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 چکیده   

سترگ  و یهماگران این اثر کهیناتوجه به  با سی است.ربر و گوناگون قابل نقد هاییدگاهدجهان است که از  ادبی ایران و آثار ینترارزندهفردوسی یکی از  ۀشاهنام 

به همین دلیل در این مقاله به بررسی شخصیت رستم در دو  ؛رودیمبه شمار « شخصیت»  یکی از عناصر اصلی داستان و گرفتهشکلمتعددی  یهاداستاناز 

تانی ر با کاراکترهای داسهدف آشنایی بیشت، تحلیلی ـ توصیفیشیوۀ  به  حاضر است. در پژوهش شدهپرداخته« یارو اسفندرستم » و «و سهرابرستم »داستان 

ی دیدگاه فردوس رستم از پروراندن اشخاص داستانی است. شاعر در چگونگی پرورش و هاییشهاندشناخت بیشتر  ینچنهم و هایتشخص، شیوه پردازش شاهنامه

 رفتاری و یهاتفاوت گاه. البته همراه است و... دارییدانم و در جنگ آوریشگفت، دوستوطن، باکیب، تهمتن، پهلوانجهان، که با اوصافی همچون؛ آرمانیانسانی 

 و گیردیمفاصله رستم در مقابلۀ با سهراب گاه از آن انسان آرمانی  یتشخص، هاداستاندور داشت. در این  ازنظر توانینمرا  شاهنامه جاییجادر  اخلاقی رستم

چندان به دور  نظیریبقهرمان  از آن انسان کامل و با اسفندیار وجوه شخصیتی رستم متحول شده و ۀولی در مقابل ،است روشنیمهن خاکستری و یتشخصیک 

 نیست.
 

  .فردوسی ۀشاهنام داستان،سهراب ، اسفندیار،  رستم، ،یتشخص :هایدواژهکل

 

ـ  مقدمه1
دارد و  سروکاراشخاص  و هاآدم، داستان بیشتر از هر قالب هنری دیگر با آن هستندعناصر اصلی و پیکرۀ مهم و اشخاص هر داستان  هاآدم      

داستانی نوشت که در  توانینم و هرگزاست  داستان ناپذیرییجداا انسان جز لذ .وجود خارجی نخواهد داشت هاآدمن گفت که داستان بدو توانیم

 یهاداستانو  نامهمرزبانو یا  ودمنهیلهکل یهاداستانحتی در  .کندینمظهور و بروز  یتشخصزیرا داستان بدون  .باشد آن انسانی حضور نداشته

تفکر  ،اننوعی انس ۀو نمایند کنندیمنقش یک انسان را بازی  یواناتح یگردشیر و خرگوش و گوسفند و  ؛ اندشدهنوشتهدیگری که از زبان حیوانات 

 .شوندیممحسوب  یتشخصو همگی  رادارندنقش راوی  و ایده هستند که بعضاً

ره دستخوش تغییر و تحول بوده هموا ،زندگی بشر هایوخمیچپدنیا با عبور از  هاییدهپدزمان و سایر  درگذرهنر در آثار ادبی مانند 1شخصیت مفهوم

مان یک دانست که ساخت هایییهپارا باید  هایتشخص» .نیست یرپذامکان یادارو خلق چنین  نشدهنوشتهادبی بدون کاراکتر  هرگز اثر ازآنجاکه .است

در  اییسندهنو( بنابراین هر 13: 1731)دقیقان،. «د ماندنخواه ترمصوناز گزند زمانه  ،باشند ترمستحکم هایهپااین  هرقدر .شودیمبنا  هاآناثر روی 

 یاشدهساختهفرد  ،یتشخص یاتادبدر » زندگی کرده باشد هاآنانس و علاقه داشته باشد و با  هاآنرا خلق کند که به  هایییتشخصباید  ،داستان

 (  17:. 1731    )داد، « . شودیم در داستان و نمایش ظاهر هایژگیوو با این است برخوردار  هایییژگیواست که مانند اشخاص حقیقی از 

عی س ،آن در داستان واردکردنبازتاب تصورات و تفکرات نویسنده است و نویسنده با خلق اشخاصی از محیط پیرامون خود و ، در داستان یتشخص

 رارداستانش ق هاییتشخصاعمال و افکار خود را در وجود  ینوعبهبگذارد و  هاآنماندگار بر  یرتأثکه اثرش با مخاطبان ارتباط برقرار کند و  کندیم

از باورها و اعتقادات حکیم  یاگوشه اندتوانسته ینوعبه هرکداماست و  گرجلوهمتعددی  هاییتشخصفردوسی  ۀ به همین دلیل در شاهنام دهد.می

رویدادهای بزرگ رزمی و دلاوری در ادوار  ینآفرنقشاساطیری و پهلوانی که  یهاحماسه یهاقهرمانیکی از  .دنطوس را در این اثر سترگ بیان نمای

ان این پهلو .ق انسانی برخوردار استفو یهاقدرتو از ه وی دارای مقامی مقدس و روحانی بود .رستم فرزند زال است .ستانی کشور ماستنخستین با

. رودیموالای انسانی بشمار  هاارزشو مظاهری از  شدیمچیره  هاینامردو  هایبدبه مدد عوامل ماوراء طبیعی چون سروش غیبی، سیمرغ و... بر 
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قدم به میدان  ،بزرگ هاییبآس، خطرها و که تنها هنگام پیشامدها ،موعود ایرانیان بوده است بخشنجاتآخرین امید و  عنوانبهرستم همیشه »

وهم ردیف دیگر پهلوانان بزرگ حتی گودرز،گیو و  سرشتهمو هرگز در هیچ موردی پهلوانی  گشتیبازمو پس از دفع خطر به جایگاه خود  گذاردیم

 (81: 1731)مرتضوی،  « . طوس نبود

 :1731،)عبادیان « . و اطمینان دهنده به مردم ایران است بخشآرامسیاسی ایران و تلاشش  هاییتفعال مرکز ستونو او نیرو دهنده به جنگجویان است 

 ازجملهمتعدد  یهاپژوهشمناسبی برای تحقیقات دارد و بستر مناسبی است برای  هایینهزم آثاری است که ازجملهفردوسی  ۀشاهنام درواقع( 811

 یارو اسفندرستم  و و سهرابرستم در داستان رستم  یتشخصمین دلیل پژوهشگر در این مقاله به بررسی و تحلیل عناصر داستانی. به ه بررسی

.دهدیما در این دو داستان ارائه این قهرمان داستانی ر یتیشخص هاییژگیوو  پردازدیم

 

 پیشینۀ پژوهش   ـ2
 ،اندرگرفتهقراورد کاوش و بررسی مختلف م یهااز جنبهتاکنون  که ،شاهنامه هستند یهاداستاناز زیباترین  یاراسفندو داستان رستم و سهراب و رستم 

کلی و تخصصی به بررسی و پردازش شخصیت رستم در دو داستان مذکور پرداخته نشده  صورتبهاز کارهای تحقیقی صورت گرفته  کدامیچهولی در 

 هاینهزمبرخی  و تحلیل قرار دهد. البته در  نقد موردکلی شخصیت رستم را  صورتبهاثر تحقیقی  یندر اشگر قصد دارد به همین دلیل پژوه . است

ر پنهان، اثر مظف وتوان به کتاب پیدا ، میو سهراببر داستان رستم  شناسانهروان هاییقتحق ازجمله .صورت گرفته است زیادی  کارهای پژوهشی

 ؛هرابو سرستم »به نام  رستم بپردازد. در مقالۀ دیگری  یتشخص( اشاره کرد که نویسنده در این کتاب کوشیده است به تحلیل 1731) احمدی

است.  تعبیر کرده کند. او داستان را حسادت نسل پیر به نسل جوان یدتأکدرونی رستم  برکشمشنویسنده سعی کرده است « عاطفه فاجعۀ آرمان و

 (133: 1731)قریب، را مطرح کرده است. یطلبقدرت ۀمسئل «حماسه تضاد عشق و ؛و سهرابرستم » ز در مقالۀمهدی قریب نی
 

 اشخاص داستانی  بندییمتقسـ 3
اشاره  هانآگوناگونی صورت گرفته که به چند مورد از  هایبندییمتقساین زمینه  باید گفت که در ،در داستان یتشخص بندییمتقس در خصوص

 .شوندیماصلی و فرعی تقسیم  هاییتشخص ، به دو گروه هایتشخص بندییمتقسخواهیم کرد. در یک 

 

 اصلی  هاییتشخص-1
داستان را دگرگون  هاآن گیرییمتصم  واقعبه .هاستآن ۀهمان افرادی هستند که داستان دربار .اندمهم هستند که واقعاً ییهاآناصلی  هاییتشخص

شه اصلی همی یتشخصگرچه ضرورتی ندارد که  ،آیدیماصلی گاه مترادف قهرمان اصلی  یتشخص » .راندیمو نیازهایشان داستان را پیش  کندیم

 (133:  1733میمنت، یصادق یرمو  یصادق یر)م « . باشد قهرمانی داشته یّاتخصوص

 

 فرعی هاییتشخص -2

 یتخصشرا که در کنار  هایییتشخص. » روندیماصلی به کار  یتشخص یینمابرجستهجانبی هستند که برای  هاییتشخص، فرعی هاییتشخص

 1738،)کاموس . «نامیمیمشخصیت فرعی  ، اصلی در داستان اهمیت کمتری دارند یتشخصنسبت به  سوم و... هستند و اصولاً یلودر مقام دوم  ،اصلی

 :81) 
 

ورستر . فدهدیمارائه  یتشخصاز انواع  « رمان  یهاجنبه»تقسیمی است که فورستر در کتاب  ،داستانی هاییتشخص هایبندییمتقسیکی دیگر از  

 .کندیمبه دو نوع ساده و جامع تقسیم  هاآنروانی  هاییژگیورا با توجه به عمل و  هایتشخص

 گونهینااز میان  هاداستان یتاهمکماشخاص فرعی و  کرد و اصولاًاو را در یک جمله خلاصه و معرفی  توانیم: کسی است که ساده یتشخص-1

مله را در یک ج هاآن توانیمو  شوندیمیک فکر یا کیفیت واحد ساخته  برگردساده در اشکال ناب خود،  هاییتشخص» .شوندیمانتخاب  هایتشخص

 (38: 1731، )فورستر «.شوندیمظاهر شوند به سهولت بازشناخته  هرگاهخلاصه کرد. یکی از مزایای اشخاص ساده داستانی این است که 

ک در ی توانینم ساده   یتشخصخلاف بر جامع را  یتشخصاست.  یچندبعدپیچیده است و دارای باطنی ژرف یا  یتیشخص: جامع یتشخص-2

، ساده نبودن به معنای صاحب بیش از یک ویژگی بودن و کنندیم( اشخاص جامع درست عکس اشخاص ساده رفتار 13لاصه کرد. ) همان،جمله خ

 جامع هم پیچیده است هم یتشخص آنکهحال، یافتهرشدنساده هم ساده است و هم  یتشخصفورستر  رغمبه .پیشرفت کردن در خلال کنشی است

 (81: 1713 ، . ) ریمونیافتهتکامل
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ا تقسیم را به ایستا و پوی هایتشخص، ص داستانی در جریان وقایع داستانفورستر از دیدگاهی دیگر بر اساس نقش اشخا ، بندییمتقسعلاوه بر این 

مان باشد که در آغاز ه در پایان داستان دیگریعبارتبهیرد ذکه تغییر نکند یا تغییر اندکی بپ ،در داستان است یتیشخصایستا:  یتشخصکرده است. 

 هانامهشینماو  هارمان ۀساد هاییتشخصجامع و  هاییتشخص ،ساده هاییتشخصبکند.  یرتأثنکند یا اندکی  یرتأثبوده است، حوادث داستان بر او 

 (38: 1733، یصادق یرم. ) پذیرندیمایستا دارند و دگرگونی کمی را  یّاتخصوص اغلب

البته لازم به ذکر   .شودیمو به انسانی متفاوت تبدیل  آیدیم به وجوداندک تغییری  و در او شودیمپویا تا آخر داستان به نحوی متحول  یتشخص

وعی قالبی، قراردادی ، ن هاییتشخصرا به  هایتشخصدر کتاب عناصر داستان  یصادق یرمجمال  ،که ذکر گردیده هاییبندییمتقس یرازاینغاست 

 .گرددیم یخودترکلام   ۀخاطر اطاله ب هاآناز توضیح و تشریح  ینجااتقسیم نموده که در  جانبههمه،تمثیلی، نمادین و 
   

 در داستان  پردازییتشخص هاییوهشـ 4
عامل  نیترمهمو  کندیمعنصری است که تم داستان را به خواننده منتقل  ینترمهمزیرا  ،شودیمعناصر داستانی برشمرده  ینترمهم، از یتشخص

 (771:  1731طرح داستان است. )یونسی،

 :شناسانندیمداستان را به دو شیوه به خوانندگان  یتشخصاغلب  ،نویسندگان

 مستقیم ۀبه شیو -1 

 یرمستقیمغ ۀبه شیو -2 

 هایتیشخصو به کمک توضیحات مستقیم نویسنده است که  دهدیمداستان شرح  هاییتشخص، نویسنده یا راوی خود در مورد مستقیم ۀدر شیو

 .شوندیمداستان شناخته 

 پردازییتخصشبرای » .کندیمرا معرفی  هایتشخص، گیردیمصورت  هایتشخص، نویسنده از طریق اعمال و گفتگوهایی که بین یرمستقیمغ ۀدر شیو

ین رستم و ن( در داستان رستم و سهراب و همچ31: 1731)اخوت، « .شودیماز کنش ،گفتار، نام، وضعیت ظاهری و محیط استفاده  یرمستقیمغ

ان اشخاص داست پردازییتشخصبه  یرمستقیمغ صورتبهمستقیم و هم  صورتبهد که فردوسی هم نمختلفی وجود دار هاییتشخص ، اسفندیار

 بپردازد. هایتشخصسبب شده است تا خواننده به تحلیل این  مسئلهپرداخته است و این 

 .دارد فردوسی از دوران کودکی سهراب و همانند کردن  وی با رستم اشاره  ،در بیت زیر از طریق توصیف مستقیم مثلاً

 و گر نیرم ست ست یرشو گر سام     تو گفتی گو پیل تن رستم است

 ش چون بر رستم زال بودبر    بود سالهیکچو یک ماه شده همچو 

 (831 :1جشاهنامه ، )

در  لاً ، مثشودیماشخاص داستان مشخص  یتشخص هاییژگیودر گفتگوهای بین اشخاص داستان گاهی برخی از  غیرمستقیم و صورتبههمچنین 

 :گویدیمرستم  .کندیمبه ایران تعلل  دررفتنو رستم  گیردیمگفتگویی که  بین رستم و گیو شکل 

 (1181 :1ج شاهنامه،) با ما نشورد کس اندر زمین             یناز ابدو گفت رستم میندیش 

 است. شدهاشارهرستم  العادهخارقبه غرور و قدرت  یرمستقیمغ صورتبه ینجااکه در  
 

 رستم در داستان رستم و اسفندیار  یتیشخص هاییژگیوـ 5
هم  و عجب این است که هنوز ،ان دنیای باستانی قرار داشته استمسائلی است که در برابر انس ینترمهمداستان رستم و اسفندیار حاوی تعدادی از 

هنه و ک پیری و جوانی، ،برخورد آزادی و اسارت؛ یب گرفته است از یک سلسله برخوردماجرا ترک تاروپود. اندندادهل تازگی خود را از دست این مسائ

 مرگ. انسان و در پایان برخورد زندگی و ۀباارادبرخورد سرنوشت  ؛تعقل و تعبد ،نو

 ناردکه  بینیمیم روینازادرون است؛  دوعالم، جنگ معنوی است، برخورد دو طبیعت و دیگر در شاهنامه هر جنگار پیش از جنگ رستم و اسفندی 

اسبان که گویی  ۀ، حتی شیهشودیم داریهکنا قدرآن یزچهمههمین رو، باز از  ، ویابدیمجریان  وشنودو گفت، گرددیمعمل با حرف همراه  قدرآن

 تا اعلام فاجعه کند. آیدیمنهیبی است که از حلقوم روزگار بیرون 

 تنیینورکه  حالیندرعسپاهی را به سرکردگی اسفندیار که شاهزاده و پهلوانی دلیر است و  ،که گشتاسب پادشاه ایران شودیمآغاز  ینجاازاداستان 

اسب نزد گشت ،بستهدستقصد دارد رستم را  و فرستدیم. به مقابله با رستم شودیماو که مورد گزند واقع  یهاچشم جزبهو  هست ناپذیریبآسو 

ا پیمان دشد با خ پدر آزادوقتی از بند  کهچنان ،اسفندیار قهرمانی دینی است». گشتاسب کشتن اسفندیار است فیه هدولی در باطن قض .بیاورد

 (.83: 1783مسکوب ، ) « درآوردصد آتشکده در جهان برپا کند و همه بی رهان را به راه دین  ،کرد که پس از پیروزی
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اما این امر را مشروط به  .پادشاهی بدو داده است ۀدر نبردهاست و پدر وعد یروزمندپقهرمان ملی و مدافع نیکی است و اسفندیار جوانی  ،اما رستم

 را منقاد و مطیع خود زمینیراناپهلوان  ینتربزرگ، اگزیر است برای رسیدن به پادشاهیکاری دانسته که عملی شدنش کاری ناممکن است. او ن

 د.کندربار  ۀروان بستهدستسازد و 

 است  همان ،در پایان داستان یگردعبارتبه» . ک تغییری پذیردکه در داستان تغییر نکند یا اند یتیشخصایستا است.  یتشخصاز  یانمونهرستم 

 . کندینم  یریتأثحوادث در او  کهیطوربه .«که در آغاز بوده است

، اعتدال و برقراری امنیت اجتماعی است. او انسانی ییجوعدالتفتاده. رستم مظهری از ست سنتی و جاا یتیشخصرستم در این داستان  یتشخص

یست،  مخالف ن هاآناز  یکیچهو قصد برقراری تعادل و تعاون میان اسفندیار و گشتاسب را دارد و با  کندیمپیروی  یتواقعاست که از اصل منطق و 

 .کندیمتمجید  هاآندر گفتگویی با اسفندیار از هردوی 

 قد بنازد پدر به بالا و           پسر خنک شاه کو چون تو دارد

 (113 :1ج شاهنامه ،)

 ه:ک کندیمگشتاسب آگاه است به اسفندیار گوشزد  یطلبقدرتزمانه آگاهی  نداری و او که از  یاتواقعکه تو از  دهدیماندرز  را یاراسفندگاه 

 جهانبان به مرگ تو کوشد نهان      تو یکتا دلی و ندیده جهان 

 به هر سختی پروراند تو را        را تو بر دواندبه گرد جهان 

 (111:1جشاهنامه ، )

  :گویدیمداشته و در اشاره به اسفندیار  بر حذراسفندیار را از جنگ  دائماًرستم 

 کنم هرچه فرمان دهی پیش شاه           برابر همی با تو آیم به راه 

 (1171 :1جشاهنامه ،)

دوار به جلب که امی ، ترکیبی از نوش و نیش. تا زمانیمنشبزرگاستوار و یکدست دارد. بی عقده، متعادل و  یتیشخصاین داستان  بنابراین رستم در

 :ورزدینمبسیار نرم است از هیچ خواهش ،پوزش و احساس بندگی دریغ ، توافق اسفندیار است

 نیکبختکه ای شاه شادان دل و        چنین گفت رستم به آواز سخت

 (1111 :1جشاهنامه ،هوش) یو بازآسوی مردمی یاز       مستیز و بد را مکوش  گونهینازا

 :گویدیمخواهش رستم این است که از این فکر اهریمنی بیرون آید و با التماس و خواهش به وی 

 دیو افسون کنی بکوشی و بر         گر این تیزی از مغز بیرون کنی 

 به دیدار تو رامش جان کنم      فرمان کنم  من هر چه خواهی تو ز

 (111 :1جشاهنامه ،  )

تاسب و گش شودیمو در آخر اسفندیار نابود  ماندیمرستم با تمام کوشش و اهتمام خود از برقراری تعادل میان گشتاسب و اسفندیار ناکام  هرحالبه

، این کشاکش به دلیل آن است که خوردیمبه چشم  آزاردهنده. به همین دلیل در باطن رستم کشاکشی ماندیمچنان بر سر قدرت باقی  هم

رستم قهرمانی است مردمی که امید هزاران هزار آدمی را به دنبال خویش  درواقعبگشاید.  یاروزنه ،گریزگاهی برای خود بیابد و از تنگنای حوادث

 دارد.

 

 ن رستم و سهراب داستا در یتیشخص هاییژگیوـ 6
 گوید:رستم می عرفیفردوسی در م

 سواری چو رستم نیامد پدید          تا جهان آفرید ینآفرجهان

 (881 :1جشاهنامه ،  )

برومند  که بذر وجود نونهال ماندیمکارگاه خیال بلند اوست.حکیم طوس به باغبانی آگاه  ۀپرورد ،تخیل فردوسی نباشد ۀ بنابراین اگر رستم زایید

وان آبستنی و رنج فرا بار گران، از آن روز که رودابه از نشیندینمتولد تا زمان مرگ دمی از اندیشه او فارغ  ۀخویش را با دیده بازمی گزیند و از لحظ

رد تهمت یا غبار و ننگی تا گ ،کندیم همراهی را او. آیندیم گرفتار چاهی در -رخش–تا آن دم به افسون شغاد خود و اسب محبوبش  نالدیمزادن 

 ننشینند. اشیقهرمانبر دامان 

 ست.ا روروبهکه با چگونه انسانی  سازدیمخواننده را آگاه  ،از همان نخست دهدیمشاهنامه به هنگام تولد رستم ارائه  ۀبراعت استهلالی که سرایند

 بچه یاد چنینیناندارد کسی       دو دستش پر از خون ز مادر بزاد

 پیلتن یابچهکه نشیند کس           و زن مانده بد مرد اندروشگفت 
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 چو سمن و تنرخ،روز  و چو شب مو       تنپاکیکی خو بر و پیکری 

 (178 :1ج شاهنامه،) یکی توده سوسن و لاله بود       بود  سالهیکروز گفتی که  به یک

 .کشدیمقاتل خویش را به خون  ،خود بمیرد کهآنو قهرمانانه ، پیش از  آیدیم، به حیله گرفتار نمایدینممرگش نیز طبیعی 

 بر فروختبه هنگام رفتن دلش          بربدوختدرخت و برادر به هم 

 تهمتن بر درد کوتاه کرد             شغاد از پس زخم او آه کرد

 (1181 :1جشاهنامه،  )

درونی او همپا و همسنگ با اوصاف ظاهری نیست. اما در  یهامنشو گرچه سجایای اخلاقی و  رستم از دیدگاه فردوسی انسانی کامل و آرمانی است

ی بر سعی فردوس کمدسترستم را نمونه و حد اعلای قوم آریایی دانست و یا  توانیمدنیای زیبایی قهرمانی و حماسه و برحسب کمال نسبی بشر، 

 ینیفرآشگفت،  یدوستوطن، باکییبتهمتنی ،  پهلوانجهانچون  هایییژگیور کشد. اگرچه به عالم تصوی در ذهنرا  اییدهپدآن است که چنین 

رفتاری و  یهاتفاوت. اما کندیم لرستم را در انظار مسج ۀو مردان پرصلابتشاهنامه سیمای  یهاداستان ۀهمواره و در هم دارییدانمدر جنگ و 

در  نیز که گونههماناز خون سیاوش  کشیینهکرستم در برابر اسفندیار و یا به گاه  دور داشت. مثلاً ازنظر توانینمشاهنامه  جاییجااخلاقی در 

 پیکار با اشکبوس و یا  سهراب  فرزند دلبند خویش.

مانان را چنان و برخورد با هر موضوعی ویژگی خاص این قهرمان قهر ییهرجاو در  راندیمحال  یمقتضابهسخن را  یراستبهبلاغت گفتار فردوسی 

 .داردیوامکه خواننده و شنونده را به شگفتی و اعجاب  دهدیمجلوه 
 

 باطنی رستم  یهامنشـ 7
افسانه. تهمتن اما این قهرمان را اوصاف دیگر نیز هست که مجموعه  ییبرو بالاترس و  با سری نا ی استرستم تنها مرد ،اگر از دیدگاه تهمینه

مردانگی و شجاعت رستم به حدی است که  »اوصافی که گاه از ضعف نیز خالی نیست و هیچ بشری از ضعف تهی نیست.، سازدیماو را  یتشخص

دگی زن ۀبرنام ۀو اطاعت از خدا و دین را سرلوح گذاردیمرا پشت سر  خانهفتمشکلات  هیچ مانعی برای رسیدن به سرمنزل مقصود با کسی ندارد.

و فریب دست  و ترفند و مکر دروغبهو  آوردیم. پهلوان ایرانی با چابکی و زورمندی در برابر فرمان یزدان، سر تعظیم فرود دهدیمخویش قرار 

دیگر است و نام نیک رستم  یاگونهبهرستم و سهراب ، شرایط  نبرد در( اما این بار 838: 1737)صفا، « . ، مگر برای نجات ایران و حفظ نامیازدینم

 .دهدیمنام نیک را ترجیح  ،که رستم است کندیمانکار  یتدرنهاو چون  داست و او باید میان نام نیک و فرزند یکی را انتخاب کن درخطر

 .پردازیمیمبا اشخاص و پیشامدهای گوناگون  یاینک به بررسی برخی از این خصال در رویاروی

اما  .دیگر نیز این حقیقت پدیدار است یهاداستانجاج محسوس است و اگرچه در نوعی ستیز و ل ،در داستان رستم و سهراب بین رستم و کاووس

 :گویدیمو  کندیم رستم از زاول  فراخوانی مأمورکاووس گیو را  کهآنگاه .دید توانیمبهتر  ینجاامتقابل را در  اعتمادییبنمود این 

 نغنویبه زاول نمایی و گر                 بیاید که نزدیک رستم شوی 

 (881 :1جشاهنامه، بگویش که تنگ اندر آمد نبرد)          اگر شب رسی روز را بازگرد

ا . مماطله ای همراه بگذارندیمرستم کار را به مماطله  .گزاردیمو پیام کاووس را به رستم  رساندیمآرام و خوابی خود را به زاولستان  هیچیبو گیو 

اوصاف  باید با ،درست باشد شودیماگر وصفی که از این پهلوان  گویدیمو  کندیماز توران را انکار  یاآزمودهد نبرد که وجو آنجانوعی تعمد و غرور تا 

 :اما  ، سهراب فرزند او مطابقت داشته باشد

 (881 :1ج شاهنامه،) همی کرد باید گه نام و ننگ          هنوز آن گرامی نداند که جنگ 

 موجبی برای شتاب در کار و دست کشیدن از عیش و نوش باشد. ،تواندینماین دشمن هرکه باشد  هرحالبهو 

 نم برزنیم خشکلبیکی بر                یمبرزن و دمبباشیم یک روز 

 همان(:1جشاهنامه ،) 

 هم باشد اما : یراستبهوانگهی گیرم که جنگاوری چنین 

 ندارد دم آتش تیزپای               جای چو دریا به برج اندر آید ز

 (881 :1ج شاهنامه ، ) دلش ماتم آرد به هنگام سور                دور  درفش مرا چو بیند ز

 :شودیمو چون گیو به رستم یادآور  کشدیمچهار روز به درازا  اعتناییبو این تعلل برخاسته از 

 داستان بر دلش خوار نیستهمین         که کاووس تند است و هشیار نیست

 (881 :1ج شاهنامه، ) ز می باز پیکار و جنگ آوریم    به زاولستان گر درنگ آوریم 
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ین و ا « با ما نشو رد کس اندر زمین »که : بنددمینگرانی را برای خود  هرگونهراه  ،خویش ۀالعادخارقرستم با غروری تمام ، غروی متکی به قدرت 

 :خروشدیمو از سر خشم  آیدیمسخت گران  ،ریزدمیکه به گمان خویش خون او را  خیزدیبرمووس که به نبرد خدا نیز چون کا یابر خودکامه

 همان(:1جشاهنامه، ) کند سست و پیچید ز پیمان من          که رستم که باشد که فرمان من

 که : دهدیمگیو را فرمان  آنگاهو 

 )همان( وز ونیز با من مگردان سخن             زنده بر دار کن  و ببربگیر 

اما رستم  که بارها کاووس « دار کن رو هردو را زنده بر» که  شودیمبه طوس فرمان داده   ،نگردیمتردید   ۀو چون گیو قبول این فرمان را به دید

 که : آیدیدرمبه پرخاش  بیندینمرا از کام مرگ رهانیده است و خود را کم از او 

 همان( :1جشاهنامه ، ) ترا شهریاری نه اندرز خور است      همه کارت از یکدیگر بترست 

 سخن: ینازاپسو 

 بخشتاجمنم گفت شیر اوژن      بدر شد به خشم اندر آمد به رخش

 همان(:1جشاهنامه ،چرا دست یازد به من طوس کیست؟ )     چه خشم آورد؟ شاه کاووس کیست 

 کاووس را تحمل کند . هاییوانگید تواندیمآری آن را زمین بنده و رخش گاه اوست و گرزش نگین و مغفر کلاه اوست چگونه 

 امینندهآفربلی بنده                    امبندهچه آزاردم او نه من 

ن فرستادگا، راب ، جایی برای خشم و جنون نیست دشمنی بزرگ چون سه  باوجودکه  اندیشدیمو چون کاووس  افتدیم مؤثراین به خشم رفتن 

 که تا او را به این ، دلداری دهند که: داردیمار پی رستم روانه 

 به تیزی سخن گفتن نغز نیست      تو دانی که کاووس را مغز نیست

 (831 :1جشاهنامه ، به خوبی ز سرباز پیمان شود )              بجوشد همانگه پشیمان شود

 گناهیبیان ایران ۀکه تهمتن باید در اندیش آیدیدرمگودرز از دری دیگر  روینازا، میل به بازگشت کند  هاگفتهرستم نه چنان است که با این  اما خشم

 نیست: یفرونشستنولی توفان خشم و خروش او  ،باشد

 (831 :1جشاهنامه، ) خاک مشتیکچه کاووس پیشم چه       چرا دارم از خشم کاووس باک؟  

 که دیگر تهمتن را تاب شنیدن و دیدن آن نیست. داردیبرمپرده  یانکتهو از  افکندیمدیگر سخن  یاگونهبهگودرز 

 به دیگر سخنها برند این زمان          و دلیران و لشکر گمان که شهر

 همی رفت زین گونه چندی به رازکه زین ترک ترسیده شد سرفراز  

 بدین باز گشتن مگردان نهان          جهان چنین بر شده نامت اندر

 همان( :1) جلد 

 :سپاردیمرا به دست فراموشی  یزچهمه بارهیکبهرستم  آیدیمچون نام ترس به میان 

 تن بگسلم نخواهم که باشد، ز               بدو گفت اگر بیم دارد دلم

 همان(:1شاهنامه ، ج) 

. آیدیمو زودتر از آن بر سر مهر  گیردیمکه زود خشم  ،ماندیمتوانایی که دارد ، بیشتر به کودکی  ۀشاهنامه به هم یتشخصبنابراین در وجود این 

و بر کهتری خویش و  شودیمراهی دربار کاووس  روینازا.  سازدینمویران  خود سررا پشت  هاپلرفتار ناشایست و خشم کاووس باز همه  باوجود

 :گویدیمو  کندیممهتری او اقرار 

 روانت ز دانش مبادا تهی              کنون آمدم تا چه فرمان دهی 

 ( 838 :1 جشاهنامه ،  )

خت پاسخی سرد و س .ماندینم پاسخیب، تعریضی که البته خواندیم خردیببه کنایه کاووس را ناآگاه و  . کندینماو را رها ، تموج احساس  همهینباا

رستم را به چیزی  یهاخواهشو  هایمانیپش، هایدرماندگ. او گرددیمبعدها در رد درخواست نوشدارو از سوی رستم  نمودار  ینشترجانکاهکه 

با سنگدلی نقش بر آب  جویدیماو را که درمان درد عزیزش  یجابه.و انتظار  بردیماز یاد  بارهیکبهخدمات چندین و چندساله رستم را  .گیردینم

 .کندیم

آوریم و بپذیریم قدرت و صلابت و جنگاوری و پهلوانی او بیانگر این صفات در رستم است و  حساببهتمام نمایی رستم  ۀاگر سهراب را در آیین

شگفت نیست اگر سهراب را به  .او باشد یپهلوانجهان ۀفردوسی بر آن بوده است تا کسی را در مقابل قهرمان محبوب خویش قرار دهد که برازند

و به بیشتر ا یبستگدل ،پیری و درنتیجه ۀرستم را که لازم هاییکاستاز اوصاف برتر از رستم بشمار آرد و نقاط ضعف و  یاپارهکم جوانی در ح

ر ب تواندینم؛ چون با زور بازو کندیمرستم در نبرد با سهراب آن پهلوان همیشگی نیست و احساس ضعف  »زندگی است بازگو کند. به همین دلیل 
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اصلی در این نبرد پیروزی رستم و به طبع ایران است و ایرانیانی  هدف یراز؛ شودیمحیله بر او پیروز  حریف قدرتمند چیره شود، بنابراین با ترفند و

 ( 13: 1711)صادقی ،  « . یامدندبرناین ماجرا  چندوچون، لذا در پی خواستندیم، هم همین را اندبودهاین نبرد حساس  گرنظارهکه 

آیا جز این است که فریبایی زندگی و دمی بیش ماندن  .نمایدیماما از قهرمانی چون رستم شگفت  ؛ است و رواست سازچارهحیله  ،گرچه در جنگ

دقیق خویش  ۀرا در اجرای نقش سالکهنقهرمان  ، توانستیمو پاک اندیشی سهراب  یدلپاکو آیا عاملی جز  خواندیم، چون اویی را بدین عمل 

 چون گودی در کف و اندبرگرفتهاز کوهه زین  او را؟ آخر کسی که کشاندیمموفق دارد و آیا ضعف در هنگام جنگ نیز که رستم را به دروغ و فریب 

 جز این راهی دارد که بگوید: اندکردهای گرفتار خوارهشیر نر خون

 د آرایش دین ماجزین باش                  دگر گونه تر باشد آیین ما 

 سر مهتری زیر گرد آورد              کسی که و به کشتن نبرد آورد 

 نبرد سرش گرچه باشد به کین   نخستین که پشتش نهد بر زمین  

 (883 :1ج  شاهنامه ، ) ز افکندش نام شیر آورد                گرش بار دیگر به زیر آورد

 سهراب بدو گفته بود: ، نیز آزموده بود و اثر آن را دیدهرستم دروغ برخاسته از ترس را بار دیگر 

 نامور نیرمی ۀگر از تخم            من ایدون گمانم که تو رستمی 

 (831 :1جشاهنامه ،  )

 و پاسخ شنیده بود:

 همان(:1جشاهنامه، ) نه با تخت و گاهم نه باافسرم         که او پهلوان است و من کهترم  

 موران ۀتنش هم طعم ،آمدینماگر از در چاره در ؛ آگاه است  یخوببهغرور سالیانش در هم شکسته و .باشد  تواندینم دلآسودهاما چرا رستم چنین 

این نیرو در راه قربانی گشتن فرزند عزیزش بکار  کهآنغافل از ، جویدیم، نومیدانه از خداوند یاری یابدبازتا نیروی رفته را  خواهدیم .بودیمو ماران 

 خواهد رفت.

 نبود آگه ازبخشش هور و ماه          همی خواست پیروزی و دستگاه

 (831 :1جشاهنامه، ) بخواهد ربودن کلاه از سرش      که چون رفت خواهد سپهر از برش

رستم این سخن سهراب را به خویشتن خویش آزموده  .یمانی و پریشانی کشدپش ۀو پسر را به ورط خواهد تا پدراو می .دهدینمدست قضا امان 

 است که :

  (831 :1جشاهنامه ،  ) ستم یافت بالت به بسیار سال             یالو به بالا بلندی و با کتف 

 ۀاما این پیروزی را شادی به دنبال نیست و دریغ که دید .دردیمو بر پوربیدار دل را بر  کشدیبرمتیغ تیز از میان  روینازاپس جای درنگ نیست 

 :بازمانددل از دیدن 

 چه ماهی به دریا چه در دشت و گور     همی بچه را باز داند ستور  

 (831 :1جشاهنامه ، ) یکی دشمنی را ز فرزند باز         نداند همی مردم از رنج و  آز 

،مضطرب و غیرعقلانی و فعالیت برای دیگری ییجونامچون سبقت جویی ،جبران،  فاکتورهای شخصیتی همبه همین دلیل رستم در این داستان از 

تا به  .و رسیدن به قدرت او نهایت استفاده را برد طلبییبرترو مهربان و  رحمدل، بافیالخنه برای خود همراه است و از اوصاف سهراب مانند 

.  «دادگر وجنگنده با ستم وبیدادهاست پهلوان پهلوانان که بخرد فرزانه و تنهانهرستم »  بنابراین و مطلوبات او دست پیدا کند. هاخواسته

 (817_818 :1733)رحیمی،

 

  گیرییجهنت

 یتیخصشاصلی داستان است که  هاییتشخصرستم یکی از « و سهرابرستم »و« یارو اسفندرستم »که در دو داستان دهدیمتحقیقات نشان  ۀنتیج

ر رستم د یتشخصاما . شماردیبرموی را  یاتو خصوصاز طریق غیر مستیم اوصاف  و گاهطوس گاه از طریق مستقیم  یمو حکدارد  یستاو اساده 

 هراببا سزیرا رستم در مقابله  ؛ تحول شده است و تغییر گویی دچار دگردیسی و،  و سهرابنسبت به داستان رستم  یارو اسفندداستان رستم 

 هو بپادشاه ایران،تعلل او در آمدن به ایران  با کاووسبرخورد او . مثبت را در خود جای نداده است یتشخصیک  ینوعو بهفاکتورهای یک قهرمان 

 و شنرویمهن یتشخصاو را تبدیل به یک  ،و ترفندحیله  او ازگرفتن  و بهرهطوس وهم چنین فریب دادن سهراب  او باپرداختن، رفتار  و نوشعیش 

از  اهو گ و منطقاست که تابع عقل  یاشدهرستم فرد متحول  ، یارو اسفندولی در داستان  رستم  . کرده است یو خاکسترحدودی منفی گونه  تا

ا این بیشتر ب و مخاطب. نه دوست دارد کشته شود نه دوست دارد بکشد و یاربا اسفنددر پیکار  .کندیمدیگران پیروی  هاییشهو اندتجربیات 

 .کندیمرستم، همذات پنداری  یتشخص
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Abstract: 
Shaahnameh Ferdowsi is one of the most remarkable and valuable literary works in Iran and the whole world which can 

be critically studied in different views. With regards to its preciousness that covers several stories and in stories one of 

the main elements is 'character', due to this reasons that the present article is to analyse the character of Rostam in two 

stories of 'Rostam and Sohrab' and 'Rostam and Esfandiar'. The aims of the present analytical-descriptive study is to be 

more acquainted with the characters of Shahnameh, analysing the characters and the recognition of the poet's thought in 

upbringing the characters of the story. In Ferdowsi's view Rostam is an ideal man who is being described as Pahlavan, 

Tahmtan, Fearless, Patriotic, and Extraordinary in war and Warrior. However, it is not possible to ignore moral and ethical 

differences of Rostam in all parts of Shaahnameh. In these stories the character of Rostam against Sohrab took distance 

from an ideal man and it is a gray and bright side one, but against Esfandiar the characteristic mood of Rostam has been 

revolutionized and it is close to that unparalleled and an ideal hero. 
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