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 چکیده

 
تعارض، چندگانگی در اهداف و احساسات فردی يا بین فردی و گروهـی اسـت كـه باعـث     

ـ    ادشده میتنش در عناصر ي ط شود. تعارض در داستان رستم و اسفنديار راهکـاری اسـت كـه توسّ
شود؛ آنها ابتدا قصـد  گشتاسب برای نابودی اسفنديار چیده شده است. اسفنديار با رستم روبرو می

پردازنـد ولـی سـرانجام بـه علـت دوری اهـداف،       جن  كردن ندارند؛ بنابراين بارها به مذاكره می
ای از داسـتان مزبـور و كمـک    يابنـد. در ايـن مقالـه ضـمن آوردن خالصـه     یای جز جن  نمچاره

چـه نـوع    -9ايم بدانیم: توصیفی بر آن بوده -گرفتن از نظريات تعارض و مذاكره با روش تحلیلی 
بـا توجـه بـه نظريـات تعـارض و مـذاكره،        -7ی در بـین طـرفین وجـود داشـته اسـت؟      يهـا تعارض

ايـم: تعـارض   چه بوده است؟ و به نتايجی از اين دست رسیده راهکارهای طرفین برای حل تعارض
در بین رستم و اسفنديار تعارضی بین فردی از نوع تعارض هدف است. راهکارهای طـرفین بـرای   

های مذاكره و سپس استفاده از زور بوده است كـه بـه كشـته    تعارض در ابتدا استفاده از روش حلّ
 شدن اسفنديار انجامیده است. 
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  مهمقدّ-1

ها به جن  و در متون حماسی، صحنة تعارض میان قهرمانان است. اغلب اين تعارض

شود. تعارض رستم و اسفنديار در داستان رستم نهايت كشته شدن قهرمان حماسه منجر می

رسی انواع تعارض میان طرفین، راهکارهای طرفین و اسفنديار شاهنامة فردوسی از حیث بر

ت تعارض حائز اهمیّ و رفع تعارض، بخصوص آزمودن راهکار مذاكره برای حلّ برای حلّ

ل به زور است. در اين مقاله برآنیم تا با بررسی اين موضوع نشان دهیم ايرانیان پیش از توسّ

 و جن ، در پی رفع تعارض با مذاكره برآمده اند.

 

 مسئله بیان -1-1

فردی، گروهی و نوعی چندگانگی میان اهداف و احساسات فردی، بین تعارض

 يک ةعالق مورد ادراكات از بخشی آن در كه است فرايندی، تعارض» سازمانی است.

 داشته تضادّ ديگرگروه يا سازمان   يا شخصاهداف و عاليق ا ب ،يا گروه يا سازمان شخص

و  91: 9981، بگلی، 981: 7119 گالینو، و سی ام) «دشو واقع مؤثر منفی طور به يا باشد

آنچه در اين تعريف به عنوان تعارض  .(921: 9987 قاسمی، از نقل به 2: 9121 توماس،

مطرح است مربوط به زمانی است كه تعارض میان دو طرف باشد و حال آنکه از ديد 

گونه تعارض را تعريف تواند فردی هم باشد. بنابراين آنها اين شناسان تعارض میروان

از دو  دهد كه فرد نتواند يا به سختی بتواند از دو شی ياتعارض زمانی رخ می»اند؛ كرده

در داستان رستم و  .(978: 9981و گنجی،  118: 9911)مان، « موقعیت يکی را انتخاب كند

تعارض،  فردی وجود دارد. برای حلّاسفنديار تعارض هم به صورت فردی و هم بین

طرفین متعارض است. عنصر مذاكره ة ها مذاكرهای مختلفی وجود دارد؛ يکی از اين راههرا

ای از شود. در اين مقاله ضمن بیان خالصهدر داستان رستم و اسفنديار بسیار ديده می

هايی چه نوع تعارض -9داستان مذكور، به دنبال جواب سؤاالتی از اين دست برآمده ايم: 

 برای حلّ طرفین با توجه به نظريات تعارض، راهکارهای -7دارد؟ در بین طرفین وجود 
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های شکست مذاكره در بین رستم و اسفنديار چه بوده تت يا علّتعارض چه بوده است؟ علّ

 است؟

 پیشینۀ تحقیق -1-2

تعارض و »كتاب  ،ل به موضوع تعارض پرداخته استنخستین كتابی كه به طور مفصّ

ست كه دانشمندان ديگر به شرح و توصیف نظريات ( ا9121)توماس،  «مديريت تعارض

( به 9987)رضائیان،  «مديريت تعارض»اند. همچنین در ايران آثار خوبی مانند آن پرداخته

)فیشر و  «اصول و فنون مذاكره»مذاكره ابتدا در كتاب  رشتة تحرير درآمده است. فنّ

ع طرفین تعارض است. ( تشريح گرديد كه تأكید آن بر مذاكره روی مناف9919يوری، 

های خوبی به رشتة تحرير درآمده شايان ذكر است در مورد داستان رستم و اسفنديار كتاب

طرح اصلی داستان »(، 9921)اسالمی ندوشن،  «هاداستان داستان»كه از آن جمله است: 

 .(9921)رحیمی،  «تراژدی قدرت در شاهنامه»( و 9921)شمیسا،  «رستم و اسفنديار

اند عبارتند ترين مقاالتی كه در مورد داستان رستم و اسفنديار به چاپ رسیدهمهمهمچنین 

(، ساختار داستان رستم و 9981از: نگاهی تازه به چند بیت از شاهنامه فردوسی )كرمی، 

(، بررسی ساختار تقابل رستم و اسفنديار در شاهنامه بر اساس نظرية 9981اسفنديار )مالمیر، 

(، بررسی سه بیت از داستان رستم و اسفنديار )آيدنلو، 9981)حسینی،  تقابل لوی استروس

( و بررسی و تعامل دو نظام روايی و گفتمان در داستان رستم و اسفنديار )بهنام، 9981

9911.) 

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-9

هايی از اخالق، رفتار و كردار آنها در طول تی بازگوكنندة بخشهای هر ملّحماسه

های قوم ايرانی است. اين گاه خصلت. شاهنامة فردوسی از اين حیث جلوهتاريخ است

پژوهش با بررسی و تحلیل تعارض در داستان رستم و اسفنديار شاهنامه، در پی آن است 

ل به زور و جن ، راهکارهای ديگری برای رفع تعارض، كه نشان دهد ايرانیان پیش از توسّ
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ند. همچنین از آنجا كه چنین پژوهشی تا كنون دربارة ااز جمله راهکار مذاكره را آزموده

تواند پرتوی در راه ديگر اين پژوهش می ،هیچ كدام از آثار ادبی فارسی انجام نگرفته است

 پژوهشگران در تحلیل ساير آثار ادبی فارسی باشد.

 

 روش تحقیق 

 -مهم روانی در اين مقاله خواهیم كوشید تعارض و مذاكره را به عنوان دو عنصر بسیار

اجتماعی در داستان رستم و اسفنديار مورد بررسی قرار دهیم. بنابراين ناگزيريم به آثار 

برداری از اند مراجعه و با يادداشتپژوهشگرانی كه در زمینة تعارض و مذاكره تحقیق كرده

های داستان رستم و اسفنديار نظريات تعارض و مذاكره در تحلیل رفتارهای شخصیت

 توصیفی خواهد بود. -ه استفاده كنیم. در نتیجه روش تحقیقی ما تحلیلیشاهنام

 

 بحث-2

های حماسی تعارض است. مذاكره نیز روشی برای ت به وجود آمدن داستانعلّ

مديريت تعارض است كه در حماسه بسیار به كار گرفته شده است. در اين تحقیق به تحلیل 

ار خواهیم پرداخت. در آغاز بحث به ذكر تعارض و مذاكره در داستان رستم و اسفندي

 پردازيم. ای از داستان خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل آن میخالصه

 اسفندیار و رستم داستان خالصۀ-2-1
اسفنديار پسر گشتاسب برای حمايت از زرتشت و همچنین دفاع از ايران خدمات 

از دست او انجام داده ای از جمله شکست ارجاسب تورانی و نجات خواهرانش ارزنده

است. وی بارها از گشتاسب تخت پادشاهی را درخواست كرد؛ ولی پدر هر بار به بهانه يا 

دانست اسفنديار در تصمیمش برای ای وی را در انتظار نگه داشت. گشتاسب كه میوعده

گرفتن تاج و تخت بسیار پايدار است از وزيرش، جاماسب، خواست احکام نجومی را 

گويی كند. جاماسب مرگ وی را در زاولستان و چگونگی مرگ اسفنديار را پیش بنگرد و

گويی جاماسب، شرط سپردن تاج بینی كرد. گشتاسب، با اطالع از پیشبه دست رستم پیش

هاست كه سركش شده است؛ بايد و تخت شاهی را اين گونه به اسفنديار گفت: رستم سال
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د من بیاوری. اسفنديار به نزد رستم رفت و از او به سیستان بروی و او را دست بسته نز

خواست كه دست بسته با وی به دربار گشتاسب بیايد. رستم دست بسته شدن را نپذيرفت و 

بسیار كوشید او را از اين خواسته منصرف كند؛ ولی اسفنديار كه مغرور قدرت خويش بود 

اری سیمرغ تیری در چشمان كوتاه نیامد. ناگزير میان آن دو جن  درگرفت و رستم با ي

 اسفنديار فرو برد و بدين گونه به زندگی او پايان داد.

 

 تعارض در داستان رستم و اسفندیار -2-2

 فردیتعارض بین -2-2-1

فردی آن است فردی است. تعارض بینتعارض در بین رستم و اسفنديار، تعارضی بین

 رخ ريا گروه ديگفرد  با فرد يک يا و گروه يک و فرد يک بین در»كه 

اين تعارض از آنجا نشأت گرفته است كه هر  .(911: 9911و رايالز، اسپیکمن)«هددمی

هدف است. تعارض هدف  تعارضِ ،اند. تعارض آنهاكدام هدفی از قبل تعیین شده داشته

هاست كه شامل عدم تعدم سازگاری میان نتايج مورد انتظار يا اولويّ»عبارت است از: 

هايی است كه به وسیلة مديران عالی های فردی و گروهی و هدفان ارزشسازگاری می

( گشتاسب، در اين داستان اگر چه خیلی كم ديده 99: 9987)رضائیان، « تعیین شود.

ای شود، ولی در ايجاد تعارض در بین دو پهلوان بسیار دخیل است. وی به دنبال دسیسهمی

رسد كه ابراين با پرسش از جاماسب به اين نتیجه میبوده است تا اسفنديار را نابود كند؛ بن

 تنها با ايجاد تعارض در بین او و رستم به نتیجة مطلوب خواهد رسید.

 خرد نامور پور زال...مگر بی      به گیتی نداری كسی را همال              

 نبه كار آوری زور و بند و فسو     سوی سیستان رفت بايد كنون               

 به بند آوری رستم و زال را          برهنه كنی تیغ و گوپال را

 (1/771: 9981)فردوسی،                                                                              
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 فردیتعارض درون -2-2-2

ر اجتناب د -فردی از نوع اجتنابتعارض رستم با اسفنديار خود باعث تعارض درون

ة دهد كه فرد بخواهد گزينشی میان دو گزيناين تعارض هنگامی رخ می»رستم شده است. 

، رضائیان،  911: 9118)هل ريگل و ديگران، « همسان نامطلوب و منفی صورت دهد

شود، رستم بعد از آن كه از مذاكره با اسفنديار ناامید می .(711: 9981و برومند،  91: 9987

 گويد:دد و با خود میگردچار اين تعارض می

 دو كار است هر دو به نفرين و بد                  گزاينده رسمی نوآيین و بد

 بد آيد ز گشتاسپ انجام من       هم از بند او بد شود نام من                    

 نکوهیدن من نگردد كهن...      به گرد جهان هر كه راند سخن               

 شود نزد شاهان مرا روی زرد...      به دشت نبرد                  و گر كشته آيد

 و گر من شوم كشته بر دست اوی                 نماند به زابلستان رن  و بوی...

 (1/712: 9981)فردوسی،                                                                                     

چندين گزينة واقعی برای -9»دهد: فردی در شرايط زير روی میتعارض درون

 -9ها تقريباً برابر باشد. تبعات مثبت و منفی گزينه -7مديريت تعارض وجود داشته باشد. 

چنانکه در ابیات  .(911: 9118)هل ريگل و ديگران، « منشأ تعارض برای فرد مهم باشد

ای جز رسوايی و ته شدن را بپذيرد كه نتیجهگذشته ديديم، رستم يا بايد اسارت و دست بس

شرمندگی نخواهد داشت، يا بايد با اسفنديار بجنگد كه در اين میان يکی از طرفین كشته 

اگر اسفنديار كشته شود رستم در نزد بزرگان شرمنده خواهد شد و اگر رستم  .خواهد شد

 اسفنديار سیستان را نابود خواهد كرد. ،كشته شود

 

 های تعارض رستم و اسفندیارتعلّ -2-9

به خاطر »فردی معموالً دو طرف نیاز است؛ يکی آغازگر تعارض كه برای تعارض بین

: 9989)وتن و كمرون، « كندرفتاری كه از شخص ديگر سر زده است احساس ناراحتی می

در  .(18)همان: « دانندآغازكننده، او را باعث ناراحتی خود می»دهنده كه ( و ديگر پاسخ11

شود. داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار آغازگر و رستم پاسخ دهندة تعارض محسوب می
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شوند. در اين داستان دو عامل ارتباطات ه همیشه باعث تعارض میت بالقوّيک يا چند علّ

ضعیف و قدرت طلبی باعث ايجاد تعارض شده است. همچنان كه رابینز هم گفته است، 

: 9922)رابینز، « های متعارض باعث ايجاد تعارض خواهد شد.فارتباطات ضعیف بین طر»

( رستم بعد از آن كه لهراسب به عنوان پادشاه، بر جای كیخسرو نشست و سپس 219

 پادشاهی به گشتاسب رسید، ارتباط خود را با دربار قطع كرد و اين خود باعث سوءظنّ

ا وی در مورد رستم، به گشتاسب نسبت به وی گرديد. اين گمان گشتاسب دلیلی شد ت

 اسفنديار بگويد:
 كی بنده بود                    ز كیخسرو اندر جهان زنده بود كه بر پیش كاوس

 كه او تاج نو دارد و ما كهن        به شاهی ز گشتاسب نارد سخن           

 (1/771: 9981)فردوسی،                                                                               

توان انگیزة رسیدن به قدرت در اسفنديار و حفظ قدرت از جانب همچنین می

 گشتاسب را نام برد.

 

 تعارض راهکارهای حلّ -2-4

برد بیانگر وضعی است كه در آن  -برد )تسلیم شدن(: رهیافت باخت -راهکار باخت

کست خوردن يا تسلیم شدن در های درگیر نفع و مصلحت خود را در شيکی از طرف

اگر رستم راضی به بند  .(911-911: 9987و قاسمی،  77-71: 9981)بگلی، داندتعارض می

 بود.شد، مصداق اين نوع راهکار میاسفنديار می

شود، برد معموالً رفتارهايی انجام می -در رهیافت برد»برد )همکاری(:  -راهکار برد

شوند كه نفع و مصلحت هر دو طرف را در ايی جستجو میهشود و راه حلسخنانی بیان می

در اين داستان،  .(911-911: 9987همچنین قاسمی،  77-71: 9981)بگلی، « بر داشته باشند

های متفاوت از جمله پیشنهاد گنج و كنند با ارائة راه حلرستم و اسفنديار ابتدا سعی می

شوند. از ديدگاه انند ولی موفق نمیخواسته به يکديگر، ديگری را از هدفش منصرف گرد

بسیاری از افراد از »هر كدام از آنها اگر طرف مقابل همکاری كند انگار پیروز شده است. 

كنند، ولی وقتی ببینند اوضاع بر وفق مرادشان نیست به تعارض استفاده می اين رويکرد حلّ
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ستم و اسفنديار هم ر .(11: 9989)وتن و كمرون، « باخت گريز خواهند داد -روش برد

ای به دست باخت می توان نتیجه -رسند كه تنها با راهکار بردسرانجام به اين نتیجه می

 آورد. 

رسند كه باخت، طرفین به اين باور می -در رهیافت برد»باخت )رقابت(:  -راهکار برد

چنین هم 77-71: 9981)بگلی، « به برد دست يابند انندتوتنها به بهای باخت ديگری می

همچنان كه در تحلیل داستان خواهیم آورد رستم و اسفنديار  .(911-911: 9987قاسمی، 

توانند پیروز شوند. رسند كه تنها با شکست طرف مقابل میبعد از مذاكره، به اين نتیجه می

كوشد قدرت خود را به قیمت از دست رفتن زمانی كه قدرت مساوی باشد هر طرف می»

اسفنديار نیز مانند رستم  .(11: 9987)رضائیان، « حداكثر برساند قدرت طرف مقابل به

 های زيادی از خود نشان داده است. هر دو پهلوان از قدرتی مساوی برخوردارند. رشادت

 

 نقش اشخاص ثالث در تعارض -2-9

 گشتاسب-2-9-1

افکنی در میان رستم و اسفنديار است. تعارض تعارض ،نقش گشتاسب در اين داستان

خواهد به شود كه گشتاسب از اسفنديار میآشکار اسفنديار و رستم از آنجا شروع می

گشتاسب مظهری از پادشاهان »بسته به نزد وی بیاورد. زابلستان برود و رستم را دست

)رزمجو، « طلبی سرشته شده است.خودكامة مغروری است كه كیش شخصیتشان با رياست

ذاری پادشاهی وی است؛ بنابراين هر بار كه اسفنديار ( اسفنديار خواهان واگ771: 9989

وی نمونة انسانی است كه ديو »ای آورده است. اين درخواست را از وی كرده، دلیل يا بهانه

( آخرين بار كه 997: 9921)رحیمی، « قدرت از او هیچ صفت اهورايی نگذاشته است.

ت شکست داده، باز هم اسفنديار، ارجاسب تورانی را به شرط رسیدن به تاج و تخ

 گشتاسپ بهانه تراشی كرده و به اسفنديار گفته است:

 

 به گیتی نداری كسی را همال                       مگر بی خرد نامور پور زال...

 برهنه كنی تیغ و گوپال را                             به بند آوری رستم زال را...
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 ز من نشنوی ز اين سپس داوری           ها به جای آوری  كه چون اين سخن

 (1/771: 9981)فردوسی،                                                                            

 ها، در اسفنديار نسبت به رستم تعارض به وجود آورد.    گشتاسپ با اين حرف

                          

 منکتایون، پشوتن و به-2-9-2

مشاور شخص سومی است »تعارض نقش مشاور دارند.  كتايون و پشوتن هر دو در حلّ

های درگیر كوشد رابطة بین طرفغرض میكه بدون آن كه بخواهد راه حلی ارائه كند، بی

اسفنديار قبل از  (879: 9922)رابینز، « را بهبود بخشد تا اين كه خودشان به توافق برسند.

كند. ب برود و از او تاج و تخت را بخواهد با كتايون مشورت میاين كه به نزد گشتاس

 كند اسفنديار را از تعارض با گشتاسپ بازدارد.كتايون ابتدا سعی می

 تو داری دگر لشکر و بوم و بر      يکی تاج دارد پدر بر پسر                      

 و بختش تو راستبزرگی و شاهی       چو او بگذرد تاج و تختش تو راست     

 (1/798: 9981)فردوسی،                                                                                 

بسته به نزد وی خواهد رستم را دستهمچنین بعد از آن كه گشتاسب از اسفنديار می

 دارد:بیاورد. كتايون اسفنديار را از تعارض با رستم بازمی
 باشد به نیروی پیل                      ز خون راند اندر زمین جوی نیل سواری كه

 بدرّد جگرگاه ديو سپید                              ز شمشیر او گم كند راه شید...

 مده از پی تاج سر را به باد                          كه با تاج شاهی ز مادر نزاد...

 (1/772)همان:                                                                                             

نهد و از اين كه با يک زن مشورت كرده ولی اسفنديار به سخنان كتايون وقعی نمی

كند. )همان( همچنین پشوتن بسیار كوشیده است اسفنديار را از است احساس ندامت می

وقتی كه از تصمیم اسفنديار در برخورد محترمانه با رستم و  جن  با رستم منصرف كند. او

 گويد:شود با خرسندی میفرستادن بهمن نزد وی آگاه می
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 دلم گشت ز آن كار چون نوبهار                  هم از رستم و هم ز اسفنديار

 نیوشنده باش از برادر سخن       بپرهیز و با جان ستیزه مکن                   

 (1/711)همان:                                                                                

رابط »كند. در مذاكرة اسفنديار و رستم تنها نقش فرستاده و رابط را بازی میبهمن نیز 

كند و به عنوان های درگیر برقرار میطرف سومی است كه ارتباطاتی غیررسمی بین طرف

وی از طرف  .(879: 9922)رابینز، « گیردسیلة ارتباطی مورد استفاده قرار میيک و

 شود تا پیام اسفنديار را به رستم برساند و با او مذاكره كند.اسفنديار مأمور می

 

 تعارض  های اسفندیار برای حلّروش-2-6

 کنندهفرستادن مذاکره-2-6-1

شايد  ،فرستد تا با وی مذاكره كندتم میرسد بهمن را نزد رساسفنديار وقتی به زابل می

بدون جن  دست به بند اسفنديار دهد. ولی متأسفانه بهمن تنها نقش يک رابط را در اين 

كند اهل فريب باشد چرا نبايد عا میاگر رستم چنان كه اسفنديار ادّ»كند. مذاكره ايفا می

( و يا چرا 917: 9927يان، )حمید« مردی آزموده مثالً پشوتن، را بدين كار حساس فرستاد

ای شركت جويد كه بسیار رود؟ چرا بايد بهمن در مذاكرهابتدا خود به مذاكره با رستم نمی

شود و وقتی زال از او بیند به احترام او از اسب پیاده نمیحساس است؟ او وقتی زال را می

 گويد:خواهد تا آمدن رستم از اسب پیاده شود و بنشیند میمی
 گسارد پاسخ كه اسفنديار                    نفرمودمان رامش و میچنین دا

 (1/791: 9981)فردوسی،                                                                          

رود كه رستم و همراهانش در دامنة آن مشغول خوردن وی حتی بر باالی كوهی می

غلتاند ولی موفق ستم، سنگی را به سوی آن ها میخوراک هستند و به قصد كشتن ر

 شود.نمی
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 جنگ روانی-2-6-2

جن  روانی »روش ديگر اسفنديار برای تسلیم كردن رستم، جن  روانی بوده است. 

هايی روانی است تا طرف مقابل عصبانی شود و كنترل خود را از دست به كارگیری روش

های جن  روانی عبارتند از: موقعیتهای ترين روشبدهد و تسلیم شود. مهم

در ادامه به  .(711: 9919)فیشر و يوری، « ی و تهديدهاآور، حمالت شخصاضطراب

 پردازيم:های اسفنديار برای جن  روانی میروش

 

 آورهای اضطرابتموقعیّ-2-6-2-1

سپس بعد از آنکه بهمن از نزد رستم بازگشت، رستم او را تا كنار هیرمند همراهی كرد. 

اسفنديار به ديدار رستم آمد و به مذاكره پرداختند. رستم، اسفنديار را به خانة خود دعوت 

كرد، ولی اسفنديار نپذيرفت و از او خواست تا خود بند بر پای خود بندد و با وی به نزد 

گشتاسب رود. وی همچنین به رستم قول داد بعد از آن كه به نزد گشتاسب روند او در 

 هد كوشید و در هنگام برگشت مال زيادی به وی خواهد داد.آزاديش خوا
 ز من نیز يابی بسی خواسته                         كه گردد بر و بومت آراسته

 (1/718: 9981)فردوسی،                                                                                  

ا به سراپردة خود دعوت كرد و رستم هم پذيرفت. وی پس از آن، اسفنديار، رستم ر

در هنگام ناهار برای آن كه رستم را در اضطراب قرار دهد كسی را به دنبال او نفرستاد. 

اسفنديار رفت و اعتراض كرد كه چرا كسی )خرام(  ةرستم عصبانی شد و به سوی سراپرد

برای رستم جايی مشخص را به دنبال وی نفرستاده است؟ اسفنديار در سمت چپ خود 

كرد تا بنشیند و البته باز هدفش آن است كه رستم را در موقعیت اضطراب قرار دهد. رستم 

آن جايگاه را در شأن خود نديد. فیشر در مورد مقابله با موقعیت اضطراب آور می گويد: 

توانید یبینید در بیان اين موضوع درن  نکنید؛ مآمیز میاگر شرايط و امکانات را تبعیض»

ها عوض شود يا جلسة مذاكرات به محل ديگری منتقل شود يا به زمان پیشنهاد كنید صندلی

رستم هم همین كار را انجام داد و از طرف  .(719: 9919)فیشر، « ديگری موكول شود

 مقابل خواست جايی در شأن او برايش تعیین كنند.
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 حمالت شخصی-2-6-2-2

كند با بیانات شفاهی خود در شما ايجاد ناراحتی در اين روش طرف مقابل سعی می»

اسفنديار برای آنکه رستم را تحت فشار روانی قرار دهد به زال توهین  .(719)همان: « كند

( اسفنديار در موضع 711: 9981نامد. )فردوسی، می« بدگوهر ديوزاد»كند و او را می

ردی با اظهارات بُرنده دربارة چنین ف»آغازگر پرخاشگر قرار گرفته است.  ةكنندمذاكره

« عملکرد قبلی و غیرمعقول خواندن طرف مقابل موجب ناراحتی طرف مقابل شود

 رستم به دفاع از زال پرداخت و گفت: .(971: 9987)رضائیان، 
 های نادلپذير...بدو گفت رستم كه آرام گیر                     چه گويی سخن

 بزرگ است و بادانش و نیکنام                 جهاندار داند كه دستان سام     

 (1/711: 9981)فردوسی،                                                                                    

وی نسبت به اسفنديار  ،رستم استاد مذاكره است؛ با اينکه اسفنديار به وی اهانت كرده

یتشان را به بازشناسی خود و اجدادش پرداخته است و اهمّ ادب را رعايت كرده است و تنها

 در پايدار ماندن سلسلة كیان و ايران يادآور شده است.
 ز كاوس در جن  هاماوران                     به تنها برفتم به مازندران

 نه ارژن  ماندم نه ديو سپید                     نه سنجه، نه اوالد غندی، نه بید

 ز پی شاه فرزند را                          بکشتم دلیر خردمند راهمی ا

 (1/718)همان:                                                                                

 گويد:گیرد و میاسفنديار بار ديگر مقام و سابقة نیک رستم را به سخره می

 بزرگان بیدار و پاكان من               تو آنی كه پیش نیاكان من      

 نجويم همی ز اين سخن كیمیا    پرستنده بودی همی با نیا                  

 بزرگی ز شاهان من يافتی                     چو در بندگی تیز بشتافتی

 (1/711ان: )هم                                                                            

شود تمام افتخارات گذشتة خود را رسد كه رستم مجبور میسرانجام كار به جايی می

 گويد:( سپس به وی می719 -711بیان كند. )همان: 
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 نبندد مرا دست چرخ بلند         كه گويد برو دست رستم ببند                    

 به گرز گرانش بمالم دو گوش...    كه گر چرخ گويد مرا كه اين نیوش                

 (1/717)همان:                                                                                               

گويد كه اسفنديار مجبور های سام، زال و خود سخن میرستم چنان از جوانمردی

 ند:شود به شجاعت و قدرت رستم و اجدادش اقرار كمی
 بیازيد و دستش گرفت استوار      ز تیزيش خندان شد اسفنديار                    

 چنانی كه بشنیدم از انجمن      بدو گفت كه ای رستم پیلتن                     

 ستبر است و بازوت چون ران شیر                     بر و يال چون اژدهای دلیر...

 (1/719)همان:                                                                                             

از سخنان اسفنديار پیداست كه خود به آنچه در مورد رستم و اجدادش بدگويی كرده، 

اعتقاد نداشته است و تنها به او حمله كرده است به اين گمان كه شايد رستم تسلیم وی 

 شود.

 

 یدتهد -2-6-2-9

تواند منجر به تهديد می»تهديد است.  ،ترين كارهای يک مذاكره كنندهيکی از زشت

آيد تهديد متقابل شود و اين تهديد و تهديدهای متقابل به صورت يک دور فزاينده درمی

 .(719: 9919)فیشر، « زندروابط را برهم تواند مذاكرات را مختل كرده و يا كلّكه می

ط اسفنديار بروز پیدا كرده و م و اسفنديار، با فشردن دست رستم توسّتهديد در مذاكرة رست

خود اعالن جن  در مذاكره بوده است. اسفنديار بعد از آن شروع به تهديد لفظی رستم 

 گیری مؤثر واقع شود. كند تا شايد به عنوان آخرين نشانهمی
 وانی كالهچو من زين زرّين نهم بر سیاه                به سر برنهم خسر

 به نیزه ز اسپت نهم بر زمین                  ز آن پس نه پرخاش جويی، نه كین

 (719: 9981)فردوسی،                                                                                       

 جواب نمانده است:ولی اين تهديد اسفنديار در نزد رستم بی
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 بدو گفت: سیر آيی از كارزار     م ز اسفنديار            بخنديد رست

 ای رزم جنگاوران            كجا يافتی باد گرز گران...كجا ديده

 (711/ 1)همان:                                                                              

یده و برای جن  روز بعد قرار و بعد از آن است كه دو پهلوان به آخر مذاكره رس 

 گذارند.می

 

 تعارض های رستم برای حلّروش-2-7

دهد و در اين روش يکی از طرفین فروتنی به خرج می نرمش و سازش: -2-7-1

ت عمدة اين روش آن است كه يّكند طرف مقابل را به صلح متمايل كند. مزتالش می

رستم همچنان كه  (717: 9111و جاج، كند. )مارتوچیو ديگران را تشويق به همکاری می

كارانه داشته است. او ابتدا همراه بهمن آمده گذشت، در مذاكرات خود روشی سازش

است تا ضمن آنکه اسفنديار را از نزديک ببیند او را به خانة خود دعوت كند. همچنین 

از اسفنديار آموزد با پیشنهاد سیمرغ، بسیار وقتی سیمرغ روش كشتن اسفنديار را به او می

 .خواهد كه دست از جن  برداردمی

 

توان برای به دست آوردن رضايت طرف مقابل می حرکات سمبولیک:-2-7-2

از حركات سمبولیک بهره گرفت كه دادن هديه، روبوسی، و صرف ناهاری با هم از اين »

همراه  رستم نیز از اين روش بهره برده است؛ آن هنگام كه .(19: 9919)فیشر، « اندنوع

كند و او را به خانة خويش دعوت آيد و از او احوالپرسی میبهمن به نزد اسفنديار می

  پذيرد. كند؛ ولی او دعوت رستم را نمیمی

 

 تحلیل ادامۀ تعارضات-2-8

كند و رستم دفاع. اسفنديار بر عزم خود در مذاكرات میان طرفین، اسفنديار حمله می

و پهلوانی خود دل بسته است. بنابراين اين پايبند بودن به استوار است و رستم بر آزادی 

 كاهش ارتباط برای را طرفین ةانگیز هم، از دور عقايد و احساسات»
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هر يک از دو پهلوان در پايان مذاكرات بر  .(982: 7119 گالینو، و سی ام« )دهدمی

نافع ماهوی را در چانه زدن روی مواضع، روابط انسانی و م»كنند؛ مواضع خود پافشاری می

تا اين كه دو پهلوان آخرين راهکار  .(11: 9919)فیشر و يوری، « دهدتقابل و تضاد قرار می

زور معموالً نشانگر شکست طرفین »گیرند. چرا كه تعارض يعنی زور را به كار می حلّ

ا در آنها بر آن نهادند كه كسی ر .(717: 9911)كلنتز، « مذاكره برای رسیدن به توافق است

جن  خود شركت ندهند. سرانجام در بین آن دو، جنگی سخت درگرفت. در اين هنگام 

آذر و مهرنوش، كه دو پهلوان مشغول نبرد بودند دور از چشم آنها، زواره و فرامرز با نوش

( بهمن 789 -781: 9981پسران اسفنديار، درگیر شدند و آنها را به قتل رساندند. )فردوسی، 

پیمان قبل از جن  را به رستم  ،انش را به اسفنديار رساند. اسفنديارخبر مرگ برادر

 يادآوری كرد:

 انداند                         بر آن خیرگی بازبرگشتهدو سگزی دو پور مرا كشته

 چو بشنید رستم غمی گشت سخت                  بلرزيد بر سان شاخ درخت

 به خورشید و شمشیر و دشت نبرد               به جان و سر شاه سوگند خورد         

 امام                         كسی كین چنین كرد نستودهكه من جن  هرگز نفرموده

 ببندم دو دست برادر كنون                               گر او بود اندر بدی رهنمون...

 (1/781)همان:                                                                                                    

رستم همچنان كه از سخنانش پیداست هنوز بر آيین مذاكره استوار است؛ ولی 

اسفنديار به خاطر كشته شدن پسرانش بر جن  مصرتر شد. جن  تا به جايی رسید كه 

ن میدان نبرد را ترک كردند. رستم بدنش پر از زخم و تیر شد و با فرارسیدن شب دو پهلوا

رستم با زخم هايی كه بر تن خويش داشت به خانه رفت و زال با ياری سیمرغ، رستم و 

اكره كند و او را از جن  رخش را درمان كرد. سیمرغ از رستم خواست با اسفنديار مذ

 بازدارد:

 
 ر بدو گفت: اكنون چو اسفنديار                   بیايد بجويد ز تو كارزا

 تو خواهش كن و البه و راستی                 مکوب ايچ گونه در كاستی



 92 93نشریّۀ ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

 مگر بازگردد به شیرين سخن                   به ياد آيدش روزگار كهن

 كه تو چندگه بودی اندر جهان                 به رنج و به سختی ز بهر مهان

 (1/711)همان:                                                                                                     

سیمرغ در آخر به رستم گفت اگر اسفنديار سخن تو را نپذيرفت و بر جن  پافشاری 

كرد، چوب گز را در كمان بگذار و به سوی چشم او پرتاب كن تا سرنوشت آن را در 

گیرد؛ چرا كه مذاكره را در پیش می ماليمت در ،چشم او فروبرد و بکشد. بار ديگر رستم

فردای آن  .(71: 9919)فیشر، « كندبازی مذاكرة ماليم روی اهمیت حفظ روابط تأكید می»

 روز رستم هم پند سیمرغ را كاربست و به اسفنديار گفت:
 بترس از جهاندار يزدان پاک                    خرد را مکن با دل اندر مغاک

 جن  آمدم                 پی پوزش و نام و نن  آمدممن امروز نه از بهر 

 (1/919: 9981)فردوسی،                                                                                   

و از او خواست كه به خانة وی برود و هر آنچه در خزانه دارد بردارد. ولی اسفنديار 

از گنج دانست. اسفنديار موضعی استوار را برای خود برگزيده  نپذيرفت و خود را بی نیاز

است. وی برای آنکه رستم از مذاكره دست بکشد و دوباره جن  را شروع كند از شیوة 

رود آن است اين موضع كه برای تسلیم نشدن به كار می»كند. شريک سخت استفاده می

« ضی شوم او راضی نمی شودمن هم را كه به طرف مقابل بگويید شريکی دارم كه اگر

او بارها قبل از اين هم، وفاداری به گشتاسب را وسیلة توجیه دست  .(711: 9919)فیشر، 

 برنداشتن از موضعش قرارداده است.

 ز فرمان شاه جهانبان بگرد    مرا گويی از راه يزدان بگرد             

 د بدو بر زمان.كه هر كه او ز فرمان شاه جهان              بگردد سرآي

 (1/911: 9981)فردوسی،                                                                            

ای جز پرتاب تیر ندارد آن را به سوی تعارض، چاره رستم وقتی كه ديد برای حلّ

 چشمان اسفنديار هدف گرفت و بر چشمان او زد.
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 رگ اسفندیار اقدامات رستم بعد از م -2-3

رستم برای پیشگیری از تعارض با بهمن و گشتاسب دو اقدام مهم انجام داد. يکی آن 

 كه با پیشنهاد اسفنديار، بهمن را نزد خود در سیستان پذيرفت.
 به نخجیر گه با می و گلستان       بود بهمن به زابلستان                  همی

 بیاموخت رستم بدان پور شاه          سواری و می خوردن و بارگاه         

 چو گفتار و كردار پیوسته شد                   در كین به گشتاسب بر بسته شد

 (1/998)همان:                                                                                                     

های تراشی كرد كه يکی از روشاقدام به دلیل و ديگر آنکه برای مصالحه با گشتاسب

های گوناگون توجیه در اين روش فرد رفتارش را با آوردن عذر و بهانه»مصالحه است. 

 (71: 9987)رضائیان: « كند.می

 يکی نامه بنوشت رستم به درد                    همه كار فرزند او ياد كرد

 (1/998)همان:                                                                                                    

وی در اين نامه از گشتاسب عذرخواهی كرد و به او گفت كه بسیار از اسفنديار 

خواستم كه از جن  منصرف شود؛ ولی او به هیچ چیزی جز اسارت من يا جن  راضی 

 رسید،نشد. هنگامی كه نامه ی رستم به گشتاسب 
 های رستم همه كرد ياد...پشوتن بیامد گوايی بداد                        سخن

 از آن نامور شاه خشنود گشت                گراينده را آمدن سود گشت...

 هم اندر زمان نامه پاسخ نوشت               به باغ بزرگی درختی بکشت.

 (1/991)همان:                                                                                                  

شناسی برای مذاكره، توانست از به اين ترتیب اين رستم بود كه با مذاكره و موقعیت

 تعارض با گشتاسب جلوگیری كند.
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 گیرینتیجه-9

یم. هر چند در اين داستان با يک تعارض دوجانبه بین رستم و اسفنديار روبرو هست

اجتناب نیز  -رستم در پايان گفتگوهايش با اسفنديار، دچار تعارض درونی از نوع اجتناب

برد است؛ ولی  -تعارض، در ابتدا راهکار برد می شود. راهکار رستم و اسفنديار برای حلّ

يعنی شکست طرف مقابل  ،باخت -رسند كه جز با رهیافت بردسرانجام به اين نتیجه می

تعارض و مذاكره با  های مختلفی برای حلّدر تعارض موفق بود. اسفنديار روش تواننمی

گیرد؛ از جملة آنها فرستادن بهمن به نزد رستم و ارائة پیشنهاد به وی و رستم در پیش می

آور، حمالت شخصی و تهديد( بوده همچنین به كارگیری جن  روانی )موقعیت اضطراب

سازش و حركات سمبولیک به مقابله با چالش اسفنديار است. حال آنکه رستم با نرمش و 

رود تا جايی كه حتی در هنگامة جن  هم به امید پیروزی در تعارض به وسیلة مذاكره می

است. طرفین در مذاكرات، منافعی از جمله دادن گنج و خواسته به يکديگر پیشنهاد 

ان ترجیح دهند. سرانجام به اند منافع را بر مواضعشاند؛ ولی هیچ كدام حاضر نشدهكرده

بینند. همچنین نقش ای جز به كارگیری زور نمیعلت دوری اهداف، هر دو طرف چاره

های داستان مانند كتايون، پشوتن و بهمن در حل تعارض و مذاكره ديگر شخصیت

 كننده نبوده است.تعیین
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