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 چكیده

وشاید حتی یکی با دونام . قهرمانانی بی بدیل که رستم وگرشاسب هر دو از پهلوانان اسطوره ای هستند ابر مردانی از یک تبار 
مایه افتخار ایران زمین اند.مقایسه چنین شخصیت هایی می تواند جذاب وسودمند باشد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ  ایخن   
ی پرسشهاست که: وجوه اشتراک وتفاوت این دوپهلوان درچه مواردی است؟ و درگذر زمان چه تحولی درخصلت های پهلخوان 
راه یافته و آرمان های ملت دستخوش چه دگرگونی هایی شده است؟  تحقیق در این مقاله،کتاب خانه ای وبه روش توصخی   
،تحلیل ومقایسه تطبیقی انجام شده است.پس از بررسی زندگی ،اقدامات ،نبرد ها وخصوصیت های متعدد این دو پهلخوان ، در  

سطوره ای مورد نظر در خصلت هخای پهلخوانی سخرآمدند ،تخاش بخخش انخد       راستای اهداف تحقیق مشخص شد:هر دوپهلوان ا
وپشت وپناه ملت وآگاه به دانش وفنون رزم ؛گرشاسب از هر حیث برتر از هر پهلوان اسطوره ای حتی پهلوانان رویین تن قرار 

ه های تنگ صحنه های نبخرد  دارد. رستم نیز پهلوانی بی همتاست با نیروی فوق العاده وجثه ای عظیم پیروز هفت خوان وعرص
و حتی پیروز بر پهلوان رویین تن،اما به ندرت خللی در کار او دیده می شود ودرتنگنا های شدید، سیمرغ معجزه گر به یخاری  
او می شتابد، در عین حال هر دو، قهرمانانی هستندکه راه بیرون شوی موفقیت آمیز از موقعیت اساطیری می یابند.گرشاسب در 

طاعت از خواست پادشاه ،جهان پهلوانی می کند وسلطه را استمرا بخشیده وخراش گیری می نماید. با کشتن نیروهخای  راستای ا
اهریمنی وتامین امنیت به مردم جهان خدمت می کند دامنه نفوذ ونمایش پهلوانی گرشاسب وسیع تر وجهانی است امخا رسختم   

شاه ویا دیگر پهلوانان حضور می یابد .به بیخانی دیگخر رویکخرد از تسخل      بیشتر در محدوده ایران وپاسداری از آن و نجات پاد
جهانی به دفاع از کشور تقلیل می یابد.واین امریا نتیجه توازن قدرت است یا سلطه گری مفهوم ارزشمند خود را ازدسخت داده  

 ودفاع جایگزین آن گردیده است .
 
 

 رستم ،گرشاسب، پهلوان اسطوره ایواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه   
کخه از پهلخوانی هخای او در شخاهنامه توصخیفی       –درشاهنامه، چهره رستم تا حدی شناخته شده است امخا گرشاسخب   

چندان آشنا نیست. مساله ی اصلی تحقیق ،مشخص شدن وجوه پهلوانی و امتیازات هر یک از این دو پهلوان  -نیامده
تر از شاهنامه نیز افکنده شود وثانیخا تیییخر وتحخول آرمخان     اسطوره ای است. تا اوال در حماسه، نگاهی به منابع کهن 
 های ملت ما در تحوالت عملکردی قهرمانانشان هویدا گردد.

سیمای رستم وخاندان او در  »درباره ی رستم و ویژگی ها او تحقیقات بسیاری صورت گرفته از جمله تحقیقات اخیر
نوشخته خخانم نسخیم    «سی پیام داستان های رستم در شاهنامه برر»نوشته خانم مرضیه حسنکی،« حماسه های ملی ایران

از شخاللی احمخد علیخخان    « شاهنامه ومقایسه میان بعضخی پهلوانخان آن واوسختا   »یاوری و... واز تحقیقات قدیم تر به 
اهلل کهزاد.کتاب هایی درباره شاهنامه مانندرستم در زبان سیدی از احسان یار شاطر،حماسه سرایی در ایران اثخر ذبخی    

اثر میرجالل الدین کزازی و بسیارآثار دیگر از بزرگان ونام آوران عرصه ادبیات حماسی واسطوره « مازهای راز»صفا، 
گردشخی درگرشاسخب   »که ذکر نام آنان به درازا می کشد و اما در مورد گرشاسب هم استاد جالل خالقی مطلق کتاب 
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رشاسب نامه آقای حبیب ییمایی نیز ذی قیمت است واز تحقیقات را تالی  نموده اند ومقدمه عالمانه مصح  گ« نامه
سخفر هخای دریخایی    »پایان نامه دکتری نوشته آقخای مصخطفی نخدیم و   « گرشاسب دراساطیرایران» اخیر نیز می توان به

تحلیل گرشاسب نامه اسدی ومقایسه برخخی از مضخامین   »نوشته خانم زهرا زارع و« گرشاسب وریشه های تطبیقی آن
نوشته آقای لالمرضا قربانی مقدم و...اشخاره کخرد . درکتخب متعخدد مربخوح بخه حماسخه هخا         « ا شاهنامه فردوسیآن ب

اژدهخادر اسخاطیر   »ازتئودرنولدکخه، «حماسه ملی ایخران »اثر استاد مهرداد بهار« پژوهشی دراساطیرایران»واسطوره ها نظیر
و...از هریک از این پهلوانان فراخخور موضخوع صخحبتی     «شناخت اساطیر ایران»اثر دکتر منصور رستگار فسایی،« ایران

 شده است ولی اختصاصا درباره مطالعه تطبیقی رستم وگرشاسب تحقیقی را مشاهده نکرده ام.
تحلیلی ومطالعه تطبیقی به صورت مقایسه نکتخه  –روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی 

است این تحقیق بتواند به اهدافی که در نظر گرفته ویا الاقخل بخه بخشخی از آن دسخت      به نکته انجام خواهد شد. امید
 یابد.
 

 بررسی تطبیقی گرشاسب ورستم
هرملتی که دارای پیشینه کهن فرهنگی است،اسطوره ها وحماسه های خاص خود را دارد . سرزمین مخا هخم از کهخن    
ترین تمدن های بشری است با اسطوره ها وداستان های حماسی خاص خود؛  .اسطور های ایرانی از اسخطوره هخای   

دارند. یکی از مهم ترین ایخن اسخطوره هخا     آفرینش گرفته تا اسطوره های قهرمانی وحماسی پهنه ی گسترده ومتنوعی
قهرمان را می تخوان صخورت آرمخانی    »اسطوره قهرمان است.ابر مردی که پرچم دار آمال وآرمان های یک ملت است. 

جبران مافات به شمار آورد که به روح وجان خوار وخیخ  شخده مخردم رنخگ وجخالی شخکوه وبزرگخی مخی زنخد.          
( در این مقاله دو پهلوان اسخطوره ای ایخران زمخین گرشاسخب ورسختم مخورد       44 :1379، نقل درستاری 1938کایوا.«)

 مطالعه وبررسی تطبیقی قرار خواهند گرفت. 
شباهت دوپهلوان اسطوره ای در جنبه های مختل  امری طبیعی است حتی اسطوره ها ی ملل، وجوه شباهت متعدد  

می شود.این امر ریشه در اشتراکات فکخری وآرمخانی نخوع بشخر     با هم دارند که از آنها به عنوان تشابهات سایه ای یاد 
دارد .و در مورد این دو پهلوان اشتراکات دینی،ملی ومیهنی ویک نژاد وتباری هم بر اشتراکات کلی افزون می گخردد.  

 تا حدی به هم نزدیک می شوند که گویی یکی هستند.
بسیاری از افسانه های مربوح بخه او وعظمخت شخصخیتش    گرشاسب از پهلوانان اوستایی است که ظاهرا در شاهنامه،»

جذب رستم شده است. در ادبیات پهلوی او را گاهی سام خوانند .ولی در ادبیات فارسی این لقب خانوادگی خود به 
( چخه بسخا طخول عمخر     239: 1375بهخار.  «)صورت شخصیت مستقل در آمده است وپدر زال سام خوانده شده است.

شده که به چندین نفر تقسیم شود.به نریمان وسام وزال ورستم. ورستم هم پهلوان نخام آشخنای   بسیار گرشاسب باعث 
داستان های شاهنامه است. در این مقاله وجوه اشتراک وتفاوت دو پهلوان اسخطوره ای ایران)گرشاسخب ورسختم( بخر     

رد و نمایانخده خواهخد شخد    اساس شاهنامه وگرشاسبنامه وهمچنین متون پهلوی واوستایی مورد بررسی قرار مخی گیخ  
 کدامیک را بر دیگری فضلی می تواند باشد. وچه تحولی در گذر تاری  یافته اند.

 
 نژاده بودن  

در کتاب بندهش ،نژاد گرشاسب چنین شمرده شده است: گرشاسب و اوروخش دو برادر بودند از پسران اثرت پسر »
( در گرشاسب نامه چنخین  3: 1354ییمایی «)ر فریدون.سام پسر تورک پسر سپا نیاسب پسر دور شاسپ پسر توک پس

است: گرشاسب وکورنگ دو برادر بوده اند از پسران اثرح  پسر شم پسخر طخورک پسخر شیدسخب... پسخر تخور پسخر        
جمشید .به نظر آقای ییمایی گرد آورنده ومصح  متن کامل گرشاسب نامه ، اگراین سلسله نژاد هخا را در دو کتخاب   



 3/        مطالعه تطبیقی گرشاسب ورستم 

نامه( با یکدیگر بسنجیم واز تیییرات جزئی که مرور زمان پدید آمده چشم بپوشخیم در کلیخات    )بندهش و گرشاسب
 ( به هر حال گرشاسب پهلوانی اسطوره ای از نسل شاهان اسطوره ای ایران است.3اختالفی دیده نمی شود. )همان: 

م وسام فرزند نریمان شمرده شخده اسخت   واما در مورد نژاد رستم ،در شاهنامه،رستم فرزند زال یا دستان واو فرزند سا
در تخاری  سیسختان   ».درگرشاسب نامه ،حکیم اسدی طوسی ،کورنگ، پدر نریمان، را برادر گرشاسب می شخمارد امخا   

( در شاهنامه هخم نریمخان فرزنخد گرشاسخب     5: 1354ییمایی..«)کورنگ پسر گرشاسب خوانده شده است نه برادر او 
سب می داند.و همانند گرشاسب ، جد بزرگ خود، از نسل پادشخاهان اسخطوره ای   است ورستم خود را از نسل گرشا

 است.  
پس نسب رستم در یک روایت به خود گرشاسب ودر روایتی دیگر به برادرگرشاسب مخی رسخد .حتخی بخا دقخت در      

 اسامی نسل ها می توان ارتباح نزدیکتری هم یافت .آن گاه که گرشاسب ونریمان وسام یکی می شوند.
زند بهمن پسن ،بخش نهم از بند دوازده تا آخربخش که از هخزاره اوشخیدرماهان صخحبت مخی شخود آن جخا کخه         در

هرمزد گوید :پس من، هرمزد دادار، به سروش ونریو سنگ ایخزد گخویم   »ضحاک بند می گسلد و به تاختن می ایستد. 
وگرشاسب یکی دانسته شده  ودر ادامه هم به ( که سام 238: 1375بهار .«)که تن گرشاسب،سام،را بجنبانید تا برخیزد.

پس سروش ونریو سنگ به سوی گرشاسب روند وسه بار بانگ کنند وچهارم باربخا پیروزگخری   »همین صورت است.
نیز سام وگرشاسب یخک نفخر    198و 197(در بندهش صفحات 238: 1375)بهار .« سام برخیزد به پذیره ضحاک شود.

 دانسته شده اند.
و «نخرمنش  »آمخده یعنخی    «نئیرمنخاو »تاجوان دلیر نامیده شده اسخت. ایخن صخفت در کتخاب مقخدس      در اوس گرشاسب

گردیخد و جخزو   « نریمخان  »عبارت دیگر دلیر و پهلوان. همین صفت است که به مرور زمان تبدیل به ه مردسرشت یا ب
تم به گرشاسب مخی گخردد.   . با یکی انگاشتن گرشاسب ونریمان وسام ، زال تنها واسطه اتصال رسهای خاص شد نام

حتی مارکورات معتقد است رستم یکی از عناوین وصفات گرشاسب بوده است .)واین دو یکی هسختند ( ودر نقطخه   
مقابل نولدکه معتقد است که داستان زال و رستم به هیچ روی در اصل با روایت گرشاسب ارتباطی ندارد ونسب نامه 

)دهخدا: ،شرح واژه رستم ( اگر از این موارد چشم بپوشیم مطخابق آن   آن دو )رستم وزال( ساختگی ومجعول است .
 رستم وگرشاسب از یک تبار خواهند بود.چه در شاهنامه وگرشاسب نامه ،تاری  سیستان و... آمده است بازهم 

فرمانراویخان نخسختین ایرانخی     "سوای رسیدن نخژاد آنخان بخه شخاهان اسخاطیری ایخن نکتخه در خورتوجخه اسخت کخه            
رمانرواین هندو ایرانی  روحانی بوده اند یعنی وظای  شاهی و دینی را مشترکا به عهده داشته اند. بعید نیسخت کخه   وف

افراد خاندان سام که در شرق سرزمین های ایرانی می زیسته اند، نیز به نام هیربد معروف بوده اندولی ضمنا ، شخاهان  
(در ادامه استاد بهاردالیلی بر این که خاندان سخام عخالوه بخر    239: 1375محلی منطقه نیز به شمار می آمده اند. )بهار .
 شاه بودن ،روحانی نیز بوده اند،بر می شمارد .

پدر گرشاسب ثرته)اثرح( سومین کسی است که گیاه هوم را فشرده است )یسنه،های نهم( وبه پاداش آن ایخن   -ال »
اوراخشیه ودیگری گرشاسب. افشرنده هوم بایخد روحخانی    نیک بختی به او رسیده است که دارای دو پسر  شد: یکی

 باشد.
 اوراخشیه خود داور وقانونگذار است واین کار خود از وظای  موبدان بوده است._ب
 (239: 1375)بهار .« وجود لقب هیربد برای گرشاسب  واین که مهر وماه پشتیبان او بوده اند. -ش

ز تبار شاهان بودن ، پیشوایی دینی داشختن را هخم بخرای خانخدان ایخن دو      در مجموع می توان عالوه بر نژاده بودن وا
 پهلوان درنظر گرفت.  

 
 زاد بوم:
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در منطقه سیستتان بته دنیتا    -که از خاندان گرشاسب است –همان طور که اشاره شد هم گرشاسب و هم رستم 
آمده اند و حاکمان محلی آن دیار محسوب می شوند.هر چند خود تاج بخش اند و  دوام حكومت شاهان ایران 
مدیون آنهاست اما حكومت آنان را پذیذفته و در خدمتشان هستند . به گاه ضرورت به یتاری ستهاه ایتران متی     

 ز صحنه ها تنها امید سهاه ایران نیز هستند.  آیند. ودر بسیاری ا
 

 تولد وکودکی خاص
 کودکی گرشاسب با توصیفاتی شایسته یک پهلوان اسطوره ای همراه است:

 به روز نخستین،چو یک ماهه بود                       به یک ماه چو یکساله باال فزود
 هواره شد سوی شبرنگ وبور...چو شد سیر شیر از دلیری وزور                       زگ

 زره کرد پوشش به جای حریر                           به بازی کمان خواست با گرز وتیر...
 به ده سالگی شد ز مردی فزون                         به یک مشت گردی فکندی نگون

 ج وچهار...چو زین آبگون چرخ گوهر نگار                       گذر کرد سالش دو پن
 (49زدی دست وپیل دوان را دو پای                      گرفتی فرو داشتی هم به جای)گرشاسب نامه،

رستم هم کودکی ای شگفت دارد ؛رستم نمی تواند به شکل طبیعی به دنیا بیاید تولدش با کمک معجزه آسای سیمرغ 
ز خود بی خود کرده پهلخوی او را مخی شخکافند وبخدین     امکان پذیر می شود.مادرش ،رودابه ، را با خوراندن شراب ا

 شکل رستم زاده می شود .از ده دایه شیر می خورد ودر موقعی که بچه است به اندازه پنج مرد لذا می خورد.
 به رستم همی داد ده دایه شیر                       که نیروی مرد است وسرمایه شیر

 ( 140: 1بماندند مردم از آن پرورش)شاهنامه ،ش               بُدی پنج مرده مر او را خورش       
 

 خوراک فوق العاده داشتن  
بارها در شاهنامه اشاره شده که رستم یک گور را در یک وعده می خورد واین خوراک هم در کنار سخایر هنخر هخای    

مخی   -به رستم واگذار شخده اسخت  پسر اسفندیار که تربیتش  -دل رستم به حال بهمن »پهلوانی او قابل ستایش است. 
 (154:  1379)نولودکه.« سوزد که نمی تواند یک صدم آن چه او)رستم ( صرف می کند بخورد.

ودر صحنه ای دیگر اسفندیار وسپاهیان او تعجب می کنند که چگونه رستم  چند گوسفند را می خورد.خخوراک هخر   
 وعده )اصلی(  او یک گوره خر بوده است.

 (1018: 3در پیش خویش              که هر بار گوری بدی خوردنیش)شاهنامه،ش دگر گور بنهاد 
 (213: 1بیفکند گوری چو پیل ژیان                   جدا کرد از چرم پای میان)شاهنامه،ش

 واما خوراک مافوق رستمیِ گرشاسب:  
وز با او در دریا کارزار داشخته شکسخت   طبق روایات پهلوی واوستا  گرشاسب، گند رو، اژدهای دریا را که نه شبانه ر

: 1375را می کشد ومی خورد وبه سایه ستور می خوابخد. )بهخار .   پانزده اسبداده واز دریا به کناره می کشد ،آن گاه 
235) 

شاید گرشاسب با این خوراک، گرسنگی نه روزه وتحلیل انرژی در نبرد دریایی با اژدها را می خواهخد جبخران کنخد .    
لیر این موقع او هم یک گوره خر ویا یک اسب می خورد. از جمله در مسیر رفتن به روم ،شیری را می بینخد  واال در 

که در کمین گوری است ووقتی شیر، گور را به زیر می آورد گرشاسب با زخمی که می زند آن دو را چهار می کنخد  
 شد ومی خورد.،درختی می کند وبر نیزه آهنین خود گور را مانند مرلی به سی  می ک

این دو پهلوان خوراک قابل توجهی دارند و عموما یک گور خر میل می کنند نکته قابل توجه این کخه جنبخه گوشخت    
خواری زیاد آنان، مهم تلقی گردیده وذکر شده است.هیچ گاه صحبت از خوردن نان ومیوه وسبزی نیست. این جخور  
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می آورد و مهابت و درندگی او را کم رنگ می کند.لخذا چنخین    توصی  ها پهلوان را تا حد یک انسان معمولی پایین
 توصیفاتی برای هیچ یک ازدو پهلوان نداریم.

 
 شراب خواری واهل بزم بودن:

گرشاسب پس ازهر نبرد وموفقیت به بزمی می نشیند وباده نوشی می کند وپیروزی خود را جشن می گیخرد. معمخوال   
 طول می کشد. میزبان او شاه است وگاه تا یک ماه هم

 ( 125یکی ماه از آن پس به شادی وکام           ببودند کز می نیاسود جام)گرشاسب نامه،
 (197مهی شاد ومهمان همی داشتش               که یک روز بی بزم نگذاشتش)گرشاسب نامه،
نمنخدی اش انجخام نشخده    گاه که عجله دارد وکاری مهم در پیش یا بعد جنگ به نظرش کار خیلی بزرگی در برابر توا

 به هفته ای سور قناعت می کند:
 (353سپهدار چون هفته ای سور کرد               از آن پس شد آهنگ فیفور کرد)گرشاسب نامه،

مثال دیگر ازمجالس بزم وباده نوشی گرشاسب درروم است وقتی اموال لارت شده کاروانیان را از دسخت چهخل دزد   
می کند بازرگانی او را با التماس مهمان خویش می کند وبر لب آبگبر شخراعی مخی زنخد     پس گرفته وبین آنان توزیع

 وبزمی خوش ودلپذیر ترتیب می دهد.همین جاست که دایه دختر شاه روم او را می بیند.
 (221بدیدش همانجای برتخت خویش                   یکی بالغ وکاله می به پیش)گرشاسب نامه،

 ب تا صب  می سرکشیده است.  وبه یاد دخت شاه ش
 (222چنین داد پاس  که تا روز دوش                 بیادش دمادم کشیدست نوش)گرشاسب نامه،

رستم حتی در زمانی که می باید شیر خواره باشد با پدرش میگساری می کند ودر میگساری شیطان هخم بخه گخرد او    »
:  1379ت               به می با تو ابلیس را پای نیست. )نولودکخه. که مارا بدین جام می جای نیس«           نمی رسد.
155) 

شرابخواری یک ویژگی مشترک پهلوانان است .هراکلس نیز مانند رستم ،شراب نوشی قهار است. سربی نیخز قهرمخان   
 شرابخواری است هندی ها خدای بزرگ خود ایندرا را شرابخواری عظیم مجسم می کنند.               

از جملخه  –تم هم پس از هر نبرد بزمی ترتیب می دهد وبه باده نوشی می پردازد.حتی هنگامی که برای امور مهخم  رس
به جنگ ودفاع احضار می شود با زهم با خاطری آسوده چند روز با قاصد شاه بخه بخزم مخی     -حمله سهراب به ایران 

 نشیند.  
 
 جثه وهیكل عظیم  

از خوراک عظیم ،جثه مهیب وعظیم شخکل خواهخد گرفخت وایخن دو الزم وملخزوم       طبیعتا اگر قابلیت واستعداد باشد
همند واین موضوع در مورد هر دو پهلوان  مورد نظر صدق می کند .اما با توصیفاتی که شده جثه گرشاسب فراتخر از  

 رستم توصی  شده است.
هندوسختان دارد ودر زابخل بخه    در اولین صحنه مالقات  ضحاک با گرشاسب ) زمانی که ضحاک بخا سخپاهی آهنخگ     

 مهمانی اثرح می رود( این هیکل وهیبت عظیم گرشاسب است که از دور چشم او را خیره می نماید.
 همه چشم ضحاک از آن بزم وسور                 به گرشاسب بد خیره مانده ز دور
 (52گرشاسب نامه،به اثرح چنین گفت کز چرخ سر                    اگر بگذرانی سزد زین پسر)

 وهمین طور بر هیکل گرشاسب افزوده می شود تا این که:
 چنان پیلتن شد که از گام پنج                       نبردش فزون هیچ اسبی به رنج

 ( 268نشستش همه بود بر زنده پیل                       همش پیل با رنج بردی دومیل. )گرشاسب نامه،
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رسختم مرکخب از  دو جخزو: رس     »ی هیکل است،اصال نام رستم یعنی بزرگ پیکر وقوی اندامدر مقابل رستم هم قو
راودهه)بالش ونمو)رستن و روییدن از همین ریشه است + تهم  تخمه در پارسی باستان ،گاتها ودیگخر بخخش هخای    

ودر حقیقت تهمتن معنی   اوستابه معنی دلیر وپهلوان. تهمتن نیز از همین ریشه است به معنی بزرگ پیکر وقوی اندام
)لیتنامخه شخرح مخدخل    « کلمه رستم است. بنابر آنچه گفته شد رسختم یعنخی کشخیده بخاال وبخزرگ تخن وقخوی پیکخر        

رستم(رستم نیز مانند گرشاسب دارای جثه وهیکلی عظیم است .او در حال نشسته به انخدازه یخک سخر وگخردن از آن     
 هایی که کنار او ایستاده اند بلند تر است.

 (155:  1379ز آن کس که بر پای پیشش بر است            نشسته به یک سر از او برتر است)نقل در نولودکه.ا
 اسب خاص داشتن:

این ویژگی را فق  رستم دارد با داشتن رخش که اسبی است با توان فراتر از دیگر اسبان با هخوش بخاال وحتخی تخوان     
نبرد با اشکبوس کشانی به دلیل خستگی  ورنج سه روزه سخفرِ بخدون   یاریگری رستم به گاه ضرورت. رستم فق  در 

توق ، رخش را با خود به میدان نبرد نمی برد  ودرنبرد با اسفندیار هم وقتی به سختی مجروح می شود موقخع فخرار   
هخم  از مهلکه بین او ورخش جدایی می افتد. در دیگر موارد رخش همیشه همراه ویاور اوست حتی مرگشان نیخز بخا   

 است.
ولی گرشاسب در ابتدا که وزن او را اسب تحمل می نموده برای نبرد یک اسب خوب از بین اسبان انتخاب می کنخد  

 ودر قید اسب خاصی نیست .
 ( 75سپهبد همی راند بر پیل راست               چو دیدار شد اسب وخفتان بخواست. )گرشاسب نامه،

 (216برون رفت تنها به روز گزین)گرشاسب نامه،         سمند سرافراز را کرد زین            
حتی گاه پیاده به نبرد می رود آن هم نبرد با اژدهایان در جزیره آن ها . وقتی که درشت هیکل تخر مخی شخود اساسخا     
هیچ اسبی را یارای حمل اونیست وپیل هم به زحمت او را دو میل می برد. شاید برای حل این معضل بوده که بخرای  
 رستم اسبی با توان خارق العاده در نظر گرفته می شود تا بتواند رستم پیل پیکر را با تجهیزات سنگین حمل کند.

 
 توان مافوق بشری:

رستم پیل تن پهلوانی است که  قوه وقدرت او بیش از نیروی آدمیان است واز خدا می خواهد قدری از ایخن قخدرت   
آن جهت است که از طرف مادر با شاه اهریمنان ،ضحاک ، منسخوب بخوده ودر    شاید این نیرووتوانایی او از.»کم کند 

موسی خورنی)موسخیس  (» 44:  1379)نولودکه.« نتیجه کمی قوه شیطانی دارد ولو این که رستم هواخواه نیکی ها بود.
اسخت کخه نیخروی او    خورن(که عهد او را به اختالف از قرن پنجم تا هشتم میالدی نگاشته اند از رستم نامبرده وگفته 

 )لیتنامه دهخدا ،شرح واژه رستم(« برابر یکصد وبیست فیل بوده است.
رستم برای کندن درخت به راحتی آن را از زمین بیرون می کشد وتازه آن درخت در دست او به اندازه یخک پخر هخم    

ودسخت کالهخور پهلخوان     وزن ندارد. دست مرد مازندرانی را طوری فشار می دهد که وی از اسب به زمین می افتخد  
قوی تر آنان  را طوری می فشرد که ناخن های او ریخته  ودستش می شکند. . سنگی که هفت پهلخوان نمخی تواننخد     

 (153: 1379از جاتکان دهند . به تنهایی دور می اندازد  وسنگ های روی زمین زیر پایش خرد می شود. )نولودکه،.
 ببردش رگ از دست واز روی رنگ                  بدان خنده اندر بیفشرد چنگ          

 بشد زور از آن مرد زور آزمای                          زباالی اسب اندر آمد به پای
 (227-226: 1بیفشرد چنگ سر افراز پیل                               شد از درد چنگش به کردار نیل)شاهنامه .ش

مراتب از رستم هخم بیشتراسخت. درگفخت وگخوی روان گرشاسخب بخا هرمخزد آمخده         توان مافوق بشری گرشاسب به 
دیوان باد را بفریفتند وبه باد گفتند که از هر آفریده ای تو نیرومند تری، پخس ایخدون انخدیش کخه کخس از تخو       »است:

س خوار انگارد باد نیرومند تر نیست. گرشاسب بر این زمین رود ودیوان ومردمان را خوار انگارد وتورا نیز،که بادی پ
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چون آن سخن شنود چنان سخت برفت که همه دار ودرختی که بر سر راهش بود کند وهمه خاکی را که بخر راهخش   
بود بر هوا کرد وتاریکی همه جا بایستاد، چون به من آمد که گرشاسبم آن گاه نتوانست پخای مخرا از زمخین برداشختن      

: 1375)بهخار . « ر دو پخای بخر شخکم وی بایسختادم تخا پیمخانی بسخت ....        ومن برخاستم واو را به زمین افکندم  وبا ه
ای هرمزد اگر فریفتار نیستی ، دربخاره  »( و در ادامه هرمزد او را نمی آمرزد  زردتشت می گرید ومی گوید: 236و235

ی مانخدن  روان گرشاسب به چشم من فریفتاری زیرا اگر گرشاسب به تن وجان  نبودی  هخیچ آفریخده تخو را بخه گیتخ     
 (  236: 1375همان.«)نبودی. 

کشتن اژدهایان گوناگون،پیروزی در تمام نبرد ها از شرق تا لرب عالم روی خشخکی ودریخا همخه وهمخه حخاکی از       
 توان فوق العاده ومنحصر به فرد او دارد. در ادامه به این موارد اشاره خواهد شد.

 یاری گرفتن از نیرو های افسانه ای ومافوق طبیعی
کی از عمده ترین تفاوت های گرشاسب با رستم در یاری گرفتن از جادو و نیرو های افسانه ای اسخت .گرشاسخب   ی

فق  با بهره گیری از توان فوق العاده خود نبرد می کند و پیروز می شود اما رستم به گاه ضخرورت وتگنخا از سخیمرغ    
مادرش آمده در مشکالت الینحل،او را تنها نمخی   کمک می گیرد. سیمرغ که در زاده شدن رستم هم به کمک او وپدر

گذارد . در نبرد با اسفندیار که عرصه بر رستم تنگ می شود وبا جراحخت بسخیار از میخدان مخی گریخزد ایخن نیخروی        
جادوی سیمرغ است که با تدبیر و واسطه زال به داد رستم می رسد  زخم های او التیام می بخشد و حتی راه کشختن  

 به رستم می آموزد.اسفندیار را 
گرشاسب که کهن تر است از چنین نیروهایی کمک نمی گیرد.گویا در گذر زمان این بخاور بخرای مخردم ایخران زمخین      
ایجاد شده که می توانند از نیرو های مافوق بشری هم بهره بگیرند.یا برای توجیه اقخدامات خخارق العخاده نخاگزیر بخه      

رد آنان در تنگنایی با زور ودانش ومهارت جنگاوری خود نتواند مشخکل را حخل   چنین نیرویی رو آورده اند. اگر ابر م
، مهخم  «ویکخو »کند می تواند از معجزه بهره مند شود. که این امر درلیاب خرد پذیری وحل مساله است . اینجا نظریه 

 ترین نظریه پرداز مدرن اسطوره ،را بهتر می توان حس کرد.  
یخی قرار داد ومراحلی را برای فرهنگ قائل شد که بخا دوره هخای رشخد آن هخا را     ویکو اسطوره را در چارچوب تار

مقایسه کرد در نظر او دوره خدایی)اسخطوره هخای آفرینش(،قهرمانی)حماسخی( وتمخدن عقالنخی معخادل دوره هخای        
د کخه  کودکی،بلوغ وبزرگسالی بودند. او در اسطوره جنبه های حسی،جنسی ،جسمی ،تخیل واحساس را بارز می دیخ 

 در لیاب خرد پذیری حضور داشتند مثل دنیای کودک.
 

 پهلوانی درکشتن حیوانات درنده)شیر وببرو ...(
گرشاسب در هند به نیزار وبیشه ای می رسد که کنام ببر بیان است .سپاهیان او را از نزدیک شدن به آن بیشه منع می 

 کنند ولی او برای دیدن وشکار ببر می رود.
 د یکی تند ببر                         جهان چون درخش وخروشان چو ابربه پیش اندر آم

 به یک پنجه ران تکاور ببرد                          بزد بر زمین گردنش کرد خرد
 یکی گرز زد پهلوان بر سرش                        که زیر زمین برد نیمی برش

 چنان کش ز سینه برون برد پشت   به دیگر شد وزدش زخمی درشت              
 سوم ببر نیز اندر آمد به خشم                        زبس خشم چون الله بگشاد چشم
 به دستی گرفتش قفا یل فکن                       به دستی کشیدش زبان از دهن
 به زیر لگد پاک میزش بریخت                      چهارم دوان سوی بیشه گریخت

 (76و75بینداخت گرز از پسش پهلوان                       شکستش دو پای ودو بر پهلوان)گرشاسب نامه،
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یکی از تمرینات رزمی جنگاوران در دوران کهن وحتی در قرون بعد، شکار حیوان درنده بوده است که نمونخه ای از  
ه می کند .حلقه محاصره را دور تا دور جنگخل  آن رسم  میوالن بوده وعطا ملک جوینی درتاری  جهانگشا به آن اشار

تشکیل می دادند وآن را تنگ وتنگ تخر مخی کخرده انخد ودر نهایخت حیوانخات وحشخی را شخکار مخی کردنخد.)تاری            
( ولی این جا گرشاسب یک تنه چهار ببر بیان را از پای در می آورد.ودر صحنه دیگخر کخه   206-1387:203جهانگشا.

ه گوری را شکار کرده به محض شکارگور با شمشیر به دو نیم می کنخد وشخکارش را بخه    قبال هم اشاره شد شیری ک
 چنگ می آورد. 

اما در مورد رستم : او برای رهایی کاوس وپهلوانان ایرانی که دربند دیو سپید وشاه مازندران گرفتارنخد رهسخپار مخی    
ود کخه البتخه رخخش او را از پخا در مخی      شود وهفت خوان پشت سر می گذارد در خوان اول  شیری سد راه او می ش

 آورد!در این بعد نیز گرشاسب توانمند تر معرفی می گردد.
 

 اژدها ودیو کشی  
کشتن اژدها یکی از مشخصات اساطیر از جمله پهلوانان اساطیری ایرانخی اسخت وبخه صخورت جخزی جخدایی ناپخذیر        

ع اژدهایانی که گرشاسب مخی کشخد هماننخدی در    حماسه های پهلوانی در آمده است. بی گمان با توجه به شماروتنو
دنیای اساطیری ندارد.در تدبیر وچاره گری نبرد با اژدها هم سر آمد است برای مقابله با اژدها سالح های خاص مخی  
سازد و چرخی که بتواند با کمک آن راحت تر بر حری  اهریمنی عظیم الجثه چیره شود. وتخدابیر دیگخری نیخز مخی     

برای نخستین بار در افسانه های پهلوانی ، پیش از روبه رو شدن با اژدها تریاک مخی خخورد تخا از    :»  اندیشد از جمله
 (211: 1379رستگار فسایی.«) زهر وی در امان باشد.

 (59ز تریاک لختی ز بیم گزند                   بخورد وگره کرد بر زین کمند)گرشاسب نامه ،
نخستین اژدهای که می کشد در کوه جای گرفته ومردم ،اسبها ومحصوالتشان را می بلعخد. تخالش مردمخان و حتخی      

سپاهیان پادشاه بی نتیجه می ماند. در حالی که همه از مواجهه با ازدها بیم دارند .حتی اسب گرشاسب هخم از مهلکخه   
 آورد.   می گریزد تنها به نبرد اژدها می رود و او را از پا در می

دومین اژدها کشی گرشاسب در جزیره اژدهایان است او پس از گذشتن از جزیره دیو مردمان بخه سخرزمین اژدهایخان    
می رسد وبر خالف اندرز ها وسفارش های دوستانش  وگردان سپاه ،پیاده وتنها با اژدهایان پیکخار مخی کنخد وشخش     

 اژدها می کشد.
 گرفتند دامنش گردان جنگ         سپهبد بر آراست رفتن به جنگ         

 همی گفت هرکس که با جان ستیز              مجوی ومشو در دم رستخیز
 بسی اژدهای دمان ایدرست                      کزآن کش تو کشتی بسی مهتر است

 ( 165چه با اژدها رزم را ساختن                       چه مر مرگ را بارزو خواستن)گرشاسب نامه، 
 ولی گرشاسب سوگند می خورد که تا جوی خون از اژدهایان روان نسازد بر نگردد.

 به یزدان که داد از بر خاک وآب                زمین را درنگ وزمان را شتاب
 (166کزین جایگه بر نگردم کنون                     مگر رانده از اژدها جوی خون)گرشاسب نامه،

 را ریز کرد وسرشان را ببرید وبر نیزه کرد. شش اژدهاتن وبا تیر وگرز وتیغ 
در روایت پهلوی داستان روان گرشاسب که گفت وگوی روان گرشاسب است با هرمخزد و زردشخت. گرشاسخب از     

روان گرشاسب گفت که مرا بیامرز ای هرمخزد ومخرا   »اژدها کشی های خود می گوید وتقاضای آمرزش وبهشت دارد.
گرزمان بده! من اژدهای شاخدار را بکشتم که اسب اوبار ومرد اوبار بود واو را دندان، هم چند  آن بهشت بخش ومرا

بازوی من بود واو را گوش همچند چهار ده)کلبه(نمدین بود واو را چشم همچند گردونه ای بود واو را شاخ همچند 
به دسخت آوردم وگخرزی بخر گخردن زدم      شاخه ای بلند بود  من به اندازه نیم روزبر پشت او همی تاختم تا سرش را
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وبکشخختم. اگخخر مخخن آن اژدهخخا را نکشخختمی،آن گخخاه همخخه آفخخرینش تخخو نخخابود شخخدی وتخخو هخخر گخخز چخخاره اهخخریمن   
در زامیاد یشت نیز از جانوری شاخدار که به دست گرشاسب کشته مخی شخود سخخن    (  » 234: 1375بهار.«)ندانستی.

های بزرگی سخن می رود که اسب وآدم را با نفسش می کشد وفخرو  ازاژد« صد در»رفته است.در بخش بیستم کتاب 
(ودیگخر  11: 1379رسختگار فسخایی.  «) می برد وگرشاسب آن را می کشد ومخردم را از گزنخدش رهخایی مخی بخشخد.     

در اوستا گندرو اژدهایی است که با صفات زرین پاشخنه وآب زی ودهخان گشخاده    »اژدهایی که می کشد گندرو است 
تاسب او را کشته است ودر روایات پهلوی وص  کشته شدنش به دست گرشاسب آمخده اسخت...که   آمده است وگش

 (12همان: «)نُه شبانه روز در دریا با او نبرد دارد وبا کشتن او آب ها را آزاد می سازد.
شخته  پس از پیروزی های گرشاسب ،ضحاک از او بیمناک می شود .نبرد با منهراس، نقشه ای بود که ضخحاک بخرای ک  

 شدن گرشاسب کشیده  وخیلی امید واربود گرشاسب به دست منهراس از بین برود.
 ( 269به دل چاره ای گفت باید گزید                  که این را کند دشمنی ناپدید )گرشاسب نامه،

جهخد واز  منهراس دیواژدهایی است ساکن در لار که حدودا بیست متر از گرشاسب بلند تر است از دندانش برق می 
دم او ابر پدید می آید با جستن عقاب را از آسمان می گیرد ونهنگ را از دریای ژرف بیرون می کشخد ... گرشاسخب   

 روانه نبرد با و می شود :
 گرفتند لشکر به یک ره خروش                      که او منهراس است با او مکوش

 به باال چهل رش زتو برتر است....   دژآگاه دیوی بد ومنکر است                       
 بسی البه کردند ونشنید گرد                          پیاده برون رفت وکس را نبرد...
 گشاد از خم چرخ  تیری به خشم                    زدش بر قفا برد بیرون ز چشم

 همی تاختش...به خنجر یکی پنجه بنداختش                        در آن لار هر سو 
 چو بیچاره شد کوه کندن گرفت                     زبر سنگ خارا فکندن گرفت
 گرفته رهش پهلوان سپاه                               همی داشت ازسنگ او تن نگاه
 سر انجام سنگی گران از برش                       فرو هشت کافشاند خون از سرش

 به هوش                     به لار اندرون رفت جون شیر زوش سبک پهلوان پیش کاید
 (  283-280دو دست ودو پایش به خم کمند                    فرو بست ودندانش از بن بکند)گرشاسب نامه،

رسختگار  «) در کتاب نهم دینکرد نیز به این دیخو اژدهخا وکشخته شخدنش بخه دسخت گرشاسخب اشخاره شخده اسخت.          » 
( اما اژدها کشی رستم در برابر گرشاسب هیچ جلوه ای ندارد وبه بر ساخته ای می مانخد همخین کخه    12 :1379فسایی.

یک مضخمون  »هر پهلوان اسطوره ای باید الاقل یک اژدها بکشد. بدین ترتیب رستم هم یک اژدها می کشد. در واقع 
به قهرمان دیگخر نیخز تعلخق مخی      اسطوره ای هرگز منحصربه یک قهرمان نیست. بلکه یک خصوصیت از یک قهرمان

، نقخل   1938کخایوا . «)گیرد.مثل نبخرد بخا اژدهخا ،جنخگ ونبخرد بخا شخیر ودیگخر حیوانخات درنخده، نبخرد بخا دیخو و...              
 (44: 1391درستاری.

اژدها کشی رستم بدین قرار است که رستم در خوان سوم  در کنار چشمه ای می خوابد که آرامگخاه اژدهخایی بخوده     
ها متفاوت از دیگر اژدهایان به دلخواه آشکار ونهان می گردد. البته در چین هم اژدهایی بخه نخام تاتسخو     است این اژد

قادراست نامرئی گردد.عالوه بر آن، این اژدهای عجیب حرف هم می زند وتفکرات شگفتی دارد. عجیب تر ایخن کخه   
بکشد ولی این کار را نمی کنخد . رسختم در ایخن     در حالی که به راحتی می تواند  رستم را که در جایگاه او خوابیده 

 خوان هم از کمک رخش برخوردار می شود وبه یاری او بر اژدها للبه می کند.
 زدشت اندر آمد یکی اژدها                        کزو پیل گفتی نیامد رها...
 دبیامد جهانجوی را خفته دید                       برِ او یکی اسب آشفته دی

 پر اندیشه شد تا چه آمد پدید؟                    که یارد بدین جایگه آرمید؟ 
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 نیارست کردن کس آن جا گذر                   ز دیوان وپیالن و شیران نر 
 همان نیز کامد نیامد رها                            زچنگ بد اندیش تر اژدها... 
 کزین پس تو گیتی نبینی به کام...                 بدان اژدها گفت بر گوی نام      
 چنین گفت دژخیم نر اژدها                       که از چنگ من کس نیابد رها 
 صد اندر صد این دشت جای من است         بلند آسمانش هوای من است.... 
 (215-1،213د گریست... )شاهنامه،شبدو اژدها گفت نام تو چیست                   که زاینده را بر تو بای 

وپس از رجز خواندن این دو ، نبرد در می گیرد  ،قدرتشان برابری می کند، رخش که این را می بیند به کمک رسختم  
 می آید.

 چوزور تن اژدها دید رخش                        کز آن سان بر آویخت با تاجبخش
 بمالید گوش اندر آمد شگفت                     بلند اژدها را به دندان گرفت  

 (215-1،214بدرید کتفش به دندان چو شیر                   برو چیره شد پهلوان دلیر)شاهنامه،ش 
 

 پهلوانی وجنگاوری
نده چه با اژدهایخان سخهمگین   گرشاسب پهلوان وجنگاوری بی نظیر است کسی که در تمام نبرد ها چه با حیوانات در

چه بادیوان وچه نبرد با سپاهیان کشورهای شرق ولرب عالم از کابلستان، هند وچین گرفته تا روم هیچ گاه شکسخت  
نمی خورد وکم نمی آورد پشتیبانی هم نمی خواهد. در تمام جنگ ها پیروز است. جنگ بخا بهخودر هنخد ،جنخگ بخا      

ی،نبرد با شاه کابل،رویارویی بخا شخاه القطخه،جنگ بخا منهراس،جنخگ بخا شخاه        دیومردمان ،سپاه سگسار ،جنگ با زنگ
قیروان،نبرد با فیفور،رزم با شاه طنجه و... .حتی برقدرت های بزرگ طبیعی نظیر باد لالب می آید . اساسخا او حخاف    

ن خواهخد زد و  آفرینش هرمزد است وبر اساس دین زردشت او کسی خواهد بود که ضربه کاری ونهایی را بر اهخریم 
 شر وپلیدی را از بین خواهد برد .واما نمونه ای از جنگاوری وپیروزگری او در میدان نبرد به اختصار ذکر می شود:

زمانی که شاه کابل سرکشی در پیش گرفته وبه زابل حمله می کند و پدرگرشاسب با سپاهیان خود در جنگ بخا شخاه   
کامل قرار می گیرد. با قاصدی که پدرش می فرستد از موضوع بخا   کابل پیاپی شکست می خورد ودر آستانه شکست

 خبر می شود .
 هم از ره که آمد نشد زی پدر                        به کین بست بر جنگ جستن کمر

 چو نزدیکی خیل دشمن رسید                       سواری صد آمد طالیه پدید
 ز زین کرد مر چند را سر نشیب                      گرفتند دیگر گریز از نهیب  

 بزد نعره ای کز جهان خاست جوش                ز دشمن چهل مردوصد شد زهوش....
 ( 249گه انداخت خرطوم پیالن به تیغ                     بر افشاند گه میز گردان به میغ)گرشاسب نامه،

 گاوری او، امید وقدرت به سپاهیان زابل باز می گردد تا سرانجام  وبا این جن
 (  254ده وشش هزار آزموده سوار                        گرفته شد وکشته پنجه هزار)گرشاسب نامه،  

 شاه کابل می گریزد اما گرشاسب در پی اوست
 ن جنگجویهم از گرد ره چون رسید اندر اوی                بر آهخت گرز گرا 

 (257دو دستی چنان زدش بر سر زکین                  که باالش پنهاش شد در زمین)گرشاسب نامه،
 گرشاسب یک تنه معادله جنگ را برهم زده جای لالب ومیلوب را عوض می کند.

پید وشخاه  رستم هم پشت وپناه سپاه ایران است. به تنهایی برای رهایی کخاوس وپهلوانخان ایخران کخه گرفتخار دیخو سخ       
مازندران هستند.می شتابد دیو سپید وشاه مازندران را شکست داده وآنها را آزاد می سازد.نظیر همین مخاجرا را بخرای   
رهایی باز هم کاوس در هاماوران انجام می دهد در هر صحنه ای که شاه و پهلوانان کم می آورند اوست کخه بخه داد   
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می کشد وکسی را یارای مبارزه با او نیست باز هم رسختم اسخت کخه بخه      آنان می رسد .. وقتی سهراب به ایران لشکر
یاری کاوس شاه می شتابد . ودر زمانی که پهلوانان ایران درنبرد با افراسیاب که کاموس کشانی و خاقخان چخین را بخه    

راسخیاب و  یاری دارد و عرصه بر سپاهیان ایران تنگ می گردد .رستم بخه نجخات لشخکر ایخران مخی آیخد وسخپاهیان اف       
 متحدانش را در هم می شکند، امید همه به  رستم است.

 (2،529مگر رستم زال را با سپاه                        سوی ما فرستد بدین رزمگاه)شاهنامه،ش 
 وقتی رستم می رسد ،امید دوباره به سپاه ایران باز می گردد.

 (2،554کس را امید این زمان)شاهنامه،ش تن ما به تو زنده شد بی گمان                  نبد هیچ
ودر حالی که پیاده است اشکبوس سواره را می کشد .دشخمن از او بخه هخراس مخی افتخد وسخرانجام ،پهلخوانِ بخزرگ          

 یاریگرآنان ،کاموس، به دست رستم اسیر وکشته می شود. 
واقعی نزدیک تر می نماید. گاه رستم وگرشاسب هر دو تاجبخش هستند. وفات  میدان های نبرد اما رستم به صورت 

نیازمند کمک است ) یاری رخش در هفت خوان (گاه پشتش به زمین می رسد)در نبرد با سخهراب ( گخاه در آسختانه    
شکست قرار می گیرد وحتی از میدان نبرد می گریزد)در نبرد با اسفندیار(.اما گرشاسب نه یاری گری می خواهخد نخه   

قرار می گیرد حتی به روایتی نامیرا ست نمرده است بیهوش است.یعنی حتی مرگ  کم می آورد نه در آستانه شکست
 هم حری  او نیست. اوپهلوانِ اسطوره ای  تمام عیاری است که به اشاره هرمزد بر خواهدخواست.  

 
 رفتار ومنش خاص پهلوانی  

جزیره اژدهایخان یخک تنخه بخه      در ماجرا های بسیاری می توان منش پهلوانی گرشاسب را به وضوح دید از جمله: در
 مبارزه می رود حاضر نیست از سپاهیان خود کسی را به این مهلکه سخت ببرد. حتی اسبی هم با خود نمی برد. 

 در پایان جنگ کابل مردم می خواهند که آنان را ببخشد :   
 زن ومرد پیش سپهبد به راه               دویدند گریان وفریاد خواه  

 (258ریاد خرد وبزرگ             ببخشودشان پهلوان سترگ)گرشاسب نامه، زبس بانگ وف
در نبرد با افریقی وقتی او را شکست می دهد. بزرگان شهر،کفن پوشیده،سرو پای برهنه ودر حالی که هریک کودکی 

آنخان را بخه   خرد سال را در کنار خود دارنداز او ایمنی می خواهند گرشاسب هم از خون آنان می گخذرد و دلخخوش   
 خانه هایشان روانه می سازد . در فت  سراندیب وشکست بهو:
 سپهبد گناهی کجا بودشان              ببخشید وازدل ببخشودشان

 ( 126دگر دادشان از هر امید بهر             وزآن جا کشیدند لشکر به شهر )گرشاسب نامه،
بیند که گروهی از آنان مجروح شده اند اند وگروهی نیخز دسخت   در مسیر شام گروهی از بازرگانان لارت شده را می 

 بسته بر خاک افتاده اند و متوجه می شود که چهل دزد نا گاه به آنان حمله کرده اند وآن گاه:
 بشد تافته دل یل رزمجوی                        سوی رهزنان رزم را داد روی...

 بر آورد وزد بر زمین کرد خرد           بزد نیزه بر گرد گاه دو گرد             
 ( 219دگر یکسر از زین فرو ریختند                   به زنهار از او خواهش انگیختند)گرشاسب نامه،  

 اموال را پس گرفته وبه صاحبان بر می گرداند.
نمی گذارد. همخین فضخیلت   رستم نیز منش نیک پهلوانی دارد. که در هیچ شرای  حتی در آستانه مرگ هم آن را کنار 

های اوباعث شده بود شاهان تربیت شاهزاده های خود را به او بسپرند کاوس ،سخیاوش را بخرای تربیخت شخدن نخزد      
رستم می فرستد  وحتی اسفندیار که در میدان نبرد به دست رستم کشته می شود در وقت مخرگ، تربیخت فرزنخدش،    

ر نمی رود وتحمل خواری و تحقیر را هم نخدارد. در مخرام او،کسخی را    رستم زیر باز زو بهمن، را به رستم می سپارد
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یارای بند نهادن بر دست او نیست حتی چرخ روزگار! وتا زنده است چنین چیزی اتفاق نخواهخد افتخاد. خطخاب بخه     
 اسفندیار می گوید:

 (3،1032که گوید برو دست رستم ببند               نبندد مرا دست چرخ بلند)شاهنامه،ش
عزت نفس از دیگر خصلت های اوست .سیاوش تربیت یافته او ،بسیار با حیا وبا شخرف اسخت .چخه زمخانی کخه بخه       
حرمسرای پدر ش می رود وچه هنگامی که پدرش از او می خواهد اسیران وپناهندگان  توران را گردن زند. او نه در 

از فرمان پدر موجب پناهندگی او به تخوران مخی    حرمسرا حیا را کنار می گذارد ونه اسیران را می کشد وهمین تخطی
 شود. 

به ندرت دیده می شود رستم این منش پهلوانی را زیر پا می گذارد . بر جسته ترین صخحنه آن، در نبخرد بخا سخهراب     
جوان است که او را می فریبد و از چنگال او رهایی یافته سپس با اولین بار به زمین رساندن پشت سهراب، پهلخویش  

ولخی عمومخا   « بکشتی مرا خیره از بد خخویی »می شکافد . سهراب هم این کار او را خوی بد می داند و می گوید: را 
 رستم منش پهلوانی را رعایت می کند.

یک تحول در گذر زمان در اندیشه ملی ما می توان دید وآن این که به گاه ضرورت می توان قدری از ایخن خصخلت   
 ین کاری است که رستم به گاه اضطرار انجام می دهد. های پهلوانانه عدول کرد. وا

 
 هفت خوان  

هفت، عددی مقدس ومورد توجه اللب ملت ها. در ایران باستان واسطور های ماعخدد هفخت جایگخاه قخوی خخود را      
 دارد. سعی شده در بیشتر ماجرا ها واجزا ،این عدد تحقق یابد.

ازندران گرفتار آمده اند. یک تنه دست بخه کخار مخی شخود وهفخت      رستم برای نجات کاووس وپهلوانان ایران که در م
خوان سخت را پشت سر می گذارد ودر نهایت شاه و پهلوانان ایران را آزاد می سازد. بنا به تحقیق نولدکه در حماسه 

ع بایخد  نظر به این که نه ثعالبی ونه دیگران از قضایای مازندران وهاماوران خبری نمی دهنخد پخس موضخو   »ملی ایران 
برعکس باشد جنگ های رستم با دیو های مازندران به طور یقین یک روایت مجزای قدیمی است که از یخک طخرف   
از روی ماجراهای اسفندیار  واز سوی دیگر از روی مسافرت به هاماوران درست شده است. از ماجرا های رسختم در  

دیار هستند وحتی عدد هفخت بخرای رسختم سخاختگی     مسافرت به مازندران فق  چهار تای اولی نظیر ماجراهای اسفن
است. شپگیل مسافرت رستم به مازندران برای رهانیدن کیکاوس که در اثر بی تدبیری اسیر شده اسخت شخکل اصخلی    
پنداشته ومسافرت رستم به هاماوران برای رهانیدن همان شاهی که در اثر ابلهی اسیر شده اسخت تقلیخد از اولخی مخی     

(به هر حال هفت خوان رستم در برابر اقدامات گرشاسب وموانع سختی که پشت سخر مخی   133: 1379نولدکه.«)داند.
 گذارد کم رنگ وکم فروغ است.

 
 به کاربردن حیله وجادو در نبرد

گرشاسب در هیچ نبردی از حیله وترفند بهره نمی گیرد او خیلی مخافوق حریفخان خخود اسخت.اما رسختم در برابخر او       
ای فاصله گرفته ودر بعضی صحنه هخا تخا حخدودی بخه زنخدگی واقعخی نزدیخک مخی گخردد           قدری ازعظمت اسطوره

 .اوناگزیر می شود از حیله وترفند در نبرد بهره گیرد.
رستم در دومین شجاعت پهلوانی اش که گرفتن دژسپند می باشد. هنگامی که اکوان دیو بر او تسل  مخی یابخد بخرای    

فند رزمی به کار می برد . در نبرد با سهراب نیز از این حربه اسختفاده مخی کنخد    رهایی یافتن وپیروزی حیله ومکریا تر
وجوان خام را می فریبد واز چنگالش رهایی می یابد. در نبرد با اسفندیار هم که عرصه بر او تنگ شده از میدان مخی  

خمصخه بیابخد و بخا جخادوی     گیزد به بهانه لروب بهانه ای می گیرد تا با کمک زال وجادو راه برون شخویی از ایخن م  
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سیمرغ بر اسفندیار للبه می کند. در آخرین صحنه زندگی خود هم با خوش زبانی برادر خائنش را می فریبد که تیخر  
 وکمان او را به سویش بیندازد وبا همان تیر وکمان او را به درخت می دوزد.

 همسر گزینی
اسب جوان می نویسید :برای این که تخمه ونام این همسر گزینی گرشاسب ماجرایی مفصل دارد ضحاک به پدر گرش

 پهلوان جاودانه بماند ازدواش کند وبه خود گرشاسب هم چنین می گوید:
 ( 209به نزد پدر چون رسیدی ز راه                   یکی جفت شایسته ی خویش خواه)گرشاسب نامه، 

این رای را  نمی پذیرد.ودر پخی ازدواش بخا دختخر     پدر ،دختر عموی او را به همسریش انتخاب می کند اما گرشاسب
شاه روم بر می آید. اثرح با نظر او مخال  است اما گرشاسب تصمیم خود را گرفته وندیده عاشق شده .ال بخد دختخر   
شاه باید زیبا باشد واز طرفی این دختر، هوا خواه بسیار،از کیان زادگان وشخاهان دارد دسخت یخافتن بخه او،عرصخه ی      

وکشمکشی سخت را فراهم می آورد .گرشاسب هم شیفته رقابت ومرد میدان های سخت است وبرای جنخگ  رقابت 
وجدال آفریده شده است. . شاه روم شرطی سنگین سر راه قرار داده است. کمانی افزون از پنجخاه مخن آهخن سخاخته     

 واعالم کرده همسر دخترش کسی است که بتواند این کمان را بکشد.
 ت مرد فسون               کمانی ز پنجه من آهن فزونبفرمود تا ساخ

 بیاویخت از گوشه بارگاه                   به پیمان چنین گفت پیش سپاه  
 ( 211که دامادم آن کس بود کاین کمان         کشد گر چه باشد ز هر کس کم آن)گرشاسب نامه،

قه را به صاحبان باز می گرداند ودر میان این تجخار،مردی  در راه دزدان لارتگر کاروانی را شکست داده واموال مسرو
بازرگان که بالی کنار قصر شاه روم دارد برای قدر دانی او را به البه والتماس مهمان خویش می سخازد ودایخه دخخت    
د شاه او را آنجا می بیند وپس از پرس وجو وفهمیدن نیت جوان دالور ترتیب مالقات دخت شاه را با پهلوان می دهخ 

 تا او نیرو وانگیزه یبیشتری برای انجام شرح شاه داشته باشد.او معتقد است:
 ( 223ز دیدار باشد هوا خواستن                   زچشم است دیدن زدل خواستن)گرشاسب نامه، 

پس از این مالقات گرشاسب مصمم تر می شود  به درگاه شاه روم می رود کمان را می کشخد وآن راتکخه تکخه مخی     
 ند.ک

 به زانو نهاد وزره برکشید                      پس آن گاه نرمک سه ره در کشید
 (228-227کمان کرددو نیم وزه لخت لخت             همیدون بینداخت در پیش تخت)گرشاسب نامه،

در واقع همسرگزینی گرشاسب هم با بلند پروازی ونمایش پهلوانی بی نظیر و گذراندن شرح سخت همراه اسخت.اما  
در مورد رستم همسر گزینی مطرح نیست وطبیعتا مانع ومشکل خاصی هم در میان نیسخت ازدواش بخا تهمینخه ،مخادر     

ی از نسخل رسختم هسختند. رسختم کخه در      سهراب،هم یک اتفاق است در واقع تهمینه وپدرش خواهان داشختن فرزنخد  
حوالی مرز توران به شکار پرداخته واستراحت می کند وقتی بر می خیزد می بیند رخش او نیست در پی رخش روان 
می شود تا به سمنگان می رسد  شاه سمنگان به او قول می دهد اسبش را بیابد .شبانه دختر شاه به دیدار رسختم مخی   

را به همسری رستم در می آورند وسهراب ثمره این ازدواش است . پس از آن شب دیگخر   رود وموبدی آورده ودختر
 ارتباطی بین رستم واین همسر نیست. 

نکته مشترک، داشتن  همسر از بیگانگان است ودر داستان های کهن دیده نمی شود که پهلخوانی لیخر ایرانخی همسخر     
ن لطمه می زند ودر عوض این پهلوانان ایرانی هستند که بخا توانخایی   ایرانی برگزیند این امر به لیرت ومردانگی ایرانیا

 وعظمت خود جای خالی مردان را حتی در کشوری بیگانه پر می کنند.
 

 جنگ با فرزند
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جنگ رستم وسهراب در شاهنامه ذکر شده است که به پسر کشی می انجامد ورستم ندانسته با حیلخه فرزنخد خخود را    
آن رستم وسرهاب است.در جهانگیر نامه بین رستم وپسرش جهانگیر جنگ در مخی گیخرد     می کشد.  روایت ماندایی

همدیگر را می شناسند ودست از جنگ بر می دارند. در بانو گشسب نامه بین بانو گشسب دختر رستم وپخدر جنخگ   
را هایی ندارد. در در می گیرد. در برزو نامه بین رستم وبرزو پسر سهراب جنگی در می گیرد.اما گرشاسب چنین ماج

 گرشاسب نامه حتی فرزندی از او نامبرده نمی شود ونریمان برادر زاده او معرفی می شود.
 

 گناه وخطا  
در متون پهلوی گناه گرشاسب آن است که او آتش پسر هرمزد را کشته وپرهیخز نکخرده اسخت . روان گرشاسخب بخه      

ظخاهرا مطلخب   » شت  می کند.استاد بهار معتقد اسخت کخه:  همین دلیل چندین بار از هرمزد طلب آمرزش ورفتن به به
پهلوی ترجمه آزاد است وبا اصل اوستایی متن تطبیق نمی کند می توان گمان کرد گنخاه گرشاسخب در کشختن آتخش     
،مربوح به پیوستن او با این دیو زن است که نام او خنثئیتی است ...در وندیداد ،فرگرد نخستین ،بند دهم آمخده اسخت   

مین جایی را که هرمزد آفریدوئه کرته )کابل( بد سایه بود وآن گاه به دشمنی با آن اهخریمن پخری خنثئیتخی را    که هفت
 (239: 1375)بهار..« آفرید که به گرشاسب پیوست 

گناه رستم، کشتن اسفندیار است ونتیجه تنگنایی اجتناب ناپخذیر اسخت کخه گشتاسخب پخدر اسخفندیار تخدارک دیخده         
این گناه واق  است اما چاره ای ندارداو بین بد وبدتر بد را انتخاب می کند در نظر او خفت بنخد  است.رستم خود به 

 نهادن ودر شهر خود گرفتار جوانی آمدن ازاین گناه ناگوارتر است.  
با مقایسه این دو یک وجه اشتراک می توان دید اسفندیارعالوه بر شاهزاده بودن، مبلّغ آیخین زردشخت ومخورد توجخه     

شت است وبا کمک او برای اهداف زردشت روئین تن شده است. کشتن او می تواند به مثابه کشتن پسر هرمخزد  زرد
 باشد همان گناهی که به گرشاسب هم نسبت داده شده است .کشتن پسر هر مزد.

 
 طول عمر ومرگ    

رند در طول عمر هم همین گونخه  پهلوانان اساطیری همان طورکه از نظر جثه ، توان و... از مردم عادی به مراتب فرا ت
واساسا در فکخر ایرانیخان )    1اند واین امری مشترک بین پهلوانان ملت هاست . عمر رستم بیش ازپانصد سال می رسد

ونوع بشر کال( پهلوانان هر گز نمی میرند یعنی نباید بمیرند واین ظلم در حق مردم است مرگ آنان نیز باید پهلوانانخه  
 وبا شرافت باشد.

کبار بهمن پسر اسفندیار که خود اسفندیار در آستانه مرگ، تربیتش را به رستم می سپارد . سعی می کند قاتخل پخدر   ی
خود ،رستم ،را بکشد به این منظور تخته سنگی را از باالی کوه روی سر رستم می للتاند  که رستم آن را بخا نیخروی   

در هیچ مورد دیگردر شاهنامه از او صحبتی نشده اسخت کخاری    خود نگه می دارد .اما برادر بد نیت رستم ،شیاد ، که
می کند که رستم ورخش در گودال پر از نیزه وشمشیر زهر آلود فرود آیند. ورستم در همان دم مرگ تیخری از کمخان   
ی رها می کند واین نابرادر را به درخت کنار گودال می دوزد. وبدین ترتیب  زندگی سراسر افتخاررستم بخه پایخان مخ   
رسد.اما طول عمر گرشاسب در گرشاسبنامه از رستم هم بیشتر است. )البته زال پدر رستم هم از رستم بیشتر عمر می 

 کند( هفتصد وسی وسه سال:  
 (460چو بر هفصدش شد سی وسه سال           زتن مرغ عمرش بیفکند بال)گرشاسب نامه، 

                                                           
1
از عمر شارلمانی در زمان جنگ رونسوال بیش از دویست سال می گذرد. »پهلوانان اسطوره ای دیگر ملت ها هم عمری طوالنی دارند.  

 (45: 1379)نولدکه.«سیصد سالگی می میرد وعمر پهلوان روسی ایلیا از دویست وپنجاه هم می گذرد .پهلوان سربی مارکوکوالیوتیس در 
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ب نشخدنی وزنخده جاویخدان وازیخاران موعخود زردشخت       درکتاب های مذهبی باستانی گرشاسخب پهلخوان میلخو   "اما 
(او نمرده وبیهوش است وبه روز نیاز واذن هرمزد برخواهدخواست وضخحاک راکخه مجخدد     4: 1354است.)ییمایی .

 برخاسته ازبین خواهد برد.
 

 نتیجه  
و تالش برای جلخب   اگر پهلوانی ها ی این دو ابر مرد آریایی را به دو قسمت کلی ِتالش برای منتفع ساختن بشریت

رضایت وخواست پادشاهان تقسیم کنیم. می بینیم که گرشاسب با کشتن اژدها هایان درخشکی، درلارودردریخا وآزاد  
« کَمخک مخرغ  »وپاک ساختن آن ها وکشتن دیومنهراس ونابود کردنِ دزدان گردنه گیر و وحشی های سگسار وکشختن  

ولیره ولیره .خدمات بسیاری به جامعه انسانی می کند ولی رسختم  که مانع باریدن باران وباعث قحطی وگرسنگی بود
چنین کارهایی برای بشریت انجام نمی دهد او به مراتب از درجات اسطوره ای گرشاسب پایین تر است وخدمات او 

 منحصر به دفاع از کشور در برابر بیگانگان خصوصا تورانیان است.
و گوش به فرمان و جان بر ک  هستند وهرگاه مشخکل خاصخی هسخت    در بُعد جلب رضایت پادشاهان هر دو آماده 

حضور می یابند. گرشاسب از طرف ضحاک ماموریت های زیادی می یابد کخه عمخدتا بخرای بخاش وخخراش گیخری از       
کشور های همجوار وسرکوب اعتراضات است. فق  هنگام نبرد فریدون با ضخحاک و بخر انخدازی ضخحاک، کخال در      

حمایت نمی کند. و اما رستم ، در پی دفاع از کشور وحکومت در برابر تخوران  و یخا کخین     صحنه نیست واز ضحاک
جویی از تورانیان است.درزمان او ایران ابر قدرت باجگیری نیست و خود اونیز شاه را از زیاد خواهی وطمع بر حذر 

واین امریا نتیجه توازن قخدرت اسخت   می دارد. در گذر زمان رویکرد از تسل  جهانی به دفاع از کشور تقلیل می یابد.
 یا سلطه گری مفهوم ارزشمند خود را ازدست داده ودفاع جایگزین آن گردیده است .

از نظر پیشینه تاریخی وجنگاوری دراوستا ودیگر متون باستانی نامی از رستم نیست و  ودر عوض روایت از دالوری 
وایت ها گرشاسب را فرد کاملی معرفی می کنخد چنانچخه   ها واقدامات گرشاسب است . حکیم اسدی نظر به همین ر

در جنگ ها سخت زبون وافکنده نمی شود به شیر وببر واژدها للبه می کند ودر انواع نمایش ها وآزمون های جنگی 
سر آمد است در دویدن از زنگی تندرو پیش می افتد وباالخره در روز مرگ )بیهوشی( او آفتاب می گیرد وجخانوران  

 ی می کنند.سوگوار
 پسنده است بر این ابیات اسدی ختم کردن این قیاس:

 زرستم سخن چند خواهی شنود؟               گمانی که چون او به مردی نبود؟
 همان بود رستم که دیو نژند                      ببردش به ابر وبه دریا فکند

 دشتبانی به مازندرانسته شده ز هومان به گرزگران                  زدش 
 زبون کردش اسفندیار دلیر                       به کُشتی اش آورد سهراب زیر
 سپهدار گرشاسب تا زنده بود                   نه کردش زبون کس نه افکنده بود

 (19،به هند وبه روم وبه چین از نبرد               بکرد آن چه دستان ورستم نکرد  )گرشاسب نامه 
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