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بـه  را اشاعه داده بودند و اغلب در عصـر او    آن) خنياگران(ها  بزرگ ـ كه گوسان 
  .كتابت درآمده بود ـ و تبديل آنها به شعر عروضي، اثري درخشان پديد آورد

فردوسي بـا كنـار گذاشـتن پهلوانـان كهـن، و محـور سـاختن رسـتم در تمـام          
 700از زمان منوچهر پيشدادي تا گشتاسب كياني تقريباً (هاي شاهنامه  داستان

  . شته استسعي در حفظ وحدت اثر حماسي ايران ـ شاهنامه ـ دا) سال
نامـه،   بهمـن (هـاي حماسـي ديگـر     دسـت آمـده از منظومـه    هـاي بـه    سلسله نسـب 

كه تقريباً الگوهايي مشابه دارند، اين فرض ...) فرامرزنامه، برزونامه، جهانگيرنامه،
  .اند كند كه همگي بر اساس يك متن و الگوي واحد، شكل گرفته را تقويت مي

د اين خاندان پهلواني، مربوط بـه منظومـة   دست آمده از افرا هاي به  بيشتر نام
دست آمـده از فرزنـدان مؤنّـث ايـن      هاي به همچنين تعداد نام. نامه است بهمن

 . خاندان، در مقايسه با فرزندان ذكور آنها بسيار كمتر است
  . رستم، گرشاسب، زال، سام اسطوره، حماسه، رستم، خاندان :ها كليدواژه

  

 مهمقد

هـاي پهلـواني    آورترين خاندان ترين و نام از بزرگ رستميا  ساماز آنجايي كه خاندان 
االيام تا به امروز،  رستم و خاندانش از قديم هاي هساايراني است و اينكه حم هاي هساحم

سخت مورد عالقه و توجه مردم بوده اسـت؛ بنـابراين بيشـترين تحقيقـات انجـام شـده       
  . خاندان متمركز شده استهاي پهلواني ايران، بر روي اين  ة خانداندربار

ة ايـن  دربـار اما مشكلي كه وجود دارد، اين است كه تقريباً تمام تحقيقات انجام شده 
اند و ايـن   بعدي بوده و تنها به شخصيت رستم يا گرشاسب پرداخته خاندان پهلواني، تك

چ ها نه در بستر حماسه، بلكه در قلمرو اسطوره و يا تاريخ بوده اسـت و در هـي   پژوهش
. اين خاندان به صورت يك كل، نگريسته نشـده اسـت   يك از تحقيقات انجام شده، به 

بوده اسـت   شاهنامهشود كه تمام توجهات، فقط معطوف به  اين اشكال از آنجا ناشي مي
و چون يگانه قهرمانِ محوريِ آن، رستم بوده، بنابراين بيشتر تحقيقـات، راجـع بـه ايـن     

  . تشخصيت حماسي انجام شده اس
  . هاي زير پاسخ دهيم سؤال  هاي رستم و خاندانش، ابتدا بايد به براي بررسي بهتر حماسه

هـاي ملّـي    رستم به عنوان نمايندة خاندان پهلوانان سيستان، در عصـر تـدوين حماسـه   
پهلوي متون و  اوستاكيست؟ اسالف و اخالف او كيستند؟ آيا نام او و افراد خاندانش در 
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، وجود دارد يا خير؟ در صـورت منفـي بـودن پاسـخ،     اند نّت اوستا بودهكه پيرو س زردشتي
اشـكاني،  (چرا وجود ندارد؟ از چه زماني افراد اين خاندان بـه متـون متـأخّر دورة ميانـه     

هاي  نسب ، راه يافتند؟ آيا سلسلهاند كه اغلب در دورة اسالمي تدوين شده) ساساني و سغدي
كند؟  دري، با شاهنامه به عنوان متن محوري، تطبيق ميهاي فارسي  موجود در ساير حماسه

يك از متون حماسـي   در صورت عدم تطبيق، علّت چيست؟ بيشترين نام اين افراد در كدام
شود؟ اگر اين متن، متني به جز شاهنامه است، دليل آن چيسـت؟ آيـا    فارسي دري يافت مي

هلوانان اين خاندان، عمدي داشـته  فردوسي از محور قرار دادن رستم و ناديده گرفتن ساير پ
هـاي   نسـب  است؟ در صورت مثبت بودن سؤال، بايد علت آن مشخص شود؟ آيا در سلسـله 

رديف مـردان ذكـري بـه ميـان      هاي زنان و مادران اين خاندانِ پهلواني هم ذكر شده، از نام
  آمده است، يا نه؟ در صورت منفي بودن پاسخ، علّت چيست؟

هايي كه تا كنون  پيشينة پژوهشبه ي طرح شده، ابتدا بايد كمي ها براي پاسخ به سؤال
  .ـ نمايندة خاندان پهلوانان ـ انجام شده است، پرداخت  دربارة رستم

شناس خـارجي و   در اينجا نگارنده با دو گروه تحقيق، يكي تحقيقات دانشمندان شرق
ني، آثار و عقايد گروه ابتدا به دليل قدمت زما.  قان داخلي مواجه استديگري آثار محقّ

  . شود نخست بررسي مي
نظر خود را دربـارة شخصـيت رسـتم در     »تاريخ و حماسة ايران«در مقالة  ماركوارت

  :دو بخش ابراز داشته است
دانـد و واژه   مـي ) سام ـ گرشاسب (يافتة شخصيت  نخست اينكه رستم را در واقع، تحول

و براي اين مشابهت، به دو ويژگي استناد شناسد  رستم را در اصل، لقب سادة گرشاسب مي
  .آنان) دژ ديني(يكي اعمال پهلواني مشابه و يكسان و ديگري مشابهت ديني . كند مي

  . پندارد شاه سيستان مي 1فر گنددوم آنكه در تحليل جنبة تاريخي شخصيت رستم، وي را همان 
(Marquart,1895: 643) 

مالحظاتي «با عنوان  فون اشتاكل برگالة در مق گرشاسب ورستم اين يكسان انگاري 
در  هوسـينگ هـاي   و نوشـته   (Stackelberg, 1898: 246)»دربارة تاريخ حماسة ايـران 

                                                                                              

ايي، يا به سخن ديگر، هند و اروپايي است كه در نيمة نخست سـدة  سك -گندفر نام يكي از شاهان اشكاني .1
از اين شاه، غير . كرده است اول ميالدي بر بخش جنوب شرقي ايران و كابل و شمال غربي هند سلطنت مي

. اي نيز به زبان ميانه در محلّي به نام بهي در ناحية پيشاور به جاي مانـده اسـت   هايي چند، كتيبه از سكّه
  .)165 ـ 164: 1355راتي، سركا(
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و   (Hüsing, 1905: 172,176&213)نظام آريـايي  و سنت ايرانيهاي خود به نام  كتاب
   .شود ديده مي (Hüsing,1913)» هاي رستم و سيد بطال افسانه«مقاالتي دربارة 

واي، متون و تحقيقـات  در كتابي به نام  ويكندرهمچنين نظرية همساني رستم و گرشاسب را 
اي تحـت عنـوان    در مقالـه  مولـه و  (wikander, 1942: 163) دربارة تاريخ دين هند و اروپـايي 

  . اند ، در آثار خود آوردهبارودوشن گيمنو نيز  (Molé,1963: 3/129)» گرشاسب و سگساران«
ان كسي كه نظرِ يكسانيِ رستم و گرشاسب ِ ماركوارت را پذيرفت و به آن در اين مي

 ارنسـت هرتسـفلد  تري بازگو كرد، دانشمندي به نـام   پر و بال داد و به صورت مبسوط
ـ منتشر شده در  (Herzfeld, 1931: 1-13) اسطوره و تاريخاي به نام  است كه در رساله
هـاي ديگـر خـود     ها و نوشـته  او در كتاب. هاي باستاني ـ آورده است  جلد ششم گزارش

تـاريخ ايـران از نظـر    «و مقالـة   (Herzfeld, 1931-2: 91-116) سكسـتان نيز، از جمله 
به بخش دوم نظرية مـاركوارت پرداختـه و    (Herzfeld, 1935: 54-75)» شناسي باستان

  .به نظر او نيز رستم همان گندفر، شاه سيستان است
 زالت با نظر ماركوارت و پيروانش، معتقد است كه داستان در مخالف تئودور نولدكه

نامه ساختگي است؛ زيرا از  به هيچ وجه با روايت گرشاسب، ارتباطي ندارد و اين نسب
در . در اوستا نامي نيامده و گرشاسب در اوستا از پادشاهان است) يا دستان(رستم و زال 

كـي گرشاسـبِ پادشـاه و گرشاسـب     ي. شاهنامه نيز ما با دو گرشاسب سر و كار داريـم 
زال و (ديگر، بزرگ خاندانِ رستم برشمرده شده است و همواره خاندان اين گرشاسـب  

  1.هاي پهلواني ايران به شمار آمده است از گروه خاندان) رستم
مطرح نمود، سپس به آراء  اشپيگلاعتقاد بدديني يا دژديني رستم و خاندانش را اول بار 

شـناختند،   ، رستم را مياوستاوي معتقد بود نويسندگان . تشرقان راه يافتو عقايد ساير مس
پهلـوان ديـنِ    و به قتل رسانيدن اين شاهزادة ايراني و بزرگ اسفندياراما به دليل جنگ با 

                                                                                              

 رسـد  كـه پـس از مـرگ پـدر بـه پادشـاهي مـي       . دانـد  شاهنامه، گرشاسب پادشاه را، پسر زوتهماسب مـي  .1
اصل و نسب  ،دربارة گرشاسب پهلوان، بزرگ خاندان رستم، آنجا كه اسفنديار) 47 /2 :1966 ،فردوسي(

  :كند مي اش را چنين معرفي گيرد، رستم خانواده رستم را به تمسخر مي
  

ـــام ـــان سـ ـــه دست ـــد كـ ـــدار دان  جهـان
ـــت    ـــان بـدس ـــور نريمـ ـــام پ ـــان س  هم
ــدر ــودش پ ــب ب ــت و گرشاس ــزرگ اس  ب

  

ــك     ــش و ني ــا دان ــت و ب ـــزرگ اس ــام ب  ن
ـــدست   ـــمان بـ ـــرد از كريـ ـــريمان گُـ  نـ
 بــــه گيتــــي بــــدي خســــرو تـاجــــور 

  

  )6/257: 1966فردوسي، (
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بنابراين در اوستا، از رستم و زال ـ كه در واقع،  . بهي، مورد غضب و خشم آنان بوده است
اين فرضيه در همـين  . (مرگ اسفنديار بود ـ نامي نيامده است  مسبب اصلي براي راهنمايي

بـر  : گويـد  كنـد و مـي   نولدكه اين فرض را نيز رد مي) مقاله مورد تحليل قرار گرفته است
توانسـتند از   دانستند، اما مـي  فرض كه مدونين اوستا، رستم را دشمن و بدخواه دين بهي مي

ن زرتشتي ياد كنند و او را به بدي نـام ببرنـد، نـه    دي 1او نيز مانند ساير دشمنان و كرپنان
اينكه به كلّي او را از قلم بيندازند و بر عكس در متون زرتشتي هر جا نام رستم آمده، از 

  .اند دهندة ايرانيان معرفي كرده وي به نيكي ياد شده و او را نجات
و  بـا فـرض چنـين مطلبـي، بـرخالف اشـپيگل       گرشاسب و سگساراندر كتاب  موله

ماركوارت راه تفريط رفته و رستم را گونة زرتشتي شدة گرشاسب معرفي كـرده اسـت   
(Mole,1951: 129).  

خـود عـالوه بـر اينكـه      كيانيـان نيز در كتـاب   ن سنآرتور كريست ،نولدكهعالوه بر 
ــاريخ    ــتان زال و رســتم را يكــي از مســائل بســيار دشــوار در ت ــق در منشــاء داس تحقي

افزايد كه ادعاي شباهت و يكساني گرشاسب و رسـتم در   داند، مي نويسي ايران مي داستان
رفتار ديني، مبتني بر اساسي استوار نيست؛ زيرا در جنگ ميان رستم و اسفنديار، سـخن  
از اختالف ديني ميان آن دو تن نيست و در منابعي كه ايـن داسـتان را بـه تفصـيل نقـل      

اي  كه بـه ايـن نكتـه اشـاره     2دينوريگر اي نشده است، م اند، بر اين موضوع اشاره كرده
و اگر واقعاً در روايت ملّي ايران، داستان مـذكور، مبتنـي بـر    ) 50: 1386دينوري، (دارد 

                                                                                              

هـا و   هاي دينـي پهلـوي از كـرپن    و در نوشته. رتشتي ديدگان بينا نداردكرپن يعني كسي كه از براي آيين ز .1
ها به مفهوم دشمنان دين راستين زرتشتي و گروهي از كـران و كـوران كـه يـاراي شـنيدن و ديـدن        كوي

يابند اراده شده است؛ زيـرا پـس از گذشـتن چنـدي از پيـدايش       راستي ندارند و چيزي از مزديسنا در نمي
آيين نو، ديگر كسـي بـه ريشـة ايـن واژه نينديشـيده و اينـان در پارينـه از پيشـوايان و          مزديسنا و رواج

ديـو يسـنا بـه شـمار     ) روحـاني و مـادي  (شهرياران كيش پيش از زرتشت بودند و از سران مينوي جهـان  
        .)386: 2536پورداوود، (رفتند  مي

سـتم پهلـوان كـارگزار گشتاسـب بـر سيسـتان و       ر«: آنچه دينوري در اين باره آورده است بدين شرح است. 2
خراسان بود، رستم مردي جبار و داراي قامت بسيار كشيده و تناور و سخت نيرومنـد و از نسـل كيقبـاد    

از اين موضوع  ،بود و چون خبر مجوسي شدن گشتاسب را شنيد كه دين پدران خويش را رها كرده است
پدران از پيشينيان به ارث برده بودند رهـا كـرد و بـه     آيين پدران ما را كه: سخت خشمگين شد و گفت

پسـنديده   ،خلع گشتاسـب را از سـلطنت   ،و مردم سيستان را جمع كرد و براي آنان! ؟گرويد آيين تازه اي
، گشتاسب پسـر خـود اسـفنديار را خواسـت    . وانمود و آنان سركشي نسبت به گشتاسب را آشكار كردند

  .)50: 1386دينوري، (» ...تر روزگار خود بودكه نيرومند
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اي ديني ميان طريقة جديد و آيين قديم ايراني بود، مسلّماً از ذكـر چنـين مطلـب     مبارزه
   1.شد اساسي و مهمي در آنها غفلت نمي

كند و يكـي   نولدكه، يكساني رستم و گرشاسب را نيز رد ميضمناً با تأكيد بر سخنان 
دانـد   گرفتن شخصيت رستم با گندفر ـ پادشاه سيستان ـ را نيز تصوري دور از تحقيق مي  

  .)197ـ 195: 1368سن،  كريستن(
 صـفا  اهللا ذبـيح توان بـه نظـر    از تحقيقات دانشمندان ايراني در باب رستم و خاندانش، مي

، گودرز(عتقد است رستم در واقع، مثل چند تن از پهلوانان ديگر شاهنامه وي م. اشاره كرد
از امرا و رجال و سروران عهد اشـكاني بـوده اسـت كـه در سيسـتان      ) ميالدو  بيژن، گيو

سرايان ايران نفـوذ   هاي حماسه هاي بزرگ، به داستان قدرتي داشته، سپس بر اثر انجام كار
اصـل، وجـودي تـاريخي بـوده كـه بـا راه يـافتن بـه          بنابراين فرض، رسـتم در . كرده است

اي، تكـرار   اين نظر در واقع به گونه. هاي ملّي، به وجودي داستاني مبدل گشته است داستان
است؛ با اين تفاوت كه آن دو، شخصيت مسـتترِ در افسـانة    هرتسفلد و ماركوارتنظرات 

وجود داستاني شدة  صفاصورتي كه اند، در  رستم را، پادشاه مقتدر، يعني گندفر فرض كرده
  ). 547: 1374صفا، (داند  را يكي از امراي گمنام و ناشناختة عهد اشكاني مي رستم

از جمله مخالفان هر دو بخش نظرية ماركوارت و پيروانش اسـت و   بهمن سركاراتي
سـركاراتي،  (در مقالة عالمانة خود، داليل مقتضي براي رد آن نظـر، ارائـه كـرده اسـت     

  ).192ـ161: 1355
هـاي رسـتم و زال    از جمله محقّقان ايراني ديگري كه با رويكردي جديد بـه حماسـه  

وي ابتدا شخصيت رستم را با شخصيت خداي . است مهرداد بهار  ياد پرداخته است، زنده
ايـن دو شخصـيت بـاز    ). 471: 1375بهار، (كند  مقايسه مي ايندرهجنگاور هند و ايراني 

هـاي   بـار ديگـر در اسـطوره   . كنـد  هاي داسـتاني رسـتم نمـي    مايه ف بنهم كمكي به كش
گيرد و در پـيِ پهلـواني طـرد     همسايگان، از فرهنگ بودايي، هندويي، كوشاني، الهام مي

) رسـتم (و دالورِ كشته شده به نامردي ) زال و رستم(پيشه  و عاشق) زال(شده در كودكي 
                                                                                              

دين  ،با همة برادران، پسران و خويشان و هماالن و نديمان ،آمده، گشتاسب اياتكار زريرانچنان كه در  آن. 1
اي دو تـن از   ش او به دين نو، برآشفته و با نامـه وِرَپادشاه خيونان، از گ ارجاسبپذيرند و  زرتشت را مي

خواهد كـه ديـن    فرستد و گستاخانه از او مي نزد او مي »مخواستنا«و » درفش بي« سران نژادة سپاه خود،
اين داسـتان را دقيقـي بـه شـعر در     . نه براي جنگ آماده باشدوگر نو را رها كند و به دين كهن باز گردد

  .آورده و فردوسي آن را در شاهنامة خويش گنجانيده است
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ندويان كه به هنگام زادن، طرد و به دور از اين معبود ه كريشنهپردازد و  به جستار مي
شود و زنان بسيار، دلباختة اويند و در شـكار بـا تيـري كـه بـه پـايش        مادر، بزرگ مي

او عقيـده دارد كـه بسـياري از    . كنـد  بـا رسـتم مقايسـه مـي     راشود  خورد، كشته مي مي
جـد ايـران،   هاي روايـات رايـج در درة سـند، جنـوب افغانسـتان و ن      مايه هاي بن شباهت

پيشـة   تواند به علل تاريخي و فرهنگي مشترك باشد و با اين فرضيه كه پهلوان عاشق مي
هندي در روايات ايراني، به دو شخصيت زال و رستم تقسيم شـده اسـت، منشـأ داسـتان     

  ).115ـ 114: 1376بهار، . (جويد رستم را در آن حيطه باز مي
رسـتم را  » ون روايات سغدي داسـتان رسـتم  پژوهشي پيرام«در مقالة  بدرالزمان قريب

. دانـد  تبار قبل از انشعاب آنها بـه شـرق و غـرب مـي     پهلواني دالور در ميان اقوام ايراني
دانـد و معتقـد    پهلواني تمام اقوام ايرانـي مـي  ) archetype(الگوي  همچنين رستم را كهن

تانش را بـه  هـا داسـ   شـناختند و هـم سـغدي    است، به همين جهت، او را هم سكاها مـي 
) انـد  كـرده  مـي كه به زبان غربـي تكلّـم   (و هم در ميان ايرانيان غربي  اند روايت كشيده

بالنـده،  «يكي بـه معنـي   : همچنين با ارائة دو معني براي نام رستم. محبوبيت داشته است
و با ترجيح معنـي دوم نسـبت بـه معنـي     » دارندة نيروي رود«و ديگري » اندام قوي، قوي
در ) يعنـي دارنـدة درخشـش رود   ( رودابـه شود نام رستم با نـام مـادرش    آور مي اول، ياد

هاي شخصيت رستم را بـا خـداي هنـد و     او بر اين اساس، بعضي از ويژگي. ارتباط است
  ).181ـ180: 1386قريب، (همانند دانسته است » ها پسر آب« apām napātايراني 

دربارة اين خاندان، فقط به رسـتم   شود تحقيقات انجام شده با اين وصف، مالحظه مي
اند و اگر نگارنده بخواهد، به پژوهشي كـه بـه سـاير افـراد ايـن خانـدان نيـز         پرداخته

مانـد كـه آن    باقي مي صفا ذبيح اللّهسرايي  پرداخته باشند، اشاره كند، تنها كتاب حماسه
افـراد  برخـي از   هاي ملّي به صورت گـذرا بـه اسـامي     هم فقط در بخش بررسي حماسه
  . خاندان رستم اشاره كرده است

رسد كه براي شناسايي بهتـر ايـن خانـدان بـزرگ پهلـواني و       پس ضروري به نظر مي
 ةبايـد دايـر   ،هـا  آنتصـويري منسـجم از    نيز ارائـة تأثيرگذار در تاريخ حماسي ايران و 

ان، به ساير متون حماسي اير از شاهنامه فراتر رود و با كنار هم گذاشتن شواهد ،تحقيق
  . تر از اين خاندان دست يافت شناختي جديدتر و كامل

هاي رستم و شاهنامه و ساير متون حماسي فارسـي   با توجه به شواهدي كه از حماسه
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سـپاري رسـتم،    دست آمده است، از جملـه اشـارات شـاهنامه در بـاب خـاك       به 1دري
كـه طبعـاً   (زند سـا  مـي  2اي براي او دخمـه . مشخص شده است كه وي منشأ سكايي دارد

 رخـش و در برابر درِ دخمه، گـوري هـم بـراي    ) مقصود، دخمة معروف زردشتي نيست
ب : 1315ـ   1313فردوسـي،  (سازند كه ايستاده در گور، منتظر سوار خـويش اسـت    مي

سازي و به ويژه گذاشتن جسد اسب پهلوان در  اين گونه دخمه). 337/ 6: 1966؛ 4334
شاهد ديگر اينكـه پـس از كشـف    ). 127: 1376بهار، (نزديك او، رسمي سكايي است 

متن سغدي روايت رستم و اشاره به شيوة جنگيدن او با ديوان كه همـان روش معـروف   
شيوة جنگ و گريز سكايي است؛ يعني گريز از برابر دشمن، سپس بازگشـت بـه سـوي    

يـان  وي و نابود كردن او، ايـن فرضـيه را كـه داسـتان رسـتم، اصـل سـكايي دارد، در م       
                                                                                              

تـرين عهـد زبـان و     از قديمي(رفت  در آن مي ي خاندان رستمها فهرست كامل منابعي كه احتمال وجود نام. 1
مـورد مطالعـه    ،نامة دورة دكتري و در اصل پايان) تون مرتبط با آنادبيات فارسي تا دورة فارسي دري و م

  :قرار گرفتند، بدين شرح است
  ):فصل اول متون كهن فارسي(
   .روايت سغدي .6ان يادگار زرير .5درخت آسوريك  .4دادستان مينوي خرد  .3 بندهش .2اوستا . 1
  ):فصل دوم متون حماسي فارسي دري(
. 13 نامـه  آذربـرزين . 12 نامـه  بهمـن . 11 داسـتان جمشـيد   .10 نامه گرشاسب. 9 بيژن نامه .8شاهنامه  .7

 .19 نامـه  سوسـن . 18 نامـه  برزو. 17 نامه بانو گشسب .16 نامه كوش. 15 داستان شبرنگ .14 فرامرزنامه
   .نامه سام .22 نامه جهانگير. 21 شهريارنامه. 20 داستان كك كوهزاد

  ):فصل سوم بررسي چند متن مرتبط با موضوع(
   .شاهنامه بنداري .26 مجمل التواريخ و القصص .25 )شاهنامة ثعالبي(ير غررالس. 24 تاريخ سيستان .23

الي كه نكتـة بسـيار   اين بيت از متن اصلي شاهنامة چاپ مسكو حذف و به پاورقي انتقال يافته است، در ح. 2
. رساند، و آن شـيوة دفـن سـكايي پهلوانـان اسـت      دمت و اصالت آن را ميباريكي در آن نهفته است كه ق

تر هم اين بيت وجود نداشته باشد، شايد به سادگي آن را حذف كرده، ابيات  هاي قديم حتي اگر در نسخه
 4326و  4325ابيات (م چنين است در شاهنامه چاپ بروخيـ رخش  ـ مربوط به دخمة رستم و اسب او  

  :)6، ج 4334و  4333و 
  

 اي ساختنــــدبـــه بـــاغ انــــدرون دخمـــه
 بـرابــــر نهــــادند زريــــن، دو تخــــت   
ـــاز   ـــند بـ ـــند و گـشتـ ـــه بستـ  در دخمـ
 همـــان رخـــش را بـــر در دخمـــه جـــاي

  

ـــند     ــدر افراختـ ــر انـ ــه ابـ ـــرش را بـ  سـ
ــت   ــوِ نيكبخـ ــد گـ ــه شـ ــدان خوابگـ  ...بـ

ـــرد  ـــير گـ ـــور شـ ــد آن نامـ ـــراز نشـ  فـ
 بكردنـــد گـــوري چـــو اســـبي بـــه پـــاي 

  

  ).127: 1376بهار، (
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دانشمندان تقويت كرده است؛ زيرا رستمِ شاهنامه ـ جهان پهلواني كه چند قرن خـاك   
تواند  دارد ـ نيز يك سيستاني است و براساس قراين مي  ايران را از گزند دشمنان دور مي

فرضية حاضر، با نبود نام رستم و زال در اوستا و طرح بسيار كمرنـگ  . تبار باشد سكايي
گرچـه نـام رسـتم در    . در ادبيات پهلوي، نيروي بيشتري يافته اسـت  حضور اين پهلوانان

نيامده، اما روايت سغدي كه قوم همساية سكاها بودند، اين ) ختني(ادبيات سكايي ميانه 
انگيزد كه شايد رستم، قهرمانِ اقوام ايراني شرقي بوده كه روايـت آن، بـه    شك را برمي

رويـدادي كـه   (نواحي شـرقي نجـد ايـران،    دنبالِ مهاجرت سكاها از آسياي مركزي به 
با روايات ايرانيِ منطقه، تلفيق شـده  ) پيش از ميالد صورت گرفته است 135حدود سال 

در سيسـتان، مـدتي در   ي پـيش از سـكن    شـود كـه اقـوام سـكايي هـم      يـادآور مـي  . باشد
 )پـيش از مـيالد   160شايد از (ماوراءالنهر و شهرهاي تجاري ـ فرهنگي سغدي و بلخي  

اند و با فرهنگ بسيار غني ايرانـي ـ يونـاني ايـن ناحيـه و آن شـهرها آشـنا         به سر برده
اند و نام زرنگان را بـه سكسـتان و سيسـتان     اند و هنگامي كه به شرق ايران رسيده شده

شهرهاي آسـياي مركـزي بـه ارمغـان      اي از فرهنگ دولت اند، با خود آميخته تغيير داده
هاي ايراني، يوناني و هندي بود و ضمناً با فرهنگ  مايه هم از بناند، فرهنگي كه مل آورده

  ).177: 1386قريب، (كوشاني و شكوفايي هنري آن بيگانه نبود 
فرودسـي،   ت رسـتمِ شـاهنامة  از شخصـي در اوسـتا  اشـاره شـد،    تـر  طور كه پيش همان

نشـان بـودن    بيا اين هاي خاندان سام و زال، نشاني نيست، ام ها و قهرمان همچنين داستان
هـا در عصـر اوسـتايي     رسد كه هنوز ايـن داسـتان   شباهت ندارد، و به نظر مي ،به حذف

هاست كه شـاهنامه را بـه اثـري عظـيم      شكل نگرفته بوده است؛ زيرا وجود اين داستان
ها به همان شكل وجود  اوستايي اين داستان ؛ در حالي كه اگر در دورةتبديل كرده است

  .رفت يست ذكري از آنها در اوستا ميبا ميداشت، حتماً 
طور كه در ابتدا آمد، بعضي از محقّقين، نظير اشپيگل، علت نبودن نـام رسـتم و    همان

يا خاندانش را در اوستا، به درگيري او با اسفنديار كه از مقدسان دينِ بهي اسـت، ربـط   
داننـد و   زديسـنا مـي  دهند و يا در كلّ، او را بددين و معتقد به دين كهن قبل از دين م مي

توانـد صـحيح    اين نظـر نمـي  . دانند تمام اين مسايل را مانعي براي ذكر نام او در اوستا مي
سـخن رفتـه    كرپنهـا و  شـرير باشد؛ زيرا در اوستا از بسياري از شاهان و پهلوانان حتـي  

 توانست از اند و از آنها به بدي ياد شده است؛ پس مي است كه همگي ضد دينِ بهي بوده
  .طور نيست رستم و زال نيز به عنوان كشندة اسفنديار در اوستا به بدي ياد شود ولي اين
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تـوان بـه    سخن از پهلوانان ديگـري اسـت كـه از جملـه مـي      ،در اوستا به جاي رستم
م بـه شـرق ايـران    اقوارسيدن اين دليل رود به  احتمال مي ،بنابراين. اشاره كرد  گرشاسب

رستم ـ پهلوان اساطيري اقوام سكايي ـ   هاي  با ايرانيان، داستانو آميختن ايشان ) سيستان(
از صـفات و خصوصـيات پهلوانـان     يبزرگـ  ي ما شده باشـد و بخـش  هاي ملّ وارد افسانه

ـ    هاي ملّ افسانه اي در  ي تـازه ي را به خود جذب كرده باشد و بـدين صـورت، قهرمـان ملّ
  . ساير پهلوانان شده باشد پرده شدنهاي ايران گشته و باعث به فراموشي س حماسه

رو سـنّت مقـدس اوسـتا     ها دنباله اين متن. هاي پهلوي نيز نشاني از رستم نيست در متن
و از آنجا كه هيچ فرد غيرمقدسي كه نام او در اوستا نيامده، اجازه ورود به اين . اند بوده
ل نيـز سـخني   ها را نداشته اسـت، بنـابراين نشـان چنـداني از رسـتم ندارنـد و از زا       متن
ماهيـار نـوابي،   ( 1زريـران  يادگارآن چند بار هم كه در برخي از متون مانند . گويند نمي

ذكري از ... و) 257ـ  256: 1376تفضلي، ( 2درخت آسوريكو ) 28، بند 52، ص 1374
  .آنان رفته است، معموالً متعلّق به متون شرق ايران بوده است

شود، اين نكتـه را ثابـت    وي با شاهنامه ديده ميهايي كه ميان اوستا و متون پهل تفاوت
كند كه در كنار روايات حماسي تبلور يافته در اوستا و متون زردشـتي دورة ساسـاني    مي

سرايي از همان عصر اوستايي و قبل از  رو مطالب مقدس اوستايي است، حماسه كه دنباله
                                                                                              

  : آمده است) Rotastahm(صورت در اين منظومه نيز نام رستم به . 1
ر تيـر اُبـس زره      ) 118: 1314بهار، ( )به معني سپر( شفره) بسيار باشد(= بس ايستد  رستمي بـس تيـردانِ پـ

  .)چهار تكه، چهار پايه(جوشن اُبس زره چهار كرد 
آميز است، ميان بز و نخل به زبـان پـارتي يـا پهلـوي      اي مفاخره كه منظومه ر منظومة درخت آسوريكد. 2

براي اولـين بـار از رسـتم بـه همـراه      . اشكاني سروده شده ولي اكنون به خط پهلوي كتابي در دست است
   :گويد نخل است ميتعريف كردن از خود در مقابل اسفنديار نام برده شده است، هنگامي كه بز مشغول 

  

ـــشك70 ـــج ازـنــ ـــن كننمــ  دـــ
ــ 71 ـــكــ ــ م وـه رستــ  ارـاسفنديــ
ـــب72 ـــا كمنــ ــمد،ــ ــــه پيــ  لــ

 

ــه  ــا آن(كــ ــ )بــ ــد زينــ  انـبندنــ
ـــب ـــر) آن(ر ــــ ـــنشينن بــــ  دــــ
ــو ـــژنـــ ــ ل راـده پيـــ  دـبدارنـــ

 

  )149: 1371آسانا، (
70. škanj až man karēnd / kē bandēnd zēnān 
71. kē  rōdistahm ud spandayād/ abar bē nišīnēnd  
72. kē pad<haw> mih pīh/ < ud> zand-pīl dārēnd  (Asana,1897-1913, p.109-114). 
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هـا   سرايي يام، اين حماسهآن در ميان مردم، خود زندگي مستقلّي داشته است و در گذر ا
كه محقّقاً با سنّت بسيار كهن حفظ و انتقال شفاهي روايات اساطيري، حماسي و قصـص  
همراه بوده است، عناصري را از دست داده و عناصر بسيارِ ديگـري را كـه قـبالً وجـود     

سـتايي و   هـاي او  رغم ايسـتايي و تبلـور روايـات حماسـي در مـتن      داشته، نپذيرفته و علي
لوي، با پويايي و رشد بسيار به عصر اسـالمي رسـيده و در شـاهنامه مـنعكس گشـته      په

هـاي پهلـوي زردشـتي     در حقيقت، شاهنامه بيش از آنكه به سـنّت اوسـتا و مـتن   . است
وابسته باشد، به سنّت زنده و پوياي روايات شفاهي و گاه، مكتوب شرق ايـران وابسـته   

ها و مطالب حماسي اوستايي و زردشتي پهلوي،  هاي جدي، آن با متن است و دليل تفاوت
بـا روايـات اوسـتايي و پهلـوي و      هاي جـدي، شـاهنامه    با وجود اين تفاوت. همين است

عصر ساساني، بايد پذيرفت كه شاهنامه، عمـدتاً نـه متّكـي بـه سـنّت       خداينامةمحتمالً 
هاي زال و  داستانزردشتي، بلكه مبتني بر روايات شفاهي و كتبي خراسان است؛ به ويژه 

كند، حال بايد اين سؤال را پاسـخ داد كـه    رستم به هيچ روي، سنّت زردشتي را دنبال نمي
  اند؟ دهندگان اين روايات تلفيقي زيبا چه كساني بوده مؤلّفان و انتقال

سـازد كـه در شـرق ايـران، در خراسـان       م مـي مسلّ ،هاي انجام شده در اين باره تحقيق
شدند،  خوانده مي» گوسان«ها با خنياگران خراساني، كه  ن داستانبزرگ، كار روايت اي

 ،اي برجسـته  روايات شفاهي بود و هر گوسـانِ پاية ها عمدتاً بر  ت گوسانسنّ  بوده است،
ها را در قالب شـعر،  ، يا رواياتي تازه بيافريند و آنقادر بود بر زيبايي اين روايات بيفزايد

  .به همراه موسيقي و آواز بسرايد
ها و همسايگان ايشان، تا اواخر عهـد ساسـاني، نقـش قابـل      گوسانان در زندگي پارت

ع فرهنگي عظـيم  ت گوساني خراسان كه از امكانات متنوسنّ. اند اي بازي كرده مالحظه
منـد   در شرق نجد ايـران و خراسـان بهـره    عصر كوشاني و اشكانيهاي ديني  و از آزادي

هاي حماسي كهن  داستان دهندة ن حافظ، موجد و تلفيقهتريبوده است، عمالً به صورت ب
تي كه ربطي به دين زردشت نداشته و مستقل از آن بوده آمده است، سنّدردر شرق ايران 
جغرافيايي، در بخش مركزي و غربـي نجـد   ت به سبب شرايط تاريخي ـ  است و اين سنّ

  .نظيري در آن اعصار نداشته است ،ايران
ا در شرق نجد ايران و خراسان بزرگ اسـت كـه بـه فردوسـي     ه همين سنّت غني گوسان

گـردد ايـن هنـر     آور سخنوري خويش، قـادر مـي   رسد و او با نبوغ هنري و دانش شگفت مي
. شفاهي را كه اغلب در عصر او به كتابـت درآمـده بـود، در قالـب شـعر عروضـي درآورد      
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دهد كه تنهـا در دسـت    ميو ديگران نشان  اسدي طوسيو  دقيقياي ميان فردوسي با  مقايسه
  .داشتن فرهنگي غني، كافي نيست، هنرمندي درخشان بايد تا اثري درخشان پديد آيد

گويي وي . كار فردوسي به خوبي روشن استدليل با توجه به هوش سرشار فردوسي، 
نـه   ،تمام پهلوانان ادوار كهن را كنار گذاشته و بر آن بوده است كـه شـاهنامه   ،به عمد

براي گرشاسب، بلكه جايي براي هيچ پهلواني جز رستم نداشـته باشـد، مگـر    تنها جايي 
وجود چنـد پهلـوان   . مثل سهراب و اسفنديار ؛دكه به هر نحو از او شسكت بخور آنان

هاي متفاوت زنـدگي   كه در زمان درحاليو برابري هريك با ديگري،  ،در يك منظومه
  .برد كنند، وحدت اثر را از ميان مي مي

پس از مطالعـة تمـام متـون بـر جـاي مانـدة حماسـي فارسـي دري؛ از قبيـل           نگارنده
به اين نتيجـه رسـيده   ... و شهريارنامه، برزونامه، جهانگيرنامه، نامه بهمن، نامه گرشاسب

حتـي  . هـاي پهلـواني بسـياري وجـود داشـته اسـت       است كه در اطراف فردوسي، داستان
ت كه به احتمال زياد فردوسي از آنها باخبر بوده نامه نيز مبتني بر رواياتي اس گرشاسب

پيشدادي  منوچهرولي فردوسي از اين ميان، تنها رستم را برگزيده و او را از عصر . است
تا گشتاسب كياني، حدود هفتصد سال، زنده نگـه داشـته اسـت، تـا در كـار شـاهنامه،       

بنـابراين،  . مانـد گرفتار چند پهلوان نگـردد و رسـتم، همچنـان محـور شـاهنامه بـاقي ب      
توانسته است از پهلوانانِ ديگر اين خاندان، حتـي از فرزنـدان خـود رسـتم      فردوسي نمي

هـاي   در كنار رستم بـه آن صـورتي كـه در منظومـه    ...) ،جهانگير، فرامرز، بانوگشسب(
  .جداگانة ديگر ياد شده، ذكري به ميان آورد

 ،هـا  نسـب  تقريباً تمـام سلسـله   شود كه ار ميمتون ياد شده، اين مطلب آشك از مطالعة
ايـن   .)بـه جـز مـواردي انـدك    (همخواني دارنـد   ،يكديگر را تأييد كرده و با شاهنامه

اساس يك متن و الگوي ، براين متون كند كه همگيِ ها، اين فرض را تقويت مي مشابهت
به جز فردوسـي كـه   (طور كه اشاره شد هر يك از شعرا  و همان. اند واحد شكل گرفته

 ،از ايـن خانـدان   اي بـه شـاخه  ) پشت سرهم آورده اسـت  هايش را كامالً انتخابي انداست
  .اند اي را به نظم درآورده هاي حماسي جداگانه منظومه ،پرداخته و در نتيجه

تن است كه  76تعداد كلّ اسامي استخراج شده از متون حماسي ياد شده، شامل حدود 
نامه  ن خاندان پهلواني، مربوط به منظومة بهمنهاي به دست آمده از افراد اي بيشترين نام
آنچه ماية تأسف است، اينكه احتماالً بنـا بـه سـنّت غلـط     ). 1370الخير، ابي(بوده است 

و يا احياناً نبود نام اينها در متون اوليـه و  (ها  ديرين جامعة سنتي عصر تدوين اين حماسه
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حتـي پهلـوانْ بـانواني نظيـر     (خانـدان  آور اين  از ذكر نام اغلب زنان نام) ها نسب سلسله
در بيشتر اين متون، خودداري شده اسـت و از آنـان   ) دختران رستم زربانوبانوگشسب و 

بيشتر در نقش همسر يا به عنوان كنيزك، نگار، يا در نقش مـادر بـه همـراه ضـميري،      
هاي  نامنام برده شده است و به نسبت تعداد » ...دخترشاه«و يا » مادرش» «مادرت«نظير 

هاي زنان ايـن خانـدان آورده شـده     افراد ذكورِ باقي ماندة اين خاندان، تعداد كمي از نام
  ....هايي مانند رودابه، تهمينه، منيژه و است؛ از جمله نام
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