سه نفر دیگر .گشتاسپ شراب را خود برمیگزیند
تا جایگاه خود را در جهان دیگر ببیند ،بوی به جاماسب میرسد و دارای همۀ دانشها
میشود ،انار اسفندیار را رویینتن میکند و شیر به پشوتن عمر جاودان میدهد (زرتشت
بهرام پژدو .)77 :1338 ،ماریان موله این چهار عنصر را مرتبط با چهار طبقۀ اجتماعی در ایران
باستان میداند؛ شراب نمایندة مقام سلطنت است ،بوی یا گل نمایندة روحانیت ،انار نمایندة
جنگاوری و شیر نمایندة کشاورزی و دامداری (موله.)421 :1395،
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جالب این جا است که فقط مقام موبدی است که بیرون از خاندان گشتاسپی است و
نمایندگان سه طبقۀ پادشاهی ،جنگاوری و اقتصاد ،به ترتیب شخص شاه و دو پسر او
هستند .یعنی نهادی که بیرون از خاندان شاهی قرار میگیرد و میتواند به عنوان نهادی
مستقل توازن قدرت را برقرار کند ،خود جزو نهاد فرمانروایی است[ ]2و هیچ نهاد قدرتی
بیرون از حوزة فرمانروایی وجود ندارد که قدرت حاکم را محدود کند .در بخش نهاد
موبدی نقش جاماسپ را با نقش پهلوان سنتی در ارتباط با شاه قیاس خواهیم کرد.
در دورة گشتاسپی که نهاد پهلوانی را نیز خاندان شاهی تصاحب میکند ،هنوز خاندان
نیرم برقرارند و اگرچه ارجاعی به ایشان نیست ،نهاد پهلوان مستقل را نمایندگی میکنند.
یکی از موضوعات پررنگی که در رجزخوانیهای اسفندیار در برابر رستم دیده میشود،
تحقیر خاندان رستم است و بازنمودن این که ایشان هرچه دارند از بخشش و کرامت شاهان
و نیاکان اسفندیار است .در مجلسی که رستم مهمان اسفندیار است ،کرسی رستم را سمت
چپ اسفندیار میگذارند .رستم ناخرسند از این بیحرمتی ،بر هنر که به معنای رزمآوری
است و گوهرش تأکید میکند.
هنـــر بـــین و ایـــن نـــامور گـــوهرم

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

اسفندیار هم در پاسخ اینگونه آغاز میکند که
مـــن ایـــدون شنیدســـتم از بخـــردان
کـــه دســـتان بـــدگوهر از دیـــو زاد

بزرگــــــان و بیــــــداردل موبــــــدان
بـــه گیتـــی فـــزون زیـــن نـــدارد نـــژاد
(همان)344 :

و به اینجا میرساند که
خجســـته بزرگـــان و شـــاهان مـــن
ورا برکشـــــیدند و دادنـــــد چیـــــز
یکـــی ســـرو بـــد ناپســـوده ســـرش

نیــــای مــــن و نیکخواهــــان مــــن
فـــراوان بـــرین ســـال بگذشـــت نیـــز
چــو بــا شــاس شــد رســتم آمــد بــرش
(همان)345 :

در واقع اسفندیار هنر رستم را انکار نمیکند اما نژاد او را زیر سؤال میبرد .جداکردن
هنر پهلوانی از خاندانی که آن را نمایندگی میکند شرط الزم برای تصاحب آن توسط
خاندان شاهی است .باز رستم در پاسخ ابتدا به گوهر خود مینازد و بعد به هنرش:
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خردمنــــد گــــردن نپیتــــد ز راســــت
یـــالن را ز مـــن جســـت بایـــد هنـــر
(همان)347 :

هنر و گوهر رستم ،هر دو همخوان و از جنس پهلوانیاند؛ اما اسفندیار مبتال به تناقضی
درونی است؛ هرجا به هنرش میبالد سخن از پهلوانی است و هرکجا به گوهرش ،سخن از
پادشاهی است .در واقع اسفندیار هویت از پهلوانی نمیگیرد و این افتخارات او را خرسند
نمیکند.
 -2-2اعتبار پهلوان
پهلوانی در دورة پیشزرتشتی هویتی معتبر و اقناعکننده است و پهلوان با تمام قدرت
و برتریش هیچ احساس نیازی به تصاحب مقام شاهی ندارد .به تعبیری شاه جز یک تاج،
چیزی بیش از پهلوان ندارد .اما نظام گشتاسپ ی یا زرتشتی استقالل و به تبع آن اعتبار
پهلوان را از او میگیرد و هویت پهلوانی ،هویتی خرسندکننده و مقامی آزاد و مستقل و
سرافراز نیست .اسفندیار پهلوان را میبینیم که در چشم دیگران همۀ لوازم خشنودی را
دارد و باز ناخرسند است .او از نگاه مادر اینگونه است:
بــدو گفــت کــای رنــج دیــده پســر
مگـــر گـــنج و فرمـــان و رای و ســـپاه
یکـــی تـــاج دارد پـــدر بـــر پســـر

ز گیتــــی چــــه جویــــد دل تــــاجور
تـــو داری بـــرین بـــر فزونـــی مخـــواه
تـــو داری دگـــر لشـــکر و بـــوم و بـــر
(همان)294 :

و از نگاه رستم اینگونه است:
چـــو مـــردی و پیـــروزی و خواســـته
بزرگــــی و گــــردی و نــــام بلنــــد
به گیتـی بدینسـان کـه اکنـون تـویی

ورا باشـــــــد و گـــــــنج آراســـــــته
بــــه نــــزد گرانمایگــــان ارجمنــــد
نبایــــد کــــه داری ســــر بــــدخوی
(همان)323 :

اینها توصیف پهلوان سنتی است و اسفندیار خود را اینگونه نمیبیند و میگوید:
مــرا از بزرگــان بــدین شــرم خاســت

کــه گوینــد گــنج و ســپاهت کجاســت
(همان)301:

این شرمساری در حالی است که اسفندیار پهلوان نیازی به سپاه ندارد و همچون رستم
به تن خود نبرد میکند .در پاسخ به گفتۀ گشتاسب که:
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ز لشــکر گــزین کــن فــراوان ســوار

جهــــــاندیــــــدگان از در کــــــارزار
(همان)305 :

چنــــین پاســــخ آوردش اســــفندیار
گـــر ایـــدونک آیـــد زمـــانم فـــراز

کــه لشــکر نبایــد مــرا خــود بــه کــار
بـــه لشـــکر نـــدارد جهـــاندار بـــاز
(همان)305 :

مشابه ناخرسندی اسفندیار را در توس نوذر هم میبینیم :کسی که از نژاد شاهی است
و نقش پهلوانی دارد و همواره رؤیای نشستن بر تخت شاهی را در سر میپروراند.
 -3-2آزادی پهلوان
پهلوان مستقل اگرچه کمربستۀ شاهان است ،آزادی اندیشه و عمل قابل توجهی دارد.
زمانی که کاوس بر رستم و گیو خشم میگیرد ،رستم آزرده از کاوس از بارگاه او بیرون
میرود و آزادگی و تاج و تخت خود را چنین به رس کاوس میکشد:
زمــین بنــده و رخــش گــاه منســت
ســــر نیــــزه و تیــــ یــــار منانــــد
کــــه آزاد زادم ،نــــه مــــن بنــــدهام

نگــین گــرز و مغفــر کــاله منســت...
دو بـــــازوی و دل شـــــهریار منانـــــد
یکـــــــی بنـــــــدة آفریننـــــــدهام
(همان)147 /2 :

جالب اینجاست که در تقابل رستم و کاوس ،همه کاوس را سرزنش میکنند (همان:
.)148/2

این آزادی عمل اگرچه تهدیدی برای نهاد شاهی نیست ،قدرت نهاد شاهی را محدود
میکند .در واقع در سنت پیشلهراسپی دو نهاد معتبر شاهی و پهلوانی متحد بودند و
اگرچه یکدیگر را تحدید میکردند ،هیچیک دیگری را تهدید نمیکرد .نهاد شاهی در
سنت لهراسپی-گشتاسپی برای دستیابی به قدرت نامحدود راهی جز به بندکشیدن نهاد
پهلوانی ندارد .در این سنت تنها نهاد آزاد و سرافراز نهاد شاهی است ،لذا پهلوان برای
رسیدن به آزادی باید بر تخت شاهی بنشیند .اسفندیار تنها با نشستن بر تخت شاهی است
که می تواند از بند برهد و به آزادی و سربلندی برسد .پس اگرچه دیگر هیچ نهادی وجود
ندارد که شاه را تحدید کند ،همواره از سوی نهاد پهلوانی مورد تهدید است .این وضعیت
باعث بروز رقابتی میان شاه و پهلوان میشود که نتایج شومش گریبانگیر هردو خواهد
شد .در واقع برداشته شدن مرز ناگذر میان دو نهاد پهلوانی و پادشاهی هم شاه را و هم
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پهلوان را اسیر آزمندی میکند به گونهای که «اسفندیار ،این شاهزادة روئینتن ،به امید
رسیدن به تاج و تخت بازیتۀ دست پدر آزمند خویش میشود»(سرامی.)686 :1388،
اینجا اسفندیار بر سر دوراهی است .پدر به او میگوید:
اگــر تخــت خــواهی ز مــن بــا کــاله
چــو آنجــا رســی دســت رســتم ببنــد

ره سیســـتان گیـــر و بـــرکش ســـپاه
بیـــارش بـــه بـــازو فگنـــده کمنـــد
(همان)304 /5 :

یا دست رستم را میبندد و بر تخت شاهی مینشیند یعنی خود آزاد میشود یا خود در
بند میماند یعنی باید به همین مقام دستبستۀ پهلوانی قناعت کند .در سفر به سیستان
نیز به دو راهی میرسد :یک راه به گنبدان دز میرود ،همانجایی که گشتاسپ اسفندیار
را به بند کشیده است و یک راه به سیستان میرود (همان .)309 /5 :باز اسفندیار بر سر
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
لهراسپی-گشتاسپی به اسفندیار میگوید که اگر میخواهی به شاهی آرمانی و آزاد از هر
قید و بند برسی باید نهاد پهلوانی را به اسارت بکشی یا خود همواره مقید خواهی بود.
اسفندیار راه سومی را پیش روی خود نمیبیند :این که به عنوان پهلوان سر به آزادگی
برآرد ،چرا که او از خاندان پهلوانی نیست .آزادی او در گرو نشستن بر تخت شاهی است و
تنها یک قدم تا رسیدن به آن تصویر آرمانی شاه مطلق فاصله است :به بند کشیدن رستم.
چنان که گشتاسپ وقتی دارد اسفندیار را ترغیب به این نبرد میکند میگوید:
بـــه گیتـــی نـــداری کســـی را همـــال
کــه او راســت تــا هســت زاولســتان
بــه مــردی همــی ز آســمان بگــذرد

مگـــــر بیخـــــرد نـــــامور پـــــور زال
همـــان بســـت و غـــزنین و کاولســـتان
همـــی خویشـــتن کهتـــری نشـــمرد
(همان)302 :

و از او میخواهد که رستم را دستبسته ،پیاده ،دوان و کشان به بارگاه بیاورد تا سپاه
ببیند
کــزآن پــس نپیتــد ســر از مــا کســی

اگـــر کـــام و گـــر رنـــج یابـــد بســـی
(همان)305 :

سپاهیان که نماد آزادگیشان یعنی رستم را دستبسته و خوارشده ببینند دیگر جرأت
سرپیتی از ما ندارند.
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 -4-2پهلوان کمربسته و پهلوان دستبسته
در داستان زال و رودابه ،منوچهر ،شاه ایران از این که مبادا گوهر برینی که محصول
ترکیب زال مرغپرورد و رودابۀ دیوزاد است ،بر تخت شاهی ایران بشورد ،نگران است(رادفر
و قاسمی فیروزآبادی88 :1391 ،ـ)67؛ اما ستارهشماران با تأکید بر قدرت شگفت و بیهمتای
فرزند زال و رودابه ،خیال او را راحت میکنند که:
کمربســــــتۀ شــــــهریاران بــــــود

بــــه ایــــران پنــــاه ســــواران بــــود
(همان)247 /1 :

این کمربستهبودن با دستبسته بودنی که در داستان رستم و اسفندیار دیده میشود،
بسیار متفاوت است؛ کمربسته بودن را فلسفۀ پهلوانی ایجاب میکند ،نه الزام قدرت شاهی.
یعنی پهلوانی به عنوان یک نهاد معتبر فلسفه است و به تبع آن مرامی دارد که پهلوان به
آن پایبند است .زمانی که زال ،رستم را برمیانگیزد که برای رهایی کاووس از دست دیو
سپید به پای خود به دوزس برود ،اینگونه میگوید که:
نشــاید کــز ایــن پــس چمــیم و چــریم
کـــه شـــاه جهـــان در دم اژدهاســـت
همــی رخــش را کــرد بایــدت زیــن
همانـــا کـــه از بهـــر ایـــن روزگـــار

وگــــر خویشــــتن تــــاج را پــــروریم
بـــر ایرانیـــان بـــر چـــه مایـــه بالســـت
بخــواهی بــه تیــ جهــان بخــش کــین
تـــــــو را پرورانیـــــــد پروردگـــــــار
(همان)18 /2 :

اما همین رستم ،فرمانبر خوارمایۀ فرمان شاهی نیست .از جمله در داستان سیاوش
میبینیم که رستم با فرمان شاه مخالف است و او را همراهی نمیکند (همان )266 :و پس
از مرگ سیاوش رستم به کاس کاووس سپاه میکشد و او را سرزنش میکند(همان)283 :
سپس سودابه را از پرده بیرون میکشد و به خنجر دو نیمش میکند و کاوس بر تخت
نمیجنبد (همان.)283 :
اما گشتاسپ نمیخواهد چنین نهاد مستقل و آزادی را در کنار خود داشته باشد .قدرت
پهلوان را نیاز دارد اما پهلوان دستبسته را میخواهد و اسفندیار پهلوان دستبسته است،
خود دست به بند داده است و اال کسی نمیتواند دست پهلوان را ببندد .اگر به ساختار
داستان دقت کنیم ،درست زمانی اسفندیار به بند کشیده میشود که نقشش را به عنوان
پهلوان تمام و کمال به انجام رسانده است .ابتدا به همت اسفندیار ارجاسپ ترک از ایران
رانده میشود ،سپس اسفندیار به راه میافتد و ایران را چنان میکند که:

ساختارشناسي داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشة سياسي ایران...

جهــان ویــژه کــردم بــه فــرّ خــدای
کســـی را بنیـــز از کســـی بـــیم نـــه
فروزنــــده گیتــــی بســــان بهشــــت
ســـواران جهـــان را همـــی داشـــتند
بدینســـان ببـــوده سراســـر جهـــان
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بـــه کشـــور برافگنـــده ســـایه همـــای
بــه گیتــی کســی بــیزر و ســیم نــه
جهــان گشــته آبــاد و هــر جــای کشــت
وُ برزیگـــــران تخـــــم میکاشـــــتند
بــه شــهر انــدرون کــم شــده بــدرهان
(همان)155 /5 :

در این زمان است که پهلوان نقشش را به انجام رسانده است و استحقاق پاداش دارد و
پاداشی نمی یابد جز بند .صورت داستان این است که اکنون دیگر دست بدی بسته است و
همهچیز بر وفق مراد است و از پهلوان باید قدردانی شود و او باید از آنچه کرده است و از
آنچه هست ،احساس رضایت کند .مشکل اینجاست که این پهلوان از نژاد شاهی است و
هویت از پهلوانی نمیگیرد .پاداشی که برای رنجهایش مطالبه میکند تاج و تخت است .از
اینجاست که شاه از وجود پهلوان احساس خطر میکند .در واقع قرار بود که نهاد شاهی
با تصاحب قدرت پهلوانی به اقتدار مطلق برسد؛ اما برعکس در درون خود دچار تناقض
میشود .بیشترین تجلی این احساس در درون خود اسفندیار است .تنها راه برای گشتاسپ
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
حاکم اسفندیار رویینتن را به بند کشیده است .اسفندیار نماد پهلوان دستبسته است،
ابزاری است در دست شاه و اینک به این ابزار نیازی نیست .پنداری او را کناری مینهند تا
روزی که دوباره به کار آید .همانطور که در بخش اصالحات زرتشت طرح شد مشکل نهاد
یکپارچۀ قدرت که یا زرتشت طرح میریزد ،یا موبدان به نام او بنا میکنند با پهلوان آزاد
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
نقش نهاد پادشاهی در سنت پیشزرتشتی ایجاد میشود ،اجماالً بررسی کنیم ،دوباره به
پهلوان دستبسته بازگردیم.
 -2-2-1نهاد شاهي
نهاد شاهی در سنت ایران باستان و در حماسۀ ملی ایران نهادی حیاتی است .در دوره-
هایی که تخت شاهی ایران خالی یا فرّه از شاه دور میشود ،آشوبی فراگیر ایران را فرامی-
گیرد و سایر نهادها حتی در اوج کارآمدی قادر به پر کردن خأل شاهی یا گرفتن جای او
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نیستند ،ضمن این که فرّة شاهی تنها به شخصی از نژاد شاهی تعلق میگیرد .پس از مرگ
نوذر ،دو فرزند او الیق شاهی دانسته نمیشوند ،چرا که فرّه از پدرشان دور شده است.
اگرچه سپاه یا نهاد پهلوانی هیچ نقصی ندارد ،بدون شاه ناکارآمد است .زال که نظریهپرداز
بزرگ سنت ایرانی و تجلی خرد در دورة کیانی است:
همـــی گفـــت هرچنـــد کـــز پهلـــوان
ببایــــد یکــــی شــــاه خســــرونژاد
بـــه کـــردار کشتیســـت کـــار ســـپاه
اگـــر داردی طـــوس و گســـتهم فـــر
نزیبــد بریشــان همــی تــاج و تخــت
کــــه باشــــد بــــدو فــــرة ایــــزدی
ز تخـــم فریـــدون بجســـتند چنـــد
ندیدنــــد جــــز پــــور طهماســــپ زو

بـــود بخـــت بیـــدار و روشـــن روان
کــــه دارد گذشــــته ســــخنها بیــــاد
همــش بــاد و هــم بادبــان تخــت شــاه
سپاهســــت و گــــردان بســــیار مــــر
ببایــــد یکــــی شــــاه بیــــداربخت
بتابــــــد ز دیهــــــیم او بخــــــردی
یکـــی شـــاه زیبـــای تخـــت بلنـــد
کــه تـــاج فریــدون بـــدو گشــت نـــو
(همان)322 /1 :

پس از مرگ زو نیز که پشنگ ،شاه توران تخت شاهی ایران را خالی میبیند ،افراسیاب
را برمیانگیزد که به ایران سپاه کشد .باز از زبان زال میشنویم که نهاد پهلوانی نقصی
ندارد ولی بدون شاه کاری پیش نمیبرد:
هـــم ایـــدر همـــین لشـــکر آراســـتیم
پراگنــده شــد رای بـــی تخــت شـــاه
چــو بــر تخــت بنشســت فرخنــده زو
کســـی بایـــد اکنـــون ز تخـــم کیـــان
نشـــان داد موبـــد بـــه مـــا فرّخـــان
ز تخــــم فریــــدون یــــل کیقبــــاد

بســـی برتـــری و مهـــی خواســـتیم
همـــه کـــار بـــیروی و بیبـــر ســـپاه
ز گیتـــی یکـــی آفـــرین خاســـت نـــو
بــه تخــت کیــی بــر کمــر بــر میــان
یکـــی شـــاه بـــا فـــرّ و بخـــت جـــوان
کــه بــا فــرّ و برزســت و بــا رای و داد
(همان)338 :

میبینیم که «شاه و پهلوان دو عنصر مهم از نظامی واحد و وابسته و مکمّل یکدیگرند»
(حمیدیان )187 :1383،و باز میبینیم که در هردو بخش تأکید بر نژاد و فرّه است .کارکرد
تأکید بر نژاد شاهی این است که پهلوان با تمام قدرتی که دارد هوای نشستن بر تخت
شاهی را در سر نمیپرورد و نظام کلی ایران با تعامل دو نهاد مستقل که گاه یکدیگر را
نقد میکنند ،به کمال میرسد .رضایی کالته میرحسن و الهامی معتقدند که فرّة پهلوانی
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از فرّة شاهی ناشی می شود و فقط پهلوانی که در خدمت شاه فرهمند است ،دارای فرّه
است (.)178-179 :1399
در این نظام نهاد شاهی از قداست برخوردار است و هیچ امکان طغیان بر ضد آن نیست،
حتی اگر فرّه از شاه دور شود .تنها مورد طغیان بر ضد شاه در پایان دورة جمشید است.
این طغیان هم نتیجهای جز دژپادشاهی هزار سالۀ ضحاک بر هفت اقلیم ندارد.
پس از این ،یک بار فرّه از نوذر دور میشود و یک بار از کاوس؛ اما در هیچیک از این
موارد شاه برکنار نمیشود .در دورة نوذر با چیزی شبیه به طغیان از سوی بزرگان ایران بر
ضد نوذر مواجهیم که میخواهند سام یل را بر تخت شاهی بنشانند؛ اما در جواب:
بدیشـــان چنـــین گفـــت ســـام ســـوار
کـــه چـــون نـــوذری از نـــژاد کیـــان
بـــه شـــاهی مـــرا تـــاج بایـــد بســـود

کــه ایــن کــی پســندد ز مــن کردگــار
بــه تخــت کیــی بــر کمــر بــر میــان
محال است و ایـن کـس نیـارد شـنود
(همان)287 :

در دورة کاوس اصالً با چنین طغیانی هم مواجه نیستیم .زمانی که کاوس از آسمان
فرومیافتد و فرّه از او دور میشود ،پهلوانان ایران پی او میروند و بازش میگردانند (همان:
.)97 /2

نکتۀ مهمی که باید در فهم این نهاد مقدس که طغیان بر او و شکستن پیمان با او تباهی
دنیا و آخرت را در پی دارد لحاظ کرد این است که شاه خطا میکند ،قدرت مطلق ندارد
و فرمانروای بیچون و چرا نیست .نهاد پهلوانی که نهادی خردمند است بر عملکرد نهاد
شاهی نظارت دارد و آن را اصالح میکند .شواهد این نقش بسیار است.
در گفت وگوی سام با منوچهر که ذکرش رفت و نهاد شاهی و نهاد پهلوانی از هم جدا
میشوند و تقسیم کار میکنند ،بیت زیبایی هست که سام پهلوان خطاب به منوچهرشاه
میگوید:
ز شــاهان مــرا دیــده بــر دیــدن ســت

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

دیک دیویس «پسندیدن» را در این بیت تعبیر به فرمانبرداری کرده است ()93 :1396؛
اما به نظر میرسد که پسندیدن حاوی معنای نظارت است .نهاد پهلوانی ناظر بر دادورزی
شاه است ،شاه را به داد میستاید و بر بیداد او هم ساکت نیست .سام در پاسخ به بزرگان
که او را به تخت شاهی دعوت میکنند ،پس از سرزنش ایشان دربارة خطاهای نوذر می-
گوید:
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مـــن آن ایـــزدی فـــرّ بـــازآورم

جــهــان را بــه مــهــرش نــیــاز آورم
(همان)288 :

زمانی که کاوس به آسمان میرود و فرّه از او دور میشود ،پهلوانان ایران بسیار او را
توبیخ میکنند ( 2/98-99بیت )415-404و او از شرم ایشان گوشه میگیرد و نیایش میکند
تا فرّه به او بازمیگردد (2/99بیت .)426-419زمانی که بیژن در چاه افراسیاب اسیر است
کیخسرو نزد رستم چنین به خاندان گودرزیان ابراز دین میکند و خواهان کمک به ایشان
است که:
میــان بســته دارنــد پیشــم بــه پــای

همیشـــه بـــه نیکـــی مـــرا رهنمـــای
(همان)361 /3 :

زیباتر این است که دیگران نیز زمانی که مورد خشم شاه قرار میگیرند ،به رستم پناه
می جویند و رستم حتی اگر گناه از ایشان باشد به پایمردی بال را از ایشان رفع میکند.
زمانی که کیخسرو بر سپاه ایران به گناه کشتن فرود خشم میگیرد ،رستم وساطت میکند
و دل شاه را دوباره با سپاه خوش میکند ،چنانکه کیخسرو در پاسخ پندهای رستم پاسخ
میدهد:
کنـــون پنـــد تـــو چـــارة جـــان بـــود

و گـــر چـــه دل از درد پیتـــان بـــود
(همان)109 :

در داستان خشم کیخسرو به گرگین به خاطر زشتکاری که در حق بیژن میکند نیز
رستم شفاعت میکند که:
اگــر شــاه بینــد بــه مــن بخشــدش

مگــر بخــت یــک لخــت بدرخشــدش
(همان)366 :

زمانی هم که در داستان سهراب ،رستم مورد خشم شاه ایران قرار میگیرد و کاس را
ترک میکند ،همه در این تقابل ،کاووس را سرزنش میکنند که:
کســی را کــه جنگــی چــو رســتم بــود

برانـــد ،خـــرد در ســـرش کـــم بـــود
(همان)149 /2 :

به وضوح دیده می شود که در این سنت مقام شاهی قداست دارد اما شاه و فرامین او
قد است ندارد و بری از خطا نیست؛ نهاد خردمند پهلوانی ناظر بر اعمال شاه است و دادورزی
او را میپاید.
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در واقع ما در این سنت با قدرت مطلقه مواجه نیستیم .در تردید پایانی کیخسرو که
ال مشهود است« .فردوسی
منجر به ترک تخت میشود ،فسادآوری قدرت مطلقه کام ً
نشانههای آشکاری میدهد که کیخسرو باید به عنوان شاه ایدهآل کتاب در نظر گرفته
شود ...هنگامی که بهترین شاه تاریخ ایران میتواند دربارة تواناییهای خود در مقابله با
شرارت های مالزم با قدرت به تردید بیفتد ،به پادشاهان فناپذیر کوچکتری مانند کاوس
چه امیدی میتوان بست؟» (دیویس.)105 :1396 ،
در سنت زرتشتی قصه برعکس میشود .شاه از قداستی خداگونه برخوردار میشود،
چنان که فرمان او هرچه باشد مطاع است و شاه مورد نقد نیست؛ اما نهاد شاهی قداست
خود را از دست میدهد و تخت شاهی مورد هجوم قرار میگیرد ،چنان که گشتاسپ و
اسفندیار هردو خواهان تخت شاهی هستند و بر پدر میشورند .جالب اینجاست که
گشتاسپ نیز برای حفظ مقام خود به عنوان شاه ،قداست نهاد شاهی را زیر سؤال میبرد.
زمانی که به اسفندیار فرمان جنگ با رستم میدهد ،اسفندیار استدالل میکند که او از
پادشاهان پیشین عهدنامه دارد و:
اگـــر عهـــد شـــاهان نباشـــد درســـت

نبایـــد ز گشتاســـپ منشـــور جســـت
(همان)304 /5 :

ن نهاد است ،نه
گشتاسپ را جزئی از یک نهاد معرفی میکند که اعتبار و قداست از آ ِ
شخص شاه .گشتاسپ در پاسخ میگوید:
هـــرآنکس کـــه از راه یـــزدان بگشـــت

همــان عهــد اویســت و هــم بــاد دشــت
(همان)304 /5 :

سپس خطاهای کاوس و دور شدن فره از او را میشمارد تا عهدنامۀ او را بیاعتبار کند.
اتفاق مهمی که دارد می افتد این است که شاه دارد از نهاد شاهی جدا میشود ،قداست
نهاد شاهی برداشته میشود و شخص شاه قداست مییابد و بزرگان نقشی جز تأیید و
اجرای فرامین او ندارند و هیچگاه او را به خاطر خطاهایش نقد یا سرزنش نمیکنند .به
عنوان مثال زمانی که گشتاسپ فرمان به بندکشیدن اسفندیار میدهد ،اسفندیاری که جز
خدمت به ایران و دین نکرده است ،هیچکس معترض نمیشود و همه شاه را تأیید میکنند
(همان)167 :

فرمان نبرد با رستم که توسط گشتاسپ صادر میشود از دید همگان خطا و مورد نقد
است اما هیچکس آن را با شاه طرح نمیکند و بارها از زبان اسفندیار میشنویم که فرمان
شاه ،چه درست و چه غلط ،مطاع است و امکان نافرمانی از آن نیست و سرپیتی از فرمان
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شاه را گناه میداند و از زرتشت نقل میکند که« :هر کو ز فرمان شاه بپیتد به دوزس بود
جایگاه» (همان.)369/5 :
در حالی که سیاوش که متعلق به سنت پیشین است ،در وضعیتی مشابه از فرمان ناحق
شاه سرپیتی میکند با این استدالل که:
چنــین داد پاســخ کــه فرمــان شــاه
ولـــیکن بـــه فرمـــان یـــزدان دلیـــر
کســی کــو ز فرمــان یــزدان بتافــت

بــر آنــم کــه برتــر ز خورشــید و مــاه
نباشــد کــه و مــه ،نــه پیــل و نــه شــیر
سراســـیمه شـــد خویشـــتن را نیافـــت
(همان)273 /3 :

در ذهن جمعی سنت ایرانی هم رفتار شاه مورد پرسش است و از او توقع نمیرود که
راه بی داد طی کند .زمانی که رستم نگران از فرجام داستان اسفندیار است ،زواره به او
میگوید:
نـــدانم بـــه گیتـــی چـــو اســـفندیار
نیایــــد ز مــــرد خــــرد کــــار بــــد

بـــه رای و بـــه مـــردی یکـــی شـــهریار
ندیــــد او ز مــــا هــــیچ کــــردار بــــد
(همان)329 /5 :

و از زبان رستم به اسفندیار میشنویم:
تــو آن کــن کــه از پادشــاهان سزاســت

مـــدار آز را دیـــو بـــر دســـت راســـت
(همان)326 :

اما در سنت گشتاسپی اینگونه نیست و پنداری شاه حق دارد که به راه دیو رود! زمانی
که گشتاسپ بر اسفندیار خشم میگیرد اسفندیار علت این خشم را خیلی طبیعی برای
بهمن چنین بیان میکند:
همانـــا دلـــش دیـــو بفریفتـــهســـت

کــه بــر کشــتن مــن بیاشــیفتهســت
(همان)162 :

پنداری این یک امر طبیعی است و باز شاه شاه است و امرش مطاع.
 -2-2-2نهاد موبدی
در کنار این نهاد شاهی جدید نهاد موبدی را میبینیم که جاماسپ نمایندة آن است،
تنها نهادی که متعلق به خاندان شاهی نیست .جاماسپ دارای تمام علوم دانسته میشود
و راز چرس را میداند و از آینده خبر میدهد و اصلیترین مشاور گشتاسپ است .با اینهمه
در هیچکجا نمیبینیم که در محدودکردن قدرت شاه یا اصالح خطاهای او نقشی ایفا کند
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و تنها کاری که میکند توجیهکردن اعمال شاه ،نسبت دادن نتایج شوم تصمیمات او به
تقدیر و سرنوشت و بال و پر دادن به قداست شاه است .به ویژه در سرنگونی نهاد پهلوانی
نقش عمدهای دارد .در نخستین نبرد گشتاسپ با ارجاسپ ،جاماسپ پیشبینی میکند که
افراد بسیاری از خاندان شاهی کشته خواهند شد و گشتاسپ تصمیم میگیرد که نبرد را
به پهلوانان بسپارد اما جاماسپ پاسخ میدهد که:
گـــر ایشـــان نباشـــند پـــیش ســـپاه
کــه یــارد شــدن پــیش ترکــان چــین؟

نهـــاده بـــه ســـر بـــر کیـــانی کـــاله
کــــه بــــازآورد فــــرّة پــــاکدیــــن؟!
(همان)117 :

شگفت است که تصویری چنین عاجز و وابسته از نهاد پهلوانی رسم میکند.
زمانی هم که گرزم اسفندیار را متهم میکند که سر جنگ با پدر دارد ،همین جاماسپی
که از همۀ اسرار جهان آگاه است به جای این که شاه را نصیحت و اسفندیار را از این اتهام
تبرئه کند ،نزد اسفندیار میرود و او را که بدگمان شده است اینچنین به دام میاندازد:
ببایـــدت رفـــتن ،چنـــینســـت روی

کـــه هـــرن او کنـــد پادشاهســـت اوی
(همان)163 :

باز در پایان شوم این داستان ،همین جاماسپ است که طرح نبرد اسفندیار با رستم را
به عنوان ارادة سرنوشت میافکند تا گوهر اصیل پهلوانی را به بند کشد یا بیآبرو و ناکار
کند.
در هیچکجای داستان جاماسپ که موبد موبدان است ،نقشی در راستای کاهش آسیبها
یا ظلمهای گشتاسپ انجام نمیدهد و آزمندی او را محدود نمیکند .به عبارت دیگر نهاد
پهلوانی به عنوان یک نهاد آزاد و مستقل تعاملی گاه انتقادی با نهاد شاهی داشت ولی نهاد
موبدی که خود جزئی از نهاد فرمانروایی است فقط به عنوان توجیهگر خواستهها و
آزمندیهای شاه جلوهگر میشود و راه را برای هرچه گستردهتر شدن نهاد فرمانروایی باز
میکند.
پس از این دوره در بخش تاریخی شاهامه نیز میبینیم که در پادشاهی ساسانی مشاوران
شاه ،پهلوانان نیستند (دیویس.)95 :1396،
با این تصویر از نظام قدرت بازگردیم به پهلوان دستبسته.
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 -2-2-3پهلوان دستبسته
ایدهآل نهاد فرمانروایی پسازرتشتی که در باال شرح شد این است که نه در کنار خود
بلکه زیردست خود نهاد پهلوانی دستبسته و مطیع مطلق را داشته باشد .اسفندیار که
خود محصول همین گفتمان است ،دست به بند داده است و پهلوان آزاد را در پیشگا ِه
شاهِ آزمن ِد مطلقالعنان قربانی کرده است .او با نفی اتهام طغیان بر ضد گشتاسپ میگوید:
ولــیکن تــو شــاهی و فرمــان تراســت

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

پس از این هم که دوباره به او نیاز مییابند و جاماسپ را نزد او میفرستند ،خود بندها
را پاره میکند و دلیل این که تا این زمان تن به بند داده است را چنین بیان میکند:
همـــیگفـــت مـــن بنـــد آن شـــهریار

نکـــردم بـــه پـــیش خردمنـــد خـــوار
(همان)197 :

رستم دقیق ًا در نقطۀ مقابل این جایگاه قرار دارد و نماد آزادی و استقالل پهلوان است.
او در پاسخ امر گشتاسپ انجام هر خدمتی را میپذیرد اما دست به بند نمیدهد:
ز مـــن هـــرن خواهیـــت فرمـــان کـــنم
مگـــر بنـــد ،کـــز بنـــد عـــاری بـــود
نبینــد مــرا زنــده بــا بنــد کــس

ز دیـــدار تـــو رامـــش جـــان کـــنم
شکســـتی بـــود زشـــتکـــاری بـــود
کــه روشــنروانــم بــرینســت و بــس
(همان)335 :

در واقع اسفندیار و رستم دو پهلوانند که کسی نمیتواند ایشان را به بند کشد ،اسفندیار
خود تن به بند شاه میدهد و رستم را نیز دعوت به چنین کاری میکند:
تو خود بنـد بـر پـای نـه بـیدرنـگ

نباشــد ز بنــد شهنشــاه ننــگ
(همان)334 :

اما رستم هرگز چنین نمیکند .رویارویی رستم و اسفندیار ،تقابل نهاد آزاد پهلوانی است
با نهاد پهلوانی مطیع .پهلوان آزاد غیر از جنگاوری نقش مؤثری در توازن قدرت و محدود
کردن قدرت نهاد فرمان روایی دارد اما پهلوان مطیع نقشی جز جنگیدن به حق یا ناحق
زیر فرمان فرمانروا ندارد .این دو رویکرد ب ه پهلوانی نتیجۀ دو نگاه متفاوت به نهاد شاهی
است که در باال وصف شد.
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 -2-3توازن قدرت
در سنت پیش زرتشتی نهاد شاهی با داشتن قدرت سیاسی و نهاد پهلوانی با داشتن
قدرت نظامی ،هردو دارای خرد دانسته میشوند و در استقالل از هم ،یکدیگر را محدود
و قدرت را متوازن میکنند .این استقالل و محدودیت باعث کاهش خطاهای هردو طرف و
دوام کلی ساختار میشود.
در داستان های نقاالن آمده است اسفندیار بر اثر تیر رستم نمرد بلکه نابینا شد و از
رستم درخواست کرد که برایش دخمهای بسازد با سقف که دارای چهار چشمه است و
یک ستون طوری که تمام بار سقف روی همان ستون بیفتد و این که دخمه تنها یک در
کوچک داشته باشد .وصیت کرده بود که میخواهم تا پایان عمر در همین دخمه بمانم و
تو هر روز بیایی و به سخنان خود مرا سرگرم کنی .رستم وصیت او را پذیرفت اما برای
دخمه دو در ساخت .سپس دست اسفندیار را گرفت و به میان دخمه برد .اسفندیار در
برابر در ایستاد تا رستم بیرون نرود و با ضربۀ پا ستون را خراب کرد .رستم از در دیگر
بیرون جست و سقف بر سر اسفندیار آوار شد و او را کشت (زریری.)3616-3615 /5 :1396،
تیمور مالمیر با نقل داستان مشابهی از ابوالقاسم انجوی شیرازی که به جای دخمه،
کوشک آمده است ،ژرف ساخت داستان را اینگونه بیان میکند که کوشک ایران آباد است
و ستون ،سنت .وابستگی پادشاهی به ایران بیشتر است و اسفندیار با کندن ستون خود
را ناکار میکند اما رستم با کنارهگیری از قدرت خود را میرهاند (مالمیر.)177: 1385،
نگارنده گمان میکند که ژرفساخت داستان اینگونه است که دخمه با سقفی با چهار
چشمه (=روزن) نماد ایران است که اسفندیار آن را از آنِ خود میداند و در آن قصد زندگی
جاودان دارد؛ سقف آن ،نماد شاهی است و ستون نماد پهلوانی است .نهاد پهلوانی است که
نهاد شاهی را استوار نگه میدارد و این دو توأمان ایران را برقرار میدارند .گفتمان گشتاسپی
گمان میکند که نهاد شاهی بدون اتکا به نهاد پهلوانی میتواند برقرار بماند ،این است که
ستون پهلوانی را از جا میکند و آنچه فرو میریزد سقف شاهی است و آنچه ویران
میشود ایرانزمین است .این که دخمه به زعم اسفندیار یک در دارد و آن را هم مسدود
کرده است ،تجلی این تصور است که رستم را اسیر کرده است؛ اما در سنت ایرانی در
دیگری هست که بر رستم گشوده است و او میتواند حتی ایران را رها کند و به حیات
خود ادامه دهد ،چنان که در داستان سهراب میگوید:
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بــه ایــران نبینیــد ازیــن پــس مــرا

شـــما را زمـــین پـــرّ کـــرگس مـــرا
(همان)147 /2 :

از سوی دیگر چنان که بارها در شاهنامه آمده است و پیش از این در این مقاله به
ن بیسر است .ستونی که سقفی را نگه ندارد،
شواهدی از آن اشاره شد ،سپاه نیز بیشاه ،ت ِ
بیهوده است .برقراری ایرانزمین و بسته شدن دست بدی مستلزم همکاری این دو نهاد
است؛ رستم خطاب به اسفندیار میگوید:
چــو تــو شــاه باشــی و مــن پهلــوان

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

نکته حائز اهمیت در نقش نهاد پهلوانی در توازن قدرت این است که نهاد پهلوانی بخشی
از نهاد فرمانروایی نیست و از یک سو نگهدار تخت شاهی است و از دیگر سو نگهدار ایران
و مردم آن و مرجع اصلی شاه و مردم در بروز مشکالت است .اسفندیار ناخرسند از نبرد با
رستم میگوید:
همـــه شـــهر ایـــران بـــدو زنـــدهانـــد

اگــــر شــــهریارند و گــــر بنــــدهانــــد
(همان)310 :

نتيجهگيری
یکی از تغییرات بنیادی در فرهنگ ایرانی حرکت از چندخداباوری به تکخداباوری تحت
آموزههای زرتشت است .در سنت پیشزرتشتی ایران که ادامۀ سنت هندوایرانی است،
ایزدان فرمانروا و ایزدان جنگاور با وجود سرشت و خلقیات متفاوت به یکدیگر نیازمندند
و شکلگیری ،دوام و کمال نظام آفرینش مستلزم همکاری این دو گروه است .ضرورت
وجودی هردو و نیاز هریک به دیگری باعث میشود که این دو گروه ،قدرت یکدیگر را
محدود و نظام کلی را متوازن کنند .سنت زرتشتی با طرح یک نظام تکخدایی سعی
میکند تمام موجودات مینوی را تحت لوای ایزد بزرگ خویش جمع آورد و در سطح
اجتماعی نیز اخالقیات واحدی را زیر سلطۀ یک نهاد فرمانروایی گسترده حکمفرما کند.
زرتشت نقش پیشین ایزدان پهلوان را که نقشی ضروری در کیهانآفرینی است به حمایت
فرمانبرانه از اهورامزدا و دفاع از کیهان او تقلیل میدهد و بخش قابلتوجهی از نقشهای
ایزد پهلوان را در سطح ایزدی به شخص اهورامزدا و سایر ایزدان فرمانروا وامیگذارد و در
سطح انسانی به اسطورة جدیدی به نام «مرد پرهیزگار» که از گوهر موبدی است محول
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میکند .تأثیر اجتماعی این تحول کیهانشناختی نفی استقالل ،اعتبار و آزادی طبقۀ
پهلوانان از یک سو و قدرت مطلق و بیچون و چرای طبقۀ فرمانروایان از سوی دیگر است.
در سنت پیشزرتشتی پهلوانان در کنار نیروی رزمی از خردی قابلتوجه برخوردارند و
طرف اصلی مشورت شاهان و پناه مردم در دشواریها هستند .اسطورة پهلوان خردمند
یکی از ستونهای فرهنگ ایران پیشزرتشتی است .زرتشت با جایگزینی مرد پرهیزگار به
جای پهلوان خردمند سعی دارد اسطورهای بسازد که قدرت پهلوان و آگاهی پهلوان را در
اختیار دارد اما از خشونت ذاتی او مبرّا است؛ اما در عمل این شخصیت که از جنس موبدی
و متعلق به طبقۀ فرمان روایی است قادر نیست نقش پهلوان را در تحدید قدرت شاه ایفا
کند و به تسهیلگر آمال و توجیهگر خطاهای شاه تبدیل میشود .از سوی دیگر پهلوان
برای دست یابی به اعتبار ،استقالل و آزادی راهی جز تصاحب تخت شاهی ندارد .شاه نیز
که از سوی پهلوان احساس خطر میکند دست به تخریب ،اسارت و در نهایت نابودی
پهلوان می زند .ناکارآمدی این نظام جدید به صورت تقابل رستم و اسفندیار به عنوان نماد
دو نهاد پهلوانی پیشزرتشتی و زرتشتی جلوهگر میشود.
پينوشتها
 -1چو از پیش تختش گرازید سام /پسش پهلوانان نهادند گام ( 164/1بیت.)40
 -2کنش اول یا فرمانروایی از دو ساحت شهریاری و دین است (دوبوئیسون.)70 :1392،
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