
 
  
  
  
  
  
  
  

  اي يا حماسي؟اسطوره يشخصيت، رستم
  

  ٭سعيد شهروئي
  دانشجوي دكتري زبان و ادب فارسي دانشگاه بيرجند

  

 چكيده

شخصيتي او را  برخي. استهاي بسياري انجام گرفته، رستم، پژوهششاهنامهپهلوان دربارة جهان
خاسـتگاه   ن ديگـري پژوهشـگرا . انـد  اي بـه حسـاب آورده  تاريخي، و گروهي شخصـيتي اسـطوره  

رسـتم يـك شخصـيت    «بهمن سركاراتي در جستاري بـا نـام   . دانندراستين رستم را حماسه مي
پـس از آوردن ديـدگاه كسـاني كـه تهمـتن را شخصـيتي تـاريخي يـا         » اي؟تاريخي يا اسـطوره 

پندارنـد، انگـارة هـر دو گـروه را     اي تصور كرده و او را بـا گنـدفر و گرشاسـپ يكـي مـي      اسطوره
و نـه   ،گيـرد كـه رسـتم نـه شخصـيتي تـاريخي اسـت       داند و چنـين نتيجـه مـي   يرفتني ميناپذ

كوشد به دو روش يـا دليـل،   نگارنده در اين جستار مي. بلكه خاستگاهي حماسي دارداي،  اسطوره
نخست براساس شواهد و اسناد گوناگون، بـه نقـد و   : اي بودن رستم را نشان دهداحتمال اسطوره

پـردازد،   پيوندي رسـتم بـا گرشاسـپ مـي    دربارة بي اواراتي و نارسايي ديدگاه تحليل ديدگاه سرك
اي بـودن  عنوان دليل ديگـري بـراي اسـطوره    سپس با آوردن انگارة پيوند ايندرا و رستم، آن را به
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  مقدمه - 1
هـاي بسـياري   در چند دهة گذشته، محققان ادبي ايراني و خارجي دربارة رسـتم پـژوهش  

 ؛اند آورانِ خاندان وي را بررسي كردهشي از شخصيت تهمتن و نامكدام، بخو هر انجام داده
هاي هاي بسيار و گاه ناساز با انديشهاي بودن رستم، ديدگاهويژه دربارة تاريخي يا اسطوره هب

رسـتم يـك   «براي نمونه، بهمن سركاراتي در جستاري با نـام   .اندهمديگر به پيش كشيده
سو ديدگاه آن دسته از پژوهشگران را كه تهمتن را  يك از» اي؟شخصيت تاريخي يا اسطوره

انـد، نقـد و   آورانِ تاريخي همچون گندفر يا برخي اميران گمنام زابلستان يكي دانستهبا نام
بـه نقـد    ،سـو از ديگر، است بررسي كرده و با آوردن داليلي آن ديدگاه را ناپذيرفتني دانسته

اند و رستم را همان گرشاسپ اساطيري دانسته ديدگاه آن دسته از پژوهشگران پرداخته كه
آنگاه در پايان سخن، ). 27- 39 :الف1385 سركاراتي،(است  اين ديدگاه را نيز ناپذيرفتني دانسته
دانسته و بر ايـن بـاور اسـت كـه اعتقـاد بـه       » حماسه«خاستگاه راستين و اصلي رستم را 

  ).50: همان(ني است اي بودن يا تاريخي بودن شخصيت تهمتن ناپذيرفتاسطوره
. نيسـت » تـاريخي «نگارنده همچون سركاراتي بر اين باور است كه رسـتم شخصـيتي   

گرشاسـپ  با ايشان، داليلي را كه برخي پژوهشگران براساس آنها تهمتن و  موافقهمچنين 
رسـتم بـا    پيونـدي  داند؛ اما ديـدگاه وي را نيـز دربـارة بـي     اند، ناپذيرفتني ميرا يكي شمرده

پذيرد و بر اين باور است كه اگرچـه داليلـي كـه برخـي پژوهشـگران بـراي       نمي گرشاسپ
توان يكسره رستم نمياند، نااستوار است؛ اما باز هم دادن پيوند رستم و گرشاسپ آورده نشان

كه تهمتن حتي اگـر   دهند از ديگر سو، برخي اسناد نشان مي. پيوند دانست و گرشاسپ را بي
است كه در جريان سير اسطوره » اياسطوره«باشد، باز شخصيتي  پيوند همبا گرشاسپ بي

اي وي از ميـان  امـا همچنـان بخـش اسـطوره     ،اسـت  به حماسه، شخصيتي حماسي يافتـه 
ة يكي نبودن رسـتم و  از آنجا كه نگارنده با بخش نخست سخن سركاراتي دربار. است نرفته

شود تا با نقد آن، نشـان  بررسي ميديدگاه است، در اينجا تنها بخش دوم داوري گندفر هم
  .اي بودن تهمتن را ناديده گرفتداده شود كه نبايد يكسره احتمال اسطوره

  
  پيشينة پژوهش - 2

 هايي را كه نويسندگانِ آنهـا رسـتم و گرشاسـپ را   ، پژوهشسركاراتي در جستار نام برده
فـون اشـتاكل   «، 1رتاساس سخن ايشان، افزون بر ماركوابر. است اند برشمردهكي دانستهي

                                                 
1. Marquart 
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هاي خود به در كتاب 2، هوسينگ»ايران مالحظاتي دربارة تاريخ حماسي« در مقالة 1برگ
و در زمـان مـا،   ) سيد بطال( مقاالتي دربارة افسانة رستمو  سنت ايراني و نظام آريايينام 

در  4مولـه  ،ايرانيو تحقيقات دربارة تاريخ دين هندو واي، متوندر كتابش به نام  3ويكندر
و غيـره رسـتم را    5گـيمن و دوشـن » گرشاسـپ و سگسـاران  «مقالة خـود تحـت عنـوان    

اسـاس  همچنين بر). 28- 29: همان(» انداي فرض كردهجايگزين حماسي گرشاسپ اسطوره
، كه آن را در جلـد ششـم   »اسطوره و تاريخ«اي به نام در رساله 6هاي وي هرتسفلدنوشته
اسـت، دربـارة يكسـاني رسـتم و گرشاسـپ       شر كردهايران منت شناسيهاي باستانگزارش

او نيز همچون ماركوارت رسـتم را افـزون بـر آنكـه برگـردان       ).29: همـان ( است بحث كرده
انگارد و افسانة رستم  شدة گرشاسپ نيز مي داند، گونة دگرگونحماسي گندفر تاريخي مي

  ).40: همان(داند سپ ميرا در بنيان، روايت تازه و بازگويي نوپرداختة اسطورة كهن گرشا
ها و كارهاي اي از ويژگيگرشاسپ پاره«: نويسدالدين كزّازي ميافزون بر اين، ميرجالل

همچنـين جـالل    ).47: 1388كـزّازي،  (» اسـت  به رستم داده شاهنامهنمايان پهلوانيش را در 
گرشاسـپ  هـاي  دالوري اي از كردارهاي پهلواني رستم رامطلق الگوي نخستين پارهخالقي

مهرداد بهار در نگرشي ديگرسان، بر اين باور است كه  ).382- 416: 1987مطلق، خالقي(داند مي
البته در جايي . )37: 1374بهار،  و 471: 1376بهار، (تهمتن، گونة داستاني ايندراي ودايي است 

هاي مربوط به گرشاسپ و عظمت شخصـيتش، جـذب   بسياري از افسانه«: نويسدديگر مي
واقـع  در«ارژنه معتقـد اسـت كـه دسـتان     شترضايي د ).239: 1376بهار، (» است م شدهرست

جايي اسطوره، در متون حماسـي در   هصفت و كنية رستم بوده كه در نتيجة شكست و جاب
  ).89: 1388ارژنه، رضايي دشت( »است گر شدههيأت پدر رستم جلوه

  
  گرشاسپ و رستم - 3
  گرشاسپ - 1- 3
هاي بزرگ، خاندان سام است كه ثريت و كرساسپ از افـراد  از خاندانيكي « اوستااساس بر
و چنـد مـورد   ) 62فقرة ( فروردين يشتو ) 10فقرة (نهم  يسناينام اين خاندان در . ندا آن

                                                 
1. Von Stachelberg 
2. Husing 
3. Wikander 
4. Mole 
5. Duchen Gimen 
6. Hertzfeld 
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سركاراتي . )536: 1383صفا، (» است و ثريت پدر گرشاسپ از آحاد آن دانسته شده ديگر آمده
گرشاسـپ يـا سـامِ    «: نويسـد باره ميداند و در اينرپيوند ميگرشاسپ را با نريمان و سام د

اش در حماسة ملي ترين پهلوان ايران بود كه كارنامهنريمان پيش از رستم دستان، بلندآوازه
تثليث حماسي گرشاسپ و نريمان و سام، كه در منـابع  ...  است ايران به تفصيل بازگو نشده

شخصيت مسـتقل يـاد شـده، از اصـل اسـاطيري       دورة اسالمي اغلب از آنان به صورت سه
و  1نـام او گرشاسـپ   اوستابدين معني كه پهلواني يگانه كه در . است واحدي به وجود آمده

و نـام خانـدانش سـام ذكـر شـده در      » نرمنش، دلير«يعني  naire-manahاش لقب دائمي
يافته، بـه   هاي حماسي ايران، كسر و پراكندگي هويت جريان تكوين و تطور تدريجي سنت

صورت سه پهلوان جداگانه و مستقل؛ يعنـي گرشاسـپ و نريمـان و سـام كـه خويشـاوند       
اين نكته را برخي مورخـان  . انددرآمده) گرشاسپ پدر نريمان و نريمان پدر سام(يكديگرند 

ضمن ذكر سلسلة دوم از ملوك فـرس   آثارالباقيهكه بيروني در اند، چنانايراني متوجه بوده
و «: كند اسب از گرشاسپ ياد كرده تصريح ميبعد از زاب بن تهم )نامدميرا ايالن كه آنها (

، و )538- 539: 1383(اهللا صــفا ذبــيح. )256- 257: ب1385ســركاراتي، (» هــو ســام بــن نريمــان
   )1(.نيز همين ديدگاه را دارند) 364/ 1: 1386(الدين كزّازي ميرجالل

خالصة داستان گرشاسپ گيسودارِ گـرزورِ  «: دنويسمي سرايي در ايرانحماسهنگارندة 
رُوور؛    : چنين است اوستانريمان از خاندان سام، در موارد مذكور از  گرشاسـپ اژدهـاي سـ
اين اژدها زهردار و زردرنگ بـود  . اوباريد، كشتيعني شاخدار را كه اسبان و آدميان را مي

گرشاسـپ  . ريان داشـت و بر پشتش جويي از زهر زردرنگ به ضخامت يك بند انگشت ج
پخت و چون اژدها گرم شد ناگهان از روز در ديگي آهنين بر پشت اين اژدها طعام مينيم

كه گرشاسپ نريمان از بيم خود را واپس كشيد جاي جست و آب جوشان را پراگند چنان
يـو را  دپاشـنة اين پهلوان بر كنار درياي ووروكَـش، گَنْـدرو زريـن   . اما سرانجام او را كشت

تـاج را بـه قتـل آورد و نُـه فرزنـد      كشت و به انتقام برادر خود، اُورواخشيه، هيتاسب زرين
اني و دانيو داشتَي ه و پسران نيويكثَنَيو پـي  پ رِشَـونَ و وت   نَ و سـناويذكاُنَ و اَرِزوشَـم

را در  شاخدار سنگين دست را كشت اما آخر كـار بـه خْـنَ ثَئيتـيِ پـري كـه اهـريمن او       
. سرزمين واكّـرِت؛ يعنـي كابلسـتان آفريـده بـود دل باخـت و مطـرود و مـبغّض گشـت         

فروهـر جسـد او را    99999جاويـدان و نـامردني اسـت و     هايشتگرشاسپ بنابه اشارت 
                                                 
1. K�r�sāspa 
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در سوتگرنسك شرح مفصلي راجع به گرشاسپ آمده و توضيحاتي نيز . كنندنگاهباني مي
سـت  ا است و او در اين روايات نيـز از جملـة جاويـدانان    شدهدربارة او در آثار پهلوي داده 

نيهاك، پهلوان توراني، او را به تير زد و  ،اعتنايي كرده بودمنتهي چون به آيين مزدايي بي
بر او عارض شده و در درة پيشـين واقـع در سـرزمين    ) خواب غيرعادي(اكنون بوشاسب 

فروهـران پـاك جسـدش را نگاهبـاني      است و فـرّ از فـراز سـر او و همچنـين     كابل افتاده
كنند و چون ضحاك در آخرالزمان زنجير بگسلد و جهان را به ويراني آرد گرشاسپ از  مي

  ). 539- 540: 1383صفا، ( »كندشود و ضحاك را هالك ميخواب برانگيخته مي
  

  رستم - 2- 3
و پدر  هنامهشاپهلوان ترين پور زال پور سام پور نريمان پور گرشاسپ است و بزرگرستم 

كـه شـورانگيزترين    بسيارند؛ آنچنان شاهنامهكارهاي پهلواني او در . سهراب و فرامرز است
اين پهلوان ستودني سـرانجام در سـرزمين   . است اختصاص دادهرا به خود  شاهنامهبخش 

  .سپاردكابل در چاه شغاد، برادر خود، جان مي
  
  گرشاسپپهلواني نمود جاودانگي و جهان: زال و رستم - 4

نكتة مهم اين است كه چگونه ممكن اسـت گزارنـدگان داسـتان گرشاسـپ كـه همـواره       
داشـتند، بخـش   كردنـد و بـزرگ مـي   هـاي كهـن را پاسـداري مـي    ها و اسـطوره داستان

تـوان  هاي سپسـين يكسـو نهـاده باشـند؟ آيـا مـي      آن پهلوان را در بازگفت» جاودانگي«
فردوسي راه يافته باشد و سـام نمـود    نامةشاهگرشاسپ در » پهلواني«پنداشت كه بخش 

اند و در دنبالة سخن آورده خواهـد  گونه كه سركاراتي انديشيدهآن بخش شده باشد ـ آن 
ـ   و داسـتان  شـاهنامه شد ـ ولي پردازنـدگان    ويـژه خـود فردوسـي، بخـش      ههـاي كهـن ب

د؟ آيـا  خـود نيـاورده باشـن    شـاهنامة آن پهلوان را كه بسيار مهـم بـوده، در   » جاودانگي«
توانيم بر اين باور باشيم كه سام بخشـي از گرشاسـپ و نمـود پهلـواني     گونه كه مي همان

بخشـي از   ،توانيم بر اين باور باشـيم كـه زال نيـز كـه پسـر گرشاسـپ اسـت       اوست، نمي
راستي چگونه ممكن است جاودانگي گرشاسـپ بـا    گرشاسپ و نمود جاودانگي اوست؟ به

آن پهلـوان، در متـون ملـي مـا راه نيافتـه       بوختارينقش اش و همه اهميت اساطيريآن
روست كه نگارنده، زال را نماينـدة بخـش جـاودانگي پـدرش، گرشاسـپ،       باشد؟ از همين

داند و چون رستم ادامة منطقي زال است و اين دو با گرشاسپ پيوند دارند، بنـابراين،   مي
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ايـن يـالن بـا هـم پيونـدي       گونه همةبخش جدا افتادة نريمان و سام نيز هستند و بدين
  .توانند داشتبنيادين مي

البته اين نكته بايد مشخص شود كـه رسـتم، در حماسـة ملـي ايـران نقـش پهلـواني        
 كه در ادامه مفصالً گفته خواهد شد، رستم با بهاست و همچنان گرشاسپ را به عهده گرفته

آن پهلوان اسـاطيري   اي از شخصيت گستردةپهلواني گرشاسپ، پارهگذاشتن جهان نمايش 
و » جــاودانگي«كننــدة واقــع بيــانگيــرد، دركنــار زال قــرار مــياســت و هنگــامي كــه در 

 شـاهنامه از صفت نرمنشِ گرشاسپ و القـاب او در  «واقع، در. اند گرشاسپ» پهلواني جهان«
آيند و به ايـن ترتيـب از سـام،    وجود ميهاي نريمان، سام و كريمان بههايي با نامشخصيت

آموزگار، (» سپاردرسند و گرشاسپ گرز خود را به رستم ميو از زال، رستم به ظهور مي زال
  .به ارث بردن گرز گرشاسپ به نوعي به ارث بردن تمام بعد پهلواني اوست. )63: 1388

نكتة جالب در زندگي رستم اين است كه پيش از آنكه به دنيا بيايد، سـيمرغ بـه زال   
با در نظر . شود كه نمونه و بازتابي از سام استه پسري متولد ميدهد كه از رودابنويد مي

. گـردد گرفتن اينكه سام همان گرشاسپ است، پيوند رستم و گرشاسپ بيشتر آشكار مي
  :گويدسيمرغ به زال مي

ــيمين  ــرو س ــزين س ــاه ك ــر م  رويب
ـرد ســـام ســنگي بــود     بجــاي خـ 

  

ــامجوي   ــد و ن ــير آي ــرّه ش  ... يكــي ن
ــير   ــدرون ش ــودبخشــم ان ــي ب  جنگ

  )95: 1387، فردوسي(                        

آشكارا خـود را بازتـاب و   ) گرشاسپ(تر اينكه رستم در نخستين ديدارش با سام مهم
  :گويدرستم به گرشاسپ مي. دانداي ديگر از آن پهلوان مينمونه

ــاش   ــاد ب ــان ش ــوان جه ــه اي پهل  ك
ــره   ـــي چه ـــد هـم ــو مان ــر ت  امبچه

  

 ...، تــو بنيــاد بــاشز شــاخ تــوام مــن 
ــره   ــر زه ــد مگ ـــو باش ـــو آنِ ت  امچ

  )97: همان(                                    

تر بنگريم، شگفت نيست اگر چنين نتيجـه بگيـريم كـه    گونه اگر با نگاهي دقيقبدين
گرشاسپ در جريان سير اسطوره به حماسـه، پراكنـدگي هويـت يافتـه و بـه گرشاسـپ،       

ادامـة شخصـيت   (و رسـتم  ) اشجاودانگي(، زال )نام خاندانش(، سام )نرمنشي او(نريمان 
كـدام از ايـن   درواقع با حذف هر. تبديل شده باشد) واني گرشاسپزال و بخش بزرگ پهل

گرشاسـپ در حماسـة ملـي    » هـاي خويشكاري«و » صفات«ها، بخش مهمي از شخصيت
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پـردازان بـراي انتقـال    روي با سنت كوشش داسـتان  هيچ شود كه اين موضوع بهحذف مي
  . سازگاري ندارد هاي داستاني به ادوار بعدمايهدقيق بن

جانِ «و » ايرانِ نميرنده«آاليشي و نماد شناسانه نيز رستم نماد پاكي و بياز ديد روان
 ،اي ديگر پيونـد رسـتم را بـا زال   گونهكه اين نيز به )466- 467: 1366كزّازي، (است » جاويد

  .آوردبه ياد مي» جاودانگي«پ در موضوع يعني همان گرشاس
  

  بازتاب گيسوداريِ گرشاسپ: سپيدمويي و گيسوداريِ زال - 5
هاي گرشاسپ يكي نرمنشي و ديگري گيسوداري بوده، و سام نيـز نـام خانـدان    از ويژگي
خانوادگي گرشاسپ، در پيكـرة نريمـان، پسـرِ وي، و     ويژگي نرمنشي و نام. است وي بوده

گرشاسـپ، ناشـناخته   » گيسـوداري «در ايـن ميـان   . اندريمان، پديدار گرديدهسام، پسر ن
از صـفت گيسـوداري يـا صـاحب مـوي مجعـد در       : نويسـد باره ميصفا در اين. است مانده

ايـن ديـدگاه صـفا را برخـي ديگـر از       ).538: 1383صـفا،  (هاي ملي ما اثري نيست حماسه
نگارنـده بـرخالف    ).45: 1389، ديگـران چتـرودي و  پورخالقي (. اندمحققان اخير نيز بيان كرده

ديدگاه اين محققان بر اين باور است كه نبايد يكسره احتمال بازتاب اين صفت گرشاسپ 
  . ناديده گرفت شاهنامهرا در 
سپيدموي اسـت و ايـن ويژگـي، بـارزترين      شدن ، زال به هنگام زادهشاهنامهاساس بر

ويژه در ميـان پهلوانـان خانـدان خـود      هب امهشاهنهاي وجه شخصيت وي در ميان انسان
گـردد، مـويي بسـيار    ميز كنام سيمرغ به سوي خانواده بـاز همچنين پس از اينكه ا. است

هـاي زال را بـراي   نيز هنگامي كه كنيـزان رودابـه ويژگـي    ).59: 1387فردوسـي،  (دراز دارد 
  :گويندشمرند، ميرودابه برمي

 ســـر جـــعد آن پـهــــلوان جـهـــان
 گويي همـي خـود چنـان بايـدي     كه
  

ــيمين   ــو س ــوان   چ ــل ارغ ــر گ  زره ب
ـــزايدي   ـــهر نـف ـــستي م ـــر نـي  وگ

  )70: همان(                                    

دهــد؛ چراكــه زره از بودن گيســوان زال را نشــان مــيروشــني مجعــد ايــن ابيــات بــه
زال مـويي دراز و مجعـد    ،رو از ايـن  ).معـين، زره (شـود  ريز فوالدي ساخته مي» هاي حلقه«

  . دارد كه خود افزايندة زيبايي وي است
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سـوداري زال بازتـاب   صـورت گي واقـع بـه  رسد كه گيسوداري گرشاسـپ در ظر ميبه ن
گونه كه ويژگي نرمنشيِ گرشاسـپ در پيكـر پسـرش، نريمـان،     نتيجه هماندر. است يافته

است؛ بازتـابي كـه    زتاب يافتهپديدار شده، گيسوداري او نيز در پيكرة پسر ديگرش، زال، با
گونـه  ها گذشته و سرانجام ايـن ها و هزارهاز صافي انديشه و خرد ايرانيان در درازناي سده

  . است ها رسيدهبه فردوسي و فردوسي
» جنبـان  گيسو موي راست«صفت  ،اين است كه در برخي متون ارمني قابل ذكرنكتة 

 خـالقي ( باشده از صفت گيسوداري گرشاسپ برگرفتتواند مي كهاست  به تهمتن داده شده
هـم بخـش جـاودانگي    كـه  زال  :توان چنين انگاشـت بر اين اساس مي ).408: 1362مطلق، 

بـا ويژگـي گيسـوداري گرشاسـپ     توانـد  ميگرشاسپ را با خود دارد و هم سپيدموييِ او، 
پزشك را گفتني است كه زال افزون بر اين دو كاركرد، نقش نخستين  .اشته باشدپيوند د

و از آنجا كه پدر گرشاسپ نيز به عنـوان نخسـتين پزشـك در     داردبه عهده  شاهنامهدر 
بـودن رسـتم و    متون اساطيري مطرح است، زال، نشانة ديگـري اسـت كـه فرضـية يكـي     

  . كندگرشاسپ را تقويت مي
  

  »اي؟رستم يك شخصيت تاريخي يا اسطوره«بررسي و نقد جستار  - 6
داننـد، او را  زمان كه رستم را برگردان حماسي گندفر تاريخي ميهمماركوارت و هرتسفلد 

ادعـاي  «: نويسدسركاراتي دربارة اين ديدگاه مي. دانند هاي گرشاسپ نيز مييكي از ويژگي
بر اينكه رستم در اصل يكي از القاب و صفات گرشاسپ بـوده كـه    هرتسفلد و ديگران مبني

  ).38: الف1385سركاراتي، (» هيچ سندي نيستبر  بعدها به گندفر اطالق شده مبتني
گونـة  توانـد  شخصـيت رسـتم مـي    امـا  ؛اسـت پيوند رستم يكسره با گندفر بي هرچند

اينكه ماركوارت و هرتسـفلد رسـتم را كـدام ويژگـي      .ديگري از شخصيت گرشاسپ باشد
ست كـه  نكتة مهم در اينجا اين اپوشيده است؛ اما  هاند بر نگارندگرشاسپ به شمار آورده

توان پيوند خويشـاوندي پهلوانـان سيسـتاني را سـندي بـراي پيونـد       راستي چگونه مي به
پ اسـت، زيـرا سـام    بنيادين آنان ندانست؟ اگر زال، پور سام است يعني وي پور گرشاسـ 

 زيراچون رستم پور زال است، بنابراين تهمتن پور گرشاسپ است؛  .همان گرشاسپ است
  .است در بنيان، زال همان گرشاسپ
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ايـن  با رسيدن به اين نتيجه كه رستم بخشي از زال و زال بخشي از گرشاسـپ اسـت،   
 .اي باشـد ساختگي و رويـه تواند  مي شود كه پيوند ميان رستم و گرشاسپميگمان مطرح 

آيـا  . پدر رستم اسـت نـه جـد او    اساس ويژه با در نظر گرفتن اين نكته كه گرشاسپ در هب
اساس اين دليل كه رستم، نام خانوادگي گرشاسپ نيسـت، يـا در   برتوان تنها راستي مي به

پسري آنان را ناپذيرفتني دانست؟ - ظاهر صفتي از صفات او نيست، پيوند احتمالي فراپدري
يعنـي همـان سـام و     ،حقيقت، زال همان گرشاسپ استدهد كه درشواهد نشان ميالبته 

اين نكته كـه زال  . كند ملي ظهور مينريمان است كه بعدها به شكل فرزند سام در حماسة 
اسـاس، همـان   گونـه در  سـت، و بـدين  نمودار صفت گيسـوداري و جـاودانگي گرشاسـپ ا   

اي مهم در بازشناسي شخصيت گرشاسـپ و زال و رسـتم بـه شـمار     گرشاسپ است، نكته
  .است رود كه همواره از نظر محققان دور مانده مي

سپ و رسـتم، نخسـت دو همسـاني را كـه     پيوندي گرشاسركاراتي براي نشان دادن بي
دانـد و آنگـاه بـراي اسـتوار     اند، ناپذيرفتني مـي پژوهشگران ميان آن دو پهلوان بازگو كرده

داستاني ميان شخصيت و داستان رستم با شخصيت و داستان كردن ديدگاه خود، پنج ناهم
  : نويسدايشان در آغاز سخن مي. شماردگرشاسپ برمي

يعني پندار محققاني كه رستم را صورت حماسـي و داسـتاني گرشاسـپ     ،مطلب و اما دربارة اصل
هـايي كـه   داسـتاني هـم . نمايـد بايد گفت كه متأسفانه اين عقيده نيز نادرسـت مـي   ،اندتلقي كرده

هـاي كلـي و   شـباهت  ،انـد ماركوارت و هرتسفلد و ديگران ميان گرشاسپ و رستم تشـخيص داده 
ك گرشاسپ و رستم كه روي آن تكيه شده اين است كه خاستگاه هـر  اولين وجه اشترا. نداموهوم

است، ولي بايد خاطرنشان كرد كه اين وجه اشـتراك برپايـة    دو پهلوان آراخوزيا و زرنگ قديم بوده
. كـرد چيزي را اثبات نمـي  بود باز هيچاست و اگر درست هم مي استنباطات نادرست به وجود آمده

. ايراني اسـت هنـدو  اييا سيستاني نيست، بلكه يك شخصيت اسطورهگرشاسپ پهلوان آراخوزيايي 
ارتبـاطي ميـان گرشاسـپ و زرنـگ و      اوسـتا اشارات جغرافيايي مذكور در روايـات گرشاسـپي در   

يعنـي گَنـدرو را در كنـار دريـاي      ،ترين دشمن خـود گرشاسپ سهمگين. كندسيستان برقرار نمي
معتقدات اساطيري ايرانـي، اقيانوسـي بـوده كـه دور     كشد و درياي فراخكرت مطابق فراخكرت مي

رود محل اوژدن اژدهاي شاخدار در روايات بعدي، ساحل كَشَـف . است جهان مسكون گسترده بوده
دچـار  » ta�r�Vaēk«  گرشاسپ در سرزميني به نامونديداد مطابق فرگرد دوم . است تعيين شده

پيش از آنكه  .بوده »Vayukrta«شود و اين سرزمين كه نام اصليش به احتمال زياد ي پري مياغوا
كي رود رنگهه در ارتباط داشته باشد، جايي بس دور در نزدي) ونديدادمطابق تفسير پهلوي (با كابل 

اي مربـوط بـه   است و تنها در اواخـر دورة ساسـاني اسـت كـه پنـدارهاي افسـانه       ايران شرقي بوده
آورد و اين زماني اسـت  اي پديد ميگونهميان گرشاسپ و سيستان ارتباط اوستاجغرافياي تاريخي 
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هاي اند و ارتباط رستم با سيستان از پيش در سنتهاي رستم شكل نهايي خود را گرفتهكه افسانه
  ).45: الف1385سركاراتي، (است  داستاني مستقر شده

ايراني است و وي گَنـدرو را در  دواي هنهدرست است كه گرشاسپ يك پهلوان اسطور
رود اسـت؛  كشد و نبردگاه وي با اژدهاي شاخدار در كرانة كشفكنار درياي فراخكرت مي

اگـر خاسـتگاه   . توانند پيوند رستم را با گرشاسپ ناپذيرفتني كننـد كدام نمياما اينها هيچ
گونه كـه بسـياري   آن -  اشددريا بوده براستين گرشاسپ، سرزميني ميان سيردريا و آمويه

توان پنداشت كه داستان گرشاسپ در روزگـار سپسـين بـه    نمي - اند از پژوهشگران گفته
رسـيده باشـد و    نيـان مردمان جنوبي يا جنوب غربي آن سرزمين؛ همچون كابليان يا ايرا

اي چه در نام پهلوان و چه در روية پاره -  هايي در آن داستانآوردن دگرگونيآنان با پديد
» رسـتم «خوان با باورهاي خود و با نامي رازآميز چونـان  آن را هم -  هاي وياز كاركيايي

  .گزارش كرده باشند
دادن پيونـد   اند براي نشـان اشتباه ماركوارت و هرتسفلد و ديگران اين است كه كوشيده

اسـتوار  معرفـي كننـد و دليـل نا   » يكجـا «گرشاسپ و رستم، خاسـتگاه هـر دو پهلـوان را    
است اشتباه ديدگاه مـاركوارت و ديگـران را نشـان     كاراتي نيز اين است كه تنها كوشيدهسر
توانـد سـندي اسـتوار بـراي داوري     دريافتن خاستگاه راستين گرشاسپ و رستم نمي. دهد

جـايي كـه   رستم و گرشاسپ از هر. رشاسپ باشدنبودن تهمتن و گ بودن يا يكي دربارة يكي
سـكايي قـرار دارنـد و اگـر     - هر دو در محدودة اساطير ايرانيمهم آن است كه آمده باشند، 

توان پيوند آن دو را چـه  هاي بنيادين تشخيص داد، همواره ميبتوان ميان آن دو، همساني
  . به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم محتمل دانست

مهم آن . رود و ديگر جاهاتواند باشد، همچنين كشفجايي مياي هر فراخكرت اسطوره
جنس جاي  غالباً زيراآنها در نظر گرفته شود نه جايگاه جغرافيايي آنها؛ » جنس«است كه 

اي است كه در جريان داسـتان سپسـين كـه از روي    يا هستة بنيادين يك داستان اسطوره
گـردد و در بنيـان، همچنـان هسـتة اصـلي      است، پديدار مـي  روايت نخستين ساخته شده

فراخكرت هركجا كه باشـد چـه دور جهـان مسـكون     . آيدشمار مي داستان جديدتر نيز به
و گرشاسـپ  » پيوند دريا است و با آب در«ويچ، مهم آن است كه باشد، چه بخشي از ايران

كجـا كـه   رود در اسطوره يـا در حماسـه، هر  كشف. كشداژدها را در كنار آن آب يا دريا مي
. كشـد ها را در كنار آن رود يـا آب مـي  و گرشاسپ اژد» پيوند رود است و با آب در«باشد 
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و اهميت دارد » شدن اوفريفته «بلكه  ،فريب خورده باشدكجا گرشاسپ مهم آن نيست كه 
بر اين اساس، براي نمونه هنگامي كه داستان . اي ناگوار استگونهبراي وي به گياين فريفت

ت آن بررسي كنيم، ساخ بردن به ژرف براي پي» روداژدهاكشي گرشاسپ را در كنار كشف«
اند، اين اژدهاكشـي  اي كه بسياري از پژوهشگران بزرگ به پيش كشيدهتوانيم در انگارهمي

گونه كه بـا كشـتن اژدهـا، آب و     سالي بدانيم؛ بدين گرشاسپ را نماد نبرد با اژدهاي خشك
» آب« سالي است كه در اين بررسي، اژدها نماد خشك. شوددريا از زندان آن پتياره آزاد مي
كند و پهلوان با كشتن اژدهاي نمادين، در فرجام، آب را بـه  را در زندان خويش گرفتار مي

تواند الگوي نخستين و بسـيار  مي اين كردار گرشاسپ. داردها ارزاني ميمردمان و سرزمين
روشن است كه در هر دو . در خوان سوم باشد» چشمة آب«كهن اژدهاكشي رستم در كنار 

كشـف  «است بـدون آنكـه جايگـاه    » شدن آبآزاد«ة اصلي و تكية سخن بر ، هستداستان
  :نويسدسركاراتي در دنبالة سخن مي )2(.يكي باشد» چشمة خوان سوم تهمتن«يا » رود

دربارة مشابهت ديگر گرشاسپ و رستم؛ يعني گمراهي و گناهكاري مـذهبي ايـن دو پهلـوان بايـد     
لة أمسـ  - گرشاسپ ـ اگر بتوان آن را دژديني نام نهاد  دژديني. گفت كه اين نيز گماني موهوم است

بغرنجي است كه سرشت و ماهيت خاص دارد و مجال بحث دربارة آن در اين مقاله نيست، فقط به 
و روايات پهلوي  اوستاهايي در نخست اينكه اشارات و گواهي: دو نكته بايد اكتفا بكنيم يادآوري يكي

هاي سوشيانت و بوختارهاي پيش از پ يكي از نخستين نمونهشود حاكي از اينكه گرشاسيافت مي
در پندارهاي بسيار كهن ايرانـي راجـع بـه رسـتاخيز و احـوال       ،است؛ به سخن ديگر زردشتي بوده

آوري زردشـت و تكـوين باورهـاي ويـژة     است كه پس از دين قيامت گرشاسپ نقش خاصي داشته
معتقـدات ديـرين    اعتبـار كـردن   اهانه براي بـي گانه، كوششي آگهاي سهزردشتي دربارة سوشيانت

عنوان سوشيانت واقعيِ آخـرين هـزارة سـال گيهـاني و آغازكننـدة فرشـگرد و        دربارة گرشاسپ به
است و از اين رهگذر  رستاخيز به عمل آمده و منجر به تناقضاتي دربارة اخبار قيامت زردشتي شده

ثانياً بايد توجه داشت كـه در سـنت مزديسـنا    . دانبراي دژ آوازه كردن گرشاسپ اتهاماتي بدو بسته
حرمتـي بـه آذر،   گرشاسپ هرگز دشمن علني كيش و آيين معرفي نشده و گناهان او از قبيل بـي 

پسر اهرمزد، و فريفتگي به پري همه از نوع اتهاماتي اسـت كـه طبقـة موبـدان و روحـانيون بنابـه       
انـد و  شتاران به نمايندگان اين رسته بستهبه طبقة جنگجويان و ارت دشمنايگي طبقاتي خود نسبت

غير از گرشاسپ، شاهان و پهلوانان ديگر ايراني چون جمشيد و تهمورث و كيكاوس و طوس و نوذر 
همه نبايد فراموش كرد كه حتـي   اند، با اينبهره نماندهالتفاتي بيو باالخره خود رستم نيز از اين بي

عنـوان پهلـواني ضـد     بـه  –كه پيش از زردشت بـوده   - پ در روايات متأخر زردشتي نيز از گرشاس
و روايات پهلوي آمده كه اين خود زردشـت بـوده كـه     دينكرتاست، بلكه در  زردشتي سخن نرفته

  . است براي رهايي روان گرشاسپ از دوزخ، از او در پيش اهورامزدا شفاعت كرده
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ساخته و پرداختة ذهـن محققـان،    اما دژديني رستم و دشمني او با آيين زردشتي نيز گماني است
دو تن از مورخين اسالمي كه در كوشش راسيوناليستي خود براي  هرگاه از گزارش غيرمستند يكي

ـ توجيه افسانة رستم و اسفنديار، برمبناي جنگ ويـژه داسـتان ارجاسـب و     ههاي ديگر اسفنديار و ب
بـه رسـتم    1سـت بـار اشـپيگل   اند، بگذريم، تهمت بـدديني را نخ گشتاسب، دليل مذهبي تراشيده

هـاي پهلـوي زردشـتيان و نـه در     ولي نـه در كتـاب  . انداست و محققان ديگر از او پيروي كرده زده
اي تـرين اشـاره  سرتاسر حماسة ملي ايران به دژديني رستم و مخالفت او با دين زردشتي كوچـك 

ن آيـين مزديسـنا   داشت و رستم دشـم هرگاه جنگ رستم و اسفنديار علت مذهبي مي. است نشده
هاي خود بدان اشـاره  بود چگونه ممكن است تصور كرد كه موبدان متعصب زردشتي در نوشتهمي

كه برعكس هرجا كه در آثار زردشتي  نكرده و رستم را دشنام نداده و نفرين نكرده باشند، در حالي
كـه  اند، چنـان اش كردهيدهندة ايرانيان معرفنام رستم آمده از او به نيكي ياد كرده و ناجي و ياري

موله با توجه به اين قراين در مقابل افراط طرفداران مكتب اشپيگل و ماركوارت راه تفريط رفتـه و  
  ).45- 47: همان(است   شدة گرشاسپ معرفي كرده رستم را گونة زردشتي

بخـش نخسـت، بررسـي دژدينـي     : بندي شـود تواند به دو بخش دستهاين ديدگاه مي
نكتة بسيار مهمـي كـه در بخـش نخسـت     . دوم، بررسي دژديني رستمگرشاسپ و بخش 

است اين اسـت كـه موبـدان و     اي برجسته نشان داده شدهگونه و به  سخن سركاراتي آمده
حرمتي به  سپ را نكوهش كردند و وي را به بيگرشا -  ناحق حق، چه به چه به -  روحانيان

يـدة داوري سـركاراتي دربـارة ايـن     چك. شدن به پـري مـتهم كردنـد    و فريفته) آذر(آتش 
شده به گرشاسپ اين است كه در سرگذشت رستم نمونة اين اتهامات ديده  اتهامات بسته

بـه  حرمتـي گرشاسـپ   نمودار بـي ديگرگونة تواند شود و نبرد تهمتن با اسفنديار نمينمي
شـده   بايد گفت كه اين اتهامات بسته ويخالف ديدگاه اما بر. آتش مقدس زردشتي باشد

اسـت و   راه يافتـه  شاهنامهدر آبشخورهاي  -  چه اصيل باشد چه غيراصيل -  به گرشاسپ
  . است در دوران سپسين به تهمتن نيز بسته شده

حرمتـيِ   بـي «شـماريِ  اگرچه سخنان سركاراتي دربارة اشتباه پژوهشـگران در يكسـان  
توانـد  ين ديدگاه نمياما ا پذيرفتني است،» نبرد تهمتن با اسفنديار«و » گرشاسپ به آتش

البتـه مـراد از   . باشد» گونهگمراهي«يا » گمراهي«مانع همساني گرشاسپ و رستم در يك 
دهـد  اسنادي در دسـت اسـت كـه نشـان مـي     . نيست» دژديني«روي  هيچ اين گمراهي به
 شـاهنامة حرمتي وي بـه آتـش، در   ويژه اتهام بي هشده به گرشاسپ پهلوان، ب اتهامات بسته

كـه رسـتم شخصـاً     درسـت اسـت  . اسـت  است و به رستم نيز بسته شده اه يافتهفردوسي ر
                                                 
1. Spiegel 
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حرمتي گرشاسپ بـه آتـش مقـدس،    است و موضوع بي گاه دشمن دين زردشتي نبوده هيچ
است و حتـي دربـارة آن    به گرشاسپ نسبت داده شده اين اتهاماتهامي غيراصيل است؛ اما 

اين احتمال را بپذيريم كه ممكن است آن داستاني مطرح است، به همين دليل بايد همواره 
اما نكتة بسيار مهم اين است كه  .شده به گرشاسپ به رستم نيز بسته شده باشد اتهام بسته

حرمتي تهمتن به دين زردشتي اگر بخواهيم ايستادگي رستم را در برابر اسفنديار، نشانة بي
بت داده بودنـد، دچـار لغـزش    بدانيم و آن را نمود همان اتهامي بدانيم كه به گرشاسپ نس

اشپيگل و . اين همان خطايي است كه پيروان ديدگاه اشپيگل به آن دچار شدند. شويممي
اي ديگر از گرشاسپ پهلوان است، درست انديشـيده بودنـد؛   پيروانش در اينكه رستم نمونه

شـده بـه    هبسـت  - به گمانِ بسيار غيراصـيلِ   - هاي اتهامات خواستند نمونهاما زماني كه مي
درنگي يكسره به سراغ نبرد رستم و  گرشاسپ را در سرگذشت رستم پيدا كنند، بدون اندك

شدن اسفنديار را به دست رستم، خطاي بزرگ تهمتن نام نهادند و  اسفنديار رفتند و كشته
سو، سـركاراتي  از ديگر. و دين زردشتي پنداشتند حرمتي گرشاسپ به آتشآن را همان بي

باه اشپيگل را دربارة تشخيص خطاهاي مشترك گرشاسپ و رسـتم دريافتـه   درستي اشت به
بود و توانست ناپذيرفتني بودنِ ديدگاه اشپيگل و پيروانش را نشان دهد؛ اما نكته اين است 

تواند به معناي ناهمساني رستم و گرشاسـپ در  نشدن انگارة گروه اشپيكل نمي كه پذيرفته
هـايي در دسـت اسـت كـه نشـان      باشد؛ زيرا نمونـه  -  همان اتهام غيراصيل - ؛ »خطا«يك 
) حرمتـي او بـه آتـش   شـدن وي و بـي   فريفتـه (شده به گرشاسـپ   دهند دو اتهام بسته مي
  .است اي بسيار نغز و باريك و نمادين به رستم نيز بسته شده گونه به

حرمتي بـه  شده به گرشاسپ يكي بي ، اتهامات بستهستاكه سركاراتي نوشته همچنان
فرگـرد  ( ونديداداساس نام اين پري بر. است شدن به پري بوده و ديگري فريفته) آتش(ر آذ
تي بود كه اهريمن او را در هفتمين سـرزمين و كشـور نيكـي؛ يعنـي     خْنَثَي) 10، فقرة 1

دوسـتخواه ايـن سـرزمين را     ).661/ 2: 1385اوسـتا،  (سايه، آفريده بـود  كرِتَة بدسرزمين وئه
كـه البتـه    )1027: همـان (دانسـته   مرتبطسن آن را با قندهار ت و كريستناس كابل دانسته

. )539: 1383صـفا،  (اسـت   صفا نيز آن سرزمين را كابل دانسـته . جايي نزديك به كابل است
 اسـت  شدن گرشاسپ، كابل دانسـته شـده   نيز محل فريفته ونديدادحتي در تفسير پهلوي 

  ).45: الف1385سركاراتي، (
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در چـارچوب يـك اتهـام،     - الـف : خـوريم كاراتي به سه نكته بـازمي اساس سخن سربر
تـوان بـا اطمينـان گفـت سـرزميني كـه       نمـي  - ب ؛اسـت  گرشاسپ به پري فريفته شـده 

در چـارچوب يـك اتهـام ديگـر،      - پ ؛اسـت  گرشاسپ در آن فريفته شد، حتماً كابل بوده
  .است حرمتي كردهگرشاسپ به آتش مقدس بي

يـك بـار در   : بار فريب خوردرستم دو شاهنامهاساس ايد گفت برتة الف و ب بدربارة نك
شدن به نقشـة شـوم    خوان چهارم به پري فريفته شد و ديگربار در سرزمين كابل با فريفته

اين دوبار فريفته شدن رسـتم، در بنيـان،    البته. شغاد و مهترِ كابل، در چاه آنان كشته شد
خوان با روزگارِ پس از گرشاسـپ،  ست؛ اما همشدن گرشاسپ ا بار فريفتهبازنمود همان يك

ولي همچنان پيكرة نخستين  ،گيردخوردن گرشاسپ پهلوان، رنگ ديگري مي داستان فريب
شدن گرشاسپ به پري در سرزميني كه شايد  گونه كه فريفتهرود؛ بدينداستان از بين نمي

در ديگري تكيه  همچنان هست و» پري«در يك بخش : شودكابل بوده باشد، دو بخش مي
در بخش نخستين، رستم در خوان چهارم با . شدن است يا جنس جايگاه فريفته» كابل«بر 
خـورد؛ امـا سـرانجام جـادو بـودنش را       شود و در آغاز از آن فريـب مـي  رو مي هروب» پري«

شدن رسـتم همـان داسـتان چـاه شـغاد، در       بخش دومِ فريفته. كشديابد و آن را مي درمي
گونـه اگـر بـا نگـاة     بدين. شودبار رستم خود گرفتار مي است كه البته اين» لكاب«سرزمين 

رسيم كه گرشاسپ در سرزميني كه شايد كابل است به پري دقيق بنگريم بدين نتيجه مي
در همـين  . شـود اي گرفتار ميشود، سپس به پاسخ يا بادافره اين فريب، در درهفريفته مي

گونـه اسـت؛ بـدين شـكل كـه تهمـتن در يكـي از         نحال سرگذشت رستم دقيقاً به همـي 
شـدن   شود، سپس در سير طبيعي زندگي او، اين فريفتههاي خود به پري فريفته مي خوان

دن وي در رسـد و آن، افتـا  مـي  ين كابل به يك نتيجة يگانهشدن در سرزم به همراه فريفته
 اير دره، گرشاسـپ د اوسـتا اسـاس  كـه بر  اسـت بسـيار درخـور درنـگ    . چاه شغاد اسـت 

رستم در بنيان، نمرده است و نبايـد وي را از  . است افتاده» چاه«است، رستم نيز در  آرميده
بنـابراين رسـتم   . اسـت  رِ وجـود او؛ يعنـي زال زنـده مانـده    مردگان دانست؛ زيرا بخش ديگ

  . است خفته» گود«همچون گرشاسپ، در جايي 
ودند، بر آن بودند كه اسطوره را ب شاهنامهفردوسي و آنان كه پيش از فردوسي در كار 

تـرين  دادن رسـتم چونـان بـزرگ    براي طبيعـي نشـان  ، رو به حماسه نزديك سازند از اين
حماسـي   -  ايرساندن بخش اسطوره ، و براي به پايانشاهنامهترين انسانِ پهلوان و انساني
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انسـان و   بـودن زال، تهمـتن را   و آغاز بخش تاريخي آن، با دلگرمي بـه جاودانـه   شاهنامه
تواند يادآور جاودانگي گرشاسـپ  پهلواني ميرا بازنمودند؛ هرچند كه عمر درازش خود مي

همچنين همين كوشش آگاهانة آنان براي ديگرگون كردن اسطوره بـه حماسـه   . نيز باشد
به شغاد و مهتـر كابـل   » دهندة رستم را در بار دوم شخصِ فريب«آنان را بر آن داشت كه 

شدن به پـري معرفـي نكننـد؛     نتيجة فريفته» چاه«اً افتادن رستم را در بدل سازند و صرف
پيوند اسـت   زيرا پيشتر در خوان چهارم از پري سخن رفته بود و چون پري با اسطوره در

رو براي ايـن كـار يكـي از    شد؛ از اينبار به حماسه نزديك ميشدن تهمتن اين بايد فريفته
گونه نبايد تفاوت ظاهري ميان چگونگي گرفتـار  دينب. يعني شغاد برگزيده شد» آدميان«

بودن موضوع جـاودانگي   شدن گرشاسپ و رستم و دليل اين گرفتاري و نيز نبايد پوشيده
رستم در قالب شخصيت زال، ما را به اشتباه بكشـاند تـا يكسـره رسـتم را بـا گرشاسـپ       

اگر گرشاسپ در  .شودشود، رستم هم فريفته مياگر گرشاسپ فريفته مي. پيوند بدانيم بي
اگر گرشاسپ جاودانـه اسـت،   . شودگرفتار مي» چاه«شود، رستم هم در  اي گرفتار ميدره

  .است است؛ زيرا بخش ديگر وي يعني زال زنده رستم هم نمرده
حرمتي به آتـش كـه بـه گرشاسـپ     دربارة نكتة سوم سخن سركاراتي؛ يعني اتهام بي

به رستم بسته  شاهنامهاي ديگر و بسيار نغزتر در گونهبهپهلوان بسته بودند، اين اتهام نيز 
وقتـي  «. حرمتي گرشاسپ به آتش گفتـه شـود  پيش از هرچيز بايد داستان بي. است شده

بـراي پخـتن    ]پيكـر اسـت  در حالي كه نادانسته بر پشت اژدهايي بسيار پهـن [گرشاسپ 
آن موجود ناپاك و كند، نخست آتش مقدس از آميزش با خوراك قصد افروختن آتش مي

زند و اين خود به منزلة هشدار آتش مقدس است بـه گرشاسـپ تـا از    ميباز اهريمني سر
تـابي پهلـواني هشـدار آتـش را     ولـي گرشاسـپ در غـرور و بـي    . موقعيت خود آگاه گردد

مطلق، خالقي(  »نهدكوبد و آتش ناچار سر به فرمان مييابد و با گرز خود بر آتش مي درنمي
اگر گرشاسپ چندگاهي پس از آن رفتار ناروا با آتـش، بـه تيـر پهلـواني بـه      . )404: 1987

رفتاري ناشايسـت  » آتش«كاست پس از آنكه با و كمآيد، رستم نيز بيبوشاسب گرفتار مي
دريافت ايـن نكتـة   . شوددچار مي - البته در رويه، به مرگ  -  گيرد، به خوابدر پيش مي

هـاي خـود بـا    كزّازي در يكي از پژوهش. گرددبرمي» رخش«ساخت مهم به بررسي ژرف
در آن جسـتار  . اسـت  به بررسي پيوند رخش با آتش پرداختـه » رخش و آذرگشسپ«نام 
هايي چون رخشيدن و درخشـيدن و رخشـان و   اي است كه واژهرخش بنواژه«: است آمده
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خشنه، به معني اين واژه در اوستايي، رئو. انددرخشان، رخشنده و درخشنده از آن برآمده
ـ  ... .  درخشش و تابش و پرتو است، نيز به معني آذرخـش  ويـژه آتـش سـپند و     هآتـش، ب
اسـت، در رخـش، اسـب تيزپـاي و      آيينيِ آذرگشسپ كه آتش پهلوانان و جنگاوران بـوده 

راسـتي را، اگـر نمادشناسـانه    . اسـت  اسـت و نمادينـه شـده    پوي رستم، به نمود آمدهگرم
 ، آن يل يگانه و نيو نيرمشاهنامهپهلوان بزرگ خواهد بود كه جهانبنگريم، ماية شگفتي ن

ترين آتش است، به زير ران آورده باشد ترين و توسنآذرگشسپ را كه تيزترين و تپنده... 
آتـش، در  . رخش آتـش اسـت  «بر پاية همين ديدگاه  ).46- 47: 1388كزّازي، (» و در فرمان

  ).45: همان( »است ورانه پديدار شدهاست و در نمودي ست رخش، پيكر پذيرفته
حرمتـي رسـتم را بـه رخـش      هايي از بـي بايد نمونه يا نمونهاساس اين نمادشناسي بر

آشـكارگي بـه رخـش     بـار بـه  رسـتم سـه   شاهنامهاساس بر. ازجوييمب شاهنامهدر ) آتش(
يكـي از معـاني كشـتن، خـاموش      -  »كشـتن «كند و حتي آن جانور را به احترامي مي بي

بار نخست در خوان اول است كه رخش به تنهايي بـه نبـرد   . كندتهديد مي - است  كردن
شدن از خواب وقتي شيري بيدار رستم پس از. آوردپردازد و آن را از پاي درميبا شير مي

فرمـان وي بـه نبـرد بـا درنـدگان      بيند از اينكه رخش بيرا مرده نزديك خوابگاه خود مي
بار دوم در خـوان سـوم؛ يعنـي     ).137: 1387فردوسـي،  (شود مند ميپردازد سخت گاليه مي

شود و رخش رستم را بيـدار  است، اژدها پديدار مي نبرد با اژدها، هنگامي كه تهمتن خفته
تهمتن كه تكاپوي رخش . گيردشود و اين كار دوبار انجام ميكند، اما اژدها پنهان ميمي

اگر بار ديگر خواب را بر وي ناخوش سـازد، او   كند كهپندارد او را تهديد ميرا بيهوده مي
  ). 139- 140: همان(را خواهد كشت 

كنـد، در  حرمتـي مـي  بـي ) آتـش (ترين جايي كه رستم بـه رخـش   اما سومين و مهم
رخش كه بر اساس سرشت پاكش ـ در فرهنگ ايراني آتش نماد  . داستان چاه شغاد است

داند بر راه رستم، خطري هست، ابد و مييشده را درمي پاكي است ـ بوي خاك تازه كنده 
كردن  زمين و خراشيدن خاك، در پي آگاه دارد و با فروكوفتن سم برخود را از پويه بازمي

تـابي پهلـواني خـود اسـت و تنهـا بـه       آيد اما رستم كه سخت در غرور و بـي تهمتن برمي
ن اسـب او را بـه   نهد و با زخمه زدن بر تانديشد، به رخش هيچ وقعي نميشكاركردن مي

  . افتدسان در چاه شغاد ميكند و بدينتگ و دو مجبور مي
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گونه كـه  همان. كردن گرشاسپ است پي آگاهخش در اينجا همان آتشي است كه درر
گهـر نيـز از   گرشاسپ آگاهي دارد، رخـشِ آتشـين  مكان آتش از ناپاكي و اهريمني بودن 

آتـش در داسـتان گرشاسـپ نخسـت      گرا .است ستم آگاهر ناپاكي و اهريمني بودن جاي
نيـز نخسـت از پويـه    ) آتـش (دهـد، رخـش   كند و وظيفة خـود را انجـام نمـي   درنگ مي

اگر گرشاسـپ آتـش را بـا گـرز مجبـور بـه       . دهدايستد و وظيفة خود را انجام نمي بازمي
كند، رستم نيز با زخمه زدن بر تن رخش او را مجبور به تاختن پيروي از دستور خود مي

گيـرد و  اگر در داستان گرشاسپ، پهلوان آتش را براي پختن خوراك به كار مـي . كندمي
انتظارش از آتش آن است كه براي او خوراكي آماده سازد، در داستان رستم نيـز تهمـتن   

اگـر گرشاسـپ چنـدگاهي پـس از     . تازاندرا براي به دست آوردن شكار مي) آتش(رخش 
» اي دره«راني، در سخ اين رفتار خود، به تير پهلواني تـو حرمتي به آتش، به بادافره يا پابي

افتـد و  مي» چاه«در ) رخش(حرمتي به آتش رود، رستم نيز پس از بيميبه بوشاسب فرو
همه همساني شگفت و بنيادين نبايد ناديده گرفتـه   اين. شودسان دچار ميبه خوابي مرگ

راسـتي اگـر رسـتم بـه آتـش       بـه . رنـد گمان، اين دو داستان با هم پيونـدي دا شوند و به 
  .افتادشغاد نمي» چاه«گاه در كرد هيچحرمتي نمي بي

احترامـي او بـه آتـش    هاي شغاد و فرماندار كابل، و بيشدن رستم به مهرورزي فريفته
ايـن  . يابـد پايان مـي » كابل«شغاد در سرزمين » چاه«در » سانخوابِ مرگ«، به )رخش(
بـا  «احترامي او به آتش نيز شدن گرشاسپ و بي ره يا پاسخ فريفتهاي است كه بادافگونهبه
  .شوداست، ختم مي» كابل«در سرزميني كه گويا » ايدره«در » بوشاسب«به » هم

، خطاي گروه اشپيگل در اينكه كوشيدند نبرد رستم با اسفنديار بيان شدبر پاية آنچه 
حرمتـي   ينـي رسـتم برابـر بـا بـي     عنـوان دژد  به جنگ آييني تفسير كننـد و آن را بـه  را 

شـود و داوري   گرشاسپ به آتش چونـان دژدينـي آن پهلـوان قـرار دهنـد، دريافتـه مـي       
سركاراتي نيز كه رستم و گرشاسـپ را در ارتكـاب يـك خطـاي كـامالً همگـون هماننـد        

  .شودداند، ناپذيرفتني مي نمي
پ و رســتم داســتاني ميــان گرشاســســركاراتي پــنج نشــانه را بــراي بــازگويي نــاهم

. است ها، پيوند رستم را با گرشاسپ ناپذيرفتني دانستهاست و بر اساس آن نشانه برشمرده
  :زيمپرداميدر اينجا با آوردن سخنان وي، به بررسي و نقد آنها 
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هـاي رسـتم و   هـاي افسـانه  داستاني يك از محققاني كه نام برديم به ناهم شگفت اينجاست كه هيچ
  :ند ازا ها عبارتداستاني ترين اين ناهممهم. دانگرشاسپ توجه نكرده

گرشاسـپ در گذشـته مـار شـاخدار     . ترين كاركرد پهلواني گرشاسپ اژدهاكشي اوسـت الف ـ مهم 
است و در پايان جهان نيز اژدهايي ديگر يعني ضحاك را  زهرآگين اوبارندة اسبان و مردان را كشته

شوندة بندهشني و رستاخيزي رنگي خاص رارركشي گرشاسپ بسان يك واقعة تكاژد. خواهد كشت
جـانبي در يـك    episodeدر مقابل اژدهاكشي رستم يك ماجراي ضمني و به اصطالح يـك  . دارد

  ).47: الف1385سركاراتي، (سلسله از اعمال پهلواني است و بس 

گرشاسپ كشندة اژدهـايي اسـت كـه اوبارنـدة      - الف: سخن سركاراتي دو بخش دارد
گرشاسپ در پايان جهـان، ديگربـار اژدهـايي را خواهـد      - ب ؛است» اناسب«و » آدميان«

كشت ولي اژدهاكشي رستم تنها يك كردار پهلواني در زنجيرة كردارهاي پهلواني اوسـت  
  .و رنگ رستاخيزي ندارد

است اژدهاكشـي رسـتم    مطلق گفتهكه خالقيدربارة بخش نخست بايد گفت همچنان
الگـويي   ]گرشاسـپ [اين كردار پهلـواني او  «: ي داردبا اژدهاكشي گرشاسپ پيوندي اساس

مهـر و   مشتاق(» است هاي مختلف اژدهاكشي در ميان يالن سيستان بودهبراي تكرار صورت
اوبارنـدة اسـبان و    اگر گرشاسـپ در آغـاز اژدهـاي     ).مطلـق به نقل از خالقي 157: 1386آيدنلو، 

كشد كـه بـر آن اسـت وي و    است، رستم نيز در خوان سوم اژدهايي را مي مردان را كشته
نيك روشن است كه اژدهاي خوان سـومِ رسـتم نيـز، اوبارنـدة مـردان و      . اسبش را بكشد

رستم نمايندة تمام مردان و برترين آنان اسـت و رخـش نيـز نماينـدة تمـام      . اسبان است
دهد اژدهاي خوان سوم اوبارنـدة  ن ميدليل روشن ديگر كه نشا. اسبان و برترين آنهاست

فردوسـي،  (كشـد  مردان و اسبان است، اين است كه رستم آن اژدها را با ياري رخـش مـي  
رسـانيِ رخـش بـه رسـتم تأكيـدي      و شگفت آنكه فردوسي در اين ياري )139- 140: 1387

كـه رخـش كتـف اژدهـا را بـه دنـدان       زدگي رستم از اينشگفت. است سخت معنادار كرده
تأكيد ويژة فردوسي بر . گيرد نبايد تنها يك موتيف گذرا و ناچيزِ داستاني به شمار آيد مي

زدگـيِ رازآميـز رسـتم از آن كـارِ     رساني رخش به رستم در كشتن اژدهـا و شـگفت  ياري
  .تواند داشته باشدرخش، پيام و رمزي ويژه مي

يـرا رسـتم بخشـي از    نمايد؛ زيكسره پذيرفتني نمي، »ب«ديدگاه سركاراتي كه در بند 
مود جاودانگي گرشاسـپ  هاي گرشاسپ است و زال نيز نزال و در اساس بخشي از پهلواني
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رستم نيز اگرچه چونان بخشي از شخصيت گرشاسپ در چاه شغاد كشـته   ،رو از اين. است
 هگون بدين. است و زندگي جاودانه دارد است؛ اما نمود و پارة ديگر او؛ يعني زال زنده مانده شده

بـه  . اسـت  نيز در پيكر زال جاودانه مانـده  شاهنامهجاودانه مانده، در  اوستاگرشاسپ كه در 
آوردن و ، يكي از اهدافشـان از پديـد  نويسيسخن ديگر، فردوسي و پيشروان او در شاهنامه

رشاسـپ را پاسـداري كننـد و بـا     است كه بخش جـاودانگي گ  گزارش داستان زال آن بوده
خواستند ويژه رستم مي ه، نريمان، سام و بشاهنامهاستانِ گرشاسپ آوردن و گزارش دپديد

هاي گرشاسـپ بايـد   بر اين اساس يكي از پاره. را پاس دارند اوستابخش پهلواني گرشاسپ 
كه اين بخش از اسطورة وي به زال داده  -  ماند؛ تا نمايندة بخش جاودانگي او باشدزنده مي

شدند يا از مـرگ آنـان سـخن    بايد كشته مي هاي شخصيت گرشاسپو ديگر بخش - شد 
هاي گرشاسپ براي مردمان روزگار سپسين كه كردن همة بخش شد؛ زيرا جاودانه گفته مي

جالب است كه . نموددر پي دگرگون كردن اسطوره به حماسه بودند، چندان پذيرفتني نمي
ست، اما بر موضوع ا گاه سخني گفته نشدهبا وجود آنكه از مرگ زال هيچ شاهنامهحتي در 

اي عادي و ماهرانه زال گونه است و پردازندگان داستان زال، به جاودانگي وي نيز تأكيد نشده
سازي و سخن  گويي براي مردمان آن دوره، حماسه. اندرا از صحنة حماسة ملي بيرون برده

رو،  ايـن از . از كارهاي پهلواني گفتن، بيشتر از اسطوره و موضوعات اساطيري اهميت داشت
  . سر آمد زندگي آنان كه نمايندة بخش پهلواني گرشاسپ بودند، در ظاهر با آزمون مرگ به

درست است كه گرشاسپ اژدهـايي را در آغـاز كشـته و در پايـان جهـان نيـز چنـين        
كاركردي دارد و كار مهم گرشاسپ بيشتر همين اژدهاكشـي اوسـت و اژدهاكشـي رسـتم     

اوست و از اژدهاكشي وي در پايـان جهـان هـيچ سـخني      رنگ ديگر كردارهاي پهلواني هم
پيوندي رستم با گرشاسپ دانسـته  هاي ظاهري نبايد به معناي بيسانياما اين ناهم ،نيست
هـاي  آمـدن داسـتان  طور كلي روزگار پديده كرد كه بهخوبي توج بايد به اين نكته به .شوند

ها نيز تغيير كردند و حتي  داستان گرشاسپ و رستم با هم بسيار متفاوت است و ناقالن آن
مردمان كهن دشمنان سهمگين را كـه بنابـه گفتـة برخـي     . هاي آنان نيز تغيير كردآرمان

شدند و در اين زمينه محققان، برخي حوداث ناگوار طبيعي بودند، به شكل اژدها متصور مي
بـه دليـل   روشن است كه براي مردمـان روزگـار سپسـين    . زدندسازي ميدست به اسطوره

توجـه   آشنايي نسبي با مسائل طبيعي، ديگر آن موارد مطرح نبوده يـا بـه آن انـدازه قابـل    
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اگر اين روند را درست بدانيم . اندجوار بوده است و دشمنان، بيشتر مردمان ممالك هم نبوده
 هايهاي رستم ديگر نبايد از اژدهاكشيرسيم كه گزارندگان داستانآساني بدين نتيجه مي به
گفتند و بايد متناسب با اقتضـاعات، بـه   چناني كه گرشاسپ با آن مواجه بود، سخن ميآن

هـاي جنـگ، بـه نمـايش     طور كلي دشمنان سهمگين را در عرصة نبرد انساني در ميـدان 
تـرين كـاركرد   گونـه اگـر مهـم    بـدين . كه اين كار را نيز انجام دادنـد  گذاشتند؛ همچنان مي

ز است، رستم نيز با بسياري از اژدهايان انسـاني سـهمگين   گرشاسپ كشتن اژدهايان مرمو
كند و اين، نتيجة كامالً منطقيِ تبديل اسـطوره  رستگان او نبرد ميهمچون افراسياب و هم

از ديگر سو، اگر گرشاسپ نقش رستاخيزي دارد، رستم يعنـي همـان زال   . به حماسه است
  .نيز نقش رستاخيزي دارد

ــة  ــر پاي ــته،ب ــب گذش ــدة   ،شــاهنامهاســپ گرش مطال ــتم، نماين ــان، ســام و رس نريم
آن پهلـوان  » جـاودانگي «و زال نيـز نماينـدة    هستند اوستاگرشاسپ » هايپهلواني جهان«

هـاي  پهلـواني  گونه كه خواب گرشاسپ به معناي توقف موقتي جهانهمان .اساطيري است
شدن نريمـان   كشتهوي و همزمان به معناي جاودانگي اوست، افتادن رستم در چاه شغاد و 

و سام در حماسه نيز نمود همان توقـف مـوقتي پهلـواني گرشاسـپ در اسـطوره اسـت، و       
پـس اگـر رسـتم در چـاه     . ماندن زال نمود همان جاودانگي آن پهلوان اساطيري است زنده
اسـت،   است و سام نيز به مـرگ طبيعـي مـرده    است، نريمان در پاي دژي كشته شده افتاده

 است و همچنـان در خـواب   سر آمده براي زماني كوتاه، پهلواني آنان به بدين معني است كه
گردد، تهمتن يـا همـان سـام يـا     برَند و آنگاه كه دهاك در پايان جهان پديدار ميسر مي به

شـود و دهـاك را از پـاي    همان نريمان يا همان زال يا همـان گرشاسـپ، برانگيختـه مـي    
بندهشـني و هـم رسـتاخيزي بـودن اسـطورة       تـوان بر اساس اين نگـرش مـي  . آورد درمي

  .هاي شخصيت وي را دريافتاژدهاكشي رستم يا ديگر پاره
سو، بسيار شگفت است كه سركاراتي، اسطورة اژدهاكشي رستم را تا اين اندازه  از ديگر
درست است كه داستان اژدهاكشي رستم در رويه يكي از كارهاي پهلواني . است فرود آورده
خوان با اي بس كهن و بنيادين دارد كه هممايه ساخت و بنژرفن است؛ اما خوا او در هفت

اسـت كـه    هـاي تهمـتن درآمـده   پردازي كهن، چونـان خـواني از خـوان   هاي داستانشيوه
سركاراتي خود در جستاري . رفتگذرانيد و به خوان ديگر ميآن را مي» بايد«پهلوان  جهان
اژدهاكشي در اسـاطير نمـاد   : نويسدمي» حماسة ايران پهلوان اژدركش در اساطير و«با نام 
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همچنـين ايشـان در همـان جسـتار      ).238: ج1385سـركاراتي،  (سـالي اسـت    نبرد با خشـك 
تواند تعبيري از تقابل و رويـارويي هـزاران   اسطورة رويارويي پهلوان و اژدها مي«: نويسد مي

تقابل روشني و تاريكي، سيري  :واقعيت متضاد و دوگانة زندگي و گيتي و ذهن آدمي باشد
و گرسنگي، جواني و پيري، داد و بيداد، مردمي و ددمنشي، آزادگـي و بنـدگي و بـاالخره،    

» ترين اژدهايِ اژدهايـان؛ يعنـي زنـدگي و مـرگ    ها و مخوفشكوهمندترين پهلوانِ پهلوان
سـو   را از يـك شود اژدهاكشي آيد كه چگونه ميرو، اين پرسش پديد مي از اين. )249: همان(

سـو آن را تنهـا، يـك داسـتان عـادي در يـك       ناگون تفسير كنيم و از ديگربه نمادهاي گو
اي اساطيري دارد و نماد نبـرد  مايهزنجيره از كارهاي پهلواني بدانيم؟ اژدهاكشي تهمتن بن

نخستين و . دنكنها اين ديدگاه را تأييد ميبرخي نشانه شاهنامهسالي است كه در  با خشك
دهد نبرد رستم نبرد با اژدهاي خشكسالي است اين است كه ترين دليلي كه نشان ميمهم

گفتن با رستم،  اي كه اژدها هنگام سخنكشد؛ چشمهمي» چشمة آب«وي اژدها را در كنار 
گرشاسپ نيـز  . كندداند و به سخن بهتر، اژدها آن چشمه را زنداني ميآن را از آنِ خود مي
مايـة نبـرد بـا    اين همانندي، در اساس، بازگوكنندة بـن . كشدمي» آب«اژدهايي را در كنار 

. آبـي اسـت  سالي و بي سالي است؛ چراكه اژدها با زنداني كردن آب، نمادي از خشك خشك
سـالي اسـت    گونه كه اژدهاكشي گرشاسپ در كنار آب نماد نبرد بـا خشـك  بنابراين همان

هاكشي رستم نمود نوتر همان اژدهاكشي اژدهاكشي رستم نيز چنين است و در بنيان، اژد
  ).405: 1987مطلق، خالقي(گرشاسپ است 

: نويسـد داسـتاني ميـان گرشاسـپ و رسـتم مـي     سركاراتي، در بازگويي دومين نـاهم 
و آيين مزديسـنا نقـش مهـم رسـتاخيزي دارد و يكـي از جاودانـان        اوستاگرشاسپ در «

ده از بـرف پشـين بـه خـواب     پوشـي اكنـون در دشـت    شود كه نمـرده و هـم  محسوب مي
رسـد و او برخاسـته   پاينـد تـا پايـان هـزاره فرا    را مي فروهر تن او ] 9[ 9999است و  رفته

اژدهاك را، كه پـيش از رسـتاخيز از بنـد دماونـديش زنجيـر خواهـد گسسـت، بكشـد و         
  ).47: الف1385سركاراتي، ( »رستم چنين نقشي ندارد. فرشگرد شود

، ايـن ديـدگاه   زال و رستم و گرشاسپ گفته شـد يوند ظريف آنچه پيش از اين دربارة پ
است و اكنون در دشت پوشيده از  اگر گرشاسپ نمرده. كندسركاراتي را نيز ناپذيرفتني مي

است و چون  برف پشين به خواب رفته، زال نيز كه نمود ديگر گرشاسپ است، جاودان مانده
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نيست، جاودانگي زال به معناي جاودانگي پيوند زال در اساس با تهمتن و نريمان و سام بي
بنابراين آنكه در دشت پشين به خواب رفته، رستم يا نريمان يا . نريمان و سام و رستم است

. زال يا سام است و آنكه در چاه شغاد افتاده، گرشاسپ پهلوان يا نريمان يا سام يا زال است
نيز  شاهنامهسام و گرشاسپ  پس اگر گرشاسپ نقش رستاخيزي دارد، رستم، زال، نريمان،

  .ند، در قالب شخصيت زال، نقش رستاخيزي دارنداكه همه يك تن
: شـمارد گونـه برمـي  داستاني ميـان رسـتم و گرشاسـپ را ايـن    سركاراتي سومين ناهم

اي گرشاسپ از كشتن مار شاخدار گرفته تـا سـتيزه بـا    يك از اعمال شگرف و افسانه هيچ«
 1پنجي زيست، و جنگ با هيوالي آهنينميان درياي فراخكرت ميپاشنه كه در گندروِ زرين

كه پيش از كشته شدنش به دست گرشاسپ بر آن بود كه سپندمينو و اهريمن را چون دو 
يـك از  هـيچ . هاي رسـتم شـبيه نيسـت   يك از پهلوانياسب به گردونة خود ببندد، به هيچ

خوان و پري Pitaona تاج تايناز هيتاسب زر هميماالن و دشمنان عجيب و غريب گرشاسپ
ند، هماننـد  ا واقع رمز و نمادهاي گوناگون مرگكه همگي در Kamakمرغ كالن و ترسناك 

توان پذيرفت كـه رسـتم همـان    چگونه مي. يك از دشمنان و هماوردان رستم نيستندهيچ
  ).48: همان(» يك از اعمال پهلواني او عيناً شبيه گرشاسپ نيست؟گرشاسپ است ولي هيچ

ها در گذر زمان، راه حماسـه را در  در پاسخ به اين ديدگاه بايد گفت كه برخي اسطوره
كردنـد، در گـذر زمـان بـراي     هاي اساطيري را بـازگو مـي  پيش گرفتند و آنان كه داستان

كوشيدند اسطوره را به گونة ديگـري  دورة خود، ميسازگارتر كردن آنها با خرد مردمان هم
اگر . توانست ديگرگون شودت كه اسطورة گرشاسپ نيز در گذر زمان ميروشن اس. درآورند
رفتند، باور به كردند در گذر روزگار از بين نمي ني كه اسطورة گرشاسپ را گزارش ميمردما

شد؛ اما نكته اين است از آنجا كـه گزارنـدگان آن   دگرگوني در آن اسطوره، ناپذيرفتني مي
فر ويژه نبودند، اسطوره نيـز دگرگـون شـد و بـه گونـة      اسطوره در گذر زمان يك يا چند ن

شـود بـه دليـل     اينكه ميان دشمنان گرشاسپ و رستم همساني ديده نمـي . ديگري درآمد
همان دشمنان » عيناً«بايست دشمنان رستم اگر مي. دگرگوني در اسطورة گرشاسپ است

اي تهمتن اسطورهمهاي گرشاسپ به داستان نيگاه داستان اسطورهبودند، هيچگرشاسپ مي
  .ماندشد و اسطورة وي براي هميشه به همان گونة نخستين ميتبديل نمي

                                                 
1. Snāviδka 
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گـزارش  بخـش و  اي گونـه  پردازندگان اساطير بسيار كوشيدند داستان گرشاسپ را به
كننـده   اي وارد شود و نه آن شگفتي خيـره كنند كه نه به پيكرة نخستينِ داستان، خدشه

تر كنند و از شـگرفي آن  اي پذيرفتنيگونهن بر آن شدند تا آن را بهبنابراي. را داشته باشد
كوشيدند با بهتـرين روش، داسـتان    و پيشروان وي هر اندازه هم كه ميفردوسي . بكاهند

گمـان بـراي   خـود بياورنـد بـاز هـم بـي      شاهنامةگرشاسپ را به همان گونة نخستين در 
بـا شكسـتن اسـطورة گرشاسـپ و      آنـان . كـرد خواننده ايـن ارج و جايگـاه را پيـدا نمـي    

گرشاسـپ، نريمـان، سـام، زال و    (كردن شخصيت پهلوان به چند پهلوان سـتودني   بخش
. ، يك داستان اساطيري اصيل را به چند داسـتان حماسـي اصـيل تبـديل كردنـد     )رستم

آن را عينـاً   بايـد كردند، يا گمان اگر فردوسي و پيشروان وي، آن اسطوره را بخش نمي بي
كردن اسـطورة پهلـوان،   براي دلپـذير كردند كه اين چندان ارجي نداشت، و يا ارش ميگز

رفـت كـه    همان باليي مي شاهنامهگمان بر سر  گاه بيدادند؛ آنبرگ ميو آن را بسيار شاخ
  . است اسدي رفته گرشاسپنامةبر سر 

را فردوسـي و پيشـروان وي داسـتان گرشاسـپ     مطلق و كزّازي، برپاية ديدگاه خالقي
انـد و از روي  هاي يالن سيستان در دسـت داشـته   عنوان الگوي نخستين برخي پهلواني به

هايي در رويـه، پديـد   هاي نريمان، سام، زال و رستم را با تفاوتآن داستان، برخي داستان
هاي اند با همسانياند؛ يعني آنان اين چند داستان را از روي يك داستان پديد آوردهآورده

هـاي  سـاني گونه نبايد نـاهم بدين. هاي فراوان در رويهسانيساخت و با ناهمژرفبسيار در 
سـركاراتي در بـاب    .پيوندي رستم با گرشاسپ دانسـت ظاهري را يكسره سندي براي بي

  :نويسدداستاني ميان رستم و گرشاسپ ميچهارمين ناهم
جراهـاي شـگفت گرشاسـپ    شـدة ما  خوان رستم روايت دگرگون برخالف تصور موله، داستان هفت

دربارة رستم و اسفنديار آمده، بـه عقيـدة مـن هـر دو      شاهنامهخوان كه در  دو روايت هفت. نيست
يك از آن دو ساختگي نيست كه از روي ديگري ساخته و پرداخته هيچ ،به سخن ديگر .اصيل است
يار كهـن  اسي بسـ هاي حماند و مطابق سنتخوان داشته رستم و اسفنديار هر دو هفت. شده باشد

خـوان   است كه بعـد از برنـا شـدن هفـت     ر بودهواروپايي هر پهلوان ناگزيرايج در ميان مردمان هند
خوان رستم بـازگويي   بدين ترتيب هفت. پرداختة ديرين هم بر مبناي الگوي ازپيش داشته باشد، آن

يگـري اسـت از   دوبارة داستان كارزارهاي گرشاسپ نيست، بلكه ماجراهاي گرشاسپ خود روايت د
خوان اسطورة رفتن مرد اسـت بـه كـام     در تحليل نهايي، هفت. يك سنت حماسي و پهلواني كهن

گونة ديگري است از داستان رفتن به جهان مردگان و فيروزي بـر مـرگ و   . مرگ و زايش دوبارة او
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اسـت و   دهاي نمادينه شزاده نجات جان خود كه گاه به صورت زن و يار، و گاه به صورت شاه و شاه
عرفـاني ارتبـاط    حماسي و نيمـه  هاي نيمهله با مراسم تشرف پهلوان به راز آيينأدر حماسه اين مس

خـوان   نهايت امر در حماسة ملي ايران به صورت قصة گذشتن پهلوان از هفـت است و در پيدا كرده
ا دشمن بـازگو  خطر و رسيدن به مقصد مرموز نهايي و نجات شاه يا خواهران پهلوان از بند ديو يپر

  ).48: همان(است  شده

خـوان   سـو هفـت   او از يك: بندي شودتواند دستهاين سخن سركاراتي به دو بخش مي
سو، آن را همان اسطورة رفتن داند و از ديگرپيوند ميشاسپ بيهاي گررستم را با داستان

اين ديدگاه  توان نارساييبا اندكي درنگ مي. داندبه جهان مردگان و پيروزي بر مرگ مي
دربـارة   شـاهنامه خوان كـه در   نويسد دو روايت هفتسركاراتي را دريافت؛ چراكه وي مي

اند و خوان داشته رستم و اسفنديار هر دو هفت. رستم و اسفنديار آمده، هر دو اصيل است
اروپايي هـر پهلـوان   يار كهن رايـج در ميـان مردمـان هنـدو    هاي حماسي بسمطابق سنت
اي الگـوي  هـم بـر مبنـ    خوان داشـته باشـد، آن   ت كه بعد از برنا شدن هفتاس ناگزير بوده

پرداختـة ديـرينِ    الگـوي ازپـيش  «حـال پرسـش ايـن اسـت كـه      . پرداختة ديـرين  ازپيش
خوان تهمتن و اسفنديار از روي  روايت هفتشدن  ساختهكدام است؟ » خوانِ تهمتن هفت
خـوان رسـتم    اشد كه داستان هفـت اي اين موضوع بتواند برهان و گواه روشني برنمي هم

خـوان تهمـتن چـه بـا داسـتان       روايـت هفـت  . هاي گرشاسپ نداردهيچ پيوندي با روايت
خوان اسفنديار پيوندي داشته باشد چه هيچ پيوندي نداشته باشد، مهـم ايـن اسـت     هفت

راسـتي در پهنـة اسـطوره و حماسـة      خوان، يك الگوي بسيار كهن دارد و به كه اين هفت
هـاي  ها و روايات مربـوط بـه كـدام شخصـيت بـه انـدازة داسـتان       هندي، داستان - ايراني

  خوان رستم گردد؟  است كه بتواند الگوي هفت تر بودهتر و عامگرشاسپ زنده
خوان در  البته اين را نيز بايد در نظر گرفت كه هيچ ضرورتي ندارد در پي يافتن هفت

خوان تهمتن بدانيم؛ زيـرا اوالً   گوي هفتخوان را ال سرگذشت گرشاسپ باشيم تا آن هفت
به قول خـود سـركاراتي، گرشاسـپ    . است هاي گرشاسپ به دست ما نرسيدههمة داستان

اش در حماسـة ملـي   ترين پهلوان ايران بوده كه كارنامـه پيش از رستم دستان، بلندآوازه«
هـاي او در  ايياسـت، بلكـه اخبـاري پراكنـده را دربـارة كاركيـ       تفصيل بازگو نشده ايران به
جا شده دربارة ماجراهاي شگفت او حماسي مغشوش و جابهو مشتي روايات نيمه شاهنامه

هـاي پهلـواني و   هـاي عاميانـه درآميختـه، در منظومـه    آهنـگ افسـانه  كه با عناصر نـاهم 
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رو،  از اين. )256 :ب1385سركاراتي، ( »يابيمميهاي حاوي تاريخ سنتي ايران باستان باز كتاب
است كـه   در دست داشته شدة امروزين جز منابع شناخته هبسا فردوسي منابع ديگري ب چه

هـاي  بسـا داسـتان   در آنها كارهاي ديگري نيز به گرشاسپ نسبت داده شده باشـد، و چـه  
هاي رستم بيشتر بوده باشـند  هاي او، در اساس از داستانگرشاسپ و شورانگيزي پهلواني

كـه يكـي از   از داسـتان گرشاسـپ باشـد؛ همچنـان    هـاي رسـتم تنهـا بخشـي     و داستان
هاي بسياري دربارة اين پهلوان مـاجراجوي بـزرگ وجـود    اسطوره«: گويدپژوهشگران مي

  ). 61: 1387هينلز، (» هايي از آنها را در دست داريماست كه اكنون فقط بخش داشته
از  كـدام  كـه هـيچ   ي نيسـت بـدين معنـ   ،خوان منظم نداشته باشد اگر گرشاسپ هفت

هاي گرشاسپ پيوندي ندارد؛ چراكه بايد همـواره  خوان رستم با داستان هاي هفتداستان
خـوان   هـاي هفـت  كـدام از خـوان  نظر بگيريم كه ممكن است الگوي هراين احتمال را در 

اي و اصـالً هـر شخصـيت    تهمتن يكي از كردارهاي پهلوانيِ مجـزايِ گرشاسـپ اسـطوره   
  .ايِ ديگر باشداسطوره

است و با سخنان وي در سـطور پيشـين    ديگري كه در ديدگاه سركاراتي آمدهتناقض 
نيز پيوند دارد اين است كه ايشان بر اين باورند چون دشمنان رسـتم هـيچ شـباهتي بـه     

 از ديگر. نبودن رستم و گرشاسپ دشمنان گرشاسپ ندارند، اين خود سندي است بر يكي
خوان تهمتن را همـان اسـطورة رفـتن بـه      سو براي نمونه در جمالت اخير، داستان هفت

. اسـت  داند كه به مرور زمان به شكل رفتن رستم به مازنـدران درآمـده  جهان مردگان مي
هاي روشن است كه هيچ شباهت ظاهري ميان رفتن رستم به مازندران و رفتن شخصيت

تن رفـ اگـر  . اساطيري كهن به جهان مردگان نيست، اما هر دو يك مفهوم و نتيجه دارنـد 
تـوان ديگـر كردارهـاي    نمـي  بـدانيم رستم به مازندران را همان رفتن به جهان مردگـان  

   .پيوند دانست پهلواني تهمتن را نيز با ديگر اعمال يا باورهاي اساطيري كهن در
دانـد و بـر ايـن بـاور     مـي » حماسه«خاستگاه راستين رستم را  سركاراتيسو،  از ديگر
هـاي اسـاطيري نـدارد، در صـورتي كـه      مايه اطي با بنهاي وي هيچ ارتباستاناست كه د

خـوان تهمـتن را صـورت     ايشان در همـين جمـالت اخيـر، بـراي نمونـه، داسـتان هفـت       
مايـة بسـيار كهـن اسـاطيري     ك بـن داند كـه يـ  شدة رفتن به جهان مردگان مي دگرگون

  .اروپايي استهندو
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كـدام از  اسـت كـه هر  اتي بايـد گفـت ايـن    نكتة ديگري كه در پاسخ به ديدگاه سركار
سركاراتي خود معتقد است كه نبايد نبرد . ساختي جداگانه دارندهاي رستم خود ژرف خوان

تواند نماد نبرد هزاران نيروي ناساز  ر نمادشناسي محدود كرد؛ چراكه ميپهلوان و اژدها را د
ي از شود تنهـا يكـ  بر اين اساس، پرسش بنيادين اين است كه چگونه مي. و ناهمگون باشد

كـه راز   ودو بر اين باور بدانست خوان رستم را اين اندازه پيچيده و ديرياب  هاي هفتخوان
خوان پهلوان را تنها به اسـطورة رفـتن بـه     ، آنگاه همة هفتدريافت توانراستين آن را نمي

  ؟ردجهان مردگان و نبرد با مرگ گزارش ك
داستاني ميان گرشاسپ و رستم دادن ناهم سركاراتي در پنجمين دليل خود براي نشان

انگاري گرشاسپ و رستم را از اعتبار آنچه بيش از هر قرينة ديگر فرضية يكسان«: نويسدمي
سـام   شـاهنامه اندازد و بدان توجه نشده، اين واقعيت است كه جانشـين گرشاسـپ در   مي

در . اسـت  قب او شدهاست كه بعدها ل Sāma اوستانام خاندان گرشاسپ در . است نه رستم
روايات قديم ايراني، گرشاسپ گاه با نام اصلي خود؛ يعني گرشاسپ و گاه با نام خانوادگي و 

هاي بعدي پراكندگي شخصيت پيدا كـرده،  است و در دوره يا لقب خود؛ يعني سام ياد شده
، بـه صـورت   Sāmaبه صورت نريمان و نام خانـدانش،   naire manahلقب ديرين او؛ يعني 

هـاي جداگانـه و مسـتقل    سام در حماسة ملي ايران تجسم پذيرفته و به صورت شخصـيت 
هاي گرشاسـپ پهلـوان را در شـاهنامه،    اند و در اين ميان بيشترين ويژگيخودنمايي كرده

  ).48- 49: الف1385سركاراتي، ( »است سام به خود تخصيص داده
» سـام «شـي گرشاسـپ پهلـوان بـه     دو داسـتان اژدهاك  شـاهنامه درست است كـه در  

است و در ظاهر جانشين واقعي گرشاسپ، سام است؛ امـا موضـوع مهـم ايـن اسـت       رسيده
هنگامي كه گرشاسپ را به چند شخصيت بخش كنيم به اين معنا نيست كه هركـدام كـه   

هاي گرشاسپ همساني بيشتري داشـت، جانشـين اوسـت    كردارهايش در رويه، با پهلواني
كـدام از پهلوانـان خانـدان گرشاسـپ بـدون آنكـه       ايد در نظـر گرفـت كـه هر   ه اين را ببلك

تواند جانشين راسـتين وي  هاي گرشاسپ باشد، ميكردارهايش در رويه همسان با پهلواني
تـوان  كـاوي مـي   واقعي گرشاسپ است، با انـدكي ژرف  جانشين شاهنامهاگر سام در . باشد

كه در دنبالة زيرا همچنان. گرشاسپ است بدين نتيجه رسيد كه رستم نيز جانشين حقيقي
هاي سـام  هاي رستم با گرشاسپ بسيار بيشتر از همساني سخن گفته خواهد شد، همساني

  .با آن پهلوان است
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نكتة بسيار مهم ديگري كه بايد همواره بدان توجه كرد اين است كه اگر مـا نريمـان و   
دانـيم آنـان همـان    اسـت كـه مـي   دانيم تنها به اين دليـل  سام را شخصيتي اساطيري مي

دقيقاً از نوع كردارهـاي   شاهنامهكه همة كردارهاي نريمان و سام در  ند؛ درحاليا گرشاسپ
رستم هستند و حتي اگر بخواهيم با رويكردي اساطيري به مقايسة اعمال نريمان و سـام و  

تـر   نزديـك رسيم كه كردارهاي رستم به اسـطوره  گمان بدين نتيجه ميرستم بپردازيم، بي
چـه  شـود كـه   بر اين اساس اين پرسش مهم مطرح مـي . است تا كردارهاي نريمان يا سام

ميان ظاهر كردارهاي رستم و نريمان و سام وجود دارد كه سركاراتي نريمان  يتفاوت شاخص
  پندارد؟ داند ولي رستم را شخصيتي حماسي ميو سام را اساطيري مي

  
  يادين ميان رستم و گرشاسپهاي بننگاهي به برخي همانندي - 7

كشد كه به گمـان، ايـن   تهمتن در خوان سوم در كنار چشمة آب، اژدهايي را مي - 1
اژدها نمود همان اژدهاي اوبارندة مردان و اسبان است كه گرشاسپ يا همـان سـام آن را   

  . رود اوژنيددر كنار كَشَف
در خـوان چهـارم و    شدن رستم بـه پـري   شدن گرشاسپ به پري، با فريفته فريفته - 2
    .شدن به شغاد و فرماندار كابل پيوندي استوار دارد فريفته
حرمتي به آتش به پاسخ اين رفتار خود، در چارچوب يك اتهام، گرشاسپ پس از بي - 3
اي است كـه احتمـاالً در   جايگاه خفتن او دره. رودمير پهلواني توراني به بوشاسب فروبه تي

در كابـل بـه چـاهي    ) رخـش (حرمتي به آتـش  يز پس از بيتهمتن ن. سرزمين كابل است
  .هاي مهم آن دو پهلوان استاين موضوع يكي از شباهت. ميردافتد و در ظاهر مي مي

رود و  مي» مازندران«اي پهلواني خود به سام يا همان گرشاسپ در يكي از كرداره - 4
ي كـاووس از بنـد ديـو    آورد، رستم نيـز بـراي رهـاي   آنجا دشمناني شگفت را از پاي درمي

  .گرددميكشد و پيروزمندانه بازاري را ميرود و ديوان بسيمي» مازندران«سپيد به 
اسدي، نخستين كـردار پهلـواني گرشاسـپ بـه هنگـام       گرشاسپنامةدر منظومة « - 5

هــاي در برخــي نســخه ).267: ب1385ســركاراتي، (» اش كشــتن اژدهاســتســالگي چهـارده 
 :1386كـزّازي،  (هلواني رستم، كشتن پيل سپيد در نوجواني اسـت  ، نخستين كار پشاهنامه

و رسـتم نيـز بـا گـرز،      )268: ب1385سركاراتي، (كشد گرشاسپ اژدها را با گرز مي ).161 /1
در داسـتان اژدهاكشـي گرشاسـپ،     ).1/161 :1386كـزّازي،  (آورد پيل سپيد را از پاي درمي

در داسـتان كشـتن    ،)268: ب1385سركاراتي، (شود هوش ميپهلوان پس از كشتن اژدها بي
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رود رود و بـه خـواب مـي   پيل سپيد نيز رستم پس از كشتن پيل، به خوابگـاه خـود مـي   
هوشي گرشاسپ پس از كشتن تواند نمود همان بيخواب رستم مي ).1/161 :1386كزّازي، (

آن جـانور،   داشـتن خـود از زهـرآبِ    گرشاسپ پيش از نبرد با اژدها براي نگـه . اژدها باشد
رستم نيز چنـدي پـيش از نبـرد بـا پيـل       ).268: ب1385سركاراتي، (خورد لختي ترياك مي

توانـد  اين مستي رستم نيز مـي . )1/160 :1386كزّازي، ( نوشدسپيد، با دوستان خود باده مي
خوري گرشاسپ باشد كه در گذر زمان و در جريـان تغييـر و نوسـازي    نمود همان ترياك

  .گونه درآمده باشدكهن، بدينهاي داستان

سركاراتي دربـارة ايـن   . يكي از كارهاي پهلواني گرشاسپ نبرد با گرك كبود است - 6
ثَنَ، نيـاي     : نويسدجانور مي احتماالً در روايات متأخر جايگزين اسامي خـاص اوسـتايي پـ

در گروهي از دشمنان گرشاسپ و ديو يسني به نام پشَنَ شده و بعداً به صورت پشنگ، پـ 
با توجه به اين سخن، از آنجا كه نريمـان،   ).254: ب1385سركاراتي، ( است افراسياب، درآمده

توان چنين پنداشت ند، ميا ند و در اساس، يك تنا سام، زال و رستم همه نمود گرشاسپ
ويژه رستم، همان پشـنگ   ههاي درپيوند با نمودهاي گرشاسپ بكه گرك كبود در داستان

هـا بـه   نيز همچون شخصيت گرشاسپ در جريان نوسـازي داسـتان   است كه شخصيت او
است كه از ميان آنـان افراسـياب    بخش شده... هاي پشنگ، افراسياب، اغريرث وشخصيت

توانـد در  نبرد خاندان رستم با خاندان افراسياب مي ،رو از اين. است بيشترين نمود را يافته
  )3(.باشدپنداشتي ديگر همان نبرد گرشاسپ با گرگ كبود 

سـام همـان گرشاسـپ    . شدن گرشاسپ و رستم نيز مانند هم اسـت  چگونگي زاده - 7
ضمن روايتي جالب دربارة زادن سـام از دختـر شـاه بلـخ كـه زن       گرشاسپنامهدر «. است

است كه تولد آن كودك درشت و سترگ، سخت مشكل بـوده، پزشـكي    نريمان بود، آمده
، با ياره و دارو موفق شـد كـه سـام را بزايانـد و     دست كه گرشاسپ از هند آورده بودچيره

پس از زادنش به دستور نريمان پيكرة سام نوزاد را از پرند به شكل كـودك سـاخته نـزد    
مـاجراي تولـد رسـتم نيـز دقيقـاً        ).258: ب1385سـركاراتي،  (» نيايش گرشاسپ فرستادند

ه پزشـكان ناچـار بـا    پيكـر بـود كـ   شدن آنچنان بزرگ وي به هنگام زاده. گونه استهمين
 ).96- 99 : 1387فردوسـي،  (. آوردنـد  شكافتن پهلـوي مـادرش، وي را از شـكم مـادر بيـرون     

مين نيست بلكـه كسـي   شدن، تنها ه در چگونگي زاده) سام(همانندي رستم با گرشاسپ 
كند، نقطـة ديگـر پيونـد دو    آمدن گرشاسپ و رستم، به مادرانشان كمك ميدنيا كه در به

دسـت هنـدي نقـش دارد، در    شـدن گرشاسـپ، پزشـك چيـره     اگر در زاده. داستان است
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سـيمرغ بـا   . دست به نـام سـيمرغ حضـور دارد   شدن رستم نيز پزشكي چيره داستان زاده
  ).387- 388 /1 :1386كزّازي، (پزشكي پيوندي بسيار استوار دارد 

 هاي جالب ميان گرشاسپ و رستم اين اسـت كـه پـس از تولـد    از ديگر همانندي - 8
اسـت   آمـده  گرشاسـپنامه در . شان فرستادنداي از ايشان ساختند و به نزد نيايآنان، پيكره

پيكرة نوزاد را به شـكل كـودك سـاخته، نـزد     «متولد شده، ) گرشاسپ(هنگامي كه سام 
  :نيايش فرستادند

 پـرنـدين چـنان كـودكـي سـاختند
 كمـند و كـمـان درفكنـده بـه يــال 

 ر به چنـگ يكي نيزه بر دست و خنج
  اي بـر حـريــرفـرسـتـاده بـا نـامـه

چو گـردانش بـر اسـب بنشاخـــتند     
يكي گرز شـاهان گرفـتــه بــه بـال    
سپر بارِ پشـت و كــمر بسـته تنـگ   
ــر   ــرد گي ــردنكش گُ ـــاسب گ   گـرش

)258: ب1385سركاراتي، (         

. اسـت  نيز مطرح شـده  همين داستان براي تهمتن شاهنامهاي است كه در گونهاين به
  :گويدمي فردوسي  پس از تولد رستم

 يكـي كـودكـي دوخـتند از حـريــر 
 درون وي آگـنــده مــوي ســمــور  
 بــبــازوش بــر اژدهــاي دلــيـــر 
 بـزيـر كـش انـدر گـرفـتـه سـنــان 
 نشانـدنـدش آنـگه بـر اسـپ سـمند 
  پــس آن صــورت رسـتـم گــرزدار

ـيــر نــاخورده شـير   بـبـاالي آن ش 
بـرُخ بــر نـگـاريــده ناهــيد و هـور    
بـچـنگ انـدرش داده چنگـال شـير   

يـك دست كوپال و ديگـر عنـان  ه بـ
...بگـرد انـدرش چـاكـران نيـز چنـد  

بـبـردنـد نــزديــك ســــام سـوار   
)95: 1387، فردوسي(

يكي . ن استنبرد گرشاسپ و رستم با دشمنان سيمرغ، همساني ديگر آن دو پهلوا - 9
ارقم نام دارد و دشـمن سـيمرغ   «شود كشته مي) گرشاسپ(از اژدهاياني كه به دست سام 

بـار   كشيده، سـه  هزارسال مي آن پتيارة نابكار بچگان آن شاه مرغان را كه پرورششان. است
كنـد و در  به راهنمايي سيمرغ، سام نخست چشمان اژدها را كور مي...  ربوده و خورده بود

). 271: ب1385سـركاراتي،  (» اوژندشبا او در آويخته سرانجام با زخم گرز گاوسار مي دو نوبت
در پـردازش ايـن داسـتان بـه نبـرد       دازندگان داستان رستم و اسـفنديار پر رسد به نظر مي

انـد و نمـود ايـن كـار گرشاسـپ در داسـتان رسـتم و        گرشاسپ با ارقم بسيار توجه داشته
ت، اسـفنديار نيـز جفـت    اگر ارقم، دشمن سيمرغ اسـ . است هاسفنديار به تهمتن نيز رسيد
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كنـد،  اگر سام نخست چشـمان ارقـم را كـور مـي    . )696: 1387فردوسي، (كشد  سيمرغ را مي
اگر راهنماي گرشاسپ در پيروزي بـر دشـمنِ   . كندرستم نيز چشمان اسفنديار را كور مي

  .غ، سيمرغ استسيمرغ، سيمرغ است، راهنماي رستم نيز در كشتن دشمنِ سيمر
ديو در بن غاري تاريـك و كنـدن دنـدان آن جـانور و     نبرد گرشاسپ با منهراس - 10

خوبي يادآور نبرد رستم با ديـو سـپيد در    به ،)275: ب1385سركاراتي، (بستن دست و پايش 
آورد برّد و جگـر آن ديـو را درمـي   بن غاري تاريك است كه يك ران و يك پاي آن را مي

  ).145- 146 :1387فردوسي، (
ثريـت،  «. هم پدر گرشاسپ و هم پدر رستم، نخستين و برترين پزشكان هسـتند  - 11

پدر گرشاسپ، يكي از پاكان و بزرگان اوستايي و در اين كتاب حكـم نخسـتين پزشـك را    
ثريت نخستين كسي است كه ناخوشي و مرگ و زخم نيزة پران و تب سـوزان را از  ...  دارد

صـفا،  (» ها و جراحات را پيـدا كـرد  زشكي را بنياد نهاد و داروي بيماريپ...  تنها بركنار كرد
پرورانـد و پيونـد وي بـا آن    او را سيمرغ مـي . زال است شاهنامهپدر رستم در . )537: 1383

تواند هر زمان كـه  زال با در دست داشتن پري از پرهاي سيمرغ مي. پرنده بسيار زياد است
زال بـه صـورت    ،رو از ايـن . دانـد فرابخوانـد  دردهـا را مـي   بخواهد آن پرنده را كه راز همـة 

زال نخستين پزشك است؛ زيرا او به  شاهنامهدر . داندها را ميغيرمستقيم راز همة بيماري
صورت غيرمستقيم راز چگونگي به دنيا آمدن رستم را از پهلوي مـادر بـه ديگـر پزشـكان     

بار ديگـر  . است گزارش شده شاهنامهدهد و اين نخستين كار پزشكي است كه در نشان مي
. رهاندشده از تيرهاي اسفنديار را از مرگ ميهموست كه با فراخوان سيمرغ، رستمِ زخمي

هاي تيـر  ناشي از زخم) بيمار(نكتة جالب در داستان اسفنديار اين است كه دردهاي رستم 
زال اگرچه . است دهها تأكيد ش؛ اين در حالي است كه بر توانايي ثريت در درمان زخماست

واقع زال شخصيتي ريت، نيز است و درنمود بخش جاودانگي گرشاسپ است، نمود پدر او، ث
. كه رخش افزون بر نمايندة تمام اسبان بودن، نماد آتش نيز استچندوجهي است همچنان

نيـز در پيكـر زال و سـيمرغ نمـود      شـاهنامه بنابراين پدر گرشاسپ كه پزشـك اسـت در   
  .دهندة پيوند بنيادين رستم و گرشاسپ باشدتواند نشانمي و ايناست  يافته

هم اژدهـاكش اسـت و هـم درفشـي     » پهلوانيجهان«گرشاسپ افزون بر ويژگي  - 12
هـم درفشـي اژدهـاپيكر دارد و هـم     » پهلـواني جهان«رستم نيز افزون بر . اژدهاپيكر دارد

ماية اژدهاكشي رستم و هـم  هم بن. )119: 1392شهرويي، (مانند گرشاسپ اژدهاكش است 
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ماية اژدهاكشي و درفش اژدهاپيكر ماية حك شدن نشان اژدها بر درفش تهمتن، با بنبن
  ).400: 1987خالقي مطلق،  و141: همان(گرشاسپ يكي است 

 رسـتم و گرشاسـپ   هايهمسانيترين مهماز  ،پهلوانترين ترين و ستودنيبزرگ - 13
زمـين  ، بزرگترين پهلوان كهن ايـران اوستامتون كهن و هاي گرشاسپ بنابر گزارش .است
راسـتي چگونـه    به. و حتي انيران است وان ايرانپهلبزرگترين  شاهنامهرستم نيز در . است
هـاي كهـن كـه يكـي از كارهـاي ويـژة خـود را        توان پنداشت كه پردازندگان داستانمي

ا به صورت داستان سام گـزارش  دانستند، داستان گرشاسپ را تنهها ميمايهپاسداشت بن
سـو، بخشـي از    از ديگـر . رنگ استبسيار كم شاهنامههاي سام در كنند؟ گزارش پهلواني

گفتني است كـه ويژگـي گُـرزوريِ    . است هاي گرشاسپ مستقيماً به رستم رسيدهپهلواني
دي و پورخـالقي چتـرو   و 63: 1388آموزگـار،  (است  گرشاسپ افزون بر سام به رستم نيز رسيده

كـه گفتـه شـد، در توصـيف     حتي جالب است كه فردوسي همچنـان . )45: 1389همكـاران،  
شـمارد كـه   وي برمي» گرزداري«اي كه براي رستم ساختند، ويژگي مهم تهمتن را پيكره

  :گرشاسپ است» گرزداري«خوبي نمودار ويژگي  به
 پــس آن صــورت رسـتـم گــرزدار

  
  واربـبـردنـد نــزديــك ســــام سـ    

)95: 1387فردوسي، (               

هاي سـام بـا گرشاسـپ داراي    اي است كه هماننديگونه با گرشاسپ بهرستم همساني 
 ،رو از ايـن . اسـت  ، داستان سام بسيار كوتاه بـازگو شـده  شاهنامهدر . چنين بسامدي نيست

آنگـاه ايـن    ، جانشين اصلي گرشاسپ، سام اسـت، شاهنامهتوان پنداشت كه در چگونه مي
شـد تـا بتوانـد نمـودار راسـتين      بايست از او به گستردگي سخن گفته ميجانشين كه مي

گونـه پنهـان و   اين به شمار آيد،) زميناي ايرانطورهبزرگترين پهلوان اس(ساخت خود  ژرف
دهند كه بخش پهلـواني   هاي رستم با گرشاسپ نشان ميرنگ باشد؟ هماننديگمنام و كم

  .است نه به پارة ديگر او يعني سام به تهمتن رسيده هنامهشاگرشاسپ در 
  

  حماسي - اي شخصيتي اسطوره ،رستم - 8
مـراد مـن از نوشـتن ايـن مقالـه بـازنمودن       «: نويسـند سركاراتي در پايان مقالة خود مـي 

اش، حماسـه، بلكـه گـاه در    محققاني بود كه رستم را نه در خاسـتگاه اصـلي   ءنارسايي آرا
كنم توانسته باشم بـا ارائـة قـراين و شـواهدي     اند و فكر ميدر اسطوره جستهتاريخ و گاه 
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اي گندفر تاريخي است و نه بدل و المثنـاي  چند نشان بدهم كه رستم نه برگردانِ افسانه
  ).50 :الف1385سركاراتي، ( »گرشاسپ اساطيري

بخـش   تـوان پيوند اسـت؛ امـا نمـي   درست است كه به گمان بسيار رستم با گندفر بي
اي شخصـيت تهمـتن،   مراد از بخش اسطوره. اي شخصيت تهمتن را ناديده گرفتاسطوره

مـراد از ايـن پـژوهش،    : نويسـد مـي  سركاراتي در جملة اخير. طوره استپيشينة او در اس
محققاني است كه خاستگاه رستم را گاه تـاريخ و گـاه اسـطوره     ءنارسايي آرا«نشان دادن 

هاي برخـي ديگـر از پژوهشـگران    شان در پژوهش خود، ديدگاهايكه  درحالي. »پندارندمي
هـا هـيچ   اسـت و بـدان   اي بودن شخصيت تهمـتن نيـاورده  بزرگ و بنام را دربارة اسطوره

حتي اگـر موقتـاً بپـذيريم كـه رسـتم هـيچ پيونـدي بـا گرشاسـپ          . اي نكرده استاشاره
بـودن   ايمـال اسـطوره  اسـاس همـين يـك دليـل، احت    توان تنهـا بر ميناي ندارد، هاسطور

  . شخصيت رستم را يكسره انكار كرد
ها و قـراين گونـاگون رسـتم را نمـودي از اينـدراي ودايـي       اساس نشانهمهرداد بهار بر

روشـن  . )37: 1374 و 471: 1376(اسـت   باره اسنادي جالب بـه دسـت داده  داند و در اين مي
تـا   ،رو از ايـن . ايراني اسـت نـدو پيوند با روزگار ه است كه ايندرا شخصيتي اساطيري و در

رد كرد، اين احتمـال وجـود دارد    اساس داليل پذيرفتنيماني كه نتوان ديدگاه بهار را برز
اي باشد كه در جريان دگرگوني اسطوره به حماسه از شكل كه تهمتن شخصيتي اسطوره

چونـان  و با نامي رازآميز » اياسطوره -  حماسي«به شكل  ،اي خود كه ايندراستاسطوره
دارد، همچنـان  اين نمونه تنها يك شاهد است كه ما را بـر آن مـي  . درآمده باشد» رستم«

حتي اگـر او بـا گرشاسـپ هـيچ      ،اي بودن تهمتن را فراديد داشته باشيماحتمال اسطوره
  .پيوندي نداشته باشد

بـودن وي اسـت؛    اي، حماسي بودن تهمتن خود گواه ديگري بر اسطورهديگرسوي از 
هاي رستم در اساس جدا از معاني و هاي طبيعي و اصيلي همچون داستانحماسه چراكه
انسـان  «انـد  گونه كه برخي پژوهشگران گفتـه اي نيستند و همانهاي اسطورهساختژرف

رود، بـه پـيش از تـاريخ    اش از تاريخ هـم فراتـر مـي   حماسي انساني است كهن كه سابقه
كزّازي نيز معتقد اسـت كـه   . )257: 1379واحددوست، (» دارد هارسد و ريشه در اسطوره مي

نمايد كه كوشش بـراي  نين ميگونه چبدين. )63: 1370(» اي استرستم نمادي اسطوره«
» حماسـه «كردن شخصيتي حماسي و البته اصيل در يك چارچوب ويـژه بـه نـام    محدود
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ل حماسي با پيوندي يك شخصيت اصيبراي توجيه بيشد و تواند پذيرفتني باچندان نمي
را از ريشـه  » حماسه«به طور كلي مفهومي چون  ضرورتي ندارد اييك شخصيت اسطوره

  .ساخت كهن آن جدا بدانيمو ژرف
  

  گيرينتيجه - 9
داليلي كـه   ، امانبودن رستم با گندفر پذيرفتني است داليل سركاراتي دربارة يكي هرچند

انـد و سـركاراتي آنهـا را رد    ردهبودن رسـتم و گرشاسـپ آو   برخي پژوهشگران دربارة يكي
و خطـاي تحقيقـاتي آنهـا    خلل در ديدگاه آن پژوهشگران  است واست، ناپذيرفتني  كرده

  .پيوندي كامل رستم با گرشاسپ باشدتواند به معناي بيروي نمي هيچ به
هـاي   ترين ويژگيدهد كه يكي از مهمهاي رستم با گرشاسپ نشان ميبررسي همساني

همانندي رستم با . است پهلواني وي، در حماسة ملي به رستم رسيدهجهانگرشاسپ يعني 
شدن آنان، همساني تهمتن با گرشاسپ در داشتن حرمتي به آتش و گرفتاراسپ در بيگرش

درفش اژدهاپيكر و اژدهاكشي، همساني شگفت با گرشاسـپ در نحـوة تولـد، همسـاني بـا      
گرزداري گرشاسپ كه فردوسي به آن گرشاسپ در صفت گرزداري و به ارث بردن ويژگي 

كند، همساني با آن پهلوان در موضوع پادشاهي، همساني گرشاسـپ و رسـتم در   اشاره مي
نبرد با دشمنان سيمرغ، و همانندي تهمتن و گرشاسپ در ايـن موضـوع كـه پـدر هـر دو      

اي شـگفت، ايـن دو   هايي است كه به گونـه ينخستين پزشك است، تنها بخشي از همانند
كه زال بخـش   يما سيدهردر اين تحقيق به اين نتيجه نيز . سازدهلوان را به هم مربوط ميپ

گونه كه پيونـد  همان. و صفت گيسوداري وي است ديگري از گرشاسپ و نمودار جاودانگي
توانـد  ايـن فرضـيه مـي    ،خويشاوندي ميان گرشاسپ و نريمان و سام كامالً ساختگي است

  .مطرح كند يز ساختگي و ظاهريرا نال با گرشاسپ پيوند خويشاوندي رستم و ز
بـودن يـا    اياساس ارتباط يا عدم ارتبـاط رسـتم بـا گرشاسـپ دربـارة اسـطوره      تنها بر

هاي مربوط به سو، همة داستان از يكزيرا  ،نظري قاطع داد توان نمي نبودن وي  اي اسطوره
برخـي ديگـر از    اسـت و ديگـر اينكـه رسـتم بـا      گرشاسپ و رستم بـه دسـت مـا نرسـيده    

بـدين دليـل بـه    . توجه دارد هايي قابلهاي اساطيري همچون ايندرا نيز همانندي شخصيت
رسد كه نبايد رستم را يكسره از اسطوره جدا دانست و صرفاً شخصيتي حماسي به نظر مي

شـمار آورد و شــايد بهتـر آن باشــد كـه برپايــة پيونــد تهمـتن بــا اينـدرا يــا گرشاســپ و      
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هـاي حماسـي    اي، و برپاية پيونـد وي بـا سـنت   با آن دو شخصيت اسطوره هاي او همساني
هـاي كهـن بـا معـاني اسـاطيري، رسـتم را       ارتباط حماسـه اساس ايراني، و نيز بر - سكايي

   .حماسي بدانيم - ايشخصيتي اسطوره
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