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  مقدمه

اي   ، تاكنون آثار شايسته   شاهنامهست اسطورة رستم در     جايي و شك    دربارة جابه 
چهره نموده كه در آنها ضمن بررسي پيشينة رستم، خاطر نشان شده است كه سام 
و نريمان كه در شاهنامه در هيأت دو شخص مستقل به شكل پـدربزرگ و نيـاي                 

اند، درواقع به ترتيب، نام خاندان و نـام خـانوادگي گرشاسـپ               رستم پديدار شده  
اهللا صفا، جـالل   توان به بهمن سركاراتي، ذبيح از جملة اين پژوهندگان مي   . اند  بوده

: 1385سـركاراتي   (. سن و تئـودور نولدكـه اشـاره كـرد           مطلق، آرتور كريستن    خالقي
نولدكــه ) (197:1343ستن ســن يــكر) (316: 1372خــالقي مطلــق ) (537: 1374صــفا (، )256

28:1357(  
مطلق بر اين باورند كه نياي  الر و جالل خالقياز ديگر سو، محمود اميدسا

، به اين ترتيب كه مرداس كه در  استمادري رستم نيز دستخوش دگرگوني شده
خوار  پدر ضحاك تلقي شده، در واقع صفت ضحاك و به معناي آدمشاهنامه، 
  )251:1381خالقي مطلق (. بوده است

 سـام و    وقتـي  پرسشي اساسي كه در اين جستار مطرح است، ايـن اسـت كـه             
 در واقـع  ،انـد   در هيأت پدربزرگ و جد رستم پديدار شده     شاهنامه كه در    ،نريمان

هيچ ارتباط پدر و پسري با رستم ندارند و از ديگر سو، مـرداس، جـد مـادري او         
بي بين آنها برقرار نيست، آيـا     نيز در واقع صفت ضحاك بوده است و رابطه         َس اي ن

توانـد در واقـع صـفت          زال، پدر رستم اسـت، مـي        كنيه شاهنامهدستان نيز كه در     
  رستم باشد كه بعدها در پس شكـست اسـطوره، در هيـأت پـدر او متبلـور شـده       
است؟ پيش از نقد و بررسي اين بحث، نگاهي اجمالي به پيشينة رستم ضـروري                

  . است
ها، پشت و پناه ايرانيان  و در بيشتر آوردگاهشاهنامه آورترين پهلوان  رستم نام

شاهنامه خود هيچ نيست «بر عقيدة سلطان محمود غزنوي،  اي كه بنا گونه ت، بهاس
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، اما شگفت است كه چهرة اين ابرمرد، )7:1314تاريخ سيستان (» مگر حديث رستم
هيچ يادي از او و اوستا در پردة ابهام است و در شاهنامه بيش از ديگران پهلوانان 
  .پدرش زال در ميان نيست

هاي صوري ميان  و برخي از همانندياوستا مدن نام رستم در با توجه به نيا
4، هوسينگ3، ويكندر2، موله1رستم و گرشاسپ، دانشمنداني چون هرتسفلد

 و  
دانند كه در حماسة ملي ايران چهره  ، رستم را همان گرشاسپ مي5ماركوارت

نيست، نامي از رستم اوستا نموده است، بنابراين از ديد اين دانشمندان، اگر در 
بهمن سركاراتي، به شكلي مستدل نظر . گرشاسپ اين نقيصه را جبران كرده است

دانشمندان يادشده را رد كرده و اين هماني رستم و گرشاسب را دور از واقعيت 
، نيز اين هماني گرشاسپ و 6 تئودور نولدكه.)188:1355سركاراتي (دانسته است 

ست اينكه در اوستا نامي از رستم و نخ: كند، چرا كه از ديد او رستم را رد مي
پدرش زال نيامده و از سوي ديگر، گرشاسب در اوستا مقام پادشاهي دارد، اما 

سن نيز با  ستنيآرتور كر. )28:1357نولدكه (رستم از اين منزلت برخوردار نيست 
نولدكه موافق است و اعتقاد دارد كه رستم و زال هيچ ارتباطي با گرشاسپ 

  )197:1343سن  كريستن(. ندندار) كرساسپ(
او . كند اي ديگر، توجيه مي اوستا را از زاويه ، ذكر نشدن نام رستم در7اشپيگل

بر اين باور است كه چون رستم، بد دين بوده و از پذيرش دين بهي، سر باز زده 
اً نام او را نياورده  نولدكه عقيدة .)187:1355سركاراتي (اند  است، موبدان، عمد

توانستند از رستم به بدي ياد كنند،  كند، چرا كه موبدان مي رد مياشپيگل را 
 .)28:1357نولدكه (چنانكه نام برخي از ديگر پهلوانان منفي نيز در اوستا آمده است 

_____________________________________________________________  
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بهمن سركاراتي نيز ديدگاه اشپيگل را آشكارا رد كرده است، چرا كه در هيچ يك 

اي به بدديني رستم نشده  ارهترين اش ، كوچكشاهنامهاز متون پهلوي و نيز در 
اند كه دانشمندي چون موله،  است، بلكه به عكس از او چنان به نيكي ياد كرده

 مهرداد )188:1355سركاراتي (شدة گرشاسپ تلقي كرده است  رستم را گونة زرتشتي
  )104:1374بهار  (.داند بهار نيز دشمني زردشتيان با رستم را بخردانه نمي

نداني چون هرتسفلد، ماركوارت و كوياجي براي رستم، از ديگر سو، دانشم
اند و بر اين باورند كه رستم در واقع همان گندفر،  اي تاريخي قايل شده جنبه

بهمن سركاراتي با . پادشاه سيستان، است كه به حماسة ملي ايران راه يافته است
شخصيت  او معتقد است كه يك .داند استداللي بجا، اين فرض را نيز درست نمي

ها مشهورتر شود، در حالي كه  تاريخي، بايد در تاريخ مشهور باشد تا در افسانه
گندفر، چه از سران سكاها باشد و چه از خاندان سورن پارتي، در تاريخ ايران 

الً ناشناخته بوده است از سوي ديگر، تبديل گندفر تاريخي به . شخصيتي كام
شناسي مغاير است و آن حفظ نام  ورهاي، با يك اصل مهم ديگر اسط رستم افسانه

سازي  در واقع يكي از داليل افسانه. شخصيت تاريخي در ضمن افسانه است
دربارة افراد تاريخي، جاودانه كردن نام آنهاست، در حالي كه دربارة گندفر چنين 

كند، چرا كه صفا نيز  رنگ مي اهللا صفا را كم  اين نكته، فرضية ذبيح.)همان(نيست 
داند كه به حماسة   يكي از رجال و سرداران ايران در دورة اشكاني ميرستم را

  )548:1374صفا (. ملي راه يافته است
مهرداد بهار معتقد است شخصيت رستم در حماسة ملي ايران، برگرفته از 

  : است، خداي بزرگ تمدن هند و ايراني، ايندرا
شاهاني چون فريدون ملهم از پهلوانان اساطيري ما مانند گرشاسپ، رستم، اسفنديار و 

الگوي كهن خداي پهلواني هند و ايراني به نام ايندرا هستند كه انعكاس جامعة دامدار 
  ) 38:1386بهار . (شكارچي است
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از ديگر سو، برخالف نظريات يادشده، مهرداد بهار بر اين باور است كه دليل 
تم بدون ترديد رس«رنگ بودن رستم در متون پهلوي و اوستا اين است كه  كم

 البته .)228:همان(» شخصيتي است متعلق به عصر بعد از اوستا و متعلق به سيستان
هاي  هاي اصلي داستان به گمان من، مايه«شود كه  بهار درجاي ديگري يادآور مي

بهار (» .وجو كرد زال و رستم را بايد در فرهنگ بودايي ـ هندوي كوشاني جست
114:1374(  

  ضوعبررسي و تحليل مو

1، پدر زال است، در اوستا به شكل سامشاهنامهسام كه در 
 آمده است كه نام  

 و 3پدر گرشاسپ و گرشاسپ 2شخص نيست، بلكه نام خانداني است كه ثريت
كه در روايات پهلواني،   اند، درحالي خش از اين خاندان برخاستهوبرادرش، اور

انان سيستان است؛ يكي پدر سام نه در هيأت يك خاندان بلكه نام دو تن از پهلو
 و ديگري سام معروف، پدر زال   به صورت شم آمدهنامه گرشاسپاثرط كه در 

تثليث حماسي «بهمن سركاراتي نيز بر اين باور است كه . )537:1374صفا (است 
گرشاسپ و نريمان و سام كه در منابع دورة اسالمي اغلب از آنان به صورت سه 

. اصل اساطيري واحدي به وجود آمده استشخصيت مستقل ياد شده، از 
-Naireمعني كه پهلواني يگانه كه در اوستا نام او گرشاسپ و كنيه دائميش  بدين

manah يعني نرمنش و دلير و نام خاندانش سام ذكر شده، در جريان تكوين و 
هاي حماسي ايران كسر و پراكندگي هويت يافته و به  تطور تدريجي سنت
داگانه و مستقل يعني يعني گرشاسپ، نريمان و سام كه صورت سه پهلوان ج

  )256:1385سركاراتي (» .اند خويشاوند يكديگرند، در آمده
و چه در متون پيش از اسالم، گاه به جاي شاهنامه از ديگر سو، چه در 

_____________________________________________________________  
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رود و در واقع نام خانوادگي  گرشاسپ از نام خانوادگي او سام سخن مي

به عنوان نمونه، . يابد تغيير مي) سام(نام شخص گرشاسپ، در روايات بعدي به 
 به سام عمري جاويدان بخشيده شده بود كه به سبب بندهشبنا بر روايات 

نام مجروح شد و در  به دست تركي نوهيناش در حفظ آيين مزدايي،  كوتاهي
حسي  دشت پيشانسي واقع در كابلستان، تا روز رستاخيز در حالتي از بي

سپس بنا بر روايت وهمن يشت، دو ايزد به نام . اهد ماندباقي خو) بوشاسپ(
سام . كنند سروش و نريوسنگ با سه بار فرياد كشيدن، سام را از خواب بيدار مي

كشد و سپس سوشيانس، جهان را از هر گونه شر و  دهاك را مي خيزد و اژي مي بر
دهاي آبي ، سام اژمينوي خرد يا در )149:1343كريستن سن(بخشد  بدي رهايي مي

ر، مرغ غول زرين پاشنة گندرو، اژدهاي شاخ و ك و گرگ كپوذ را   دار سرو َم پيكر ك
 در حالي كه اوصاف يادشده دربارة سام، در واقع )46:1380مينوي خرد (كشد  مي

متعلق به گرشاسپ است، اما در اين روايات به جاي گرشاسپ، از نام خانوادگي 
گرشاسپ «: جالل خالقي مطلق معتقد استاو، سام، سخن رفته است، چنانكه 

يابيم كه مانند خود   در نوة او سام يك زخم باز ميشاهنامهگرزور اوستا را در 
 آثارالباقيه  در.)316:1372مطلق  خالقي(» كشد اژدهايي را با همان صفت و كيفيت مي

  )257:1385سركاراتي (. داند نيز ابوريحان بيروني گرشاسپ را همان سام مي
ــاو   ... ــا كـ ــان اژدهـ ــشفز چنـ   بـــرون آمـــد و كـــرد گيتـــي چـــو كـــف   رود كـ

ــاالي او    زمــــين شــــهر تــــا شــــهر پهنــــاي او ــوه بــ ــا كــ ــوه تــ ــان كــ   همــ
ّـــز  رّ كـــركس بـــسوختتف   زمــين زيــر زهــرش همــي برفروخــت      ش همـــي پـــ
  مـــــــرا تيزچنـــــــگ و ورا تيـــــــزدم  بــــــرفتم بــــــسان نهنــــــگ دژم   ...
ــده  ... ــل شكــستم ســرش چــون تــن ژن ــرو ريخــ   پي ــون رود نيــل  ف ــر چ   ت زو زه

ــشف ــد  كـ ــون و زرداب شـ ــر خـ   زمـــين جـــاي آرامـــش و خـــواب شـــد   رود پـ
  )204ـ202: 1، ج1373فردوسي (

رسد،   به ضحاك پسر مرداس ميشاهنامهاز سوي ديگر، تبار مادري رستم در 
كه مرداس نيز پدر ضحاك نيست، بلكه اين واژه در اصل صفت ضحاك  در حالي
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ست و بعدها در پي شكست اسطوره، صفت ضحاك در هيأت خوار ا به معناي آدم
شناس آلماني  ، اوستا1پديدار گشته است، نخستين بار روث شاهنامه نام پدر او در

خوار به كار برد كه   بدون هيچ توضيحي مرداس را به معناي مردم1850در سال 
رد كه نولدكه با ترديد به اين ديدگاه نگريست و سپس محمود اميدساالر ثابت ك

. خوار، صفت ضحاك است كه بعدها نام پدر او شده است مرداس به معني مردم
  )251:1381خالقي مطلق (

حال با توجه به موارد ياد شده كه هم نياي پدري و هم نياي مادري رستم به 
جايي و شكست اسطوره به شكلي متفاوت با شكل اصيل اسطوره در  دليل جابه
توان اين امر را به دستان، كنيه زال نيز تعميم داد و  ا مياند، آي پديدار شدهشاهنامه 

چنين پنداشت كه دستان نيز در واقع صفت رستم بوده كه بعدها در پي شكست 
  متبلور شده است؟شاهنامه جايي اسطوره در هيأت كنية پدر رستم در  و جابه

دستان نهد و از  سام نام زال را بر پدر رستم ميشاهنامه، آنچه مسلم است در 
ريشة زال . نيستشاهنامه تا پيش از بازگشت او از آشيانة سيمرغ هيچ اثري در 

 Zalو در بلوچي ) پيرشدن (Jara-Jar، در هندي باستان )پيرشدن (Zarدر اوستا، 
تبديل » را«واژة زر در فارسي نيز همان زال است كه در آن، . است) زن، زوجه(

نيز آمده  فرهنگ جامع شاهنامه در. )غتذيل ل: برهان قاطع(. شده است» الم«به 
  :است

زال و زار و زروان و زرهون و زربان و زرمان هم يك ريشه . زال پير فرتوت سپيدموي
  )556:1372زنجاني (. دارند و معني آن سپيد موي است

بهمن سركاراتي نيز معتقد است كه زال در واقع همان زروان، خداي زمان 
. جايي اسطوره به شكل زال در آمده است هاست كه در نتيجة شكست و جاب

  )217:1385سركاراتي (
_____________________________________________________________  

1..roth. 
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بر او سيمرغ اما كنية دستان پس از بازگشت زال از آشيانة سيمرغ از سوي 

اي نيست كه در  يادآوري اين نكته ضروري است كه دستان، كنيه. شود نهاده مي
ر متون پيش از  و متون بعد از اسالم به زال نسبت داده شده باشد، بلكه دشاهنامه

  : چنين آمده است بندهشاسالم نيز، از آن سخن رفته است؛ چنانكه در 
يك جفت دموك و يك : اين شش فرزند نيز از سام زاده شدند؛ جفت جفت، نر و ماده

دك نام بود يكي از ايشان . مرد و زن را با هم نام يكي بود. جفت خسرو و يك جفت مارين
او را فرازتر داشت و پادشاهي سكايان و ناحيت نيمروز را بدو از ايشان . را نام دستان بود

  )151:1385دادگي (. داد
گذارد و پيش   دستان را سيمرغ بر زال مية كنيشاهنامه،چنانكه گفته شد، در 

  :از بازگشت زال بر آشيانة سيمرغ، پدر رستم تنها به زال معروف بوده است
ــو د  همـــان پـــور را زال زر خوانـــد ســـام...  ــام  چـ ــيمرغ نـ ــرد سـ ــتان ورا كـ   سـ

  )144: 1، ج1373فردوسي (
 در شاهنامه زال در ةدستان معناهاي گوناگون دارد، اما معنايي كه با دستان، كني

پيوند است، مكر و فريب و نيرنگ و گربزي و افسون و خدعه است كه در بيشتر 
ا در شعر  و در ادبيات كالسيك نيز باره)1(ها به اين معنا اشاره شده نامه لغت

اي كه در خور تأمل است اينكه مگر زال در   نكته.شاعران به اين معنا آمده است
هايي متوسل شده كه به دستان  هاي ملي، به چه ترفند و نيرنگ گسترة حماسه

  :دانيم زال هنگام تولد معروف گشته است؟ چنانچه مي
ــپيد     بـــه چهـــره چنـــان بـــود تابنـــده شـــيد  ــودش سـ ــوي بـ ــه مـ ــيكن همـ   ولـ

  اميــد ود از جهــان ســر بــه ســر نــا    بــب  چـــو فرزنـــد را ديـــد مـــويش ســـپيد ...
ــتند  ... ــاش برداشــ ــس تــ ــود پــ ــتند   بفرمــ ــر دور بگذاشـــ ــوم و بـــ   از آن بـــ

  بـــدان خانـــه ايـــن خـــرد بيگانـــه بـــود   بــه جــايي كــه ســيمرغ را خانــه بــود     
  )140ـ138: 1 ، جهمان(

م از كرده پشيمان  و پس از آن كه سا)2(پرورد سيمرغ زال را در كنام خود مي
تواند پدري را كه او  رود، زال نمي وجوي زال به البرزكوه مي شود و در جست مي

گردد، از اين رو همان كنام سيمرغ را  را بر سر راه گذاشته بود، ببخشد و با او بر
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داند كه زال  شود و مي سيمرغ كه متوجه خامي زال مي. دهد بر كاخ پدر ترجيح مي
 با پيش كشيدن زرق و برق و شكوه   رخشاني نخواهد داشت،در كنام او آيندة

كند كه با پدر برگردد و هر وقت دچار مشكلي  دربار پادشاهي، زال را متقاعد مي
  : استفاده كند،دهد شد، از پري كه به او مي

ــاه     ــاج و گ ــر ت ــه گ ــخ ك ــين داد پاس   كـــــاله ببينـــــي و رســـــم كيـــــاني    چن
ــي  يايـــد بـــه كـــارنمگـــر كـــاين نـــشيمت  ــار  يكــ ــن از روزگــ ــايش كــ    آزمــ

  )144: 1، ج1373فردوسي (
پذيرد و با پدرش سام راهي  از اين روست كه زال پيشنهاد سيمرغ را مي

است كه زال  اما در سراسر حماسة ملي نه تنها موارد صريحي پيش نيامده. شود مي
طر با توسل به خدعه و نيرنگ، گره كار را بگشايد، بلكه گاه ايرانيان او را به خا

  .اند اش سرزنش نيز كرده هاي نابخردانه خردي و تصميم بي
هاي كالن كشوري چندان  گيري آيد زال در تصميم مي  برشاهنامهچنانكه از 
نهادند و  است و در واقع پادشاهان، چندان ديدگاه او را اجر نمي كارگشا نبوده
كاووس را  كيكوشد  دانستند، چنانكه زال مي رفتند كه خود درست مي راهي را مي

كاووس  كند يا ديگر بار كي از رفتن به مازندران منصرف كند، اما او توجهي نمي
توجه به زال، راه خود را  دارد، اما باز هم او بي را از رفتن به آسمان برحذر مي

 زال  آيد، مي خسرو در پي ترك مسند پادشاهي بر از ديگر سو، وقتي كي. رود مي
توجه به نظر زال، راه خود را در  خسرو نيز بي اما كي  كند، به شدت اعتراض مي

خسرو، با اينكه زال با پادشاهي لهراسب مخالفت  گيرد يا در زمان كي پيش مي
نهد و خالف ميل زال، لهراسپ  خسرو ديگر بار به نظر او واقعي نمي كند، كي مي

  .گزيند را به پادشاهي برمي
شود و اريكة پادشاهي ايران  ه مي كشت،از سوي ديگر، وقتي شاه ايران، نوذر

 را داراي فره مآورد و چون طوس و گسته  زال انجمني فراهم مي ماند، تهي مي
رسد به پادشاهي  داند، زو تهماسپ پير را كه نژادش به فريدون مي ايزدي نمي
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شود و  گير ايران مي در زمان زو تهماسب خشكسالي مهيبي دامن. گزيند ايران برمي

نشيند كه   كوتاه پادشاهي او، پسرش گرشاسپ بر تخت سلطنت ميبعد از دورة
آورند و بالي ديگري  در همين زمان تورانيان با سپاهي انبوه به ايران يورش مي

ها  از اين رو، ايرانيان همه زال را مسئول اين مصيبت. شود گير ايران مي گريبان
 پهلوان مرد ايران كنند كه از زماني كه تو دانند و او را سخت سرزنش مي مي
وش از گلوي ايرانيان پايين نرفته خاي، ايران روي خوش نديده و يك آب  شده
 :است

  جهــان شــد سراســر پــر از گفــت و گــوي  ســــــوي زابلــــــستان نهادنــــــد روي
ــت   ــدي درشــ ــا زال چنــ ــد بــ   كــه گيتــي بــس آســان گرفتــي بــه مــشت   بگفتنــ
ــن ر    پـــس از ســـام تـــا تـــو شـــدي پهلـــوان ــك روز روشـــ ــوديم يـــ   واننبـــ

  )49: 2، ج1373فردوسي (
الً وارد مي داند و با زباني  جالب است كه زال نيز سرزنش ايرانيان را كام

ام و كاري از من ساخته نيست و از اين  ه گويد كه من ديگر پير شد عاجزانه مي
  )همان.(پس، چشم اميدتان بايد به رستم باشد

ود كه با وجود اينكه زال، ش بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده، روشن مي
بايست در لحظات بحراني، كشتي پر تالطم ايران  پير ايران شهر بوده و به طمع مي

كند، اما  مقصود برساند، اگر چه تالش خود را ميبه ساحل را به سالمت 
 دستان دربارة چنين پهلواني ةتواند چندان مؤثر واقع شود و از اين رو كني نمي

اي از توسل او به نيرنگ و  ا كه در زندگي زال كمتر نشانهنمايد، چر منطقي نمي
  .بينيم ترفند و فريب مي

دربارة وجه تسمية دستان، كمتر سخني رانده شده و تنها در برخي از 
، چنانكه دهخدا دربارة وجه تسمية دستان،  استها به اين امر اشاره شده فرهنگ

چرا كه به افسون مشهور بود  است، ، پدر رستم، زالةدستان كني: گويد چنين مي
  )ذيل لغت: نامه دهخدا لغت(. شد كه سيمرغ پيش او حاضر مي

http://www.sid.ir


 73/  ر شاهنامه جايي و دگرگوني اسطورة رستم د جابه                     88زمستان ـ  17 ـ ش 5س  

  :  نيز وجه تسمية دستان با سيمرغ پيوند داده شده استدر فرهنگ آنندراج
 زال پسر سام نريمان از اوالد گرشاسپ و جمشيد بود كه به واسطة شاگردي ة كني،دستان

. اند كرده و جادوي خوانده  به مكر و حيله منسوب ميسيمرغ و آموختن علوم غريبه او را
  ) نامه به نقل از لغت(

اي ديگر نگريسته است كه چندان  ذبيح اهللا صفا وجه تسمية دستان را از زاويه
  :نمايد منطقي نمي
كوه افكنده  گفتند كه پدر با او دستان و مكر كرده و او را به البرز و دستان از آن روي مي... 
  )542: 1374ا صف. (بود

اين در حالي است كه اگر مكري هم صورت گرفته باشد، اين امر متوجه سام 
  .است است كه مرتكب آن كار شده نه زال كه در آن هنگام نوزادي بيش نبوده

بازي و توسل به جادو منسوب   در چند مورد زال را به نيرنگ شاهنامهدر
يار وقتي رستم و رخش به شدت به عنوان نمونة در نبرد رستم و اسفند. كنند مي

كند و ادامة جنگ را به فردا موكول  دارند، رستم شب را بهانه مي مي زخم بر
كند، اما اسفنديار مطمئن است كه رستم را ديگر ياراي بازگشت به جنگ  مي

خالف پندار اسفنديار، رستم و رخش به . نيست و خود و رخش خواهند مرد
الً بهبود مي ابند و چون اسفنديار  آنها را ديگر بار در آوردگاه، ي ياري سيمرغ كام

بيند، اين امر را نتيجة  با كمال شگفتي تندرست و بدون هيچ زخمي مي
داند؛ كسي كه با احضار سيمرغ موفق به بهبود رستم و رخش  گري زال مي جادو
  :شد

ــد    ــتم بديـ ــون روي رسـ ــيد چـ ــد    خروشـ ــان ناپديـ ــاد از جهـ ــو بـ ــام تـ ــه نـ   كـ
ــگ ...  ــي بــ ز نيرن ــت  يندزال ــان درس ــست     س ــور ج ــي گ ــت هم ــه پاي ــه ك   و گرن

ــتم ز راه    ــه رســ ــردم كــ ــاني نبــ   بـــه ايـــوان كـــشد ببـــر و گبـــر و كـــاله  گمــ
  ز پيكــــان نبــــود ايــــچ پيــــدا بــــرش  همـــان بـــاركش رخـــش زيـــر انـــدرش
ــت  ــتان جادوپرســ ــه دســ ــنيدم كــ ــت       شــ ــيد دس ــه خورش ــازد ب ــام ي ــه هنگ   ب
ــذرد    ــاودان بگـ ــشم آرد از جـ ــو خـ ــر   چـ ــرد  برابـ ــا خـ ــن بـ ــس ايـ ــردم پـ   نكـ

  )301ـ300: 6، ج 1373فردوسي (
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آورد، زال و  گز را از چشم خود بيرون مي در فرجام نيز وقتي اسفنديار تير

 .خواند داند و زال را افسونگر مي سيمرغ را عامل اصلي مرگ زودهنگامش مي
  )350-349 :6، ج 1373فردوسي : به. ك.ر(

بيند كه  ي ميري سودابه با كمال ناباواوش نيز وقتيدر ماجراي سودابه و س
گذرد، از آنجا كه سياوش در  سياوش بدون هيچ آسيبي به سالمت از آتش مي

بارگاه رستم و زال در سيستان، باليده بود و از اين رو زال و رستم را سخت 
ديد، به سالمت گذشتن سياوش از آتش را نتيجة جادوگري  شيفتة سياوش مي دل

  :داند زال مي
ــدرينهمــــه ــرد انــ ــادويي زال كــ   نخواهم كه داري دل از من به كين   جــ

  )37: 3همان، ج ( 
اما حقيقت اين است كه در ماجراي سياوش و سودابه، ايـن سـودابه بـود كـه             

كوشـيد و بنـابراين       كار بود و مـدام بـا فرافكنـي در اثبـات برائـت خـود مـي                   گنه
، چـرا كـه زال را در ايـن    نمايد جادوخواندن زال در ماجراي سياوش، منطقي نمي 

  .ماجرا هيچ دخالتي نيست
نمايـد،     در انتساب كنية دستان بـه زال منطقـي مـي           شاهنامهتنها مواردي كه در     

 چرا كه    توسل او به سيمرغ در ماجراي نبرد رستم و اسفنديار و تولد رستم است،             
تم را  گـشايد و رسـ      در اين دو مورد زال با فراخواندن سيمرغ، گره فروبسته را مي           

چايلـد   .رهانـد   يك بار درهنگام زايش و ديگر بار در نبرد با اسفنديار از مرگ مي             
هاي اوليه، نـوعي آميخـتن        درمراسم جادويي انسان  «گوردون براين باور است كه      

ترتيب حـاكم جـادوگر      بدين .است  شده  اش تصور مي    م طايفه تحاكم جادوگر با تو   
اي طايفـه آن را نيـاي مـشترك خـود     انتساب به حيوان يا شيئي را كه همـة اعـض   

از همين روسـت     .)213: 1381گوردون  (» .داده است   دانستند، به خود انحصار مي      مي
  :كه محمد مختاري چنين اعتقاد دارد
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يابيم و مفهوم آميختگي آنها را به  ترتيب رابطة سيمرغ و پزشكي و زال و جادو را درمي بدين
حات اها و جر وزي اسفنديار و شفايافتن زخممنظور صيانت رستم در برابر مرگ و پير

رخش و رستم در يك عمل آييني و جادويي كه رنگ و شكل مذهبي يافته است، 
  )236: 1379مختاري  (.يابيم درمي

البته در ماجراي  زايش رستم و نبرد رستم با اسفنديار نيز زال مركز ثقل ماجرا       
ر بيشتر متوجه سيمرغ است تـا  نيست و اگر نيرنگ و افسوني در كار باشد، اين ام          

زال، اما نكتة بسيار مهم دربارة انتساب كنية دستان به زال اين است كه حتي اگـر                 
زال را در ماجراي زايش رستم و نبرد او با اسفنديار، داراي نقشي محوري بدانيم               

، با توسل به افسون و احـضار        شاهنامهو چنين بپنداريم كه زال در اين دو برهه از           
 شـاهنامه ، نقشي اساسي ايفا كرده است كه از عهدة هيچ پهلوان ديگري در              سيمرغ
نمايـد، در پاسـخ       آمده و از اين رو كنية دستان بر قامت او نيك سازوار مي              بر نمي 

بايد گفت كه كنية دستان پيش از زايش رستم و نبرد او با اسـفنديار و هنرنمـايي                  
كـه زال    شده است؛ يعنـي زمـاني        زال در اين ماجرا، از سوي سيمرغ به زال داده         

جوانكي بيش نبوده  و هنوز هيچ خويشكاري مهمـي در حماسـه از او سـر نـزده          
  .بود

   چون بارهـا تركيـب رسـتم دسـتان          شاهنامه به نظر نگارنده، در منابع       ،بنابراين
اند كه  به كار رفته است، به جاي اينكه دستان را صفت رستم بدانند، چنين پنداشته

اضافة بنوت است و رستم پـسر دسـتان اسـت و ايـن امـر در متـون                   اين تركيب   
ذات شناخته شده اسـت؛     تسري يافته و دستان با زال هم       شاهنامهحماسي از جمله    

نهد و در  اين در حالي است كه سام به دليل سپيدي موي زال، نام او را زال زر مي
ين رو بـراي توجيـه   توان براي يك پهلوان دو نام در نظر گرفت، از ا   نمي شـاهنامه 

اند كه وقتي زال آشيانة سيمرغ را ترك          انتساب كنية دستان به زال، چنين بازنموده      
او زمان با سام، نامي بر زال نهاد و           هم زكرد و با پدرش سام همراه شد، سيمرغ ني        

  :)3(را دستان خواند
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ــام ... ــد سـ ــور را زال زر خوانـ ــان پـ ــام     همـ ــيمرغ نـ ــرد سـ ــتان ورا كـ ــو دسـ   چـ

  )144: 1، ج 1373وسي فرد( 
درست است كه بنا به عقيدة برخي از انديـشمندان از جملـه ويكنـدر، بهمـن                 
ــكل      ــاه او را ش ــادي دارد و گ ــدمت زي ــاري، زال ق ــد مخت ــركاراتي و محم س

، اما ناسخان   )217: 1385سركاراتي  ) (173: 1379مختاري  (دانند    شدة زروان مي   حماسي
اند كه كنية دستان هنگامي به زال داده شده كه  آميز توجه نكرده به اين نكتة تناقض  

او جوانكي بيش نيست و هنوز در متن حماسه هيچ كار مهم و آميخته با نيرنگـي                 
از او سر نزده است؛ نه در ماجراي زايش رستم، سيمرغ را احضار كـرده اسـت و                 
نه در نبرد رستم بـا اسـفنديار بـا توسـل بـه سـيمرغ و بهبـود رسـتم، بـه امـري                         

انتساب كنية دسـتان بـه زال  از سـوي            ،رانه دست يازيده است و بنابراين     افسونگ
ترين نيرنگ و افسوني شود، سخت ناساز       سيمرغ پيش از اينكه او مرتكب كوچك      

  .نمايد مي
، زندگي همة پهلوانان را از تولد تا مرگ بررسي كنيم و     شاهنامهاگر در   ،بنابراين
 بيش از همة پهلوانان شاهنامه، بـر        هاي آنان را بسنجيم، صفت دستان       خويشكاري

نمايد؛ كسي كه از بدو تولد تا لحظة مرگ، بارها و بارها به  قامت رستم سازوار مي
گري و نيرنگ توسل جسته و توانسته است با توسل به همين حربـه، بارهـا                  چاره

خود نيز در چاه نيرنگ نابرادري گرفتار       ،خود را از ورطة مرگ برهاند و در فرجام        
  .ودش مي

 توسـل بـه     شـاهنامه اي كه يادآوري آن ضروري است اينكه هـر چنـد در               نكته
  :افسون و نيرنگ گاه ناپسند شمرده شده است

ــس  ــد بــ ــخ آورد طلخنــ ــين پاســ   بـــه افـــسون بزرگـــي نجستـــست كـــس  چنــ
  )226: 8، ج 1373فردوسي (

ــار  ــون بردبـ ــه چـ ــخ كـ ــين داد پاسـ ــار   چنـ ــه كـ   بـــود مـــرد نايـــدش افـــسون بـ
  )287: همان(
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با اين حال توسل به نيرنگ و دستان، آنچنان ناپسند نيست كـه پهلوانـان را از                 
  :گويد آن برحذر دارند، چنانكه سيروس شميسا در اين باره مي

رستم با  .مكار بودن در معني مثبت از صفات پهلوانان است .يكي از ابراز جنگ فريب است
يهوه خداي تورات  . افسونگر استفريدون ...رهاند فريب دادن سهراب، خود را از مرگ مي

و مكروا و مكر اهللا «: گر است و در قرآن مجيد خداوند به خود نسبت مكر داده است حيله
را دروازة تروا ) به جا نهادن اسب چوبين(در ايلياد يونانيان با خدعه  .»و اهللا خير الماكرين

 .الحرب خدعه: اند  گفتهكند و دژ را با خدعه تسخير مي اسفنديار نيز رويين .گشايند مي
  )68: 1373شميسا (

 گـاه بـه نيرنـگ و دسـتان دسـت            ، نيز هر پهلواني به فراخور     شاهنامهباري در   
يازد، چنانكه به عنوان نمونه، گشتاسپ، اسفنديار را در رويارويي با رستم، بـه                مي

  :انگيزد استفاده از نيرنگ و افسون برمي
ــون   ــد كنـ ــت بايـ ــستان رفـ ــوي سيـ ــار آ   سـ ــه كـ ــسون بـ ــد و فـ   وري زور و بنـ
ــتم زال را    برهنـــــه كنـــــي گـــــرز و كوپـــــال را ــد آوري رســــ ــه بنــــ   بــــ

  )224: 6، ج 1373فردوسي ( 
گرنـد، بـه افـسون       اي در بند كردن ديوهايي كـه خـود افـسون          رتهمورث نيز ب  

  :شود متوسل مي
ــران   گـــران  ديـــوان و افـــسون  همـــه نـــره  ــپاهي گـــ ــادو ســـ ــد جـــ   برفتنـــ

ــد كمربــــستة جنــــگ و كــــين     جهانــــــدار تهمــــــورث بــــــافرين     بيامــ
  چـــو بـــر تيـــزرو بـــارگي بـــر نشـــست  برفـــت اهـــرمن را بـــه افـــسون ببـــست
ــرد پــست       از ايــشان دو بهــره بــه افــسون ببــست     ــرز گــران ك ــان بــه گ   دگرش

  )37: 1همان، ج ( 
منوچهر در نبرد با تور، گر چه توسل به نيرنگ و افسون را نشان درماندگي و 

شود و از پشت  اند، اما خود نيز به نيرنگ متوسل ميد ناتواني يك پهلوان مي
از ديگر سو، منوچهر در تسخير دژ  .)125: 1همان، ج (.كند دشمن را غافلگير مي

شود و با نشان دادن انگشتري تور به دژبان، به درون  سلم نيز به نيرنگ متوسل مي
  )127: 1همان، ج (.كشد يابد وسلم را مي دژ راه مي
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ر نبرد با سهراب با توسل به نيرنگ و پيشنهاد ازدواج به گردآفريد نيز د

رهاند و جالب است ايرانيان نه تنها او را سرزنش  سهراب خود را از چنگ او مي
 خود را از چنگ ،بالند كه توانسته با جنگ و نيرنگ كنند، بلكه به او نيك مي نمي

  :سهراب رهايي بخشد
  از تـــو دل انجمـــن پـــر از غـــم بـــد     دل شــــيرزن بگفتنــــد كــــاي نيــــك  

  نيامــــد ز كــــار تــــو بــــر دوده ننــــگ  كه هـم رزم جـستي هـم افـسون و رنـگ            
  )188: 2، ج 1373فردوسي (

فريدون نيز با توسل به افسون، در هيأت يك اژدها بر پسران خود پديدار 
 و از ديگر سو وقتي برادران فريدون در پي كشتن او )256: 1همان، ج (شود  مي

غلتانند، فريدون با توسل  بزرگ را از فراز كوه به سوي او ميآيند و سنگي  برمي
  :دارد به افسون، سنگ را از جنبيدن باز مي
  ببــــست و نجنبيــــد آن ســــنگ بــــيش  به افسون مـر آن سـنگ از جـاي خـويش            

  )251: 1همان، ج (
خسرو  خواهد كي افسون فريدون تا حدي برجسته است كه افراسياب وقتي مي

  :داند  خود را از نسل فريدون افسونگر مي رحذر دارد، با افتخار،خواهي ب را از كين
ــادرم   ــدر مـ ــن پـ ــو را مـ ــر تـ ــن گـ ــسونگرم    مكـ ــدون افــــ ــم فريــــ   ز تخــــ

  )327: 5همان، ج (
ها و لوازم  در توصيف اردشير نيز گويي توسل به نيرنگ و مكر يكي از بايسته

  :هر پهلوان است كه اردشير نيز از آن بي نصيب نبوده است
  بكوشـــــيد بــــــا كاردانــــــان پيــــــر    ز كــــار بلــــوج ارجمنــــد اردشــــير ...

ــه افـــسون و رنـــگ    نــج و پيكــار و جنــگ  رنــه از بنــد وز    نبـــد ســـودمندي بـ
  )74: 8همان، ج (

ارمايل و گرمايل نيز با نيرنگ به مطبخ ضحاك راه بردند و موفق شدند هر 
فنديار نيز افزون اس .)52: 1همان، ج (روز يك جوان ايراني را از مرگ نجات دهند 

 با نيرنگ و تعبية  برد با اژدها و سيمرغ، نان سوم و پنجم دروبر اينكه در خ
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 با توسل به نيرنگ، توانست در  صندوق چوبين موفق به از بين بردن آنها شد،
 174: 6، ج 1373فردوسي ( دژ رهايي بخشد هيأت بازرگانان، خواهرانش را از رويين

ز با توسل به نيرنگ و با پوشيدن لباس و تاج دو شاخ جاماسپ ني .)192 ـ 182ـ 
گويد و موفق  شود و حتي به تركي سخن مي تركان، بر اسبي تركي سوار مي

دژ رهايي بخشد  اسفنديار را از گنبدان شود از ميان تورانيان ترك بگذرد و مي
ر ها دال بر اين است كه نه تنها دستان و افسونگري د اين نمونه .)146: همان(

 جنبة تابو نداشته، بلكه كاربرد نيرنگ امري طبيعي بوده و بيشتر پهلوانان شاهنامه
اند و منزلت نيرنگ و افسون تا به   هر يك به نوعي به آن توسل جستهشاهنامه

  :پاية دانايي و خردمندي به شمار آمده است حدي است كه گاه هم
ــده   چنـــين گفـــت پـــس گرديـــه بـــا ســـپاه ــداران جوينــــ ــه اي نامــــ   راه كــــ

ــگ  ــرانيد و جنـــ ــران ســـ   خردمنــــــد و دانــــــا و افــــــسونگران  آوران از ايـــ
  )409: 8، ج همان(

نِ گري ملقب   نامي ايران به صفت افسونافزون بر موارد ياد شده، گاه پهلوانا
همان، : به. ك.ر( .اند اند، چنانكه نريمان و هوشنگ به اين صفت منسوب گشته شده
، توسل شاهنامهشود كه   موارد ياد شده، روشن ميپس با توجه به .)266 ـ 35: 1ج 

به افسون و نيرنگ و دستان، نه تنها ناپسند و تابو نيست، بلكه يكي از 
يازيدن به  تواند با دست هاي هر پهلواني است كه در مواقع ضروري مي مايه دست

اما  .آن، گروه فروبسته را بگشايد و خود را به سالمت از ورطة هالك برهاند
، كنية دستان چندان بر شاهنامهنكه گفته شد با توجه به قراين ياد شده در چنا

نمايد، بلكه اين كنيه بيش از همة پهلوانان، برازندة رستم  قامت زال سازوار نمي
 به دستان شاهنامهاست؛ پهلواني كه در طول زندگي خويش بيش از همة پهلوانان 

ها  گري ترين چاره طلب به مهمتر شدن م براي روشن .و نيرنگ توسل جسته است
 با نيرنگ و دستان به مقصود دست يافته است، شاهنامهو مواردي كه رستم در 

  :شود اشاره مي
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  زايش رستم
آيد و به   تنها پهلواني است كه به شكلي غير طبيعي به دنيا ميشاهنامهرستم در 

 در هنگام اهنامهشترين پهلوان  اين ترتيب شايد بتوان چنين استنباط كرد كه تنومند
زايش رستم بوده است، چرا كه به دليل درشتي، زايش طبيعي او ممكن نبوده 

شكافند و رستم چنين  گاه رودابه را مي است و از اين رو با راهنمايي سيمرغ، تهي
گاه مادر، تنها مواردي است  از آنجا كه زايش شگرف رستم از تهي .شود زاييده مي
زده كرده  فتد، به طبع اين امر نياكان ما را بسيار شگفتا  اتفاق ميشاهنامهكه در 

است و چه بسا آن را نوعي جادوگري و توسل به افسون و نيرنگ تلقي كرده 
 است كه حتي زايش شاهنامهباشند؛ به عبارت ديگر، گويي رستم تنها پهلواني در 

دستان همراه او نيز با دستان و نيرنگ همراه بوده، چنانكه مرگ او نيز با نيرنگ و 
  .بوده است

  تسخير دژ سپند

يابد كه رستم  كند، زال در مي وقتي رستم با شگفتي پيلي سپيد را سر به نيست مي
از  .را آن قدر توانايي هست كه كين جدش نريمان را از ساكنان كوه سپند بگيرد

 شود كه دارد كه به اين دژ حمله كند،  اما ياد آور مي اين رو، رستم را برآن مي
توان به دژ تسخيرناپذير كوه سپند راه برد، بردن كارواني از بار  تنها راهي كه مي

   :نمك به آنجاست، چرا
ــز     كـــه بـــار نمـــك هـــست آنجـــا عزيـــز  ــد چيـ ــه ندارنـ ــت از آن بـ ــه قيمـ   بـ
ــان   ــك ناگهــ ــار نمــ ــد بــ ــو بيننــ   پــــذيره شــــوندت سراســــر مهــــان     چــ

  )267: 1، ج 1373فردوسي (
ها، گرز و پهلوانان بنام را  نمك كه در برخي از كيسهو رستم با كارواني از بار 

تواند به واسطة نمك به درون دژ راه  شود و مي پنهان كرده بود، راهي دژ سپند مي
شايد اين تنها  .يابد و كيني كه سام از عهدة آن بر نيامده بود، از سپندنشينان بگيرد
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 .استگ متوسل شده  زال آشكارا به افسون و نيرنشاهنامهدي باشد كه در رمو
واقع رستم وزنة سنگين اين در البته در اين مورد نيز تنها نقشه از زال است و 

ماجراست و اين رستم است كه با زيركي تمام و توسل به نيرنگ، به راحتي دژ 
گشايد و به طبع، پس از تسخير اين دژ، همه رستم را فاتح اصلي اين  سپند را مي
  .دانند ميدان مي

  ان ديوشكست اكو

  :خواهد آيد و از او كمك مي خسرو مي روزي شباني به درگاه كي
ــه   ــدر گلـ ــد انـ ــد آمـ ــوري پديـ ــه گـ   چـــو شـــيري كـــه از بنـــد گـــردد يلـــه   كـ
ــت  ــيد دارد درسـ ــگ خورشـ ــان رنـ ــست    همـ ــويي بشـ ــه زر آب گـ ــپهرش بـ   سـ

  )303 :4، ج 1373فردوسي (
از اين رو  .تبرد كه اين حيوان، گور نيست، بلكه اكوان ديو اس رستم پي مي

خواهد او را در كمند اندازد،  شود، اما هر بار كه مي در پي كشتن او راهي مي
خوابد و ناگاه  رستم خسته و كوفته كنار جوي آبي مي .شود اكوان ديو ناپديد مي
رد و رستم  شود و قطعه زميني كه رستم بر آن خوابيده را مي اكوان ديو پديدار مي ب

گويد كه او را به دريا پرت كند   مياين پهلوانكند و به  را روي دو دست بلند مي
   :دانست رستم كه مي .يا كوه

ــو   ــار ديــ ــود كــ ــه بــ ــه واژگونــ   خـــديو  رس بـــاد كيهـــان  كـــه فريـــاد   همــ
ــين   ــاي چـ ــه دانـ ــخ كـ ــين داد پاسـ ــتان  چنـ   اســــت انــــدرين  زدهييكــــي داســ
  بـــه مينـــو روانـــش نبينـــد ســـروش      كــه در آب هــر كــاو برآيــدش هــوش    

ــوه  ــه كـ ــير  بـ ــر و شـ ــا ببـ ــداز تـ   يننــــــد چنگــــــال مــــــرد دليــــــربب  م بينـ
  )306: همان(

يابد، ديگر بار اكوان ديو را  رستم كه با توسل به اين نيرنگ از مرگ رهايي مي
  :بيند و اين بار مي

ــست      ــل م ــون پي ــو چ ــر دي ــر س ــزد ب ــست    ب ــشت پ ــرز او گ ــزش از گ ــر و مغ   س
  )310: 4، ج همان(
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  راهيابي به اردوگاه سهراب

دهد وآوازة   سهراب در مرز ايران و توران، هجير و گردآفريد را شكست ميوقتي
شود، رستم پيش از آنكه رو در روي سهراب  انداز مي او در سراسر ايران طنين

پوشد  وار مي اي ترك يازد و چون تورانيان جامه  باز به نيرنگ دست مي قرار گيرد،
داند كه همتاي او در جنگ،  يرود و نيك م و شبانه تا قلب سپاه دشمن پيش مي

  .يلي شگرف است و در جنگ با او بايد بسيار محتاطانه عمل كرد
  شكست سهراب

شود، چرا كه اول بار  رستم در نبرد با سهراب نيز به نيرنگ و افسون متوسل مي
زند و قصد كشتن او را دارد، سهراب را چنين  كه سهراب كمر او را بر زمين مي

  :فريبد مي
ــه ــا   دگرگونــ ــين مــ ــد آيــ ــر باشــ ــا     تــ ــن مـ ــش ديـ ــد آرايـ ــن باشـ ــز ايـ   جـ

ــرد آورد    ــشتي نبـ ــه كـ ــاو بـ ــسي كـ ــرد آورد   كـ ــر گـــ ــري زيـــ ــر مهتـــ   ســـ
ــين      نخــستين كــه پــشتش نهــد بــر زمــين      ــه ك ــد ب ــه باش ــر چ ــرش گ رّد س ــ   نب

  )234: 1373فردوسي (
دهد و در دم  زند، به او مهلت نمي زمين مي اما رستم خود چون سهراب را بر

  .سپارد ا به كام مرگ ميبا دشنه او ر
  شكست اسفنديار

دارد،  در نبرد رستم و اسفنديار هر چه رستم اسفنديار را از جنگ برحذر مي
  :پندارد كه رستم در پي فريب اوست اسفنديار مي

ــر مــن افــسون كنــي  ــي    تــو چنــدين همــي ب ــرون كنـ ــال بيـ ــر از يـ ــا چنبـ ــه تـ   كـ
ــد و مكـــر و فريـــب  ــاختي بنـ ــرا سـ   نگـــي نـــشيب همانـــا بديـــدي بـــه ت    چـ

  )269: 6همان، ج (
باري اسفنديار سخت مراقب است كه مبادا در دام و افسون رستم گرفتار 

بيند كه هم  شود؛ چرا كه رستم وقتي مي كه در فرجام در آن گرفتار ميدامي شود؛ 
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خود و هم رخش سخت زخم برداشته است و ديگر او را ياراي ادامة جنگ 
كند و ادامة جنگ را به فردا موكول  ا به بهانه مينيست، با توسل به نيرنگ، شب ر

دهد كه فردا تسليم خواهد شد و زواره و فرامرز و  كند و به اسفنديار قول مي مي
اي كه  زال و همة خويشانش را دست بسته به اسفنديار تحويل خواهد داد؛ وعده

گي شود خود را از مر شود و به اين ترتيب رستم موفق مي گاه عملي نمي هيچ
  .حتمي رهايي بخشد
  شكست پوالدوند

دهد كه  پوالدوند يكي از پهلوانان نامي توران است كه افراسياب به او وعده مي
از اين . اگر بتواند رستم را از ميان بردارد، نيمي از كشور را به او خواهد بخشيد

  :دهد كه رو پوالدوند به افراسياب قول مي
ــز  بر  مـــن ايـــن زابلـــي را بـــه شمـــشير تيـــز ــز ريــ ــنم ريــ ــر كــ ــه بــ   آوردگــ

  )287: 4، ج 1373فردوسي (
دهد و در  ديگر پهلوانان ايران را شكست مي پوالدوند، گيو و بيژن و رهام و

پوالدوند رستم را به آشتي . شود فرجام، رستم خود روانة جنگ با او مي
زديد بد«آيد، اما رستم  مي خواند، اما ناگاه در پي به كمند انداختن رستم بر فرامي

رد و سراپا خشم پوالدوند را از   و بند كمند را مي)291: همان(» يال آن نبرده سوار ب
  :دارد توسل به هر گونه نيرنگ و افسوني برحذر مي

ــد    ــه پوالدونـ ــتم بـ ــت رسـ ــين گفـ   كــه تــا چنــد از ايــن بــيم و نيرنــگ و بنــد  چنـ
  )290: همان(

الدوند را سخت پردازند و رستم پو سپس رستم و پوالدوند به كشتي مي
بيند  ، اما با كمال شگفتي مي استكند كه او كشته شده زند و گمان مي برزمين مي

در اينجا هيچ اثري . گريزد كه پوالدوند ديگر بار بلند شده و به سوي افراسياب مي
از نيرنگ رستم در شكست پوالدوند نيست، اما گودرز كه خود شاهد جنگ اين 

خسرو از زيركي و توسل به  ارش اين جنگ به كيدو پهلوان بوده است، در گز
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گويد و از اين رو چه بسا ابياتي از  نيرنگ رستم در شكست پوالدوند سخن مي

اين قسمت حماسه كه گوياي چگونگي توسل رستم به نيرنگ بوده، حذف شده 
باشد كه اگر چنين باشد، رستم پهلواني را كه از توسل به هر گونه نيرنگ باز 

  :شود ود با نيرنگ بر او چيره ميدارد، خ مي
ــهريار   ــاي شـ ــودرز كـ ــت گـ ــدو گفـ   ز مـــادر نيايـــد چـــو رســـتم ســـوار       بـ

ــد ا  ــيش آيــ ــو پــ ــر ديــ ــاراگــ ــد رهــــــا     اژدهــ ــگ درازش نيابــــ   ز چنــــ
ــد  ــه پوالدونـ ــرد او بـ ــه كـ ــد    بگفـــت آنچـ ــگ و بنـ ــگ وز رنـ ــشتي و نيرنـ   ز كـ

  )299: 4، ج1373فردوسي (
  رهايي بيژن

 نيز از ديگر مواردي است كه رستم با توسل به دستان و زمين رهايي بيژن از توران
يابد، چنانكه فردوسي نيز در آغاز اين داستان، آشكارا  نيرنگ به مقصود دست مي

  :دارد از كاربرد رنگ و نيرنگ در اين داستان، پرده برمي
ــتان  ــي داســ ــا يكــ ــي تــ ــاي مــ ــتان  بپيمــ ــة باســـــ   بگويمـــــــت از گفتـــــ

ــگ و رنــ    ــر و نيرن ــاره و مه ــر از چ   همـــان از در مـــرد و فرهنـــگ و ســـنگ  گپ
  )8: 5همان، ج (

ماجرا از اين قرار است كه وقتي بيژن درمراسم شادخواري منيژه مست و 
آورد و افراسياب به پيشنهاد  شود و سر از شبستان افراسياب در مي مدهوش مي

كند تا از گرسنگي و تشنگي جان بدهد،  پيران ويسه او را در چاهي حبس مي
رود و در فرجام  با توسل به نيرنگ، در هيأت بازرگانان به قلب توران ميرستم 

  :شود بيژن را رهايي بخشد موفق مي
ــوار و دور   رگــــاني ز ايــــران بــــه تــــورابــــه باز ــن راه دشـــ ــودم ايـــ   بپيمـــ

  فروشــم بـــه خـــرم ز هــر گونـــه چيـــز    ام هـــــم خريـــــدار نيـــــز  فروشـــــنده
  )62: 5همان، ج(

  شكست شغاد

هاي  شود و چاه ست، به نيرنگ متوسل ميوستم كه در پي كشتن ادري راشغاد نابر
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َند و سر آنها را با شاخ و  سر راه رستم ميزيادي را در كابل در نخچيرگاهي بر  ك
رود و از  گاه با توسل به نيرنگي ديگر به زابلستان مي پوشاند و آن برگ درختان مي
خواهي  ا خشم به كينرستم سراپ. راند سخن مي) پدر زن خود(ستم شاه كابل 

آيد  كند، اما شاه كابل طبق نقشة قبلي به پيشواز رستم مي برادر رو سوي كابل مي
به  كند كه چندي بيش، پيش آنها بماند و و با تقاضاي بخشش از رستم دعوت مي

پذيرد و در فرجام به همراه رخش در چاه  رستم مي. نخچير مشغول باشد
بيند و به ناجوانمردي  م كه شغاد را بر فراز چاه مياما رست. افتد نابرادري فرو مي

يازد و از شغاد  برد، در آخرين لحظات زندگي نيز به نيرنگ دست مي او پي مي
و كماني در اختيار او قرار دهد تا از هجوم حيوانات  كند كه تير خواهش مي

  :درنده در امان باشد
ــشيد  ــرخ را بركــ ــد آن چــ ــغاد آمــ ــارش     شــ ــك ب ــرد و ي ــه زه ك ــشيد ب ــدر ك   ان
ــاد     بخنديــــد و پــــيش تهمــــتن نهــــاد    ــود شـ ــي بـ ــرادر همـ ــرگ بـ ــه مـ   بـ
ــد بفراخــت دســت  ــان دي   جنـــان خـــسته از تيـــر بگـــشاد شـــست  چــو رســتم چن
ــدوخت    ــر ب ــم ب ــه ه ــرادر ب ــت و ب ــت    درخ ــش برفروخـ ــتن دلـ ــام رفـ ــه هنگـ   بـ
ــرد   ــم او آه كــ ــس زخــ ــغاد از پــ   تهمـــــتن بـــــرو  درد كوتـــــاه كـــــرد  شــ

  )333: 6، ج 1373فردوسي (
شود و  ه مشاهده شد، رستم با دستان و نيرنگ بارها بر دشمن چيره ميكچنان

شود كه در آخرين لحظه نيز با  در فرجام نيز در دام نيرنگ نابرادري گرفتار مي
ستاند و با رواني  يازيدن به دستان، پيش از مرگ كين خود را از نابرادري مي دست

 كنية دستان بيش از همه بر قامت او ،براينبنابندد و  آرام رخت از اين دنيا برمي
  .زيبد مي

رِ اي كه يادآوري آن در فرجام ضروري مي نكته  نمايد، اين است كه به باو
 در هيأت پدر ضحاك پديدار شده شاهنامهمطلق، مرداس كه در  جالل خالقي

شود كه ضحاك دچار شد؛ يعني  است، در فرجام به همان سرنوشتي دچار مي
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تنان بوده و دفع اين ديو زيرزميني جز با  تر از رويين يات كهنضحاك در روا

اش ممكن نبوده، فريدون راز دفع او را از سروش  برگرداندن او به جايگاه اصلي
 همان رچاه نيز شكل ديگ مطلق، افكندن مرداس در از ديد خالقي. آموزد مي

پذير زير نا اسطورة به بندكشيدن ضحاك در غار است؛ يعني اين اژدهاي زخم
. كنند اندازند و چاه را پر مي مي) جايگاه اصلي او در زير زمين(زمين را به چاه 

پس در واقع چنانكه مرداس پدر ضحاك نيست، بلكه . )252: 1381مطلق  خالقي(
جايي اسطوره و پديدار شدن   با وجود شكست جابهشاهنامهصفت او است، در 

 اين هماني مرداس و ضحاك باقي مرداس در هيأت پدر ضحاك، باز هم بقاياي
  .مانده است و آن همانا سرنوشت همسان فرجامين آن دو است

تنان به اين شكل، منحصر به ضحاك و مرداس نيست،  معدوم كردن رويين
تن را از بين  توانند كاينوس رويين بلكه در اساطير يونان نيز وقتي دشمنان نمي

 يا تيفون )همان(كنند  ت زنده به گور ميببرند، به ناچار او را در زير سنگ و درخ
تني و فناناپذيري، در سيسيل در  ترين دشمن زئوس  ـ نيز به دليل رويين ـ بزرگ

اي كه  حال نكته. )260: 1385سركاراتي (شود   زنده به گور مي1زير كوه آيتنه
نمايد، اين است كه آيا سرنوشت همسان ضحاك و مرداس را به  برانگيز مي تأمل
  توان تعميم داد؟ ن و رستم نيز ميدستا

الً رويـين           شاهنامه   دانيم رستم نيز در     چنانكه مي    تـن    با پوشـيدن ببـر بيـان عمـ
  تنـان    تر اين پهلـوان نيـز در شـمار رويـين           بوده است و چه بسا در روايات متقدم       

   ،تنـي او    تر جلـوه دادن رويـين       اي براي موجه    هربوده كه بعدها در دوران پسااسطو     
تنـي     چه بسا بـه دليـل رويـين        شاهنامهدر هر حال در     . اند  بيان توسل جسته  به ببر   

رستم، از بين بردن او ممكن نبود و بنابراين با زنده به گور كردن او در چاه، او را                   

_____________________________________________________________  
1. Aitna 
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  : اند سر به نيست كرده
تني او ارتباط داشته است؟ به گمان  آيا نيرنگ چاه در مرگ رستم نيز در اصل با رويين

 تحقق ،اه در مرگ رستم در اصل نمادي از دوزخ است و افتادن رستم در چاهنگارنده، چ
  )252: 1381مطلق خالقي(. پيشگويي سيمرغ و زال است

، دستان نيز به همـان سرنوشـتي        شاهنامهتوان چنين پنداشت كه در        حال آيا مي  
دچار شده است كه رستم دچار شده؛ يعني چون در واقع دستان و رستم يك تـن          

اند، با وجود شكست اسطوره و پديدار شـدن دسـتان در              تن  ستند و رويين  بيش ني 
 راه شاهنامهاي آنها به    هيأت پدر رستم، باز هم اثري هر چند مبهم از اصل اسطوره           

  اي از بين مي رود كه رستم را از بين بردند؟ يافته است و دستان نيز به همان گونه
پـدرش، اسـفنديار، بـه سيـستان        خـواهي     دانيم وقتي بهمن به كـين       چنانكه مي 

  :برد يورش مي
  ســــار كــــرد تــــن پيلــــوارش نگــــون  فرامـــــرز را زنـــــده بـــــر دار كـــــرد 
ــير  ــاه اردشــ ــود شــ ــس بفرمــ   كــــه كــــشتند او را بــــه بــــاران تيــــر  از آن پــ

  )349 :6ج  ،1373فردوسي (
اما شگفت است كه بهمن، عامل اصلي قتل پدرش يعني دستان را به باران تير               

كند و با پا در مياني     با كمال شگفتي تنها به در بند كردن او بسنده مي          سپارد و     نمي
  )350 ـ 349: 6 ج ،همان( .كند پشوتن، در فرجام  او را آزاد مي

اين در حالي است كه اين دستان بود كه با فراخواندن سيمرغ، رستم و رخش               
ت و بهمـن    را دوباره به زندگي برگرداند و راز كشتن اسفنديار را به رستم آموخـ             

خود نيز به خوبي از اين امر آگاه است و كشته شدن پدرش را نتيجة افـسونگري                 
  :داند زال مي

ــار     چنـــين گفـــت كـــز كـــار اســـفنديار     ــردش روزگــ ــد گــ ــك و بــ   ز نيــ
ــوان  ــاد داريــــد پيــــر و جــ ــه يــ   روان هــر آن كــس كــه هــستيد روشــن      همــ
ــرد   كـــه رســـتم گـــه زنـــدگاني چـــه كـــرد  ــسونگر آن پيرمـــ ــان زال افـــ   همـــ

  )343: 6، ج همان(
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ـ               پس منطق حكم مي     اكند كه بهمن اول بار دستان را به كام مرگ بفرستد، اما ب

 او را ،كمال شگفتي تنها به اسارت او بسنده و در فرجام نيز بـه سـفارش پـشوتن       
تنان بـوده     تر جزو رويين    آيا تواند بود كه دستان نيز در روايات متقدم        . كند  آزاد مي 

ل ناتواني در كشتنش، او را در بند كرده باشد؟ اگر چنين باشـد،              و اسفنديار به دلي   
شـوند؛ يعنـي رسـتم بـه دليـل            سان دچار مـي     دستان و رستم نيز به سرنوشتي هم      

شود و دستان نيز به همين دليـل از تيـغ اسـفنديار در            تني در چاه حبس مي      رويين
ت كه چه بسا اين  از پايان زندگي و مرگ او خبري نيسشاهنامهماند و در   امان مي 

  :امر متأثر از اين هماني او با زروان باشد
 از همة شاهنامه عمر زال نيز در.  جاودانگي استةزروان قدرتي ازلي و ابدي و نشان

اگر زال جزو جاويدانان . يابد  ادامه مينهايت مرگي او گويي تا بي  بي.پهلوانان بيشتر است
گيري عمرش  ماند و براي اندازه  هزاره زنده مياو يك. مرگان است مزد يسنا نيست، جزو بي

  )175 :1379مختاري (. از سال و تاريخ نبايد ياري جست
به عبارت ديگر، رستم و دستان كه در واقع يك شخص بيش نيستند و دستان               

تني كسي را ياراي كشتن او نيـست و بنـابراين             صفت رستم است، به دليل رويين     
  .ن او دست يازيدبايد با تمهيدات ديگري به كشت

طور كه از     نكتة مهم ديگري كه دربارة رستم و دستان گفتني است، اينكه همان           
ميرد، در برخـي از        اثري نيست و گويا او به مرگ طبيعي مي         شاهنامهمرگ زال در    

روايات، رستم نيز نه در چاه نـابرادري بلكـه بـه مـرگ طبيعـي رخـت از جهـان                  
مـرگ رسـتم اينچنـين گـزارش     الطوال راخباه در بندد، چنانكه به عنوان نمون    مي  بر

  :شده است
گاه خود در سيستان بازگشت، چيزي نگذشت كه بمرد و بهمن  گويند چون رستم به اقامت

با شنيدن اين خبر به سيستان رفت و هر كه از دودمان رستم و از كسان او بود، به دست 
   )29ـ28: 1364دينوري (. آورد و كشت

 نيز، به روشني از مرگ طبيعـي رسـتم سـخن    ملوك العجمالمعجم في آثار  در  
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  :رفته است
بهمن به تخت سلطنت نشست و جوانب همت برانتقام پدر خويش از رستم دستان و 

چون طاليه سپاه به حدود وسيل رسيدند، ... خراب كردن ملك زابلستان مقصور گردانيد
. گاني  فرو شكسته استخبر شنيدند كه سطوت تندباد موت، حيات رستم را از چمن زند

  )524: 1369رستگار فسايي (
كه اگر اين امر حقيقت داشته باشد، اين هماني فرجام رستم و دستان، هر چـه              

  .شود بيشتر نمايان مي
بنابراين اگر اين روايات را نيز در نظر بگيـريم، ايـن همـاني فرجـام رسـتم و                   

  .نمايد دستان بيشتر چهره مي
  
  نتيجه

 و ديگر متون حماسي بـه       شاهنامهام، نريمان و گرشاسپ كه در       نياي پدري رستم، س   
انـد، بلكـه سـام نـام            ه  اند، در اصـل چنـين نبـود         شكل سه شخصيت مستقل پديدار شده     

خانداني بوده كه گرشاسپ از آن برخاسته و نريمان نيـز صـفت گرشاسـپ بـه معنـاس                   
ري رسـتم، ضـحاك ،   ، نياي مادشاهنامهنرمنش و نيرومند است و از ديگر سو بر خالف        

خـوار   نيز فرزند مرداس نبوده، بلكه مرداس در واقع صفت و كنية ضحاك به معناي مردم   
 در  شـاهنامه در اين جستار نگارنده به اين نتيجه رسيد كه دستان نيـز كـه در                . بوده است 

ـ              رسـتم بـوده كـه در نتيجـة          ةهيأت پدر رستم پديدار شده است، در واقع صـفت و كني
  .گر شده است ايي اسطوره، در متون حماسي در هيأت پدر رستم جلوهج شكست و جابه

  
  نوشت پي
 اسم خاص و نام جادويي تلقي شده و اين بيت به عنوان »دستان« ،برهان قاطعدر ) 1(

  :شاهد مثال آمده است
ــتان   اگـــر دســـتان جـــادو زنـــده گـــردد    «   »نيـــارد كـــرد بـــا تـــو مكـــر و دسـ
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باز  اه باشد و در بيت ياد شده نيز همان زال نيرنگ          رسد اين ديدگاه اشتب    كه به نظر مي   

  .جادوگر مراد بوده است
پـرورد بلكـه زال        زال را نمـي    ،بر خالف ديگر متون، سيمرغ     ريخاالتو مجملالبته در   ) 2(

  )42: تا بيبهار، ( .شود نزد حكيمي زاهد بزرگ مي
رزنـدان را بـر آنهـا     گـويي از ابتـدا نـام ف   شـاهنامه الزم به يادآوري است كه گاه در        ) 3(

خوانـد، نـام    نهادند، چنانكه سام وقتي زال را از آشيانة سيمرغ به درگاه خود فرا مـي           نمي
ش در راه بازگشت از يمـن هـستند در   اننهد و يا فريدون وقتي كه فرزند    زال را بر او مي    

العمـل هـر يـك از     شود و به فراخـور چگـونگي عكـس      هيأت اژدهايي بر آنها ظاهر مي     
هاي سـهي، آرزو و       نهد و بعد از اين ماجرا نام        ن، نام آنها را ايرج، سلم  و تور مي         فرزندا

  )258 – 257: 1، ج 1373فردوسي (. نهد ماه را به ترتيب بر زنان ايرج، سلم و تور مي
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