
              

               اسطوره شناسي سیاسي درایران باستان؛ مطالعة موردي رستم

 
   حامد عمويي*1 دكتر پريچهر شاهسوند**2

چکیده
مقالة حاضر، جستاري است در جهان شگرف اسطوره و حماسه و تالشي است براي شناخت سياست، 
بدان گونه كه در ايران باستان مورد توجه بوده است و بر اين پايه پيوستگي تنگاتنگي دارد با انديشة سياسي 
ايرانشهري. اما از آن روي كه بر محور شخصيت رستم مطالعه مي كند، ناگزير است به بازخواني مهمترين 
منبع موجود دربارة رستم بپردازد كه همانا »شاهنامه« فردوسي است. اين پژوهش مي كوشد تا نقش ها و 
كاركردهاي سياسي اين پهلوان اسطوره اي را در سياست شهرياري ايران باستان به كند و كاو پردازد؛ همو 
كه در بخش حماسي شاهنامه بيشترين جلوه را دارد و در يك سخن محور حماسة ملي است، زيرا نام وي 
با قدرت و امنيت و آزادگي و پادشاهي عجين شده است. تحقيق به آن جهت كه نيازمند پايه اي نظري 
است همت گماشته تا از »نظريه كاركرد اسطوره« بهره جويد و نيز در روش مطالعاتي خود به جز تفسير و 
تأويل متن شاهنامه به برخي داده هاي تاريخ باستان نيز نظر افكند و همچنين از روش آماري استفاده نمايد. 
پژوهش با چنين بنيادي در جستار خود به نماد قدرت، نماد امنيت، نماد آزادگي و تاجبخش بودن رستم توجه 

نموده و تالش مي نمايد به بيشتِر زواياي شخصيت رستم از نقطه  نظر سياسي نظر اندازد.
* دانش آموختة كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

** عضو هيأت علمي دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج
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كليد واژگان
قدرت،  رستم،  حماسه،  ايرانشهري،  سياسي  انديشة  باستان،  ايران  سياسي،  اسطوره شناسي  اسطوره، 

تاجبخشي، امنيت؛ و آزادگي.

مقدمه
 شايد نخستين پرسشي كه به ذهن هر خواننده مي  رسد، اين باشد كه چرا اين مقاله به اسطوره شناسي 
داستـان  كه  را  شاهنـامـه  چون  متني  و  است  يافته  تمركز  رستم  بر شخصيت  چرا  و  مي پردازد  سياسي 
را  پاسخ آن  اين پرسشي است كه مي بايست  با سياست؟   وارگـي در آن مـوج مي زنـد چه نسبتي است 
در بخشي از فرهنگ كه به »فرهنگ سياسي«1 نامبردار است به جستار نشست. شناخت فرهنگ سياسي 
از مهمترين  امكان پذير است و »اسطوره«2  پديدة ديگر-  اجزاي آن - همچون هر  راه شناسايي  از  تنها 
اجزاي هر فرهنگ به شمار مي رود، چه در وجه غيرسياسي و چه در وجه سياسي يك فرهنگ. پس نياز 
به »اسطوره شناسي سياسي«3 نيازي است مبرم كه درحوزه سياست كمتر بدان پرداخته شده و از اين روي 

كمتر شناخته شده است.
 اما چرا شاهنامه و چرا رستم؟ بسياري مي پندارند كه شاهنامه، چيزي جز داستان هاي كهن و سرگذشت 
شاهان و پهلوانان اسطوره اي و افسانه اي ايران نيست كه با زبان سادة فردوسي، به سبك خراساني سروده 
شده است؛ اما اين تنها پوست است نه مغز؛ و نغز آنكه درون ماية نامة باستان، بسيار ژرف و پيچيده است و 
از سرچشمه هاي جهان بيني ايراني برخوردار. اگرچه شاهنامه با نام خود مي نمايد كه نامة كردار شاهان باشد، 
اما چنين نيست و پيچدگي از همين نام آغازين مي آغازد. چرا كه اين نام، همچنان كه كزازي نيز بر اين 
موضوع پاي مي فشرد، به معناي شاه ِ نامه ها است و نه نامة شاهان و فرزانة توس نيز چنين نامي را برنگزيده 
است. شاهنامه يا به گفتة فردوسي »نامة باستان« به راستي، نامة پهلوانان است و انديشه ها و گفتارها و 
كردارهاي آنان؛ و دراين ميان، بزرگترين و نام آورترين اين پهلوانان، رستم است. همو كه در بخش حماسي 
نامة پهلواني، بيشترين جلوه را دارد و بزرگترين نقش ها را ايفا مي كند و در يك سخن، محور حماسة ملي 
است. هرجا كه قدرت هست، او نيز هست، هرجا كه شاهي در شرِف نابودي است، چشم اميد به اوست و هر 

 1- Political Culture
 2- Myth
 3- Political Mythology
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آن جا كه ايران در خطر تازش بيگانگان قرار مي گيرد، اين رستم است كه امنيت آن را پاس مي دارد همه 
اينها در روابط سياسي مي گنجد. پس رستم داراي نقش ها و كارويژه هاي سياسي است. 

 بر اين پايه، پژوهش پيش رو اين پرسش را به عنوان پرسش اصلي خود بيان مي دارد كه: »رستم در 
سياست شهرياري ايران باستان داراي چه كارويژه ها و نقش هاي سياسي اي است؟« و در پاسخ به اين 

پرسش، اين فرضيه را بيان مي كند كه: »رستم به عنوان پهلوان اسطوره اي شاهنامه در سياست شهرياري 
ايران باستان داراي نقش ها و كارويژه هاي سياسي اي همچون نماد قدرت، نماد تاجبخشي، نماد امنيت و 
نماد آزادگي بودن است.« براي بررسي اين فرضيه، پنج داستان از شاهنامه كه نقاط عطف زندگي رستم به 
شمار مي روند برگزيده شده كه عبارتند از داستان هاي زاده شدن رستم، هفتخان او، رستم و سهراب، رستم 
و اسفنديار و مرگ رستم. نماد قدرت بودن رستم در داستان نخست، نماد تاجبخشي بودن وي در داستان 
دوم، نماد امنيت بودن اين پهلوان در داستان هاي سوم و پنجم به گونة وجوبي و عدمي و نماد آزادگي بودن 
در داستان چهارم پيشكش خواهد شد. پژوهش با بررسي اين داستان ها و نسبت دادن هريك از نمادها به 
آنها، بر آن روي نيست كه نگاهي تقليل گرايانه به زندگي رستم داشته باشد و چنانكه از طريق آمار نشان 
داده خواهد شد در پي آزمون اين مطلب است كه در هر يك از داستان هاي مورد اشاره، آن نماد مورد نظر 

برجستگي خاصي دارد، وگرنه در همة داستان ها، بيشتر نمادهاي پيش گفته حضور دارند. 
حال و پس از اين مقدمة كوتاه، بنياد نظري مقالة حاضر از نظر خواهد گذشت و پس از آن به تاريخچة 
موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. آنگاه فرضيه مورد نظر در چندين بخش بررسي شده و در پايان نيز از 
همة مطالب ارائه شده نتيجه گيري مي گردد. اما ذكر اين نكته نيز الزم است كه پژوهش پيش رو، به تمامي 
به نقل داستان ها نمي پردازد، چه اينكه در اين مقاله مجال به قدر كافي نيست و فرض بر آن است كه 

خوانندگان ارجمند از پيش با داستان هاي مورد نظر و فراز و نشيِب آنها آشنايي مختصري دارند.

1� بنیادهاي نظري پژوهش
در هر تحقيق اسطوره شناسانه، نخستين چالش آن است كه تعريفي از اسطوره به دست داده شود به 
گونه اي كه موضوع پژوهش را به زير پوشش خود در آورد. اما از آن روي كه هنوز بر سر تعريف اسطوره 

در ميان انديشمندان اتفاق نظري وجود ندارد، ناگزير در اينجا چند تعريف بيان مي گردد.
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الف� تعریف اسطوره
در تعريف، ريشه يابي نام معرِّف از اصول رايج است. بر اين پايه بايد گفت: »اسطوره واژة معّرب از اصل 
يوناني HISTORIA به معناي جستجو و آگاهي و داستان از مصدر HISTAREAN به معناي بررسي كردن 
و شرح دادن است كه جمع مكسر آن در عربي اساطير خوانده مي شود.« )1( از سوي ديگر در تعريف اسطوره 
برخي اين واژه را افسانه و قصه معنا مي كنند. اين معنا، هم درست است و هم ناردست. درست است، زيرا 
اساطير در پيكرة داستان ها بيان مي شوند و نادرست است، زيرا افسانه ها و قصه ها داستان هاي دروغين هستند 
در حالي كه اسطوره ها داستان هايي راست پنداشته مي شوند. بدين معنا كه »اسطوره ها آيينه هايي هستند كه 
تصويرهايي را از وراي هزاره ها بازتاب مي دهند و آنجا كه تاريخ و باستان شناسي خاموش مي مانند، اسطوره ها 
به سخن در مي آيند و فرهنگ آدميان را از دوردست ها به زمان حال مي آورند و افكار بلند و گستردة مردماني 
ناشناخته، ولي انديشمند را در دسترس مي گذارند.« )2( بر اين پايه است كه ميرچا الياده1 »اسطوره را در جوامع 
سنتي، داستاني قدسي و مينوي مي داند كه كارهاي نمايان خدايان و موجودات فراطبيعي يا نياكان فرهنگ 
آفرين را كه در ازل، زمان بي آغاز يا زمان بي  زمان، روي داده حكايت مي كند و بنابراين روايت پيدايش جهان، 
جانوران، گياهان، نوع بشر، نهادها، آداب و رسوم و علل خلق آنهاست. به بيان ديگر اسطوره، روشنگر معناي 
زندگي است و به همين جهت »داستاني راست« است.« )3( از ديدگاه نوروتروپ فراي2 كه به الياده نيز بسيار 
نزديك است، »اسطوره، به ساده ترين و معمول ترين معنا، نوعي سرگذشت يا داستان است كه معمواًل به خدا، 
رب النوع و يا موجودي الهي مربوط مي شود. اسطوره بدين مفهوم با فرهنگ هاي ابتدايي يا با دوره هاي كهن 
فرهنگ هاي پيشرفته مرتبط است.« )4( بدين سان اسطوره در ميان مردم سرزمين هايي كه داراي گسترة 
فرهنگي ِ بزرگي هستند، ژرفامند بوده و پيوستواري مي سازد از اسطوره هاي آفرينشي تا شكل گيري زندگي در 
آن سرزمين و پاسداري از آن؛ همچنين پيدايي پايه هاي رفتارهاي قوي و فردي و آيين هاي مربوط به آنها. از 
اين روي مي توان اسطوره را باورهاي مقدس پيشينيان دانست كه به گونه اي داستاني نقل شده اند. چنانكه بر 
همين اساس مهرداد بهار، »اسطوره را اصطالحي مي داند كلي و در برگيرندة باورهاي مقدس انسان در مرحلة 
خاصي از تطورات اجتماعي كه در عصر جوامع ابتدايي شكل مي گيرد وباورداشت مقدس همگان مي  گردد. 

اساطير حتي در ساده ترين سطوح خود انباشته اند از رواياتي معمواًل مقدس دربارة خدايان، موجودات فرا بشري 
و وقايع شگفت آوري كه در زمان آغازين با كيفيتي متفاوت از كيفيت زمان عادي، رخ داده و به خلق جهان 
 1- Mircha Ilyade
 2- Nortrop Frye
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و ادارة آن انجاميده است يا در دوران دوردست آينده رخ خواهد نمود.بدين گونه، زمان آغازين و واپسين دو 
عصر اساطيري ويژه اند و زمان حال، يعني زماني ميان زمان هاي آغازين و واپسين. اعصار تاريخي زندگي بشر، 
معمواًل در محدودة اسطوره قرار نمي گيرد، بلكه در پهنة حماسه مي گنجد« )5( كه بعدتر بدان پرداخته خواهد 
شد. اينك مناسب مي نمايد كه به نام نظريه هاي اسطوره شناسي اشاره گرديده و نيز به بررسي نظريه كاركرد 

اسطوره پرداخته شود.

ب. نظريه هاي اسطوره شناسي و نظرية كاركرد اسطوره1 
1( نظريه هاي اسطوره شناسي

بر پاية آنچه تا اينجا گفته شد و به نام برخي از دانشمندان اسطوره شناس اشاره گرديد، مي توان مكاتب 
اسطوره شناسي را بدين گونه دسته بندي نمود: »نظريه  هاي تمثيل  پردازانه و تاريخي اوهمريستي اسطوره؛ 
نظرية آرماني دربارة اسطوره؛ ديدگاه هاي زبان شناختي، تعليل و عبادي نسبت به اسطوره؛ اسطوره به عنوان 
جهان بيني بدوي؛ نظريه هاي جامعه شناختي اسطوره؛ نظريه هاي ساختارشناختي اسطوره؛ و اسطوره به عنوان 

مظهر بيان حقايق جاويدان.« )6( 

2( نظرية كاركرد اسطوره
 بيشتر نظريه هاي نامبرده از سرچشمه هاي پيدايي اساطير سخن مي رانند، اگر چه نظرية كاركرد اسطوره 
نيز از آن روي كه به شناسايي اساطير مي پردازد، نمي تواند به تمامي قلمرو خود را از ديگر نظريه ها جدا 
كند، اما تالش مي نمايد تا بيشترين وزن خود را بر كاربرد اسطوره ها و عملي كه آنها در دورة باستان انجام 
مي داده اند، اندازند. بر پاية اين نظريه، اسطوره، تنها در يك قالب فرهنگي قابل درك مي گردد، زيرا نظرية 
كاركرد بر آن است كه روايات اساطيري داستان گونه هايي هستند كه برخي از ويژگي هاي جامعه اي را كه به 
آن تعلق داشته اند گزارش مي كنند. بر اين اساس، اسطوره در »تمدن هاي بدوي و گاه پيشرفته تر كار مهمي 
انجام مي دهد؛ معتقدات را بيان نموده و اثربخشي مراسم و تشريفات آييني را تضمين و تأمين مي نمايد. 
بيهوده  قصه پردازي  يا  افسانه سازي  وجه  هيچ  به  و  است  انساني  تمدن  اساسي  عنصر  يك  اسطوره  پس 
نيست، بلكه برعكس، واقعيتي زنده است كه انسان هاي باستاني همواره به آن رجوع كرده و از آن ياري 

 1- Function of Myth Theory
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مي جسته اند. ابداً فرضيه اي انتزاعي يا بياني و وصفي رنگين با كاربرد گستردة تصاوير و تمثيالت نيست، 
بلكه به راستي مجموعة قوانين واقعي دين بدوي يا باستاني و حكمت علمي يا سياسي است... كه از اين 
رهگذر به هستي، معني و اعتبار مي بخشد... بدين روي مهمترين كاركرد اسطوره عبارت است از كشف و 
نشان دادن سرمشق هاي نمونه وار همة آيين ها و فعاليت هاي معني دار آدمي؛ از تغذيه و زناشويي گرفته تا كار 

و تربيت و هنر و فرزانگي، كه اين بينش براي فهم انسان جوامع كهن و سنتي اهميتي به سزا دارد.«)7( در 
چنين رويكردي اگر هر كيش، داراي چهار بخش باورها، آيين ها، مكان هاي مقدس و پيروان شناخته شود، 
اسطوره اصطالحي مي گردد كلي و سازنده و در برگيرندة باورهاي مقدس انساني. بدين سان اين باورهاي 
انساني به حكم تقدسي كه مي يابند، همواره به اجرا درآمده و ايستايي جهان سنتي را به وجود مي آورند كه 
در آن، همين باورهاي مقدس، به گونه اي محافظه كارانه و كمتر تغيير پذير بر همة اعمال و رفتارهاي آدمي 
سايه مي افكنند و به زندگي »انسان در جستجوي معنا« )8(، معنايي شگرف مي بخشند. به واسطة همين 
معنابخشي است كه مي توان گفت از جمله »كاركردهاي اسطوره اين است كه حكايت مي كند چگونه از 
دولِت سْر و به بركت كارهاي نمايان و برجسته موجودات فراطبيعي،  واقعيت آن گونه كه هست پا به عرصة 
وجود نهاده است. بنابراين اسطوره همواره متضمن روايت يك »خلقت«1 است.... افراد اسطوره، موجوداتي 
فراطبيعي اند و به ويژه به خاطر كارهايي كه در زمان پر ارج و اعتبار سرآغاز همه چيز انجام داده اند، شناخته 
شده و شهرت دارند. اساطير كار خالق آنان را بازمي نمايند و قداست يا فقط فراطبيعي بودن اقدامات و 
اعمالشان را عيان مي سازند. خالصة كالم اينكه، اساطير ورود و دخول هاي گوناگون ناگهاني عناصر مينوي 
يا فراطبيعي را در عالم وصف مي كنند. اين فوران و طغيان عناصر مينوي است كه واقعًا عالم را مي سازد و 

آن را بدان گونه كه امروز هست نشان مي دهد.« )9( 
از ديگر سو بيشتر اسطوره ها براي تداوم يافتن، نيازمند شكلي از نمادگرايي بوده اند تا همواره در دسترس 
باشند. زيرا نشان دادن يك نماد كه باري مفهومي را به دوش مي كشد، همواره براي آدمي آسان تر از نقل  
اينكه نمادها ساده تر در اذهان نقش مي بستند و همچنين نمادها  كل يك اسطوره بوده است. به عالوه 
براي بيان اسطوره هاي رمزگونه بسيار كارآمد بودند. به سخن رساتر »انديشه اي كه با تصاوير خيال و رمز، 
واقعيت و تحقق مي يابد از طريق نمادهايي متفاوت منتقل مي شود كه عبارتند از: نمادهاي آوايي در زبان، 
نقوش در كتابت، نمادهاي الل بازي در حركات و اشارات و اساطير و خرافه ها و مذاهب... نماد، چيزي است 
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نماد،  دارد.  بر معنايي داللت  اين علت  به  و عمومًا شيئي كمابيش عيني كه جايگزين چيز ديگر شده و 
نمايش يا تجلي اي هم هست كه انديشه و تصوير يا حالتي عاطفي را به حكم تشابه يا هرگونه نسبت و 
رابطه اي، چه واضح و بديهي و چه قراردادي مورد اشاره قرار مي دهد.... به اين ترتيب، چيزي ممكن است 
نماد چيز ديگر شود. به شرطي كه احساس، صبغة مشتركي ميان آن دو بيابد.« )10( بر اين پايه نظرية 

كاركرد اسطوره، در پي شناخت نمادها و كاركرد آنها در دوره اي كه به كار گرفته مي شده اند نيز هست و 
مي تواند در بيشتر سطوح ساخت اجتماعي به جستار پردازد. بدين سان، آن هنگام كه براي شناخت جوامع 
پيشرفتة باستاني كه در آنها قدرت متمركز گشته يا به تعبيري نمادينه شده و به طبع پاي سياست به ميان 
آمده، اين نظريه مي تواند به كار گرفته شود و در اين صورت است كه به حوزة اسطوره شناسي سياسي وارد 
شده و كاركرد اسطوره ها را در امر سياسِت جوامع باستاني، نشان مي دهد. پس نياز بر اين است كه تعريفي 

از اسطوره شناسي سياسي نيز به دست داده شود.

پ. تعريف اسطوره شناسي سياسي
پديده اي  مشترك  نفوذ  حوزة  يك  در  يكديگر  با  سياست  علم  و  اسطوره شناسي  علم  دو  برخورد 
ميان رشته اي را به وجود مي آورد كه از آن با عنوان »اسطوره  شناسي سياسي« ياد مي شود. در حقيقت 
كلي  و  عمومي  كيفيات  از  رفتن  فرا  و  مرده  يا  زنده  اساطيري  مجموعه هاي  بررسي  با  »اسطوره شناسي، 
آنها، در خدمت مردم  شناسي قرار گرفته و مي تواند به علوم سياسي در امر بررسي تاريخي شكل گرفتن 
دولت و عناصر تشكيل دهندة آن و مواردي از اين دست... ياري رساند و خود به طور متقابل از آنها بهره 
جويد؛« )11( و در تعريف آن مي توان گفت: »اسطوره شناسي سياسي در پي شناخت مكانيسم هاي ذهني 
حاكميت هاي سياسي است. شناختي كه نمي توان آن را در قالب هاي تنگ زماني و مكاني محدود كرد. 
تداومي كه  دارند.  انساني  تاريخ  تداومي منطقي در سراسر  انسان شناسي،  از ديدگاه  اسطوره هاي سياسي، 
ظهور و تحول اشكال هنري تكنولوژيك و اساطيري را به صورت دائم با اشكال زيستي از يك سو و با 
اشكال سياسي از سوي ديگر پيوند مي دهد؛«)12( و اين اشكال هنري - تكنولوژيك )فّناورانه( همواره به 
پيكرة نظام هاي نمادين جلوه گر شده اند، به طوري كه نظام هاي سياسي همواره كوشيده اند آنها را در اختيار 
بگيرند، اگرچه گاهي اين نظام هاي نمادين بوده اند كه سرنوشت نظام هاي سياسي را رقم زده اند. در حقيقت 
»اسطورة سياسي، داستان جامعه اي سياسي را روايت مي كند و در موارد بسيار، گزارش يا داستان موجوديت 
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يا كيفيت تأسيس اين جامعة سياسي در گذشته مي باشد كه حاال بازسازي، اصالح، تكميل و نگاهداري از 
آن ضرورت پيدا كرده است. اسطورة سياسي در ديگر موارد به گونه اي از جامعة سياسي ارتباط مي يابد كه 
مقرر شده در آينده ايجاد شود و منظور از بيان آن، ترغيب افراد در تسريع ساخت آن است.«)13( حال كه 
تعريفي از اسطوره شناسي سياسي بدست داده شد، مي توان در بخش بعدي به تعريف حماسه و ارتباط ميان 

آن و اسطوره پرداخت.

ت. تعريف حماسه و ارتباط ميان حماسه و اسطوره
پژوهش از آن روي نيازمند تعريفي از حماسه گشته كه بر متني حماسي تمركز يافته است. به ديگر 
سخن آن بخش از شاهنامه كه در اين مقال به جستار مي آيد، بخش حماسي اين اثر مي باشد. همان بخشي 

كه يگانه پهلوان اسطوره اي آن رستم است. 

1( تعريف حماسه
حماسه1 در تعريف عبارت است از: »يك شعر تاريخي يا روايتي داستاني از جنگ ها و ماجراجويي ها 
در جايي كه شخصيت هاي به نسبت بزرگ براي زندگي عادي، پندارها و آرزوهاي سترگ مردمان را كه 
داراي اهميتي ملي است به انجام مي رسانند. شعرهاي حماسي ابتدايي به اسطوره ها و افسانه ها در هنگامي 
كه انسان و خدايان در وضعيتي همپايه تصور مي شدند، باز مي گردد.« )14( به ديگر سخن حماسه در كوتاه 
 ترين تعريف »يك شعر بلند است كه داستان خيالي خدايان، مردان و زنان بزرگ يا تاريخ ابتدايي يك قوم 

يا ملت را روايت مي كند.« )15(

2( ارتباط ميان حماسه و اسطوره
ادب  از  ارج  اسطوره مي توان گفت: »اسطوره بخشي گسترده و گران  ميان حماسه و  ارتباط  دربارة   
جهاني را پديد مي آورد كه در بخش بندهاي ادبي، حماسه خوانده مي شود. ادب حماسي را پيوندي سرشتين 
و ساختاري با اسطوره است. چه آنكه زمينة سخن در اين گونه از ادب، حماسه است و حماسه خود برآمده 
و برشكافته از اسطوره. اسطوره چونان مامي است كه حماسه را در دامان خويش مي پرورد.« )16( از ديگر 
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سو »حماسه، فصل مشترك ميان اسطوره و تاريخ است.... قهرمان حماسه در طول عمر حماسه زندگي 
نيز به شمار  از جاودانگي  با مرگ است كه تصويري  اين، نه تنها مقابله  با آن هم عمر است؛  مي يابد و 
مي آيد.... در اساطيْر خداياِن جاويد، بي مرگند؛ اما درحماسه قهرمان درهمين دوره اي كه مي زيد، چندان دوام 
مي يابد كه دوره سرآيد... )بايد دانست( جوالنگاه تخيل و آرزو در حماسه، از يك سو، پهنه اي بس فراتر 

از واقعيت تاريخ است و از سوي ديگر داراي پيچيدگي و گسترش و تداوم عرصة اسطوره نيست.« )17( 
به هر روي، نه تنها بسياري از قوانين تّطور اساطير بر تّطور حماسه ها نيز حاكم است، بلكه اصواًل ارتباط 
نزديكي ميان اسطوره و حماسه وجود دارد. »عالوه بر نقشي كه خدايان در اغلب حماسه ها بر عهده دارند، 
بسياري از خدايان اقوام كهن نيز، به صورت شاهان و پهلوانان در حماسه ها ظاهر مي شوند.« )18( در بيشتر 
حماسه هاي ملي، ورود پهلوان نامي به متن اصلي حماسه، شكلي اساطيري دارد كه از آن به عنوان آيين 
بلوغ يا اساطير بازگشت به زهدان ياد مي شود. اين گونه اساطير »ماجراهاي قهرمانان، ساحران يا ِشِمن هايي 
را نقل مي كنند كه بازگشت به زهدان را در واقعيت و نه به صورت رمزي انجام داده اند. مضامين برجستة 
عدة كثيري از اين نوع اساطير عبارتند از بلعيده شدن قهرمان توسط غولي دريايي و خروج پيروزمندانة او 
از درون حيوان پس از دريدن شكم بلعنده؛ عبور رازآموز از مهبل دنداندار1؛ يا فرو رفتن پرخوف و خطر در 
غاري يا شكافي كه با دهان و يا زهدان مام - زمين، يكي و برابر پنداشته مي شود. همة اين ماجراها در 
واقع آزمون هاي رازآموزانه اي است كه قهرمان با گذراندن پيروزمندانة آنها، صاحب مرتبه و كيفيت وجودي 
جديدي مي شود.« )19( اين كيفيت وجودي تازه همانا رشد معنوي – رواني پهلوان است و درست به خاطر 
همين رشد است كه »در فرهنگ هاي ابتدايي ديده مي شود نوعي قهرمان نمونه وار، كمر به قتل هيوالها 
مي بندد و سرچشمه اين نوع از ماجرا در حقيقت به دوران پيش از تاريخ باز مي گردد. هنگامي كه انسان 
در محيطي خطرناك و توحشي شكل ناگرفته، به دنياي خود شكل مي بخشد، قهرمان پا پيش مي گذارد و 
هيوال را مي كشد.« )20( اما درست در زماني كه اين گونه اساطير به جهان انساني شكل مي دادند، آرام آرام 
خود به مجموعه اي معنابخش براي زندگي تبديل مي شدند كه بر محوري خاص ايجاد مي گشت. به عبارت 
ديگر »مجموع اساطير همگون، نمايشگر تصويري است كه جامعه از پيمان و ميثاق اجتماعي اش با خدايان 
و نياكان و نظام طبيعت داشته است. از اين رو، نظريات مربوط به پيمانهايي كه بعداً وضع شده اند، اساطيري 
هستند كه به گوياترين وجه، خردپسند و عقالني شده اند. بنابراين اهميت اساطير وقتي از لحاظ محتوا مورد 

 1- Vagina Dentala

www.SID.ir


14          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            

»اسطوره شناسی در ایران باستان؛ مطالعه موردی »رستم

بررسي قرار گيرند، پيش از هر چيز، جامعه شناختي است و بررسي آن جنبه اي از علوم اجتماعي محسوب 
مي شود.«)21( همواره چنين است كه پهلوان اسطوره اي در راه پاسداري از اين گونه ميثاق ها و پيمان هاي 
اجتماعي گام برمي دارد و همة نيروهاي نيك در حماسه، در اين راه در كنار او قرار مي گيرند تا آنجا كه »يك 
جنبة اسطوره شناختي وجود دارد كه غريبه اي ظاهر مي شود و با ابزاري كه در اختيار قهرمان قرار مي دهد 

به او ياري مي رساند. اين غريبه  نه  تنها ابزاري مادي در اختيار او قرار مي دهد، بلكه از نظر رواني نيز وي را 
ياري مي كند و تعهدي روانشناختي و كانوني رواني براي وي به وجود مي آورد. اين تعهد به فراسوي نظام 
ارادي مي رود و شخص با حادثه يكي مي شود.« )22( يعني پاي تقدير در زندگي او باز مي گردد. اما به هر 
روي »قهرمان دو نوع كردار از خود بروز مي دهد، يكي كرداري است جسماني و در آن پهلوان دست به 
اقدامي شجاعانه در نبرد مي زند يا زندگي كسي را نجات مي دهد و نوع ديگر كرداري است معنوي كه در 
آن قهرمان ياد مي  گيرد گسترة فراطبيعي زندگي انسان را تجربه كند و سپس بازگردد.... البته هيچ كردار 
قهرمان گونه اي، بدون دستاورد نيست، مي توانيم قهرماني داشته باشيم كه شكست مي خورد اما معمواًل 
چنين قهرماني در هيأتي مسخره نمودار مي شود،« )23( مگر آنكه شكست او در هنگامة رزم نباشد و يا به 
سخن ديگر در اثر نيرنگي خارج از ميدان جنگ و از طرف كسي كه او را دشمن نمي پنداشته در دام مرگ 
گرفتار آيد. اگر چه دربارة ارتباط حماسه و اسطوره سخنان بيشتري مي توان گفت اما با توجه به حجم مقاله 
بهتر است به اين اندك اكتفا كرده و از آن روي كه پژوهش حاضر بر دورة زماني ايران باستان تمركز يافته 

است، قدري نيز دربارة انديشة سياسي ايرانشهري سخن به ميان آيد.

ث. انديشة سياسي ايرانشهري
ابتداي رسالة جمهور1 افالطون آمده است و تمامي نظرية  اين پرسشي است كه در  عدالت چيست؟ 
اما  اين پرسش دور مي زند.  به  پاسخ  بر گرد  از نظريه هاي سياسي ديگر-  او - همچون بسياري  سياسي 
همچنان كه فتح اهلل مجتبايي در »شهر زيباي افالطون و شاهي آرماني در ايران باستان«)24( نشان مي دهد 
و حميد عنايت نيز در كتاب »بنياد فلسفة سياسي در غرب« )25( بر آن صّحه مي گذارد، افالطون بسياري 
از عقايد خود در نظرية سياسي اش را وام دار ايرانيان و نوع چينش طبقات اجتماعي جامعة آريايي آن است. 
از ديگر سو انديشة سياسي ايرانشهري نيز همچون نظريه سياسي افالطون، بر محور »عدالت« يا »داد« 
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آيين  با  نوعي  به  كه  اموري  همة  به  سياست  »آميختگي  نيز  و  مي گردد؛  فرزانه«  »شهريار  فرمانروايي  و 
كشورداري پيوند مي داشته، از ويژگي هاي اساسي نوشته هاي ايرانشهري است. زيرا در دورة باستاني ايران، 
تأمل در امور سياسي فرمانروايي با هر انديشه اي دربارة كشورداري به معناي گستردةآن پيوندي ناگسستني 
مي يافته و اين امور در درون انديشه اي فراگير كه مي توان آن را »سياسي« توصيف كرد، فهيمده مي شده 

است. يعني، در دورة باستاني ايران،... انديشة فراگير، انديشة سياسي مي بوده و هر انديشه اي از خنياگري و 
معماري تا آداب نشست و برخاست رعيت و بزرگان، شطرنج باختن و آيين هاي مربوط به شكار و... الجرم، 
با تكيه بر آن انديشة فراگير و در درون آن سامان مي يافته است. چنانكه مفهوم بنيادين انديشة سياسي 
ايرانشهري، شاه آرماني داراي فّره ايزدي است« )26( و با »فيلسوف شاه« افالطون پهلو مي  زند. مي توان به 
روشني گفت »فّره ايزدي« - پديده اي در ذات مثالي- يا كمينه باور به آن، نمايانندة »دادورزي« پادشاه بوده 
است؛ به اين صورت كه »فّر به عنوان نمادي كه تأييد الهي ]خداياني چون مهر1، اَپَم نَپات2 و اهورامزدا3[ را 
در برداشت، مؤيد قدرت پادشاهي بود.«)27( اگر چه خود پادشاهان تمايل داشتند تا بمايانند كه خدايان آنان 
را برگزيده اند، اما به راستي، صفات ويژة آنها بود كه باعث مي شد قدرت را در دست گيرند و مهمترين آنها 
عدالت بود كه به آنها مشروعيت مي داد و از اين مشروعيت، آنان به فّر ياد مي كردند. بدينسان در انديشة 
سياسي ايرانشهري »آن شاهي نيك و فرهمند به شمار مي آمد كه نسبت به خود و اتباعش بخشنده بود؛ آن 
شاهي هم كه نسبت به خود بخشنده و نسبت به اتباعش آزمند بود، بد به شمار مي آمد.« )28( از ديگر سو 
مصالح جهان نيز به شاه وابسته بود، زيرا در اين انديشه، نيك بودن شاه موجب آبادي و خّرمي سرزمين هاي 
زير فرمان وي شمرده مي  شد و گرايش وي به بدي يا بيداد، سبب ساز ويراني مي گشت كه در كتيبه هاي 

هخامنشي، از خاستگاه اين دگرگوني در احوال شاه، به »دروج4« يا »دروغ« تعبير شده است. 
 مي توان گفت مفهوم »فر« در درازناي تاريخ باستاني ايران تغيير بسيار زيادي نداشته است، اما تغييراتي در 
تعداد نمادهاي آن به وجود آمده كه شايد سرچشمه گرفته از تغييراِت ساختار سياسي بوده است. به اين ترتيب 
كه در دورة هخامنشي، امپراتوري ايران، به ساتراپ هايي5 )اياالت( تقسيم مي شد كه در آن، هر ساتراپ از 
استقالل و خودمختاري نسبي برخوردار بود؛ در دورة اشكاني قدرت ساتراپ ها نهادينه شد و به اين سبب جرگة 

 1- Mehr/Mitra
 2- Apam Napat
 3- Ahura Mazda
 4- Daruj
 5- Athravan
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مهستان به وجود آمد كه در ادارة كشور شاهنشاه را ياري مي نمود و همزمان قدرت او را نيز مهار مي كرد، اما 
در دورة ساساني با نفوذ دين زرتشت در امور سياسي، يكي از نخستين دولت هاي ديني جهان به وجود آمد و 
نظام سياسي امپراتوري ساساني متمركز گرديد به طوري كه تمامي نيرو و قدرت در كف شاهنشاه قرار گرفت. 
بر اين پايه هر چه از دورة هخامنشي به سوي دورة ساساني نزديك مي شويم بر تعداد و اندازة نمادهاي فر 

افزوده مي شود كه در نقوش باستاني پيداست و نشان دهندة تمركز قدرت نزد شاهنشاه است.
از ديگر سو، در دورة باستاني »شاهنشاه، پاسدار و نگهدار تعادل ميان همة طبقات اجتماعي به شمار 
مي آمد و از طرفي نيز به سبب وجود خاندان هاي بززگ -شهريارك ها-، تعادلي نيز ميان شاه شاهان و اين 
خاندان ها به وجود آمده بود كه به مثابه نهادهاي سياسي در دورة جديد عمل مي كردند« )29( و تبلور بارز 
آن را مي توان در مهستان دورة اشكاني ديد. طبقاتي كه به آنها اشاره شد، اساس جامعة آريايي را تشكيل 
مي دادند و عبارت بودند از: »طبقة دينيار »آثرون«1 و در نوشته هاي پهلوي »آسرون«2، طبقة رزميار »رثه 
 اشتر«3 و در پهلوي »ارتشتار« و طبقة برزيار )كشاورز( »واستريه«4 و در پهلوي »واستريوش«5 )30( اين 
طبقات هر يك داراي خويشكاري معيني هستند و مي توان گفت كه افالطون طبقات سه گانة نظم سياسي 
مطلوب خود را از آنها برداشت كرده است. اما اين گونه تقسيم بندي اجتماعي، خود ريشه در اسطوره هاي 
آريايي و كاركردها و كارويژه هاي ايزداني داشته است كه اين قوم به آنها باور داشته اند كه به طور خالصه 
به دو دورة مهري و زرتشتي تقسيم مي شود. در اينجا به علت كوتاهي مقاله به اين مطالب اكتفا مي شود 
كه در آيين مهر، مهر خدايي است قدرتمند و مبارز بر ضد دروغ، عهدشكني، خشكسالي، مراقب پيمان 
نمايندة  دارد كه  و شر وجود  نيروي خير  دو  زرتشت  دين  در  و  آريايي؛  مردمان  پاسدار  و  بيدار  و همواره 
نخستين اهورامزداست و نمايندة ديگري اهريمن. اهورامزدا فرمانروايي است دانا و يارانش امشاسپندان6 
و ايزدانند كه در برابر آنها كماله ديوان و ديوان قرار مي گيرند. به اين سان جهان خير سه طبقه از خدايان 
از اهريمنان كه در نظام اجتماعي، نيروهاي نيك به سه گونة »دينياران«،  دارد و جهان بدي سه طبقه 
»رزمياران« و »برزياران« ديده مي شود و نيروهاي بدي يا دشمنان آنان به ترتيب »دروغ«، »سپاه دشمن« 

 1- Athravan
 2- Athron
 3- Rath aeshtar
 4- vastrya
 5- Vastaryosh
 6- Amshaspand
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و »خشكسالي« است. در جهان شناسي زرتشتي يا َمزِدَيسنا1 در پايان زمان اهريمن به دست اهورامزدا و به 
ياري آخرين سوشيانت2 نابود مي شود و نيز خويشكاري هر طبقه اجتماعي ياري رساندن به مبارزه با دشمن 

طبقة خويش است تا راهي ايزدي رفته باشد. 
حال جاي دارد اندكي نيز به تاريخچه پژوهش پرداخته شود.

2. تاريخچه 
در بخش تاريخچه تالش بر اين است تا به داليل سياسي و اجتماعي سروده شدن شاهنامه از زبان 

فردوسي اشاره اي كوتاه گردد و پس از آن به آزمون فرضيه پژ وهش همت گماشته شود. 
تازش اعراب به ايران موجب پايان يافتن دورة امپراتوري ساساني و از ميان رفتن استقالل سياسي ايران 
گشت و سكوتي دويست ساله را بر ايران حكمفرما نمود، اما »در سالهايي كه بغداد شاهد كشتن و به دار 
آويختن بابك و مازيار و افشين بود، دو قرن سكوت و مبارزة ايرانيان به پايان مي رسيد. از سقوط نهاوند تا 
كشته شدن بابك دويست سال گذشته بود. شب تاريك هولناكي كه جز غريو طوفان ها و نالة جغدها هيچ 
چيز سكوت رعب انگيز آن را در هم نشكسته بود. در سكوت هيجان انگيز اين دو قرن ظلمت خيز، بين دو 
نيروي ايراني و عرب كشمكش عظيمي درگير بود؛ در صحنة رقابت هاي نظامي و سياسي دو حريف كينه جو 
پنجه در هم افكنده بودند و هر كدام مي كوشيد ديگري را به خاك افكند.« )31( با اين حال، »روح ايراني از 
تب و تاب نيفتاده بود و براي زنده ماندن دست و پا مي زد. شاهنشاهي ايران و عظمت گذشته در يادها موج 
مي زد و مي دانيم كه گذشته، هميشه زيباتر و پسنديده تر از آنچه بوده، جلوه مي كند. ايرانيان كه براي ايجاد 
جامعه اي آزاد و عادالنه، از بني اميه و بني عباس، هر دو، سرخورده بودند، در گذشتة افتخار آميز خويش پناه 
گرفتند؛ و پس از گذران يك دوران بهت زدگي و انتظار، از نو حافظة خود را بازيافتند و خواستار آن شدند 
كه الاقل از جهت روحي و معنوي، شخصيت خويش را احياء كنند.« )32( به ديگر سخن، چون اعراب بر 
ايران چيره شدند، چهره هاي برجسته را از ميان بر مي داشتند، حتي آنان كه به خدمت ايشان درآمده بودند 
تا از فشار اين قوم بر ايران بكاهند؛ بزرگاني چون ابومسلم، المقفع، خاندان برامكه و...، و از آنجا كه در اين 
دوره براي ايرانيان موفقيتي در به دست آوردن استقالل سياسي حاصل نشد، رو به كار فرهنگي آوردند 
تا بزرگي خود را در اين پهنه به رخ تازيان كشند و بدين سان پايه هاي جنبش شعوبيه بنيان گذارده شد تا 
 1- Mazde Yasna
 2- Soshiant
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انديشه سياسي ايراني را تداوم بخشد. پس از اين ديري نمي پايد كه دولت ايراني طاهريان تشكيل مي شود 
و ديگر خاندان هاي ايراني به ايجاد حكومت  هاي محلي دست مي زنند و ايرانيان تا آنجا قدرت مي يابند كه 
خليفة بغداد را به زير سيطره خود در مي آورند و خود خليفه تعيين مي كنند. با اين حال اين حكومت هاي 
ايراني تا ظهور مغوالن و برافتادن خليفه، مشروعيت خود را از حاكم بغداد مي ستاندند؛ اما اين مسأله باعث 

آن نمي شد كه به بازسازي و يادآوري انديشة سياسي ايرانشهري نپردازند. كاري كه جنبش شعوبيه پايه گذار 
آن بود و با فردوسي به كمال رسيد. 

شاعر حماسه سراي ايران »فردوسي، كه كنية وي ابوالقاسم است، در حدود سال 329 هجری قمری 
در روستاي باژ در بخش توس از خراسان ديده به جهان گشود. او نام فردوسي را به خود گرفت، زيرا پدرش 
صاحب باغي بود كه با نام فردوس )بهشت( شناخته مي شد.« )33( فردوسي در خانواده اي پا به جهان گذارد 
كه از دهقانان خراسان بودند. »دهقانان كه در نخستين سده هاي دورة  بعد از هجوم تازيان نقشي پر اهميت 
در بازسازي و سازماندهي ايران زمين ايفا كردند؛ بازماندة خاندان هايي از زمين داران و اعيان متوسط دورة 
ساساني بودند و به دنبال چيرگي دستگاه خليفگان بر ايران زمين، همة توان و نيروي خود را به كار بردند 
تا با برپايي رستاخيز فرهنگي و سازماندهی پايداری ملی، شكست نظامی ايرانيان از تازيان راجبران كنند. 
اين سازماندهی پايداری ملی و برپايی رستاخيز فرهنگی، بويژه در فاصله فرمانروايي خاندان هايي از ايرانيان 
به دنبال »دو قرن سكوت« حاكميت دستگاه خيلفگان بر ايران زمين تا چيرگي غالمان ترك تبار به اوج 
خود رسيد و عمدة ميراث فرهنگ و فرزانگي ايران باستان به دورة اسالمي انتقال يافت تا از گزند روزگار 
ايمن بماند... در ميان اين دهقانان هيچ چهره اي درخشان تر از سيماي شكوهمند ابولقاسم فردوسي حكيم 
و سرايندة »خردنامه« ايرانشهري نيست كه با شاهنامة خود؛ تاريخ حماسي ايران زمين را با سود جستن 
از همة دفترهايي كه از گفتة باستان بازمانده بود، همچون كاخي بلند و گزند ناپذير برافكند و بدين سان، 
بخش بزرگي از آن ميراث را از ورطة نابودي رها ساخت... از نظر تداوم تاريخي و فرهنگي ايران زمين، در 
كنار زبان و انديشة فلسفي، انديشة سياسي ايرانشهري يكي از عمده ترين عوامل تداوم ايران زمين بايد به 
شمار آيد و تأمل دربارة هويت تاريخي و فرهنگي ايرانيان جز از محتواي تحليلي از تداوم انديشة سياسي 
ايرانشهري امكان پذير نيست؛« )34( و چنان است كه هر سه عنصر نامبرده، يعني، زبان، انديشة فلسفي؛ 
با تأمل در كار فردوسي ديده مي  ايرانشهري در كنار يكديگر در شاهنامه آمده است.  انديشة سياسي  و 
شود كه »منظور وي از پرداختن به آن »نامه نامور شهريار«، چيزي جز ارائه نوع عالي، يا نمونة آرماني 
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شهرياري به عنوان دستگاهي كه بر پاية منافع و مصالح كشور، وراي منافع و مصالح اخالق فردي، نهاده 
است نبوده. اين الگوي شهرياري كه در دو نقش موازي و مكمل پادشاهي و جهان پهلواني شكل مي گيرد، 
اگرچه در شاهنامه از خالل سرگذشت  شاهان و پهلوانان مي گذرد، اما در حقيقت خودساختي واري وجود و 
يا سرنوشت اسطوره اي يا تاريخ آنان است.« )35( بدين سان است كه »شاهنامه در طول عمر هزار ساله اش، 

دمساز جاودانة ملت ايران بوده است و شريك غم ها و شاديهايش. هموطنان ما در اين ده قرن پرفراز و 
نشيب، بي هيچ تصّنع و تبليغي اين شاهكار حماسي را قبالة حيثيت و سند افتخار ملي خود دانسته اند؛ و هر 
صنف و دسته اي به وسع فهم و اقتضاي حالش، آن را در مركز توجه جامعه كشانده است و به ياد هموطنان 
خود آورده، گروهي شبهاي سرد و طوالني زمستان را با خواندن سرگذشِت پهلوانان گرم و كوتاه كرده اند، 
ابيات  گاهي  بخشيده اند.  رونق  و  را حال  قهوه خانه ها  نقالي  باستان، محفل  داستانهاي  نقل  با  و جماعتي 
پرهيمنه اش، ضربه هاي تنبِك مرشد را در گود زورخانه دلنشين كرده است و زماني نقش رستم و ديو سپيد، 
در و ديوار گرمابه ها را زينت داده. از يكسو نهيب رجزهاي پهلوانان، خوِن شرف و حمّيت در عروق جوانان 
وطن جوشانده است و از ديگر سو وصف قيام كاوه، در ظلمات ستم، نور اميدي بر دلهاي افسرده پاشانده. 
گاهي تأمالت حكيمانة فردوسي در اثناي داستانسرايي، طبع افسانه پسند خاليق را به تفكري عبرت آموز 
باري، شاهنامه  پيران گشته.«)36(  پندآموز  اندرزهاي خردمندانه اش مددكاِر ذهِن  و گاهي  است،  كشانده 
افشرة فرهنگ و انديشة ايران زمين است كه داستان ها و افسانه هايش، از پاي گرفتن و باليدن كشوري 

كهن حكايت مي كند.

باستان  ايران  شهرياري  سياست  در  شاهنامه  اسطوره اي  پهلوان  عنوان  به  رستم   .3
داراي نقش ها و كارويژه هاي سياسي اي همچون نماد قدرت، نماد تاجبخشي، نماد امنيت 

و نماد آزادگي بودن است.

الف. رستم نماد قدرت
پژوهش پيش رو نماد قدرت بودن رستم را در داستان زاده شدن وي بررسي مي نمايد. اما نخست 
بايد دانست »بررسي پديدة قدرت در شاهنامه از اين رو جالب  توجه است كه اين شاهكار حماسي، تنها به 
بيان رويدادهاي نظاِم پهلواني نمي پردازد، بلكه در ميان داستان هاي آن، حكمت و اخالق نيز موج مي  زند 
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و به حكمت عملي كه سياست باشد،... در اين اثر توجه شده است. در هر رويداد شاهنامه، دست قدرت در 
كار است و حوادث بيشتر بنا به مالحظاِت سياسي روي مي دهند و برخوردها و كشمكش ها ميان شاهان و 
دارندگان قدرت است.«)37( با اين پيش گفته، الزم است ابتدا تعريفي از قدرت آنگونه كه در اينجا مد نظر 

است داده شود. 

به طور خالصه در تعريف قدرت »مي توان آن را همچون نيرويي دائمي شرح داد كه از روي عادت 
دربارة آن آگاهي داده مي شود و وسايل مادي اجبار را در اختيار دارد.« )38( همچنين بايد توجه داشت هستة 
اصلي تعريف قدرت كه همانا توانايي اجبار ديگري به كاري كه دلخواه او نيست، مي باشد؛ از گذشته تا كنون 
هيچ تغيير نكرده است و در اين ميان در هر دوره فقط ابزارهاي مادي و غيرمادي )مشروعيت ساز( اجبار 
تغيير مي كند، اما خوِد اجبار است كه تغيير نمي يابد. پس از اين تعريف كوتاه دربارة قدرت، اينك مي توان در 

چندين بخش نماد قدرت بودن رستم را به آزمون گذارد.

1( زال و عشق او به رودابه
زال دست پرودة سيمرغ و رودابة ضحاك تبار، شيفتة يكديگرند، اما منوچهرشاه و سام كه مي ترسند 
از پيوند اين دو، موجودي اهريمني پديد آيد و ايران را به نابودي كشد با اين پيوند مخالفند. پس هر دو با 
ستاره شماران و موبدان خود راي مي زنند و چون به آنان گفته مي شود با اين ازدواج موجودي پديد مي آيد 
كه پر قدرت است و نگهدار ايران، دست از ناسازگاري خويش بر مي دارند. توصيف ستاره شماراِن آنان از 

اين موجود چنين است:
به ايـران پنـاه سواران بود« )39( »كمر بستـة شهرياران بـود    

بدين سان شهريار ايران مي داند كه خويشكاري خويش را در راستاي قدرتمند بودن ايران به انجام رسانده 
است. به واقع رستم تنها مي تواند ميوة چنين عشقي اسطوره اي باشد كه دو عاشق آن، به مقتضيات سياسي 
ارزشي نمي نهند و در پي يافتن تجربه از خرد خويشند. اما پيوند آنان پيكره اي »برون همسري« دارد كه خود از 

رشد اجتماعي و خروج آن از حالت قبيله اي نشان دارد و پرورندة زمينه هاي ادب حماسي است.

2( زاده شدن رستم
از پيوند زال و رودابه نمي گذرد كه رودابه آبستن مي شود و كودكي را در شكم مي پرورد كه  اندكي 
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زايش او سرآغاز زايش حماسه است. »با تولد او، همة عناصر و عوامل اساطيري و حماسي كه در داستان 
زال پديدار شده بودند، گرد مي آيند و هر چند كه اين زايش در مورد زال، جنبة معنوي داشت، در مورد رستم 
وجهه اي عيني و مادي مي يابد. از همين رو است كه وجود زال و رستم در پي تكميل هم، وحدت الزم 
حماسه را ارائه مي نمايد. زايمان رودابه، زايش قدرت مادي حماسه است. رستم از آغاز، با پيكري عظيم در 

زهدان او زندگي را مي آغازد. رودابه با رستمي در زهدان و زال با سيمرغي رهايي بخش، تولد پهلوان حماسه 
را نويد مي دهند.« )40( با ورود رستم به شاهنامه، همه چيز رنگ ديگر مي گيرد و وروِد وي از دگرگوني اي 
آرامش بخش و پر از امنيت و اطمينان به نگاهباني از ايران خبر مي دهد. اگر چه او انساني است حماسي، 
اما آن بخش اسطوره اي وجود او دگرگوني ساز است، زيرا هويت كلي و اصلي اسطوره با يك دگرگوني كلي 
همراه است. به هر روي »تبديل نيروي معنوي زال به نيروي مادي رستم و... فعليت يافتن انديشه و تخيل 
و برآورده شدن آرزوي پيدايي قدرتي چون رستم گويي بي دخالت نيرويي غير طبيعي، ميسر نيست. پس 

سيمرغ عامل اين تبديل و فعل پذيري آرماني مي گردد.

3( سيمرغ
رستم، بخش مينوي وجود خويش را از سيمرغ و به واسطة زال مي گيرد. اين سيمرغ است كه مي داند 
او چگونه بايد زاده شود. رستم چنان پيكره اي بزرگ و تنومند دارد كه تولد او تنها به گونه اي اسطوره اي 
امكان پذير است. اما سيمرغ، »مرغ داستاني شاهنامه، در اوستا »ِمِرُغوَسئِن«1 نام دارد. از اين پرنده در فقرة 
41 بهرام َيشت و فقرة 17 َرَشن َيشت ياد شده است. از اين فقرات چنين بر مي آيد كه او بر درختي در درياي 
فراخكرت آشيانه دارد كه درختي است درمان بخش.« )41( بر اين پايه مي توان سيمرغ را كه بر اين درخِت 
همه تخمه النه دارد با ايزدان طبقة سوم دين زرتشتي مرتبط دانست كه به طبقة كشاورزان تعلق دارند، زيرا 
كشاورزي با گياهان سروكار دارد و زندگي بخشي از آِن گياه است و به اين واسطه سيمرغ نيز كارويژه اي 

زندگي بخش مي  يابد كه در زايش رستم بازتابانيده مي شود.

4( فّر رستم
بيشتر، فر را ويژة شاهان به شمار مي آورند، اما »در اوستا، دو واژه براي »فر« در ايران زمين آمده است، 
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يكي »فّر كياني« و ديگري »فّر ايراني« كه دومي مردمان ايراني را از چهارپايان و گله، از شكوه و دانش 
و خرد برخوردار مي كند و اولي نيز ماية دولت و چيرگي بر بيگانگان است.« )42( پس هر ايراني، مي تواند 
فرهمند باشد و مي توان گفت »فّره« نشانه اي است از پشتيباني نيروهاي فراطبيعي از انسان ابتدايي؛ به اين 
واسطه باور ايرانيان بر اين بوده است كه چهرة پهلوانان و شاهان بزرگ در هنگام زايش از مادر مي درخشيده 

است يعني آنان فرهمند بوده اند. بر اين پايه آنگاه كه رودابه به ياري سيمرغ، توانسته رستم را به جهان آورد، 
وي را در آغوش مي گيرد، لب به خنده مي گشايد و در آنگاه: 

بديد اندرو فّر شاهنشهي« )43( »بخنديد از آن بچه سرو سهي    
اين فّر را مي توان از آن سيمرغ دانست كه اينك به رستم رسيده است. با توجه به اينكه خود او دستور 
مي دهد پس از اينكه رستم را با شيوه اي اسطوره وار از پهلوي رودابه بيرون آوردند، براي بهبودي رودابه، 

زال چنين كند:
خـجستـه بـود سـاية فـّر مـن« )44( »برو مال از آن پس يكي پّر من     

بدين سان بايد پنداشت فّر سيمرغ براي خاندان زال، همان كاركردي را دارد كه فّره ايزدي براي خاندان 
كيانيان. اين دو فّر به هر حال نشان از قدرت صاحب آنها دارد و اين قدرت در وجه تسمية نام رستم نيز 

وجود دارد زيرا در آن هنگام كه رستم زاده مي شود، چنين گفتاري از زبان رودابه جاري مي گردد:
نهادند ُرسَتمش نـام پسـر« )45( »بَِرستم بگفتــا غم آمـد بسر    

َرسَتِن رودابه معنايي جز رها شدن وي از درد ندارد، زيرا نوزادي كوه پيكر در شكم داشته است. ذبيح اهلل 
صفا كه به جستار نام وی در اوستا پرداخته، واژة »ُرسَتختم«1 به معناي دارندة »باالي زورمند« و »صاحب 
قامت قوي« را مربوط به وي دانسته است. اين باالي زورمنِد اسطوره اي، پژوهش را به سوي سرچشمة 
پيدايي آن كه همانا ارتباط رستم با خدايان و طبقة اجتماعي او مي باشد رهنمون مي سازد كه اينك از آن 

سخن مي رود.

5( رستم، خدايان و رزمياري
در پيوند طبقات اجتماعي باستاني آريايي، »دومزيِل، خدايان هند و ايراني را با طبقات سه گانه جامعة 
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آريايي تطبيق مي دهد. بدين سان او، ميتره1 )مهر( و ورونه2 را نمايندگان دو جنبه »دينياري« و »شهرياري«، 
»ايندره«3 را نمودار طبقة »رزميار« و »ناستيه ها«4 را مطابق با طبقة »برزيار« به شمار مي آورد. وي همين 
ترتيب را در مياِن خدايان زرتشتي نيز مي يابد و آنها را بر حسب طبقات سه گانة پيش گفته بخش بندي 
مي نمايد.... بنابراين او »اورمزد«5 را با طبقة نخست، »مهر« را با طبقه دوم »رزمياران« و »آناهيتا« را با 

طبقة سوم اجتماع آريايی مرتبط مي داند. دومزيل، در اين گفتاِر داريوش، كه از اهورامزدا خواستار است تا 
ايران را از »دروغ«، »سپاه دشمن« و »خشكسالي« نگه دارد نيز، همين ترتيب را مالحظه مي كند.«)46( 
از اين رو، دروغ در برابر دينياران و شهريار، سپاه دشمن در برابر رزمياران و خشكسالي در برابر برزياران 
قرار مي گيرد و پيداست در تغييراتي كه خدايان هند و ايراني در ايران يافته اند، »ميتره« پس از مدتي جاي 
ايزدان  در  اگرچه  شده،  شناخته  »ارتشتاران«  يا  »رزمياران«  خداي  عنوان  به  و  است  گرفته  را  »ايندره« 
طبقة سوم جاي دارد. »اَندر«به پهلوي و »ايندره« در اوستا، از كماله ديوان – دستياران اهريمن و ديوان 
طبقة دوم-و دشمن ارديبهشت امشا سپند است. در آثار »ِودايي«، ايندره خدايي است سخت نيرومند، ولي 
در ادبيات اوستايي از مقام خدايي به ديوي تنزل يافته است. از يك مقايسه ميان ميتره و ايندره اين نكته 
فهم مي شود كه »مهمترين جايي كه اساطير »ودايي« متعلق به ايندره در اساطير حماسه هاي ايراني ظاهر 
مي شود و بر اثر آن مطمئن شد كه شخصيت ودايي ايندره، شخصيت هند و ايراني است، دقيقًا حماسه هاي 
مربوط به رستم است. در واقع اساطيِر پيرامون ايندره و خود ايندره از جهان خدايان ايراني بيرون آمده و به 
صورت رستم و پهلواني هاي او، در حماسه هاي ايراني جاي گرفته اند.«)47( از اين رو »رستم مي بايست به 
گونه اي غيرمعمول، از پهلوي مادر به گيتي درآيد، زيرا ايندره، پهلوان خداي هند و ايراني، از پهلوي مادر 
بيرون آمده بود. رستم، مي بايست در كودكي پهلواني كند و پيلي مست را بركوبد و در جاي بُكشد؛ زيرا 
ايندره، هنوز كودكي نوزاد بود كه چرخ خورشيد را به حركت در مي آورد. رستم نيز چو او، گرز خويش را 
به ارث مي بََرد. به همان گونه كه ايندره، افشرة گياه هوم را پيوسته مي نوشد، رستم نيز ِمي خواره اي بزرگ 
است. رستم به درشتي اندام، چنان شهره است كه ايندره... ودرختي را چون سيخ كبابي در دست مي گيرد و 
گوري را چون تكه گوشتي بر درخت بريان مي كند.«)48( تمام اين همساني ها، يكي نشان از قدرتمند بودن 
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و نماد قدرت بودن رستم دارد و ديگر اينكه، با پذيرش اين فرض كه رستم پهلواني از سكاييان بوده كه 
اندكي ديرتر به ايران آمده اند، مي توان چنين نتيجه گرفت كه آنان پس از زرتشتي شدن ديگر اقوام ايراني، 
به اين دين روي آورده اند و به اين واسطه پهلوان خود، رستم را همچون ايندره آفريده  بودند. اگر چه رستم 
به ايندره شبيه است، اما اين امر منجر به آن نمي شود كه با ميتره همساني نيابد، زيرا مي بايست با اساطير 

ايراني شده نيز پيوند مي يافته تا وارد حماسه اي ملي شود. از اين رو، آنجا كه »مهر« پشتيبان  آريايي 
رزمياران است، رستم مهمترين ياور سپاه ايران شمرده مي شود؛ آنجا كه ميتره بخشندة فّرة شاهي است، 
رستم نيز تاجبخش است؛ آنجا كه ميتره نگهبان آفرينش اهورامزدا است، رستم پاسدار ايران است؛ ميتره 
پيمان شكنان را گرفتار مي كند و رستم ديوان را؛ ميتره ياوري چون ايزِد بهرام دارد و رستم ياوري چون 
رخش. بدين سان، »رستم پهلواني است سراپا شگفتي؛... زادن  او، باليدن او، اسب گزيدن او همه شگفت و 
بي پيشينه است، زور بازويش شگرف است؛ گرزش نهصد َمن گراني دارد، جام باده اش چنان است كه بر آن 
زروق مي تواند راند؛ چند صد سال در جهان مي زيد و... چرا رستم چنين است؟ پاسخ اين است: چون رستم 
نامي اسطوره اي است، نه چهره اي تاريخي... هزاران پهلوان ايراني كه در درازناي سده ها، گمنام، به نام و 
ياد ايران،  در پهنة پيكار، مردانه جان باخته اند، درهم فرو فشرده اند و از آن ميان، نمادي برآمده است به نام 
رستم كه همة آنان را به شيوه اي رمزي در خود نهفته مي دارد و باز مي تابد. رستم همة آن پهلوانان بي نام 
و نشان است.«)49( آري رستم، نمودار »قدرت« هويت جمعي يك ملت است. آرزوها و آمال ملي، وي را 
چنان مي پروراند كه نمودار قدرت يك ملت باشد و دست آخر اين بيت از زبان سام دربارة رستم، نه از زبان 
او، كه از زبان ملتي كه به اسطوره اي پر قدرت نياز داشته تا آرزوهاي ديرينه اش را در او بازتاباند، آرزوي 

جاودانگي و شكست  ناپذيري:
نبايد جز از زندگانيش خواست« )50( »كنون شد مرا و تو را پشت راست    

حال بايد ديد كه رستم اين نماد قدرت، چگونه قدرت خام خويش را براي شهريار ايران به كار مي  برد 
و اين مطلبي است كه در بخش بعد به آن پرداخته مي شود..

ب. رستم نماد تاجبخشي
در تعريف تاجبخش مي توان گفت تاجبخش، كسي است كه در قدرت فرمانروايي نفوذ دارد و در ايران 
باستان نماينده اي است از طبقة دوم جامعة آريايي؛ يعني فردي از طبقة ارتشتاران كه خود در دوره اي، در هر 
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ساتراپ )ايالت( از ايران باستاني فرمانروايي داشتند و شهريارك هايي را به وجود آورده بودند. در هنگام جنگ، 
اينان به ياري شاهنشاه مي آمدند و از دولت مركزي پاسداري مي نمودند. در دورة اشكاني همينان بودند كه 
در جرگة مهستان گرد آمده و بر كار شاه نظارت مي كردند تا از راه »داد« به كژي نگرايد و بدين سان فّرة او 
بپايد. كاِر گزيدن شاه نو يا به عبارتي مشروعيت دادن به وي كه در شكل »فّر« و »تأييد« خدايان )اهورامزدا 

و مهر( بازتابيده مي شد نيز، از آِن اينان بود. اما در شاهنامه تاجبخش، جهان پهلوان است كه نماد قدرت ايران 
شمرده مي شود. بدين گونه وي مي بايد شاهنشاه داراي فّره را از خطر باز دارد و در جنگ بدو ياري رساند و او 
را در راه »داد« باقي نگاه دارد. آنچه در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد كارويژة سياسي تاجبخشي رستم 

در داستان هفتخوان است.

1( رستم و تاجبخشي پيش از هفتخوان
ايران زمين در دورة منوچهر شاه، گرفتار تورانيان مي شود و اين گرفتاري تا دورة شاه نوذر نيز ادامه 
مي يابد؛ تا آنجا كه نوذر به دست افراسياب كشته شده و فّره از ايران رخت مي بندد و كيان ايران به خطر 
مي افتد. پس از نوذر، زوطهماسپبر تخت مي نشيند، اما همچنان جنگ و گريز ادامه مي يابد تا اينكه زال 
كه جهان پهلوان گشته و سيستان را از تازش تورانيان دور داشته است، رستم را براي آوردن كي قباد، به 
البرزكوِه آييني مي فرستد و با آمدن وي، فّره ايزدي به ايران بازگشته و جنگ پايان يافته و ايران به سوي 
خّرمي مي رود. بر اين پايه مي توان دريافت »ساخت معنايي شاهنامه در بيان روند شهرياري دو مرحله دارد. 
مرحلة نخست آن، يعني دورة پيشداديان، بيانگر روند سازمان يابي سياسي جامعه و تأسيس شهرياري در 
محور شهرياريجهان پهلواني است و مرحله دوم، پس از فترت كوتاه فّر در دوران نوذر و زوطهماسب، با 
پادشاهي كيقباد و جهان پهلواني رستم، آغاز مي شود. اين مرحلة دوم را مي توان، باز نمودن چگونگي كاركرد 
تاريخي تقسيم مي شود. فردوسي در  به دو بخش حماسي و  باستان دانست كه خود  ايران  شهرياري در 
دوران حماسينشان مي دهد كه بزرگ ترين عامل مخل و انحطاط آور كاركرِد شهرياري،  تراكم قدرت پادشاه 
و گرايش او به استبداد و خودپسندي است« )51( و در حيقيقت، اين روند با بر تخت نشستن كاووس پس 

از كي قباد و خودخواهي هاي او آغاز مي شود.
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2( ديوان مازندران
چون كاووس به شاهي مي رسد، راِه آزپيش مي گيرد و به وسيلة ديوي از مازندران فريفته  شده و براي 

تسخير مازندران راهي آن ديار مي  گردد، زيرا مي پندارد:
فزونست مردي و فّر و درم« )52( »وليكن مرا از فريدون و جم     

بدين روي، وي مست بادة قدرت مي شود و از راه راست، سر برمي تابد. همان راستي كه زرتشت با اين 
گفتار براي شهرياران خواهان آن است: »اي اهوره، اي اََشْه1، ِكْی راستي و منش نيك و شهرياري مينوي 
به سوي ما خواهد شتافت؟«)53( اين گفته زرتشت در پرسمان با اهورامزدا از آن روست كه در مقايسه 

جهان بيني ايراني با انديشة سياسي ايرانشهري، شاه، كارويژه هاي اهورامزدا را بر عهده دارد و همواره بايد 
او گسسته خواهد شد. مغرور شدن  از  فّره  آز رود،  راه  به  راپيشه كند و چون  راستي و داد و منش نيك 
كاووس همان و به راي ديوان گوش سپردن همان. سرزمين ديوان، مازندران است »سرزميني نمادين، در 
»جغرافياي اسطوره اي« و گونة نمادين سرزمين هايي است كه ايرانيان آنها را دشمن مي داشته اند.«)54( 
ديوان نيز از نگاه زرتشت، خداياِن آييِن آرياييان پيش از مهاجرت به ايران بوده اند و نيز چنانچه در يسنا 49: 
4 آمده است: »كساني كه با خرِد بد و با زباِن خود، خشم و رشك را مي آفرينند؛ و مردِم سازنده و پرورشگر 
را از كار خود باز مي دارند... ديواني هستند كه نهاد و يابِش مردم را به دروغ مي كشانند.«)55( رفتن كاووس 
شاه به مازندران جز تيرگي چشم او و در بند شدنش سود ديگري ندارد و اينك رستم است كه بايد با گذر 

از هفتخوان، او را از چنگ ديوان رهايي بخشد.

3( رستم و رشد رواني و معنوي در هفتخوان
گرفتار شدن كي كاووس به دست ديوان، فّره ايزدي را از ايران دور مي كند و بايد راهي براي رهايي 
وي و تاجبخشي دوباره به او پيدا شود. پس زاِل چاره جو، رستم را در پي وي گسيل مي دارد و رستم در اين 
سفر با گذر از هفتخواِن خطرناك شاه را نجات مي دهد. رستم در اين سفر، رشد معنوي مي كند و به دوران 
بلوغ خود پاي مي گذارد. او بايد زايشي رواني تجربه كند و به اين واسطه به راهي مي رود كه با بازگشت به 
زهدان و گذر از آن در شكل رفتن به شكافی در زمين )راهی باريك و پر پيچ و خم و خطر( همسان پنداشته 
مي شود تا پهلوان، با گذر از آن كيفيت وجودي تازه اي بيابد. اين تولد دوباره كه پيكره ای اسطوره اي دارد، 

 1- Asha
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به هفت پله آيين مهر در سلوك فردي شباهت دارد. اگر چه كاماًل همنام با مراحل آن نيست. آن هفت 
پله مهري عبارتند از: كالغ، پوشيده )نامزد(،  جنگي )سرباز(، شير، پارسي، مهر پويا؛ و پير )پدر(. در اولين 
نبرد شير در پي رستم مي آيد كه نماد »قدرت و شهرياري پادشاهي نيروهاي شرور در اينجا... و نماد نيروي 
غريزي مهار نشده و عنان گسيخته است.«)56( در دومين پله، رستم با تشنگي رو به رو مي شود كه نشان 

از مقاومت او در راه تاجبخشي و پاسداري از ايران دارد و از پروردگاربرای چيرگي بر آن ياری مي جويد و 
اين نشاني است از گام برداشتن او در راه اهورامزدا و نيكي. در خوان سوم، رستم با اژدها همنبرد مي شود 
كه نمادي است از اهريمن. در خوان چهارم جادوگر به رويارويي او مي آيد و خوان هاي بعدي نيز مبارزه با 
ديواني با نام هاي اوالد و اَرَژنگ و سپيد است. بدين ترتيب »در خوان اول رخش، در خوان دوم مقاومت، در 
خوان سوم زورمندي، در خوان چهارم تأييد ايزدي، در خوان پنجم تدبير و چاالكي و در دو خوان ششم و 
هفتم باز زور و جسارت و قدرِت رستم، به كار مي افتد و او را پيروز مي گرداند.«)57( گذر از اين هفتخوان نه 
تنها به معناي رشد رواني رستم و پاي گذاردن كامل او به حماسة ملي است، بلكه نشانه اي است از اينكه 
وي در به كارگيري قدرت خويش به عنوان نماد قدرت ايران توانسته تمركز پيدا كند. اما آيا اين رشد معنوي 
مي تواند دليل موجهي براي ايجاد اين داستان باشد؟ پاسخ اين است كه خير، آنچه مهم تر مي نمايد رهايي 

شاه از بند به واسطة مشروعيت سياسي اوست.

4( مشروعيت سياسي در انديشة ايرانشهري
در ايران باستان مشروعيت شاهنشاه در قالب انديشة سياسی ايرانشهري وابسته به »فّر« بوده است. 
به عبارتي مي توان »فّره ايزدي« را محور انديشه سياسي ايرانشهري دانست. در »زامياد َيشت كرده هاي 
1 و 2 آمده است: »فّر كياني نيرومند مزدا آفريده را مي ستاييم، آن فّر بسيار ستوده، زبردست، پرهيزكار، 
كارگر، ُچست را كه برتر از ساير آفريدگان است. فّري كه از آن اهورامزدا است با آن اهورامزدا آفريدگان 
را پديد ساخت... تا آن كه گيتي را نو سازند،... فّري كه از آِن امشا سپندان است. آِن شهرياران، تندديدگان، 
بزرگواران، بسيار توانايان، دليراِن اهوارايِي زوال ناپذيِر مقدس« )58( از سوي ديگر، »در اوستا، اين مهر است 
كه مي تواند »فّر« را به كساني ارزاني دارد يا به خواسِت خويش، آن را از كساني كه از تباهكاري شادمان 
مي شوند، باز پس گيرد.« )59( اما به هر روي »فّر« وابستگي زيادي به شايستگي هاي شاه دارد و بدين سان 
هرچه شايستگي هاي پادشاهي بيشتر باشد، »فّر« او بيشتر است و محور اين شايستگي را در هنگام فرمان 
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راندن مي توان »دادگر« بودن شاه دانست. دادگر بودن شاه نيز به اين معناست كه آنكه فرمان مي  راند، بيش 
از انديشه به منافع خويش بايد در انديشة منافع مردم باشد كه از آن در اوستا به »آباد كردن« كشور نام برده 
شده است. در »هات 51 يسنا آمده است: »درود بر شما اي گاتهاي مقدس، سلطنت و شهرياري، هرگاه 
كه نيكخواه مردم باشد نعمت و فراواني همراه خواهد داشت و اين نعمت با عدل و داد توزيع مي شود.« 

)60( پس »داد« محوري در انديشة ايرانشهري است كه فرزانگي و كردار اهورايي را مي رساند و موجب آن 
مي شود تا پهلوانان از شاهي پشتيباني كنند. 

كاووس تا آن زمان كه به آسمان و جايگاه ايزدان نرفته، از نگاه انديشة سياسي ايرانشهري مشروعيت 
دارد و بر اين اساس است كه رستم به نجات او شتافته، »دادياري« نموده، تاجبخش  شده است و خويشكاري 
خود را به انجام مي رساند و شاهنشاِه داراي فّره ايزدي را به ايران باز مي گرداند. از اين  رو »رستم نه فقط 
جزئي از روايات پادشاهي است، بلكه بخشي جدايي ناپذير از خوِد مفهوِم پادشاهي نيز هست. در اينجا توجه 
معطوف به مفهوم »فّر« و رابطة رستم با آن است. واژة »فّر«... مظهر قدرت، حاكميت و اقتدار است و 
به اين معنا با پادشاهي به  طور مشخص ارتباط دارد، به خصوص با پادشاهي كيانيان.... رستم، به خاطر 
« پادشاه، پيوسته بيش از خود پادشاهان ملي، پشتيبان ايران است. بعضي گفته اند كه رستم  پاسداري از »فِرّ
پنهان  پيچيده است؛ گاهي متجلي مي شود، ولي دوباره  تار و  ثابت است، در حالي كه چهرة شاه متغير، 

مي گردد.« )61(
بنابراين رستم، همچون امشا سپندان كه در كار گيتي اورَمزد را ياري مي كنند، به ياري شاهنشاِه ايران بر 
مي  خيزد و تالش مي نمايد تا او در راه راستي گام برداشته و از راه »داد« به كژي نگرايد. پس مي توان وي 
را داراي صفت »داديار« دانست. همچنان كه »مهر«ايزد طبقه رزميارانفّر را مي بخشد، او نيز در همساني با 
كارويژه هاي ايزد مربوط به طبقة خود، از »فّر« پاسداري مي نمايد. رستم پس از اينكه كاووس را مي  يابد، 
براي بينا كردن چشمان او كه كنايه اي است از نابينا شدن چشم خرد كاووس، در خوان هفتم به جنگ 
ديو سپيد رفته، او را از پاي درآورده و خون جگر وي را در چشمان كاووس مي چكاند تا شاه بينا شود. اين 
خون، نمادي است از قدرت ديو سپيد و در اساطير گوناگون چنين قدرت و نمادي همواره ظاهر مي شود. 
اين خون، آِز كاووس را به قدرت از ميان برده و او را بينا مي كند. رستم خون را براي خود نمي خواهد، زيرا 
خود نماد قدرت است و با رشد معنوي اي كه نموده گرفتار آز نمي  شود. اما اينكه داستان هفتخوان با جنگ 
مازندران پي گرفته شده و در آن رستم شاه مازندران را از پاي در مي آورد، براي كوچك نمودن شاه در برابر 
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پهلوان اسطوره اي،  رستم، است. زيرا رستم كاري را به سرانجام مي رساند كه كي كاووس نتوانسته از عهدة 
به پايان بردن آن برآيد. 

داستان جنگ مازندران، در حقيقت، نمادي از كشورگشايي يك دولت پس از پاي گرفتن و سامان يافتن 
است. همچنين داستان شاهي است كه آز قدرت وي را فراگرفته؛ اما اين شاه، داراي مشروعيت سياسي 
است كه از پدر خود به ارث برده و نيز داستان پهلواني كه با رهايي شاه از بنِد آز، كارويژه تاجبخشي خود را 

در سياست شهرياري روزگار خويش با »دادياري« به انجام مي رساند و هموست كه سزاوار چنين ستايشي 
از طرف شهريار است:

كه بي تو مبادا نگين و كاله!« )62( »برو آفرين كرد فرخنده شاه      

پ. رستم نماد امنيت
نمادينِگي امنيت رستم را بايست در داستان جنگ او با سهراب به جستار نشست. زيرا رستم با كشتن 
فرزندش، خويش را فداي ميهنش مي نمايد. گذشتن از جان خود، كاري است كه رستم بارها به انجام رسانده 
است. اما كشتن سهراب از، از خودگذشتي نيزبرتر است. عبارت فدا شدن در راه وطن زماني مي تواند به كار 
رود كه سرزميني، مورد تازش بيگانگان قرار گيرد و كساني براي پاسداري از آن از جاي برخيزند و همه 
چيز خود، حتی جان عزيزترين خويشان خود را نثار كنند. اين تازش در هر دوره اي از تاريخ كه باشد، كيان 
و هستي آن سرزمين را در خطر نابودي قرار داده و به يك معنا »امنيت« آن را به چالش مي كشد. در دورة 
تاريخي ايران باستان، پاسداري و نگهداري از ايران، بر دوش طبقة رزمياران نهاده شده است كه بزرگترين 
آفت طبقة آنان »سپاه دشمن« به شمار می رود. اينك سهراب است و رستم، مرگ فرزند و داستاني در قالب 

»تراژدي« يا به آن سان كه فردوسي بر آن نام مي نهد »داستاِن پر آِب چشم«. 

1( تهمينه و تورانيان
سرآغاز داستان رستم و سهراب از آنجاست كه رستم، رخش را در دشتي ُپر گور گم كرده و در پي آن 
به سرزمين تورانيان و شهر سمنگان پاي مي گذارد و در آنجا با تهمينه، دختر شاه سمنگان كه شيفتة اوست 
پيمان همسري مي بندد. رستم نيز چون زال پيوندي با الگوي »برون همسري« مي يابد و تهمينه آنچنان 
كه از او در شاهنامه ستايش شده است، همان كه روانش خرد است و تنش جان  پاك، شباهتي دارد به ايزد 
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ناهيد، ايزد آبها در آيين مهر كه پاك است و ايزد خرداد در دين زرتشت كه تماميت و كمال را نمايندگي 
مي  كند. تهمينه از تورانيان است، همانها كه سرزمين خود را از تور، فرزند فريدون به يادگار دارند و كينه و 
دشمني بزرگي با ايرانيان. »در اوستا واژة »تور«چندين  بار آمده است: در فقره های 113 و 123 فروردين 
َيشت، دو بار از كسي به نام »تور« سخن رفته است كه دو پسر به نام »ارجون«1و »فرارازي«2 دارد و اين 
هر دو نام را از نام هاي آريايي دانسته اند.«)63(جداي از اين دانسته، بايد گفت توران نيز چون مازندران، 
سرزميني است كه پيكره اي اسطوره اي يافته و به همان گونه كه ميان سپنتامينو و انگرامينو در انديشة 
زرتشتي جدايي است و ميان اين دو، فضايي به نام »تهيگي« وجود دارد، ميان ايران و توران نيز مرزي بسته 
شده كه همان تهيگي است و توران سرزمين تاريكي و اهريمني شمرده شده كه شاه آن، »افراسياب«، محور 
اين سرزمين و »نمود گيتيانه اهريمن« است و بدين سان در برابر شاه ايران قرار مي گيرد كه »نمود گيتيانه 
اهورامزدا« است. ميان توران و ايران بدان آز كه افراسياب براي به چنگ آوردن فّر دارد، بارها جنگ رخ 
مي دهد و اين سرزمين پس از كشور ديوان، بزرگترين دشمن ايران شمرده مي شود. داستان رستم و سهراب 

نيز روايت يكي از اين جنگ ها و شايد پرگدازترين آنهاست.

2( سهراب و طرح او
سهراب كه ميوة پيوند رستم و تهمينه است، ديري نمي پايد كه همچون پدر، اسطوره  وار، پيكري بزرگ 
مي يابد و دست به ابزار جنگي مي برد و از مادر، نشان پدر را جويا مي شود. چون تهمينه راز با او مي گشايد 
و از وي مي خواهد كه آن را در نهان دارد تا مبادا افراسياب از آن آگاه شود، كم خردانه راز را بر مي گشايد 
توران،  و  ايران  سياسي  و  اجتماعي  سازمان  شناخت  بدون  سهراب  اهريمني.  و  شوم  مي ريزد  طرحي  و 
مي انديشد كه از تورانيان سپاهي گرد آورد و به ايران بتازد، كاووس و بزرگان ايران را براندازد و رستم را به 
شاهي رساند؛ سپس به توران بتازد و افراسياب را سرنگون سازد. غافل از اينكه اگر رستم مي خواست، خود 
مي توانست بر تخت ايران تكيه َزنَد. سهراب نادانسته دستيار افراسياب در جنگ با ايران مي شود و بر پاية 
اسطوره شناسي زرتشتي، نماد »كماله ديوان« مي گردد. همانان كه اهريمن را در تازش بر جهان روشني 
ياري مي كنند. سهراب مي خواهد با سپاهي از دشمنان رو در روي رزمياران ايران – كساني كه دشمن طبقة 
آنها سپاه دشمن است - قرار گيرد. افراسياب نيز چون از نقشة سهراب باخبر مي شود، بي درنگ سرداران 
1- Arejahwan 
2- Fararazi
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بزرگ خود، هومان و بارمان را با سپاهي به ياري سهراب مي فرستد. »افراسياب، شاه توران و دشمن ايران  
خواهان اين است كه باعث شود سهراب به ايران بتازد، زيرا او اميدوار است راهي بر ضد رستم بيابد و 
سهراب مي تواند بر رستم پيروز گردد و اگر ايران، جهان  پهلوان خود را از دست دهد، به طور كامل بي دفاع 
مي ماند.« )64( سهراب در مرز ايران ُهجير را به بند مي كشد و آنگاه است كه كي كاووس از اين تازش آگاه 

شده و از رستم مي خواهد كه خود را با شتاب به دربار رساند. 

3( شاهي آرماني در انديشة سياسي ايرانشهري
رستم، تنها هماورد سهراب است. اما زماني كه گيو از سوي شاه در پي او مي آيد، اسطوره وار چند روزي 
را به ِمي خوارگي مي پردازد و چون پس از اين چند روز به دربار مي رسد، توفان خشم شاه بر وي فرود مي آيد 
و خواستار بَر دار كردنش مي شود. كاووس شاهي به آيين و دادپيشه نيست، او خودكامه و سبكسر است. »در 
معتقدات ايران باستان، شاهي خوب و به آيين و داراي دادگرانه مقامي بوده است كه فضيلتهاي بايستة وي 
به كماالت الهي شباهت و نزديكي مي داشته است. شاهي راستين و شايسته... بايستي مظهر صفات خدا 
و نمايندة او در روي زمين باشد، چنين شاهي هر آنچه كند به خواست و تأييد الهي است و شاهي وي، در 
حقيقت سلطنت اهورامزدا در جهان است.«)65( شاهنشاه بايد فرمانروايي باشد دانا و خردمند چون ُهرَمزد، 
نه همچون كاووس كي كه نه  تنها خردمند نيست، بلكه بزرگان ايران، او را ديوانه مي خوانند. »در شاهي 
آرماني ايرانيان، شاهنشاه نمايندة طبقات و اصناف مردم، تبلور نهادهاي سياسي و اجتماعي و ضامن بقاي 
آنها بوده است.... شاهنشاه، حافظ و نگهدار تعادل ميان همة طبقات به شماره مي آمده. از سوي ديگر، به 
سبب وجود خاندانهاي بزرگ، تعادلي نيز ميان شاه و اين خاندان ها به وجود آمده بود كه به مثابه نهادهاي 
سياسي در دوران جديد عمل مي كرده است.« )66( بر اين پايه، پرخاشجويي كاووس شاه در برابر رستم، نه 
تنها بر هم  زنندة تعادل ميان طبقات مي تواند به شمار آيد كه درگيري سياسِي داخلِي يك كشور است در 
آستانة تازِش نيروهاي بيگانه. زيرا خاندان زال از شهريارك هاي پرقدرتی است كه در ايران وجود دارد و به 
هنگامة جنگ، نيروي خود را به ياري شاهنشاه گسيل مي دارد و رستم تاجبخش كه در نيروي فرمانروايي 
نفوذ دارد، نمايندة چنين نيرويي است. به هر روي رستم زماني بازمي گردد كه شاه از كردار خويش پشيمان 

شده و خرد پيشه مي دارد. اما آنكه رستم را بر مي گرداند گودرز است كه به او مي گويد:
مـرا ايـــرانيـان را نبــاشـد گنــاه »تهمــتن گر آزرده بـاشــد ز شــاه    
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چنين پشت بــر شــاه ايـران مـكن ز ســهراب ُترك ست يكـسر ُسـخـن    
بـدين بـازگشتــن مگـردان نهــان چنين بـرشـده نـامـت انــدر جهــان    

مـكن تيره برخيره اين تـاج و گـاه« )67( و ديگر كه تنگ اندر آمد مـيان سـپاه    
آري، همچنان كه گودرز مي گويد، رستم پشت و پناه سپاه ايران است و خويشكاري وي »امنيت بخشي« 

به ايران.

4( رستم، جنگ با سهراب و پاسداري از امنيت ايران
رستم براي فرهمند ماندن، بايد خويشكاري خويش را به انجام رساند. خويشكاري وي اين است كه 
در برابر »سپاه دشمن« ايستادگي كند و به هر هزينه اي از كيان ايران پاسداري نمايد. اينك، سهراب در 
مرز ايران است و ايران را هيچ ياوري جز رستم نيست و بزرگان ايران از هر چيز جز او دل بريده اند. رستم 

كسي است كه بايد:
به ايران پنـاه سـواران بـود« )68( »كمر بستــه شهـرياران بـود     
بروي زمين بر نـماد َمـغاك« )69( »ببرد پي بدسـگـاالن ز خاك     

حال سهراب، آن »ناسگاليده بدخواه نو« از راه رسيده، ايران در خطر نابودي است و رستم نمي داند 
كه او فرزندش است. باري، كارويژة رستم بريدن پي بدسگاالن از خاك ايران است تا ايران با وجود او 
همچنان در امنيتي اسطوره اي به سر برد. سهراب ُهجير مرزدار ايران را در بند كرده و از او نشان پدر را در 
ميدان رزم مي جويد. اما ُهجير كه فدا شدن خود را به ويراني ايران ترجيح مي دهد - و اين نشان از وجود 
روحيه اي ملي در او دارد-رستم را به سهراب نمي نماياند، زيرا مي هراسد سهراب وي را از پاي درآَوَرد و 

ايران بي پشت و پناه بماند. 
و  است...  ايران(  )نماد  از كي كاووس  به حمايت  موظف  تخت  و  تاج  از  دفاع  در  در حقيقت، »رستم 
همانگونه كه يكبار به كي قباد پادشاه پيشين توضيح مي دهد، او مطلقًا به كار حكمراني نمي آيد؛ زيرا يكسره 
ايران در برابر هرگونه  ازا ين رو تعهدات يك جنگجو نسبت به مخدوش  ايران مشغول است.  از  به دفاع 
دشمني، خدشه ناپذير مي نمايد و حاصل كار هر قدر كه اندوهناك باشد، رستم فقط كاري را مي كند كه 
عنوان خود،  با  متناسب  بايد  و  است  ايراني  و تخت  تاج  مدافع  او  باشد  است. هرچه  آن  انجام  به  مجبور 

تاجبخش، عمل كند. پيوسته تاجبخش، اما تاجور هرگز.«)70( 
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در نخستين برخورد ميان سهراب و رستم، سهراب هويت او را جويا مي شود و رستم كه مي ترسد اگر نام 
خويش را بازگويد هيبت سپاه ايران شكسته شود – زيرا اينك پير شده است-از گفتن نام دوري مي جويد. 
آنگاه هر دو به هم مي آويزند و شگفت اينكه، تنها كسي كه مي تواند بدون جادو و پشتوانة معنوي، در برابر 
رستم بايستد و او را به زانو درآورد، از نژاد خود اوست و به زباني روشن تر »پسرش«؛ و اين يكي ديگر از 
جلوه هاي »نماد قدرت« بودن رستم است. درا ين نبرد كه پس از اندكي فاصله دوباره از سرگرفته مي شود، 
رستم به خاطر كار ويژة »امنيت  بخشي« خود ناگزير از نيرنگ يازيدن مي شود. زيرا »دلمشغولي او اين است 
كه مي ترسد اگر به دست اين جوان نابود شود، ايران زمين نيز نابود  گردد. از اين رو در راه حفظ ايران، خود را 
مجاز مي داند با نيرنگ از چنگ جوان رها شود و در نبردي ديگر او را به زير آورده و بدون اين كه به او بخت 
دوباره دهد، وي را بكشد.« )71( رستم مي داند كه آخرين سد دفاع ايرانيان، اوست و اگر بِشَكَند، كار ايران 
تمام است؛ افراسياب مي ماند و ايران و ويراني آن. از ديگر سو نمي توان اين نيرنگ را پَستِي رستم دانست. 
»زيرا قانون مردي و قانون جنگ، قانون ديگري است و با معيارهاي اخالق به معناي جاري كلمه ارتباطي 
ندارد و از آنجا كه ساختار جنگ، ساختاري از امر شهرياري است و شهرياري و نبرد در راه پاسداشت آن، 
سپهر مستقلي است، منطق خاص خود را دارد. چنانكه فردوسي خود در آغاز داستان رستم و هفت گردان در 

شكارگاه افراسياب، چنين مي سرايد:« )72(
دليـرت ز جنـــگاوران نـشمـرد »چو همره كني جنگ را با خرد      

سخن هاي نيكو به پَند اندرست« )73( خرد را و دين را رهـي ديگرست     
 اما در نبرد دوم، چون رستم سهراب را به زير مي آورد، بي درنگ پهلوي او را مي شكافد و كار وي را به 
پايان مي رساند و آنگاه است كه مي فهمد، سهراب »فرزند« خود اوست. رستم دشنه برمي گيرد تا خود را از 
پاي درآورد اما بزرگان ايران به او مي آويزند و نمي گذارند تا خود را نابود كند و گودرز، تقدير سهراب را مرگ 

و نيستي مي داند و تالش مي كند تا رستم را بدين  روش آرام نمايد.

5( نوشدارو و بازگشت نظم
اينك سهراب بر دامان رستم آرميده و تنها امّيد رهايي او از مرگ، رسيدن نوشداروست. رستم گودرز را 
برای ستاندن نوشدارو به پيشگاه كاووس شاه مي فرستد. نوشدارو همان دارويي است كه در بندهش دربارة 
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آن چنين آمده است: »گويد به دين كه هوم سپيد كه ُگوكَرن1 درخت خوانند، در درياي َفراخكرت2، بدان 
درياي ژرف ُرسته است. براي َفرْشَكردسازي )افشره گيری( دربايد؛ زيرا اَنوِشگي )بي مرگي( را از او آرايند... 
هوم گياهان را سرور است.«)74( اينكه كاووس نوشدارو را نمي دهد، جداي از اينكه وي خودكامگي پيشه 
مي دارد، موجبي آييني نيز دارد. چنانچه در يشت بيستم نيز آمده است، هوم )نوشدارو( نمي تواند به سهراب 

خورانده شود، زيرا به وسيلة آن خواسته شده تا شهريار بر لشكر دشمن فريفتار و تاَزنده چيرگي يابد: »هوم 
زرين بلند را ما مي ستاييم، هوم فزايندة گيتي را ما مي ستاييم، هوم دور دارندة مرگ را ما مي ستاييم، اي 
هوم زّرين، من به پايين مي خوانم نِشاي تو را، به پايين نيروي تو را... تا من در گيتي مانند شهريار مطلق 
گردش توانم داد چه ديوهاو مردمان چه جاودان و پري ها... و زيانكاران دو پا و تباه كنندگان دو پا و گرگ 
هاي چهارپا و لشكر دشمن فريفتار و تاَزنده، با سنگر فراخ.«)75( بدين سان كاووس نوشدارو را به گودرز 
نمي دهد و چون رستم خود روانه مي شود، خبر مي آيد: »بازگرد كه سهراب درگذشت.« با مرگ سهراب، 
رستم نخستين و آخرين خواهش فرزند از خود را برمي آورد و از كاووس كي  مي خواهد تا با تورانيان كاري 
نداشته باشد و بگذارد ايشان به سرزمين خويش بازگردند و به اين گونه نظم پيشين دوباره برقرار مي شود. 
به واقع، »قانوني كه پادشاه آرماني برقرار مي كند، همان خواست خداست و از اين حيث قانون، نگاه دارندة 
كشور از بي نظمي، آشوب و شورش است. اين نكته نيز شايستة توجه است كه منظور از نظم در »انديشة 
سياسي ايرانشهري« همانند انديشة سياسي قديم، نظم جاري كهن اجتماع انساني و بازگشت به آن است و 
نه »نظم نو« در معناي جديد آن....اين قانون و نظم چنانكه از فرمان هاي داريوش برمي آيد، قرينة قانون و 
نظم كيهاني ِگيهان شناخت ايرانيان باستان بوده است و نه ارادة شاهي كه آزادانه عمل مي كرده است.... از 
بندهاي 15 و بعد از هات 31 »گاهان« چنين برمي آيد كه... در اين بندها دو فرمانروايي يا شيوة كشوردارِي 
دو گروِه پيروان دروغ و پيروان راستي از يكديگر جداست كه از مفردات اساسي انديشة سياسي ايرانشهري 
به شمار مي رود و در واقع، دنبالة پيكار بنيادين ميان دو نيروي دروج )اهريمني(و راستي در ِگيهان شناخت 
انديشة َمزِدَيسنا است. اين دروغ به عنوان »اصل واقعي شر«، ماية تباهي كشور و فرمانروايي است و جز از 
راه پيكاِر پيوستة اصِل راستي، به اين فرمانروايي... پايان داده نمي شود.« )76( پس براي بازگشت نظم پيِش 
از تازش سهراب، راهي جز از ميان بردن او كه نمايندة نادانستة افراسياب، اين نماد گيتيانه اهريمن است، به 
دست پيرو راستي، رستم، »نماد امنيت« ايران، وجود ندارد و اين گونه است كه رستم با فدا نمودن خود در 
1- Gokran 
2- Farakhkart 
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راه ايران از طريق ندانسته نابود نمودن فرزندش، امنيت را بر پاي؛ و ايران را از گزند، پاس مي دارد. رستم 
اين كار را در جادة »ميهن دوستي« به سرانجام مي رساند و خويشكاري خود را همان گونه كه ستاره شماران 

نيز پيش از زاده شدنش نويد داده  بودند، به فرجام مي رساند.

ت. رستم نماد آزادگي
در اين بخش داستان رستم و اسفنديار بررسي مي شود و سرفرود نياوردن رستم در برابر قدرت نمادينه 
مي گردد. اما نخست به كوتاهي مي بايست به آنچه در شاهنامه پس از مرگ سهراب و كشته شدن سياووش 

مي شود، پرداخته شود. 
پس از كاووس، كيخسرو شاه ايران شده و به كيِن پدرش، سياوش، نبردهاي بسياري با افراسياب مي كند. 
رستم در اين جنگ ها بسيار دالوري كرده و سرانجام افراسياب به دست كيخسرو از پاي درمي آيد. كيخسرو، 
لهراسب را به شاهي برمي گزيند و خود زنده به آسمان مي رود. پس از لُهراسب، پسرش گشتاسب بر تخت 
تكيه زده و در زمان او زرتشت ظهور نموده، دين خويش را بر وي عرضه مي دارد. گشتاسپ دين َمزِدَيسنا 
را مي پذيرد و اسفنديار در راه دين بِهي بسيار مي كوشد و به پاس اين كوشش، از گشتاسب مي خواهد كه 

پادشاهي را بدو واگذارد.
در اين بخش، سخن از آزادگي رستم است و آزادگي در تعريف، يعني سرفرود نياوردن در برابر قدرِت 
خودكامه و كوركورانه از هر فرماني پيروي نَنِمودن. در برابر، انجام هر عملي فقط به خاطر قدرِت باالتر از 
خود و بدون انديشيدن به پايان و فرجام آن، يعني بندگي. به واقع آنان كه از آزادگي برخوردارند، معناي 
زندگي را دريافته اند و اهداف وااليي در پيش رو دارند. در شاهنامه نيز، نامي بودن و نام براي پهلوانان يعني 
ارزش و معنای زندگی آنان. همچنين، كوشش براي اينكه اين ناِم بركشيده شده، به واسطه فرمان بردِن 

بدون چون و چرا و نا به آيين از شاهنشاه از ميان نرود، در مركز توجه بوده است. 
پرسش در اين بخش از زندگي رستم، چنين است كه به چه علت رستم و اسفنديار در برابر يكديگر 
قرار گرفته اند؟ چرا رستم پس از آنكه ياری نمودن كيخسرو در كشتن افراسياب به پايان مي رسد، دوباره به 
حماسه باز مي گردد؟ آيا مي توان علتي سياسي براي آن برشمرد؟ به نظر چنين مي آيد و پژوهش بر آنست 

كه پاسخ را بايد در نوع دولت ساساني يافت.
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1( درآميختن دين و دولت به يكديگر در امپراتوري ساساني
در امپراتوري هخامنشيان، آيين ايرانيان، آيين مزديسناست. »داريوش با بزرگداشت اهورامزدا و ستايش 
او به عنوان خداي برتر، انقالبي پس از كوروش در آيين پادشاهي به وجود آورد كه به »انقالب سفيد« 
معروف شده است. اما استناد مكرر به اهورامزدا در كتيبه هاي داريوش، به عنوان مأخذ قدرت و مشروعيت 
امپراتوري  آييني همگاني در  لزوم وجوِد  به دليل  احتمااًل  بلكه  نبود،  به واسطة تعصب مذهبي  پادشاهي، 
از دين،  تنها  بودند و  نياميخته  به  هم  را  اين حال هخامنشيان دين و دولت خود  با  بود.«)77(  او  نوبنياد 
براي پيوند مردمان سرزمين هاي زير فرمان خود بهره مي بردند و نيز چنين بود در دورة اشكاني. اما پس 
از قرون بسيار و در قرن سوم ميالدي، »اردشير بابكان، دولت ساساني را بر پاية دين بنياد نهاد و دين و 
ُملك را دو برادر هم پشت فرا نمود. از آن پس موبدان و هيربُدان سعي بسيار كردند تا سرنوشت دولت را 
به دست گيرند. كساني از پادشاهان نيز كه در برابر جاه طلبي ايشان مي ايستادند يا همچون يزدگرِد اول، 
بزه كار خوانده مي شدند و يا چون قباد، بدنام و بي دين. آتشگاه در سراسر عهد ساساني بر همة كارها نظارت 
داشت و موبدان و هيربدان بيشتر شغل ها را در دست داشتند. قدرت و اعتباري چنين، كافي بود تا فساد را 
به دستگاه روحاني زرتشتي بكشاند.«)78( اگرچه از ديدگاه زرتشت »شاهي آرماني وقتي تحقق خواهد يافت 
كه قدرت دولت با عدل و دين و حكمت توأم باشد، اما منظور وي درآميختن دين و دولت نبوده است، از 
نگاه او، فرمانرواي خردمندي همانند اهورامزدا در آسمان، بايد كه بر زمين فرمان براند. از اين رو زرتشت در 
سرودهاي خود )يسنه 48، بند 5( اين آرزو، را چنين بيان مي دارد: »باشد كه شهرياران خوب شاهي كنند، 
با كردار حكميت خوب، اي آرميتي، شهرياران بد را بر ما فرمانروايي مباد«؛ و در يسنة 8، پاره هاي 5 و 6 
آمده است: »پيرو راستي را فرمانروايي دهيد، دروغگراْي را ناتواني،... شهرياِر كامروا باد پيرِو راستي، شهرياِر 
ناكامروا باد دروغگراْي«... به اين نحو، مقام شاهي در ايران باستان، داراي دو جنبه يا خاصيت معين بوده 
است: دينداري و شهرياري« يا »حكمت« و »حكومت« كه يكي فضيلت هايي چون عدالت و دينداري و 
دانايي را شامل مي شد و ديگري كيفياتي چون قدرت و دليري و نيرومندي را در بر مي گرفت.«)79( اما تا 
پيش از ساسانيان، توجه به اين دو جنبه، به اين معنا نبوده است كه دين و دولت به هم بياميزد و دينياران 
قدرت را در دست گيرند. به هر روي زنده كردن دين زرتشت در زمان ساسانيان، آنچنان پيش رفت كه 
موبدان نفوذ بسيار در دولت يافتند و نه  تنها خود، كه امپراتوري ساساني را نيز به فساد كشاندند. در حقيقت 
از  آنان،  افتاد و به تباهي كشاندشان.  ايشان بود، يعني »دروغ«، در ميانشان  پتيارة طبقه  همان آفت كه 
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دين زرتشت براي افزايش قدرت خود بهره بردند و  تغييراتی در آن دادند. بدين گونه بود كه »در پاياِن كاِر 
ساسانيان، از پريشاني و بي سرانجامي، در همة كارها فساد راه داشت. جور و استبداد فراوان، آسايش و امنيت 
مردم را عرصة خطر مي كرد و كژخويي و سست رايي موبدان، اختالف ديني را مي افزود. از يك سو، سخنان 
ماني و مزدك در عقايد عامه رخنه مي انداخت... و از سوي ديگر وحدت ديني در اين روزگار تزلزلي تمام 

يافته بود و از فسادي كه در اخالق موبدان بود، هوشمندان قوم، از آيين زرتشت سرخورده بودند.«)80( در 
اين ميان اسطوره هاي پاي گرفتن دولت ساساني بر پايه دين زرتشت، به دوران گشتاسپ باز مي گشت كه 
در متن پهلوِي »اَيادگاِر َزريران« بازتابيده شده است. در اين متن آمده است كه گشتاسپ و درباريان وي 
دين زرتشت را پذيرفتند و چون چنين كردند، ارجاسپ، شاه هيونان )بخشي از توران( به كارزار آنان آمد 
تا دين نوين را بر زمين ِهلَند. در اينجاست كه اسفنديار ظاهر مي گردد. »پس آن يِل دلير، اسفنديار است 
كه شود و گويد كه اگر شما خدايگان )گشتاسپ شاه( را پسند افتد، از اين خاك برخيزيد و باز بر گاِه ِكئي 
نشييد؛ زيرا من فردا َروم و به فّره ُهرَمزِد خداوند و دين مزديسنا سوگند خورم كه زنده َهيوني را هيچ نَبِِهلَم 
از آن رزم.«)81( آنگاه مي رود، ارجاسپ را برانداخته و دين بِهي را مي گستراند. در اوستا پادشاهي پارساتر از 
گشتاسپ نيست؛ اما »در يك دورة از تاريخ بهترين پادشاه مذهب به صورت بدترين شخصيت حماسة ملي 
پيروان همان مذهب درمي  آيد. گشتاسپ رسمي چيزي بود و گشتاسپي كه مردم ساخته بودند چيز ديگر،... 
تمام خصوصيات اوستايي گشتاسپ دگرگونه شده و اين دگرگوني بسيار با معني است.«)82( در حقيقت 
اين دوره، همان دورة ساساني است كه در آن دين و دولت به هم آميزش يافته و از دروغ زني هاي موبدان 
در راه قدرت، مردم ديگر اعتقادي به عقايد خود ندارند و اين بي اعتقادي را با دگرگون كردن اسطوره هايي 
كه دولت ساساني بر پاية آن ايجاد شده، آشكار مي سازند. اينك از نگاه اين مردمان، اين دولت مشروعيت 
پيشين را ندارند و بدين سبب است كه شخصيت گشتاسپ و به تبع آن اسفنديار و جاماسپ نماد روحانيون 
زرتشتي، دگرگونه مي شود و روزگار »بِهدينِي« گشتاسپ، ثمري جز »خود مطلق بين« شدن وي ندارد. 
اسفنديار نيز كه فرزند و جهان پهلواِن گشتاسپ است »فردي خود مطلق  بين« شده و مي خواهد قدرت را 
از پدر بِِستانَد. اگر قدرت، چشمان گشتاسپ را بر ديدن فرزند و خواسته هاي او بسته، در مورد اسفنديار كه 
گسترانندة بِهديني است، اين تعصب در ايمان؛ و دل بستن به قدرت است كه چشم جان او را كور كرده و 

بر اين پايه است كه به استعاره، تنها چشمان او رويين نيست.
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2( اسفنديار نماد درآميختگي دين و دولت 
گشتاسپ پس از آنكه اسفنديار براي نجات تاج و تخت او و گسترش دين بِهي بسيار كوشيده است، 
پادشاهي را به وي نمي دهد و او را با راي جاماسپ كه مرگش را در زابلستان پيش بيني كرده، براي نبرد 
با رستم و بستن دست او راهي مي  كند. نبردي كه جز مرگ اسفنديار سرانجامي ندارد و اسفنديار نيز خود 
مي داند كه رستم دست به بند او نمي دهد. اما چه كند كه »ايمان به انديشه و مذهبي تازه، روحش را تسخير 
كرده است. گر چه هنگام رو  به رو شدن با رستم در دل وسوسه ها دارد، اما راه مغز بسته است، زيرا ايمان 
به دگرگوني جهان، تمام نيروي انديشة وي را فراگرفته است.«)83( مبارزة او در راه دين بِهي و در كنار 
آن داشتن قدرت و خواسِت داشتن افزون تر آن، موجب گشته تا اسفنديار خود، اين پيام زرتشت كه همانا 
انديشه و كردار و گفتار نيك است را از ياد ببرد. اسفنديار نه آن يلي است كه در اَيادگار زريران از او ستايش 
شده، بلكه نمادي است از دولت ديني ساساني كه خود، پيام بنيادين زرتشت را به خاطر نمي آورد و همچون 
موبدان دين بِهِي دورة ساساني است كه از هيچ كوششي براي بقاي قدرت خويش فروگذار نيستند. اسفنديار 

همان است كه مي گويد:
تهي كردم از بت پرستان زمين«)84( »نخستين كمر بستم از بهر دين    

او ا ينك فراموش نموده كه همة بت پرستان را از ميان برداشته و خود، بت پرسِت قدرت شده است. 
زيرا با آنكه مي داند خواستي كه پدر از او دارد يعني بستن دستان رستم، روا نيست، اما چه كند كه درد 
ايمان و قدرت جان وي را فرا گرفته و چشمانش را كور نموده است. اسفنديار به سوي سيستان مي رود و 
به پدر مي گويد كه سپاهي با خود نمي برد. اما هنگامة رفتن با سپاه به راه مي افتد و بدين گونه آشكارا بر 
خالف آيين و ايمان خود دروغ پيشه می دارد و »دروغ«، همان است كه زرتشت مردمان و به ويژه دينياران 
را از آن بازداشته و باز، نمودي است از آن فريب كه موبدان ساساني در راه پاسداشت قدرِت خود، از آن 
ِز بهِر  فروگذار نبودند و با زور به خواسته هايشان جامة عمل مي پوشاندند؛ همچون اسفنديار كه اول بار، 
دين شمشير مي كشد. اين همان نشيبي است كه ساسانيان در آن گرفتار آمدند و جامعة ايراني به خاطر آن، 
چنين داستاني را آفريد. داستاني مشروعيت زدا براي دولت دينِي زرتشتی ساسانی؛ و چه كسي از شاهزادة 
بِهدين و پدرش براي زدودن مشروعيت يك دولت از بنياد كه خود را منتسب به آنان مي داند بهتر؟! از اين 
روست كه ذهن بيدار ايراني، رستم، نماد قدرت خود را، به جنگ اسفنديار، نماد پيوند دين و دولت مي فرستد. 
اسفنديار چون به زابل مي رسد به رستم پيام مي فرستد كه به فرمان پدر، به اين مرز و بوم آمده ام و چون 
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كهترش هستم، بايد فرمانش را به جاي آورم؛«)85( زيرا چه فرمان يزدان چه فرمان شاه. پس اي رستم، 
بيا و دست بر بند نِه!

3( رستم و آزادگي او

اما در آن سو، »رستم در هيچ جنگ تجاوز كارانه اي شركت نكرده و نيرويي كه دارد صرف دفاع از 
ايران و كشتن ديوان كرده است. تمام شايستگي هاي شاهنشاهي در او جمع است، ولي هرگز چنين هوسي 
در سر نداشته كه شاه شود. شايد تنها قدرتمندي است كه افزون طلب نيست. با اين همه، قدرت شاه بدو 
مي گويد حاال كه افزون طلب نيستي، برده باش!«)86( رستم پهلواني بزرگ و نماد قدرت و امنيت ايرانيان و 
تاجبخش است. او استقالل راي دارد و به هر فرماني سر نمي سپارد، همة ارزشهاي پهلواني او در »نامي« 
بودنش جای گرفته؛ اما حال، اسفنديار آمده است تا بر دستانش بند نهد و نام او را بشكند. رستم با آنكه 
هرگز نمي خواهد اسفنديار را كه شاهزاده ای فرهمند است بكشد، و با آنكه در هر چيز از او فرمان مي برد، 

به هيچ روي بند را نمي پذيرد؛ زيرا بند با نام نمي سازد. از اين روي است كه مي گويد:
كه روشن روانم برين ست و بس!«)87( »نبـيند مـرا زنـده با بنـد كس!     

بدين روي است كه دل رستم از گفتار و خواست اسفنديار غمين مي شود و جانش پر ِز انديشه مي گردد. 
مگر او چه بدي اي در حق گشتاسپ و ايرانيان كرده؟ هر چه كرده در راه ميهن دوستي بوده و حتي در اين 
راه جان فرزند خود را نيز فدا نموده است. اگر دست به بند دهد، نامش بد مي شود و اگر اسفنديار را از پاي 
درآورد نكوهيده مي گردد و به ديگر سرای جايی جز دوزخ ندارد، اگر هم او را نكشد و فرار كند، زاولستان 
با خاك يكسان مي شود. آري، »درخواست اسفنديار پذيرفتني نيست، زيرا بايد دست به بند او داد و دست 
به بند دادن يعني نام آوريها و افتخارهاي گذشتة خود را پايمال كردن... براي رستم احترام به غرور انسانِي 
او  درگذشت.  آن  از  نمي توان  كه  است  فريضه اي  است؛  ديني  و  اخالقي  اصول  به  احترام  منزلة  به  خود، 
خود را فرمانبردار شاهنشاه مي داند، ولي تا زماني كه پادشاه غرور و شخصيت او را در معرض تهديد قرار 
ندهد.«)88( رستم معناي زندگي خود را دريافته و معناي زندگي او همانا »آزادگي« است كه در »نام« وي 
فرو فشرده مي شود. اگر اسفنديار را ستايش مي كند از آزادگي اوست كه منش پهلوانانی است نه از ترسش؛ 
اما اسفنديار اين را در نمي يابد. رستم از اسفنديار ُخرده مي گيرد كه چرا خاندان او راِه آز را در پيش گرفته و 
رسم و آيين شاهي آرماني را فراموش كرده است. اما اسفنديار در پاسخ، نژاد وي را خوار مي كند و به تضادها 
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جان دوباره مي بخشد. در پاسخ رستم نيز از نژاد خويش دفاع كرده، كارنامة سياسي و پهلواني خود را به رخ 
اسفنديار كشيده و جايگاهي كه اسفنديار دارد را ثمرة تالش خود مي داند. اي اسفنديار، اين تويي كه جايگاه 

خويش را از من داري، نه من. پس مخواه كه مرا بنده كني و در بند نهي:
نـبـندد مـرا دست چـرخ بلنـد!«)89(  »كه گويد برو دست رستم ببند؟  

اسفنديار، پس از آنكه از رستم مي خواهد خود بند بر پاي نهد، او را به »داِد« شاه گشتاسپ نويد مي دهد. 
همان »داد« كه اينك و در زمان شاهي پدرش، ديگر افسانه اي بيش نيست و گشتاسپ خود نمودگار شاهي 
دروغين و تباه شده در شاهنامه است. همان »داد« كه هستة بنيادين انديشة سياسي ايرانشهري است و 
رستم به عنوان جهان پهلوان كوشيده بود به هر گونه از آن پاسداري كند و اگر شاهي از راه راست به كژي 
گراييد، او را به راه راست باز گرداند. رستم بر خالف اسفنديار، هيچگاه به جنگ ديني نپرداخته است و 
اينگونه »آزادگي« خود را جلوه گر شده است. نبرد رستم و اسفنديار، نبرد آزادي عليه بندگي است و درست 
در زماني به وجود آمده است كه جامعة باستاني ايران، درگير ستانده شدن آزادي از سوي دو بنياد دين 
زرتشتي و دولت ساساني بوده است. بدين روي چهرة اين دو بنياد در اسفنديار نمايان شده و مليت ايراني و 
فرزانگي و آزادگي اش در چهره رستم نمايان گرديده. سرانجام چون هيچ اميدي براي گريز از نبرد نمي ماند، 
رستم نيز تن بدان مي دهد. اين بار وضعيت جنگ براي او متفاوت است؛ در رزم هاي پيشين اگر چيزي به 
خطر مي افتاد جانش بود و او از جان خويش باكي نداشت، امادر اين نبرد، اين »نام« و »آزادگي« اوست كه 
در شرف نابودي است. پس نبايد به ُگرز و كمند بسنده كند؛ از اين رو، چون به برادر خويش َزواره مي رسد 

كه بر ايوان نگران ايستاده، چنين لب به سخن مي گشايد:
يـكـي نـيـزه و ِمغـَفـري نامــدار! »بدون گفت: رو تيغ هنـدي بيار!    

كمند آر و گرز گران آر و َگبـــر!« )90(   كمان آر و بَرگـستوان آر و بـبـر!  
در دومين نبرد با اسفنديار است كه رستم به ناچار براي برابر شدن با جادوي رويين تنی وی به دست 
راز كشتن  و هم  درمان مي كند  را  و رخش  او  دانا، هم  دامان سيمرغ مي شود. سيمرغ  به  زرتشت،دست 
اسفنديار را بدو مي نماياند با اين هشدار براي وي، كه هر آنكس اسفنديار را ُكَشد، سرنوشتي شوم خواهد 
از دست دهد. سيمرغ در  را  آزادگي خود  از آن است كه  اين سرنوشت شوم بهتر  اما براي رستم  داشت. 
واقع يك پيام است و آن اينكه در مبارزه با چنين دولتي ديني از هيچ كاري فروگذار نبايد كرد. در نهايت 
رستم تير دو سِر ساخته شده از درخت َگز را در كمان كرده، رها مي كند و تقدير و زمانه، آن را به چشم 
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اسفنديار فرو می بََرد؛ و تازه آنگاه است كه چشم خرد اسفنديار روشن مي شود و عاقبِت خود را درمي يابد. 
بدين سان اسفنديار آن رويين تِن آزمنِد قدرت و جاودانگي در مي گذرد و رستم كه رويين تن نيست به واسطة 
»آزادگي ای« كه دارد، نامش »جاودانه« مي ماند. آري، اين رستم است كه نامش جاودانه مي ماند. زيرا اوست 
كه خويشكاري خويش را در طبقه رزمياران به فرجام رسانده، رشد معنوي نموده و راه خود را تا كمال به 

پايان برده است. در حقيقت »يكي از چيزهايي كه هر شخص به عنوان عضوي از اديان عرفاني ياد مي گيرد، 
آن است كه هزارتو، در عين حال كه سد كننده است، راهي براي رسيدن به زندگي جاوداني نيز هست و 
اين مطلب راز نهايي اسطوره است. آموختن نحوة نفوذ در هزارتوي زندگي به گونه اي كه ارزش هاي معنوي 
زندگي مجال بروز و ظهور پيدا كند.«)91(رستم از هزارتوي اسطوره و حماسه مي گذرد تا مرز تاريخ پيش 
مي آيد و در جنگ با اسفنديار، اگر كار خود را نيستي مي داند؛ اما »آزادگي« او و دست ندادنش به بنِد تحقير، 
جاوداني ماندنش را به همراه دارد. وي در درازناي فراِخ زندگي خود، راه نفوذ به هزار توي زندگي را چنان 
يافته است كه اينك، واالترين ارزش معنوي حيات انساني، يعني »آزادگي« را درك كرده و حاضر نيست 

به هيچ قيمتي آن را از كف بدهد. او چنان است كه خود مي گويد:
سراندر نيارد به آزار و درد!« )92( »ميازار كس را كه آزاد مرد    

و اينچنين است كه ايرانيان با به كار گماشتن رستم، پهلوان اسطوره اي خود، مشروعيت دولت دينی 
زرتشتی ساسانی را از پايه فرو می شكنند.

ث. مرگ رستم و پايان امنيت ايران
نخست و پيش از هر سخني، نياز است تا تعريفي از پايان امنيت به دست داده شود. امنيت براي هر 
سرزميني از ديد كساني كه در آن به سر مي برند بسيار مهم است. در دنياي باستاني كه تجهيزات جنگي 
ويژگيهاي خود را داشت، تنها با لشكركشي از يك سرزمين به سرزمين ديگر اين امنيت از ميان مي رفت. 
با سپاهي به سوي مرزهاي آن مي آمد مقابله كند،  چنانچه كشوري مي توانست در برابر دشمن خود كه 
توانايي اين را داشت كه سرزمين خود را از تازش در امان بدارد. هيچگاه در تاريخ واقعي ديده نشده است كه 
سرزميني در يك مدت بسيار طوالني از جنگ در امان بماند و دشمن به آن آسيب جدي وارد نكند. اما اين 

اتفاق در دنياي اسطوره اي و حماسي مي تواند بيفتد كه در اينجا از آن با عنوان پايان امنيت ياد مي شود.
در شاهنامه پس از داستان رستم و اسفنديار، داستان مرگ رستم آغاز مي شود و مرگ رستم به دست 

www.SID.ir


42          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            

»اسطوره شناسی در ایران باستان؛ مطالعه موردی »رستم

برادر ناتني او،  َشغاد است.

1( َشغاد: نماد پستي
آوازه خوان و رودنواز، شوم زادي است كه مطرود خاندان زال  زاده كنيزك  ناتني رستم، »َشغاد،  برادر 

است، او به كابل تبعيد شده و در آنجا به دامادي شاه كابل رسيده است و در ميان فرزندان و بستگان اين 
خاندان كه در شاهنامه هميشه با رستم هستند و در غم و شاديهايش شريك؛ وی، جلوه و جمالي ننموده 
است.«)93( َشغاد به واقع به كابل تبعيد مي شود، زيرا در تقدير او، شومي ديده مي شود و ويراني. مي   توان 
گفت »پيدايش َشغاد، در پايان حماسه از پشت زال، تنها به منظور كشته شدن رستم است. انگار تجلي 
مادي زال را جز عاملي از وجود خود او نمي تواند از پاي در آورد. رابطة زال با مرگ و زندگي، رابطه اي است 
بر مبناي خرد غريزي و اين َشغاد، به غريزه به زال پيوسته است. پس مرگ نيز از درون خود او مي تواند 
بر ثمرة زندگيش، رستم، هجوم آورد. شغاد و رستم، تجلي دو عنصر متضاد و دو پارة متخاصم وجود زال 
هستند. شگفتا كه وقتي مرگ بايد به سراغ قهرمان حماسه آيد، عنصري اهريمني بر عنصري ايزدي چيره 
مي شود. با اين همه، اگر چه اين عنصر موجب مرگ رستم مي گردد، خود نيز پيش از مرگ او، به دست او از 
پاي در مي آيد. نابودي شغاد، نابودي تمام عناصر زشتي و اهريمني است كه به دست عنصر ايزدي و نيك، 
صورت می پذيرد.«)94( َشغاد با نيرنگي رستم را به كابلستان مي كشد و در جشني در شكارگاه، رستم و 
رخش را در چاهي سرنگون مي كند. اما اين نيرنگ كه شغاد، اين نابرادر، به رستم مي زند از اين سبب پست 
است كه در زماني رخ مي دهد كه رستم، سر جنگ با او ندارد و براي پشتيباني وي در برابر شاه كابل آمده 
است. اگر چنين عملي در زمان جنگ و در هماوردي رستم با شغاد رخ مي داد، نمي توانست پستي َشغاد را 
بنماياند. زيرا آنچنان كه پيشتر نيز گفته شد، اخالق جنگي با اخالق دوستي بسيار متفاوت است. اينكه رستم 
در ميدان نبرد و يا»به دست اسفنديار كشته نمي شود، گوياي اين است كه وي مظهر ارتشتاران و دالوران 
ايراني به شمار مي آيد و مرگ او در ميدان جنگ به سليقة ايراني خوش آيند نيست. او به عنوان يك مظهر 
دالوري مي بايست در هيچ نبردي از ميان نرود، هرچند اگر از ميدان نبرد با اسفنديار بگريزد.«)95( پس بر 
اين پايه است كه ذهنيت بيدار ايراني مرگ رستم را اين گونه به وجود آورده است. زيرا هيچگاه نمي تواند 
تصور كند كه نماد قدرت و امنيت و آزادگي او در جنگي شكست بخورد و يا دستانش در بند نهاده شود. اگر 

چنين شود كيست كه از ايران اسطوره وار پاسداري كند و شاهان را به ره داد آورد.
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2( مرگ رستم و پايان امنيت ايران
براي فهم اينكه چرا مرگ رستم اين گونه ناگهاني و فاجعه بار است بايد سري به گذشته او زد. دورة 
را در رستم  زال  نيروي  بايد »واقعيت مادي  اما  آغاز مي شود.  زال  با  واقع  به  زندگي حماسه در شاهنامه 
جستجو كرد. آغاز و انجام رستم، آغاز و انجام زال نيز هست و اين آغاز و انجام اسطوره اي است كه نيروي 
روحاني و مادي چون زال و رستم را با سيمرغ آميخته است.«)96( همان سيمرغي كه در ابتداي ورود رستم 
به شاهنامه نويد بخش دوره اي بزرگ و با شكوه براي ايران است كه در آن، قدرِت رستم، نقش اساسي را 

براي امنيت اين كشور بازي مي كند.
بر اين پايه »نيروي مادي جهان پهلوان، رستم، ايرانشهر را آسوده و به سامان مي كند و نيروي روحاني 
و خرد پدرش راهنماي و هادي اوست. در اين دوران خاندان سيستان، در تمام هزارة سوم، ِگيهان شناخت 
زرتشتی با حماسه ملي آميخته اند تا پايان اين هزاره، در سرنوشت ايرانشهر سهيمند. اما هزارة چهارم كه آغاز 
مي شود، همراه با شاهي گشتاسپ است و آغاز دين آوري زرتشت؛ و پايان پادشاهي كيانيان و پايان آرامش 
و سامان ايران زمين و نيز فرجام دورة پهلوانی و حماسی.« )97( در تمام اين دوران كه رستم، نقش پهلواِن 
بزرگ ايران را بازی می كند، از شكست ايران در برابر دشمنانش هيچ خبری نيست. در ابتدای حماسه كه او 
برای نخستين بار به جنگ می آيد، افراسياب از پيش او می گريزد و ديگر، به ايران برای جنگ نمی آيد و اين 
روند تا زمانی كه كيخسرو برای كين سياوش به توران و افراسياب می تازد و رستم در اين جنگ پهلواني هاي 
بسيار مي كند كه تا نابودي افراسياب به پيش می رود، ادامه مي يابد. »اين كه غيبت رستم در لحظات بحران 
پيوسته مصيبتي براي ايران محسوب مي شود، حائز اهميت است و رستم در لحظة بحران به عنوان اميد 
ايرانيان احضار مي شود.... در غيبت او، سپاه ايران نااميد مي شود. به عالوه، خود فرآيند جانشيني هر پادشاهي 
با بحراني همراه است كه دخالت پهلوان سيستاني را طلب مي كند.« )98( به اين ترتيب رستم است كه به 
عنوان نماد امنيت و قدرت ايران، همواره از ايران پاسداري مي كند و هر بار غيبتي كوتاه دارد، تا شخصيت 
او بيشتر نمود يابد و پس از اين غيبت كوتاه به همان جنگ مي آيد و دشمنان ايران را از پاي درمي آورد. به 
طوري كه در اين امنيت اسطوره اي كه به واسطه رستم برقرار است، دشمنان ايران كه به واقع پتياره طبقه 
دوم جامعة آريايي به شمار مي آيند، هرگز نمي توانند پاي به درون ايران بگذارند و آن را به ويراني كشند. به 
اين گونه »رشته حيات و آرزوهاي ايرانيان به جان اين پهلوان بسته و سرنوشت اينان همچون شير و شكر به 
هم آميخته است؛ پس طبيعي است كه مرگ او نقطة نااميدي ها باشد و سقوط در چاه ويل تاريخ كه حريصانه 
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دهان گشوده دارد و پايان راهي كه هيچ كس را ياراي از سرگرفتن و درنورديدن و ادامة آن بدان سان و 
روش نيست. »اصواًل، مرگ پهلوان را پذيرفتن، درد انگيزترين لحظه هاي بي پناهي و بي پشتوانگي است. 
زيرا هنگامي كه پهلوان مي ميرد، فصلي از تاريخ پايان مي پذيرد و فصل ديگر آغاز مي شود كه براي مردم 
سرشار از نگراني و اضطراب و ترديد است. پهلوان اساطيري، نه تنها حمايتگر يك ملت است و قّوت قلب و 

محافظ آن، كه خالق نظمي نوبنياد و مطلوب است كه مردم آن را مي پسندند و قلبًا با آن همراهند و همين امر 
سبب مي شود كه آوازه پهلوان هميشه و در همه جاي بر سر زبانها باشد و داستانهايش، كه بي ترديد نمايانگر 
آرزوهاي ملّي و افتخار و سرافرازي راويان آن است، نُقل مجالس گردد. بنابراين، مرگ پهلوان حادثه اي عظيم 
است، دردي است به ياد ماندني و رنجي مداوم.« )99( رستم همواره خويشكاري طبقة خود را به جاي مي آورد 
و از اين رو فرهمند است و به اين ترتيب در »مبارزة اهورامزدا )مبدأ روشنايي( و اهريمن )مبدأ تاريكي(، كه 
مبارزه اي است بزرگ و انسان بايد در آن شركت جويد و در آن، اهرمن هميشه مغلوب اهورمزدا است؛« )100( 
همواره در سپاه روشنايي مي گنجد و بر بدي هاي جهان مي شورد. پس مرگ او از سويي مرِگ فرهمندي از 
طبقة رزمياران است و از سويي ديگر نشانه اي است از كاسته شدن عصبيت در ميان ايرانيان براي پاسداشت 
از حكومت خود و نمادي است از طليعة رو به زوال رفتن سرزمين ايران. تا او هست ايران در امان است و 
سيستان نيز، و پس از اوست كه تاريخ با ارابة خردكنندة خود شتابان به پيش مي آيد و نخستين ضربه بر 
سيستان، به وسيلة بهمن شاه نا بِه آيين كه منش نيِك شاهنشاهان پيشين ايران را بيشتر از ديگر لهراسپيان 
به فراموشي سپرده است فرود مي آورد. در نگاهي اسطوره شناسانه جوزف كمبل معتقد است كه »جامعه به 
قهرمان نيازمند است و انگاره هايي منظومه  مانند الزم است تا همة گرايشهاي جدايي طلبانه را سامان ببخشد 
و آنها را با هم به سمت مقصدي به حركت درآورد... زيرا ملت، بايد مقصدي داشته باشد تا همچون قدرتي 
واحد عمل كند.« )101( پس در حقيقت روايات حماسي ايران باستان كه از زمان پرورده شدن خويش، سينه 
به سينه ميان ايرانيان به حركتش ادامه داده و در شاهنامه ظهور دوباره يافته است، همان انگاره اي بوده كه 
قهرمانان را در خود جاي مي داده و چهرة اصلي دورة حماسي آن، رستم، به عنوان تبلور وحدت يك ملت 
و نگهدارنده سرزمين آن، برجستگي بسيار يافته است؛ و سمت و سوي مقصد قدرت يك ملت را به سوي 
پاسداري از مرزهاي سرزمين آن سوق داده است. پس شيون و فرياد مردم در اين داستان و بعد از آن مرگ 
ناجوانمردانه، به خاطر از ميان رفتن تن رستم نيست، بلكه به خاطر سرنوشتي است كه مي دانند پس از او در 
انتظارشان است. سرنوشتي كه ديگر از آن امنيت اسطوره اي در آن خبري نخواهد بود و در شاهنامه دير زماني 
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نمي گذرد كه اين سرنوشت آغاز می شود و بهمن بر سيستان می تازد و چنين است كه اين تازش خبر از پايان 
شاهنامه به ناخوشی می دهد كه همانان تازش تازيان بر ايران زمين باشد.

3( سيستان نماد ايران

سرزمينی كه رستم در آن به سر می برد و پايگاه هميشگی اوست و از زمان سام در اختيار اين خاندان 
قرار دارد، سيستان است. به دو دليل سيستان را در شاهنامه، می توان به عنوان نمادی از ايران شناخت. 
نخست اينكه، در حماسة ملی از دو جا به طور مداوم نام برده شده است، يكی ايران يا ايرانشهر و ديگری 
سيستان، كه هر دو اشاره به ايران دارد. بدين جهت می تـوان ايـن برابری دو نـام را با هم، چنين تفسير 
كرد كه سرزمين كوچكتر، نمادی است از سرزمين بزرگتر. دومين دليل، آنكه در ادبيات زرتشتی توجه بسيار 
ويژه ای به اين سرزمين شده است. »سرزمين هلمند يا سيستان در پاره های 13 و 14 نخستين فصل از 
ِونِديداد1 )بخشی از اوستا(، به عنوان يازدهمين سرزمين نيك كه اهورامزدا آفريده است يـاد شده... سيستان 
در كتب زرتشتی، نه فقط محل تولد خاندان كيان به شمار می آيد، بلكه محل ظهور سوشياِن موعود زرتشت 
نگاهداری  كيانسه2  درياچة  در  زرتشت كه  نطفة  از  است،  رهاننده  اين موعود كه   )102( آنجاست.«  هم، 
می شود، زاده مي شود. »در صد در بندهش آمده است كه نطفة زرتشت در دريای كيانسه نگاهداری می شود 
و در پايان هزارة زرتشت، دختری به ناِم »نامی بُد« در آب درياچه، آب تنی خواهد كرد و از نطفه زرتشت 
بُد«  نام »َوه  به  اوشيدر، دختر ديگری  پايان هزارة  آمد. در  دنيا خواهد  به  بارور خواهد شد و »اوشيدر«3 
همچنان به آب خواهد رفت و از او »اوشيدر ماه« زاده خواهد شد و در پايان هزارة اوشيدر ماه، دختری به 
نام »اَرَدد بُد« به همان گونه، سوشيانس واپسين »اَسُتورت اَرد«4 را خواهد زاد.« )103(با آمدن اين موعود، 
جهان را »داد« فرا خواهد گرفت. بنابراين، »سيستان، به خصوص در تاريخ مذهبی ايران مانند آذربايجان، 
دارای مقام ارجمندی است. اين سرزمين، وطن اصلی كيانيان شمرده شده و بيش از آنكه گفته شد نيز، در 
بندهش فصل 21 فقرة 7 مندرج است كه »كيانسه )هامون( محل خاندان كيانی است؛« و از اوستا هم چنين 
بر می آيد، زيرا در آبان يشت، فقرة 108 آمده: »كی گشتاسب بلند همت رو به روی آب فرزادنو5 از برای 

 1- Venedidad
 2- Kiyanse
 3- Ushider
 4- Astort Ard
 5- Farzadnauv
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ناهيد نذر نموده، خواستار شد كه بر ارجاسب و تورانيان ديگر چيره شود؛« و در بندهش فصل 12 فقرة 5 
آمده كه درياچه فرزدان در سيستان است و در زامياديشت هم سيستان، وطن كيانيان شمرده شده است. در 
كردة 9 فقرة 66 اين يشت مندرج است كه فّر به كسی متعلق است كه سلطنت خود را در آنجايی كه رود 
هلمند، درياچة هامون را تشكيل می دهد، برانگيزد.« )104( اينكه چرا نطفة زرتشت در سيستان است به 

اين باز می گردد كه اين سرزمين دارای امنيت است و از اين رو گزندی به نطفه زرتشت نخواهد رسيد. پس 
بر پايه اين دو دليل می توان سيستان يا نيمروز را نمادی از ايران به شمار آورد. در زمان كودكی رستم، در 
دوران نوذر شاه، افراسياب به ايران می تازد و تنها جايی از ايران كه در امنيت قرار دارد، سيستان است، زيرا 
زال كه در نيمروز است، اجازه نمی دهد به اين ديار حمله شود و از آنجا می تواند شاهی برای ايران بجويد و 
ايران را از چنگ افراسياب در طی چند سال رها كند؛ تا آنكه رستم بزرگ می شود و كيقباد را از البرز به ايران 
می آورد و در نخستين جنِگ خود، افراسياب را شكست می دهد و او از ايران می گريزد و امنيت اسطوره ای با 
وجود رستم ايجاد می شود. اما پس از مرگ رستم، بهمن به سيستان می تازد و آن را ويران می كند. اگر پيش 
از ورود رستم به حماسه، سيستان به عنوان نمادی از ايران از تازش افراسياب به وسيلة زال در امان است و 
اين بدان معناست كه امنيت ايران به طور كامل از ميان نرفته است؛ اما پس از مرگ رستم، خاك سيستان 
از تازش بهمن جان سالم به در نمی برد و اين نمادی است از نبود امنيت و از ميان رفتن آن در ايران؛ زيرا 
وقتی كه شاهی به مهمترين و امنيت سازترين بخش سرزمين خود می تازد، چگونه می توان انتظار داشت كه 
بقيه كشور او در امنيت قرار داشته باشد؟! در حمله نخست افراسياب به ايران، اگر هر جا از ايران كه آسيب 
می ديد، چشم اميدش به سيستان بود، اينك كه سيستان ويران شده است، چشم اميد ايران برای امنيت يابی 
به كجا خواهد بود؟! تازش بهمن بر زابلستان نشان از شروع دوره ای تاريخی دارد كه در شاهنامه در حال 
ايران در پايان شاهنامه.  نابودی  از امنيت اسطوره ای خبری نيست و آغازی است بر  آغاز است و در آن 
چنانكه در بندهش آمده است: »اندر همان هزاره، چون شاهی به بهمِن اسفنديار رسيد، ايرانشهر ويران شد. 

ايرانيان به دست خود نابود شدند و از تخمة شاهی كس نماند كه شاهی كند.« )105(
 آن امنيت اسطوره ای كه با مرگ رستم پايان يافت، در دورة تاريخی از ميان می رود. اما چنين نيست 
كه هيچ امنيتی بر ايران حكمفرما نباشد. گاهی امنيت هست و گاهی از ميان می رود تا اينكه با يورش تازيان 
بر ايران و كشته شدن يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساسانی، استقالل ايرانيان، رخت بر می بندد و تا دو قرن 
ديگر هيچ نشانی از آن نيست. پس چنين است كه مرگ رستم پايانی است بر امنيت اسطوره ای ايران و 
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آغازی بر ويرانی آن، چنان كه از اين سخن خود او به َشغاد نيز پيداست:
»بدو گفت كاْی مرد بدبخِت شــوم،  ز كاِر تو ويران شد آباد بوم!« )106(  

4. بررسي شاخص هاي تحقيق از ديدگاه آمار
پژوهش بر متن شاهنامه و يا هر متن ديگري اگر تنها بر تفسير استوار باشد، ممكن است در پايان به 
نتيجه گيري هاي اشتباهي منجر شود. اما اگر همين پژوهش بر آمار استوار گردد، آزمون فرضيه ها با آساني 
بيشتري صورت مي پذيرد و بروز اشتباه را دشوار مي سازد. يكي از روشهاي آماري مطلوب، روش »تجزيه 
و تحليل تكّرر« است. در اين روش شاخص هاي مورد بررسي در متن، مورد شمارش قرار مي گيرند و در 
پايان به آنها وزن دهي مي شود تا به سهولت قابل سنجنش باشند. در اين مقاله نيز از چنين روشي براي 
آزمون فرضيه اصلي بهره برده شده است. به اين ترتيب كه در هر يك از پنج داستان مورد نظر، چهار 
شاخِص قدرت، تاجبخشي، امنيت؛ و آزادگي به دو شكل مستقيم و غير مستقيم )مفهومي( شمارش گرديده 
است تا با يكديگر قابل مقايسه شود و در آزمون فرضية اصلي و ارتباط دادن شاخص برتر با داستان مورد 
بررسي به ياري آيد. در اينجا ابتدا به اين آمار اشاره شده و سپس نمودار آماري مقايسه اي شاخص ها در 

پنج داستان نشان داده مي شود. ذكر اين توضيح نيز الزم است كه به دليل اينكه يك بيت ممكن است 
بيش از يك شاخص را پوشش داده باشد، جمع درصدهاي همة شاخص ها لزومًا صددرصد نخواهد بود و 

تنها نشانگر قياسي است با كل ابيات داستان مورد مطالعه.

الف. داستان زادن رستم
پس از شمارش بيت های مربوط به هر شاخص در داستان »زادن رستم« از شاهنامه كه در نسخه مورد 
مطالعه يعنی دفتر يكم شاهنامة فردوسی به تصحيح خالقی مطلق از صفحه 265 تا صفحه 275 را در بر 
می گيرد، از مجموع 147 بيت داستان )بيتهای 1431 تا 1578(، تعداد 60 بيت مربوط به شاخص قدرت است 
كه 42 بيت آن به صورت مستقيم و 18 بيت آن به صورت مفهومی بوده است. به اين ترتيب 12/24 درصد 
از ابيات به صورت مفهومی، 28/57 درصد به صورت مستقيم و در كل 40/81 درصد از ابيات اين داستان 
مربوط به شاخص قدرت می شود. از مجموع كل ابيات داستان، 5 بيت يعنی 3/4 درصد مربوط به شاخص 
شاه )تاجبخشي( بوده است كه 4 بيت آن مستقيم )2/72 درصد( و يك بيت از آن، مفهومی )0/68 درصد( 
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بوده است. ابيات مربوط به شاخص امنيت، 14 بيت بوده كه هر 14 بيت، به صورت مفهومی )9/52 درصد( 
بوده است؛ و در نهايت، هيچ بيتی وابسته به شاخص آزادگی نبوده است. بدين ترتيب مشخص می شود كه 
شاخص قدرت با 40/81 درصد در باالترين جايگاه قرار می گيرد و می توان گفت، بر پاية اين آمار در اين 

داستان، رستم، نماد قدرت است.

 ب. داستان هفتخان رستم
تا 65 دفتر دوم  از صفحة 4  اين داستان كه  برای  ابيات شاهنامه  از  آمده  آمارهای به دست  پاية  بر 
شاهنامه به تصحيح خالقی مطلق را شامل مي شد، از مجموع 874 بيت داستان )بيتهای 11 تا 885(، تعداد 
133 بيت مربوط به شاخص قدرت بوده كه از اين ميان 84 بيت مستقيم و 49 بيت به شكل مفهومی بوده 
است. به بيان ديگر 15/2 درصد مربوط به شاخص قدرت بوده است كه 9/6 درصد از آنها مستقيم و 5/6 
درصد مفهومی بوده است. شاخص شاه )تاجبخشي( 358 بيت )40/91 درصد( از كل ابيات را تشكيل داده 
كه 131 بيت )14/97 درصد( از آن مستقيم و 227 بيت )25/94 درصد( به صورت مفهومی بوده است. تعداد 
بيتهای مربوط به شاخص امنيت نيز 76 بيت )8/68 درصد( را به خود اختصاص داده كه 34 بيت آن )3/88 
درصد( مستقيم و 42 بيت از آن )4/8 درصد( به شكل مفهومی بوده است. برای شاخص آزادگی نيز هيچ 
بيتی وجود نداشته است. به اين ترتيب شاخص شاه )تاجبخشي( با 40/91 درصد در باالترين جايگاه نسبت 

به ديگر شاخص های مورد مطالعه قرار می گيرد و به آزمون فرضيه ياري مي رساند.

پ. داستان رستم و سهراب
بر پايه داده هاي آماري كه از ادبيات شاهنامه به دست آمده است در اين داستان كه از صفحة 117 
تا صفحة 199 دفتر دوم شاهنامه به تصحيح جالل خالقي مطلق را در برمي گيرد، از مجموع 1007 بيت 
)بيتهاي 1014-7( شاخص قدرت 128 بيت را به خود اختصاص داده كه به بياني ديگر 12/71 درصد از 
ابيات داستان است، از اين ميان 98 بيت )9/73 درصد( مستقيم و تعداد 30 بيت )2/97 درصد( به شكل 
مفهومي بوده است. شاخص شاه در كل، 98 بيت را در بر گرفته است كه به ديگر سخن 9/73 درصد 
مي شود، تعداد بيتهاي مستقيم اين شاخص 85 بيت )8/44 درصد( بوده و بيتهاي مفهومي نيز 13 بيت 
)1/29 درصد( را از آن خود كرده است. شاخص امنيت 254 بيت )25/22 درصد( بوده كه از اين تعداد 134 
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بيت )13/30 درصد( به صورت مستقيم و 120 بيت )11/91 درصد( به صورت مفهومي مورد شمارش قرار 
گرفته است. شاخص آزادگي نيز داراي 3 بيت )0/29 درصد( بوده كه 2 بيت آن مستقيم )0/19 درصد( و 
يك بيت آن به شكل مفهومي )0/09( بوده است. بدين ترتيب شاخص امنيت با 25/22 درصد در باالترين 

حد قرار گرفته و در اين جايگاه به آزمون فرضية اصلي ياري رسانده است. 

ت. داستان رستم و اسفنديار
بر اساس شمارش بيت هاي مربوط به هر شاخص، در داستان »رستم و اسفنديار« كه در دفتر پنجم 
شاهنامه به تصحيح جالل خالقي مطلق از صفحة 293 تا 438 را در بر گرفته است، از مجموع 1655 بيت 
)بيت هاي 17 تا 1672(، بيت هاي مربوط به شاخص قدرت 105 مورد بوده است، يعني 6/34 درصد كه از 
اين تعداد 100 بيت )6/04 درصد( مستقيم و 5 بيت )0/30 درصد( مفهومي بوده. شاخص شاه )تاجبخشي( 
140 بيت )8/45 درصد( را ويژه خود گردانيده كه از اين ميان 124 بيت مستقيم )7/49 درصد( و 16 بيت 
)0/96( به شكل مفهومي بوده است. شاخص امنيت داراي 65 بيت بوده )3/92 درصد( كه 54 بيت آن 
)3/26 درصد( به طور مستقيم مورد شمارش قرار گرفته كه 3/26 درصد را به خود اختصاص مي دهد و 11 
بيت )0/66 درصد( به صورت مفهومي شمارش شده است. شاخص آزادگي نيز 375 بيت را در بر گرفته كه 
به عبارتي 22/65 درصد از كل ابيات داستان را تشكيل مي دهد. از اين ميان 78 بيت آن به شكل مستقيم 
)4/71 درصد( و 297 بيت )17/94 درصد( به صورت مفهومي بوده است. به اين ترتيب شاخص آزادگي با 

22/65 درصد در باالترين جايگاه قرار گرفته است.

ث. داستان مرگ رستم
در اين داستان كه از دفتر پنجم شاهنامه به تصحيح خالقی مطلق، صفحه های 439 تا 467 به اضافة 
473 تا 484 يعنی به ترتيب از بيت 30 تا 348 صفحات بخش اول و 34 تا 160 صفحات بخش دوم را در 
بر می گرفت، شاخص قدرت از بين 444 بيت داستان 30 بيت )6/75 درصد( را به خود اختصاص داد كه 
همة بيت های آن به شكل مستقيم بوده است. شاخص شاه )تاجبخشي( نيز 18 بيت )4/05 در صد( را مورد 
پوشش قرار داد كه همه بيت های آن به صورت مستقيم بود. شاخص امنيت نيز با 50 بيت )11/26 درصد(، 
دارای 37 بيت مستقيم )8/33 درصد( و 13 بيت مفهومی )2/92 درصد( بود. برای شاخص آزادگی نيز هيچ 
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بيتی وجود نداشت. به اين ترتيب شاخص امنيت كه به صورت پايان امنيت )نبود امنيت( شمارش شده، در 
باالترين جايگاه قرار گرفته و به آزمون فرضيه اصلي ياری می رساند. 

در پايان اين بخش، نمودار مقايسه اي شاخص ها مي آيد كه معرف چگونگي صعود و نزول آنها يا به 
عبارتي فراز و نشيب هاي زندگي رستم و كاركردهاي سياسي او در سياست شهرياري ايران باستان است. 
در اين نمودار درصدها با روش وزن دهي گرد شده اند و نيز دو صورت مستقيم و مفهومي با يكديگر جمع 

گرديده اند.

 نمودار آماري مقايسة شاخص ها در پنج داستان مورد بررسي

نتيجه گيري
اينك كه پژوهش به پايان رسيده است، مي توان از آنچه به نگارش درآمده نتيجه گيري نمود. در مقدمة 
تحقيق پرسش اصلي چنين عنوان شده بود كه »رستم در سياست شهرياري ايران باستان داراي چه كارويژه 
ها و نقش هاي سياسي اي است؟« و در پاسخ به اين پرسش، اين فرضيه به عنوان فرضية اصلي بيان شده 
و  نقش ها  داراي  باستان،  ايران  شهرياري  سياست  در  شاهنامه  اسطوره اي  پهلوان  عنوان  به  »رستم  بود: 
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كارويژه هاي سياسي اي همچون نماد قدرت، نماد تاجبخشي، نماد امنيت و نماد آزادگي بودن است.« براي 
آزمون اين فرضيه، نخست به مباني نظري پرداخته شد و در مورد اسطوره شناسي، نظريه كاركرد اسطوره، 
حماسه، رابطه ميان اسطوره و حماسه در قالب داستان هاي اساطيري و مختصري نيز دربارة آيين مهر و دين 
مزدايي سخن رفت و همچنين اسطوره شناسي سياسي علمي ميان رشته اي تعريف شد كه در پي شناخت 

مكانيسم هاي ذهني حاكميت هاي سياسي است. شناختي كه نمي توان آن را در قالب هاي تنگ زماني و 
مكاني محدود كرد. اسطوره هاي سياسي، از ديدگاه انسان شناسي، تداومي منطقي در سراسر تاريخ انساني 
دارند. تداومي كه ظهور و تحول اشكال هنري، تكنولوژيك و اساطيري را به صورت دائم با اشكال زيستي 
از يك سو و با اشكال سياسي از سوي ديگر پيوند مي دهد. آنگاه به كوتاهي تاريخچه پژ وهش و انگيزة 
سروده شدن شاهنامه از زبان استاد توس از نظر گذشت. پس از اين پنج داستان از شاهنامه كه نقاط عطف 
زندگي رستم به شمار مي آمدند مورد بررسي قرار گرفت. اين داستان ها به ترتيب عبارت بودند از: زادن 
رستم، هفتخوان رستم، رستم و سهراب، رستم و اسفنديار؛ و مرگ رستم. نماد قدرت بودن رستم در داستان 
زادن او، تاج بخش بودن وي در داستان هفتخوان، نماد امنيت بودن وجوبِي اين پهلوان در داستان سهراب، 
نماد آزادگي بودنش در داستان رستم و اسفنديار و باز نماد امنيت بودن او – اين بار به گونة عدمي يعني اگر 
وي نباشد امنيت نيز نخواهد بود - مورد آزمون قرار گرفت. ممكن است پرسيده شود چرا اين پنج داستان؟ 
در پاسخ بايد گفت در هشت داستان عمدة ديگري كه رستم در آنها نقش دارد همين كاركردهاي سياسي را 
ايفا مي كند كه به آنها پرداخته شد و نيز چناچنه پيشتر از نظر گذشت اين پنج داستان نقاط عطف زندگي او 
هستند. پرسش ديگری كه پيش مي آيد اين است كه مگر رستم در تمام اين داستان ها قدرتمند نيست پس 
چرا تنها در داستان زاده شدنش نماد قدرت است؟ و به اين ترتيب پژوهش به تقليل گرايي دربارة شخصيت 
رستم متهم شود. پاسخ اين است كه آري او در همة اين داستان ها قدرتمند است، اّما تنها در داستان زاده 
شدن اوست كه اين قدرت به صورت ِصرف به نمايش در مي آيد و در چهار داستان ديگر اين قدرِت خام 
در كارويژه هاي ديگر او جلوگر مي شود و همچنان كه سيال و جاري است فراز و فرود مي يابد؛ از ديگر سو 
نه  تنها دربارة قدرت او، كه دربارة ديگر نمادها نيز مي توان ديد كه رستم همان زمان كه نماد تاجبخشي 
است، امنيت  زا نيز هست. در حقيقت موجب چنين پديده اي ساخت اسطوره اي شخصيت اوست. زيرا در 
اسطوره ها، كاركردها به ويژه كاركردهای سياسی، داراي همپوشاني هستند و همزمان چندين خويشكاري 
از يك اسطوره سر مي زند. زندگي رستم در دورة حماسي شاهنامه مي گنجد و حماسه بر فصل مشترك 
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اسطوره و تاريخ قرار دارد. پس بدين ترتيب است كه ديده مي شود در ابتداي تولد، رستم بيشتر شخصيتي 
اسطوره اي است و كمتر ويژگي هاي تاريخي دارد و در پايان زندگي رنگ جلوه هاي تاريخي او زياد و رنگ 
ويژگي هاي اسطوره اي او كمتر مي شود. با اين حال اگر  چه نمي توان زندگي رستم را سراسر اسطوره اي 
دانست، اما او بر ساخته اي است از خداياني كه ايرانيان به آنها باورمند بودند. او نمادي است از هويت جمعي 

ايرانيان، آرزوهاي بزرگ آنان و سياست شهرياري ايشان، براي زيستن با قدرتي فراوان، دور از هر گزند 
خارجي و همچنين مشروعيت بخشي به شاه خود كه بايد فرمانروايي باشد خردمند و داد پيشه و نيز پاسداري 

از آزادگي ايراني در برابر هر گونه انديشه اي كه بخواهد به زور چيره شود. 
 اين پژوهش كه بر پايه اسطوره شناسي سياسي و جامعه شناسي سياسي دورة ايران باستان انجام شد با 
متغيرهاي خود كه عبارت بودند از نماد قدرت، نماد تاجبخشي )يعني نفوذ در قدرت فرمانروايي داشتن(، نماد 
امنيت )وجوبي و عدمي( و نماد آزادگي بودن و جستار همة آنها در شخصيت پهلواني رستم و خويشكاري وي 
در سياست شهرياري ايران باستان با بهره گيري از آمار به شيوة تجزيه و تحليل تكّرر، نشان مي دهد اين 
عناصر سياسي كه در قالب شاخص هاي نمادين به آنها پرداخته شد، برای ايرانيان باستان در شكل سنتی 
آنها چنان مهم بوده است كه امروز نيز برای قـدرت های بزرگ در شكل مدرن آن مهم است. در نتيجه با 
بررسی نقش ها و كاركردهاي سياسی رستم می توان به اين معنا پی برد كه آنچه بر محور شخصيت او باز 
تابيده است، نشان می دهد كه ايران باستان يك قدرت بزرگ به شمار می آمده است و تاريخ نيز بر اين امر 
گواهي مي دهد. چنانكه هگل معتقد است كه دولت نخستين بار در ايران باستان و در زمان هخامنشيان به 

وجود آمده و نخستين بار مدرنيته از اين محل آغار گشته، اگر چه اين روند ادامه نيافته است.
در پايان هر بخش، بيتی از فردوسی آمده است، اينك و در پايان نتيجه گيری نيز اين ابيات از فردوسی 
آورده می شود كه درباره آفت های شهرياری است و وظيفه جهان پهلوان را برای جلوگيری از مبتال شدن 

دستگاه شاهی به اين آفت ها می نماياند: 
نخستيـن ز بيـدادگـر شــهـريار سر تخت شـاهی بپيچد سه كار     
ز مــرد هنـرمنـد سـر در كشـد دگر آنكه بـی سـود را بـركشـد     

به دينـار و ِدرَهـم بيـشـی كنـد*1 سـه ديگر كه با گنج خويشی كند    

* اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد حامدعمويی با عنوان »اسطوره شناسی سياسی در ايران باستان؛ مطالعه موردی رستم« به 

راهنمايی سركار خانم دكتر پريچهر شاهسوند است.
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