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1. Introduction 

since “three functions” such as “religious affairs management”,”bravery”, 

and “fertility” were appeared for the first time in Indo-European mythology 

by Georges Dumezil. Survey about every part of that “three functions” 

began in different nations of “Indo-European” family, bringing valuable 

researches for comparative mythology. Three other functions were known 

and presented in the subset of second function, i.e.,war, to survey hero’s 

three “crimes”, or “three-function crimes”. The structure of these myths 

shows a famous hero who commits three crimes in return for three functions 

of “divine”, “bravery” and “fertility”, and he is usually failed by the third 

function. In this survey, we try to investigate Garshasb’s three crimes such 

as: “Mazdayasni religious indignity”, “turning the fire off” and “associating 

with a fairy”, then adjust them with three functions. This is a library, 

comparative and descriptive research. 

 

2. Methodology 

This survey has been done on the basis of descriptive-comparative method 

and by the use of library research. In this research, we try to answer these 

questions: What are three mythological functions in Indo-European families 
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according to Dumezil’s theory? Do these three actions precede in Iran? As 

one of these function is the “three crimes” of famous heroes, have any 

Iranian heroes had such functions? In this survey, we try to explain these 

three functions in Garshasb myth.   

3-Discussion 

“Three actions” of mythical Indo- European myth contain these cases 

briefly: 

1) The gods of the first action have normally two features with a holy 

disciplinarian and ruler function:  A) Empire magical and bravery features, 

B) Human, regularization, pacifism, lawfulness and moralism features. They 

were the divine reactions of the ruler persons such as druids, monarchs, 

kings, minister and etc. 

2)  Gods in the second action were all the reflection of war and bravery. 

They are famous for their militancy and physical ability in which Aryans 

ancient society caused forming young man association, its related rules and 

ceremonies and to Dumezil it has been continued up to now. 

3) Gods in the third action were all the reflection of wealth, healthy, 

fertility, and worldly abundance on the earth. This action mostly contains 

common people. In Dumezil's idea, this function has different forms unlike 

those two ones. (Mokhtayan & Kmali, 2011, p.90) 

In the subset of second action, warfare and bravery, three other actions are 

recognized and introduced which explained about “three crimes” or “three 

functions crimes” of the heroes in Indo-European families. The structure of 

these myths is that popular and famous warriors commit “three crimes” 

against “three actions” such as divine, bravery and fertility. Here we 

introduce these “three actions” in Garshasb myth: 

1) First action: 

   Monarchy and piety action, the Crime of despising Mazdayana religion: 

One of Garshasb's crimes is the despising of Mazdayasna religion .The 

offense of saintliness and the violation of social structure in its highest rank, 

i.e., the belittlement of Ormazd will cause the ruin of hero's eternity .When 

Garshasb despised Mazdayasna religion up on hitting arrow on him, he 

swooned and has is now asleep. In the case of judgment, first dead Garshasb 
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will be resurrected; since the creation of Hormoz would not remaine if 

Garshasb's deeds did not excite. Zahak starts to swallow Ormazd creations, 

in Hourshidmah millennium. Gods revive Garshasb who is swooned and 

Garshasb kills Zahak. (Bahar, 2002, p, 233)       

 2) Second action: 

The bravery or heroic action and damning “Atash-e- Bahram”: 

 It is the second action in association with bravery, militancy and also 

physical ability, which in Aryan ancient society, has introduced heroes and 

their related ceremonies. The bravery action is sometimes connected to 

“three crimes” in Indo-European people. The second crime of hero  has its 

roots in bravery function. In Garshasb narrative, annoying “Atash-e Bahram” 

was one of his crimes; that’s why he didn’t accede to paradise. His soul was 

constantly complaining to Zoroaster and telling that “I wish I lived in your 

time, accepted religion, and kept away from the hell.” Therefore, to find a 

way to paradise he was recounting his heroic arts and great deeds and asking 

for paradise as a reward, but “Atash-e Bahram” whom had the license of 

entering into paradise, did not forgive him. So Garshasb requested another 

life in order to make the hell free from daemons, but that was not the time to 

do so. 

As we read in Pahlavi narrative, this god is so important that the 

fourteenth Yasht of Avesta is denominated by “Atash-e Bahram”. He is the 

most armed god who runs for helping people, brings treatment and power to 

them and overcomes daemons. He is a god who changes his appearance to a 

tornado, bull, white horse, fertile camel, boar, young man, Varaghna, and 

other creatures.  

Every army who calls him during the battle, will wine. If a plain sheep is 

sacrificed for him, no enemy will enter into that land. Indeed, the sacrifice 

does not have any benefits for criminals, cause after this sacrifice, all 

torments will descend over them. 

According to this discrimination, it is clear that Garshasb’s second crime 

has its roots in the second action or bravery function. As a torment, he is 

prohibited from entering into paradise, since he turns out and despises the 

fire which is the symbol of victory and heroism. (Bahar, 2002, P, 233)  
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3) Third action: 

Craftsmanship, desire and fertility (the negative meaning is avarice, 

greedy, sexuality, etc.): 

The third crime that is attributed to Garshasb, is his association and 

getting married with a fairy called Xnāθāiti in unhappy Kabul. The name of 

this fairy has come twice in Avesta.” So, the villainess devil comes and 

creates fairy Xnāθāiti to join and get married with Garshasb. (Avesta, 2005, 

P, 661) o: Zartosht replied the devil: / you! The criminal devil! / I will 

destroy the creation of daemon /I will destroy daemon dead body/I will 

destroy fairy Xnāθāiti (Avesta, 2005, p.863). This description of fairy 

Xnāθāiti in Avesta, displays more the devilish of her. 

Garshasb is one the heroes who joins and gets married with fairy Xnāθāiti 

and penetrates to her soul and creates her, as a result, Boshasb daemon 

overcomes her, overslept her to the end of “Houshidarmah “ millennium. 

Fairies features are completely harmonized with the feature of fertility which 

is placed in third function. (Baghery hasankiade, 2005, p.97-98) 

Garshasb’s third crime is rooted in craftsmanship action. Third function is 

related to libido; he wishes greedily like Heracles, and looks for libido, that’s 

why he is condemned to be overslept as it will be continued to the judgment 

day.  

 

4. Conclusion 

According to this explanation, it can be concluded that there is a stable 

structure in Indo-European myths, which is remained in these cultures during 

a lot of centuries, their effects are shown after many years despite 

geographical broadness and the reformations of different religions. 

Garshasb’s “three crimes” are placed in Dumezil’s “three actions”. 

According to “three actions of felonious”,  he despises Mazdyasna religion 

and the fire of warfare , afterwards, gets married with a fairy and considers 

her as Indian “Indera”, Greek “Heracles” Norse “Setarkazrous” and other 

Indo- European heroes.  

 

Key words: Crime, Hero, three functions, Garshasb. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1291 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

  يةنظر با آن قيتطب و گرشاسب بزهِ سه یِبررس
 «ليدومز ژرژ» گانةسه کنشِ

 
 9اصغر زارعیعلی دکتر                                                                                                                     

 

 چکيده
، «امور دینی»یعنی ادارۀ « گانههای سهکنش»که برای نخستین بار، ساختارِ  1921از سال 

، در اساطیر هند و اروپایی، «ژرژ دومزیل»به کوشش « فراوانی و باروی»و « سلحشوری»
گانه، در اقوامِ گوناگونِ بررسی در مورد هر یک از آن کارکردهای سه ،آشکار شد
شناسیِ برای اسطورهای های ارزندهشروع گردید و پژوهش« هند و اروپایی»خانوادۀ 

، سه «جنگاوری و سلحشوری»زیرمجموعۀ کنشِ دوم، یعنی  درتطبیقی، به ارمغان آورد. 
در اقوامِ هند و پهلوان، « گانۀگناهان سه»، یا «بزه»کنشِ دیگر شناخته و معرفی شد که به سه 

ها چنان است که جنگجویی بنام و مشهور، پرداخت. ساختار این اسطورهاروپایی می
شود و معموالی با می« باروری»و « لوانیپه»، «ایزدی»مرتکب سه گناه، در قبالِ سه کنشِ 

یعنی: « گرشاسب»شود تا سه گناهِ آید. در این پژوهش، تال  میکنشِ سوم، از پای درمی
خوارداشتِ دین مزدیسنا، خامو  کردن آتش و آمیختن با یک پری، بررسی و با 

قی و توصیفی ای، تطبیگانه، تطبیق داده شود. این پژوهش از نوع کتابخانهکارکردهای سه
 است.

 
 گانه، گرشاسب.های سهپهلوان، کنش ،بزه :یديکل هایهواژ 
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 .، فار ، ايرانآباده واحد یاسالم آزاد دانشگاه یفارس اتيادب و زبان گروه ارياستاد. 9
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 مهمقدّ. 9
ها را تا حد امکان شناخت و بهتر دركباید آنها بیرون از واقعیت نیستند؛ اسطوره»   

-شود و تجربهها باریک میها است که شکاف بین فرهنگبا خوانش درست اسطورهکرد. 

های اقوام ب به آیینآیند؛ تا ما با نگاهی بدون تعصّانیِ انسان به سخن درمیهای ثابت و جه
 .(22: 1292)مظفری و همکاران، « .گوناگون بنگریم

گانه، در گراییِ سهاز جمله مواردی که در مطالعۀ ساختارِ اسطورها مطرح شده، کنش 
که  ،هایی استاز نظریه یکی« گراییکارکرد»یا « گراییکنش»اساطیر هند و اروپایی است. 

گرایان، جامعه را نظامی دارای نظم و بسیار مورد توجه بود. کنش 1961تا  1921از دهۀ 
کند. از این منظر، جامعه یک نظام دانند که به صورت یک موجود زنده عمل میترتیب می

که هر یک باید کارکردهای خویش را انجام  شماری استمتشکل از اعضا و اجزای بی
گرا را شناسیِ تطبیقیِ کنشهای تکوینِ اسطورههد. به لحا  تاریخی، نخستین بارقهد
یافت. وی  1921در سال  (Georges Dūmezil)« ژرژ دومزیل»گفتارهای توان در در می

رمطلق و ن.ك: نامو)های بسیار بنیادین شدهنگام بازخوانی اساطیر هند، متوجۀ نکته
  .(62: 1292پور،عوض
این باور بود، که برای درك دین و مههبِ هر تمدنی، باید به الهیات، اساطیر، او بر »

  و حتی سازمان و نظام مههبی و اجتماعی آن رجوع کرد. به باور او اگر هند ادبیات مقدّ
پس منطقی  ،که از زبانِ مادرِ هند و اروپایی مشتق شده اندداشتهو اروپاییان، زبان مشترکی 
« است.ها نیز در گهشته مشترك بودهها و باورهای آنییناست که فرض کنیم آ

 .(49: 1219)شایگان،
های ارزنده در آیینِ ایرانیان و هندوان باستان و سایر اقوام هند و دومزیل پس از پژوهش

گانۀ ای بیابد. وی به این نتیجه رسید که مراتب سهگانهبندی سهطبقهق شد اروپایی، موفّ
است و فقح در اساطیر هند و اورپایی ام جهانی و اجتماعی بنیان شدهخدایان بر اسا  نظ

 :ای دارندگانه، خویشکاریِ ویژهشود. در این نظام و سامان، هر دسته از خدایانِ سهیافت می
نخستین دستۀ خدایان، نمایندۀ قدرت و فرمانرواییِ جهان است و مواردی مانند: دین، 

گیرد. مرتبۀ دوم خدایان، نمایندۀ نیرو و قدرتِ دنیوی میقانون، و سحر و جادو را در بر 
شود. بخش سوم نشان دهندۀ جنبۀ فراوانی، نعمت، است که جنگجویان را شامل می

ور و... تطبیق باروری، شهوت، قدرتِ نامیۀ طبیعت و زمین است که با طبقۀ کشاورز و پیشه
 (49کند. )همان:می

سا  کنش و خویشکاریِ کلیِ هر گروه از خدایان انجام ها را بر ابندیدومزیل این طبقه
گانه در همه جا آشکار شدند، تقسیم جهان و های سههای وی، بخشاست. با پژوهشداده

آسمان به سه بخش و وجود دو گروه دیگر از خدایان در کنار خدای یگانه، کشف بزرگی 
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و پهلوانان و دیگر مسائل و  بود که دومزیل انجام داد. وی به این نتیجه رسید، ایزدان
ها، دیگر عناصری جداگانه نبودند، بلکه بخشی از ساختاری منسجم های وابسته به آنآیین

یک، کارکردِ ویژۀ خود را داشت. او با همین شیوه توانست ، که هرآمدندبه شمار می
 .(72-62: 1292پور، نامورمطلق و عوضن.ك: )کهن و دین روم را بازسازی کند فرهنگِ

 گیرد:ایِ هند و اروپایی به طور خالصه موارد زیر را در بر میسه کنشِ اسطوره
بخش و فرمانروا، به طور معمول دارای ایزدانِ کنش نخست، با کارکردی مقد ، نظم. 1

بخش، ویژگی انسانی، نظم .باری ویژگی فرمانروایی، جادویی و قهّ الف.اند: دو جنبه
های فرمانروا های آسمانی و کیهانیِ انسانها بازتابخال . آنخواه، قانونمندی و اصلح

 چون کاهنان، شهریاران، شاهان، وزیران و.... بودند.

خدایان در کنش دوم، همگی بازتاب جنگ، ستیز و دالوری بودند. این ایزدان، . 2
گیریِ اند؛ که در جامعۀ کهنِ آریایی، سبب شکلصف به جنگجویی و توان جسمیمتّ
های وابسته به آن شده، که به نظر دومزیل حتی تا من مردانِ جوان و اصول و آیینانج

 است. امروز نیز باقی مانده

ایزدان کنش سوم، همگی بازتابِ دولت، ثروت، تندرستی، باروری، فراوانی و . 2
شود. به های مادی در روی زمین بودند. این کنش، بیشتر مردم عادی را شامل مینعمت
و اشکال  مزیل این کارکرد کمتر از دو کارکردِ نخست شکل یکسانی داردوباور د

 .(61: 1291مختاریان،کمالی،ن.ك: )گیردمتفاوتی به خود می

دومزیل این ساختار را در مورد بیشتر اساطیر هند و اروپایی مورد بررسی قرار داد و به 
شناسی تطبیقیِ کرد. اسطوره ها را در اساطیر هند و اروپایی تثبیتای رسید که آنمرحله
گرا، در عمل از آزمایش سربلند بیرون آمده بود. دومزیل همین ویژگیِ سه کنش را کنش

های اهورامزدا را نشان در اصالحات دین زرتشتی دربارۀ امشاسپندان که به نوعی ویژگی
 دهند بررسی نمود. هر چند که زردتشت اصالحات زیادی را در باورهای گهشتگانمی

را  بر این باور بود  حتی چنین اصالحاتی، ساختار سه کنش  دومزیلانجام داده بود، ولی 
پور، نامورمطلق و عوضن.ك: )رسددهد، بلکه تنها بظاهر متفاوت به نظر میتغییر نمی

1292 :62). 
مشترك فرهنگ هند و ایرانی را از صحنه  الت دینی خود کوشیده بود، ایزدانزرتشت با تحوّ

دهد. به حال، دومزیل در ساختار امشاسپندان، همان ساختار سه کنش را نشان میبااین سازد؛ خارج
یه )شهریور( و ئ، در کنش دوم خشثر«اشه»و « وهومنه»این معنی که در کنش نخست، دو امشاسپند 
)خرداد و مرداد( قرار دارند. او نمونۀ امرتاتورتات و ئدر کنش سوم آرمیتی و جفت دوگانۀ ه

نماید، که بر سه امرِ داریو  در بیستون باز می گری از این ویژگیِ سه کارکرد را در کتیبۀدی
اهورا مزدا یاری کند و این کشور را اهورامزدا، از »سالی ت کید دارد؛ دروغ، دشمن و خشک
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در این نمونه: دروغ با کنشِ فرمانروایی، دشمن با کنش « سالی و دروغ نگاه دارد.دشمن و خشک
تولید و باروری، در پیوند است. یعنی سالی با کنش سوم، و خشک ،وم یعنی جنگاورید

 (61: 1291)مختاریان،کمالی،
ه از جمشید و رسیدن آن به میترا، گرشاسب و فریدون نیز یکی دیگر از این جدا شدن فرّ

یاری، بود که دومزیل بر روی آن کار کرد: در حقیقت میترا، نمایندۀ کنشِ شهر ییهانمونه
مردان است؛ گرشاسب که نیرومندترینِ نیرومندان و پیروزترینِ قداستِ آسمانی و طبقۀ دین

رود و فریدون، نمایندۀ شود، نمایندۀ طبقۀ جنگجویان به شمار میپیروزمندان، خوانده می
بیش از هر چیز کشاورز یا « اسویان»وران است؛ چرا که خاندان فریدون یا همان طبقۀ پیشه

اند؛ زیرا نام بسیاری از آنها با حیوانات از جمله گاو ترکیب شده است. حتی پرور بودهدام
گرز بنامِ فریدون به شکل گاو ساخته شده است. افزون بر این، نباید از یاد برد، که فریدونِ 

ور بود؛ بنابراین او کنش اك برخیزد، یک پیشهکه به نبرد با ضحّر، نیز پیش از آنمتون مت خّ
 .(147: 1292پور، نامورمطلق و عوضن.ك: )کندوری را نمایندگی میم یعنی پیشهسو
تشکیل شده نیز با این سه کنش « آناهیتا»و « سورا»، «اردوی»نام آناهیتا که از سه بخش  

منطبق بود. این نام به معنی نمناكِ نیرومندِ پاك است: نمناکی، با آب و باروری و فراوانی 
نش سوم(. نیرومندی با قوای جسمانی و جنگاوری در ارتباط است. در پیوند است. )ک

 .)کنش دوم(. پاکی با فضیلت و قداست آسمانی و خدایی در پیوند است. )کنش نخست(
کند: خواستۀ بسیار که سلم در آرزوی آن بود. )کنش فریدون نیز جهان را سه بخش می

داد و دینِ ایرج، که همان دینوری،  سوم(. دلیریِ تور و قوای جسمانی قهرمان،)کنش دوم(.
 .(112: 1212دومزیل،ن.ك: پاکی و فضیلت است. )کنش نخست( )

 . بيان مسأله9-9
آنچه برای این مقاله اهمیت دارد این است که دومزیل، در زیر مجموعۀ کنش جنگاوری 

قوام در اپهلوان گانۀ و سلحشوری، سه کنش دیگر را کشف کرد که به سه بزه یا گناهان سه
بینیم که جنگجویی بسیار مشهور و ها میپرداخت. در ساختار این اسطورههندو اروپایی می

آید. به میدر شود و معموالی با کنش سوم از پایبنام، مرتکب سه گناه در قبال سه کنش می
شوند. باور دومزیل قهرمانان شاخد هند و اروپایی بیشترِ مواقع، گرفتار گناه و سرکشی می

ها سرکشی و گناهکاریِ سلحشوران بیشتر به استقالل و تنهایی و خودمختاری آن این
خودمختاری که سلحشوران بسیار به آن افتخار ( »92: 1212دومزیل،ن.ك: گردد. )برمی
کنند و سرودسرایان به گاه خواندن ایزدان جنگجو، چنین بر آن ت کید دارند؛ برای می

« آشوبد.یی همراه است و نظم کیهانی و اجتماعی را بر میها و خطرهادارندۀ آن، با وسوسه
 (92)همان:

 بینیم:هایی مانند رستم میمختاری را در سرشتِ قهرماناین استقالل و خود
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 کره چنردین مردار آترش انردر کنرار      

 را پادشاهی نره انردر خرور اسرت     تو

 پرآشرروب و برردخواه را خرروار کررن  

 تو گفتری ز پیرل ژیران یافرت کرو      

 رسررتم برره تنرردی گررهر  بررر او کرررد

 بخررشژن ترراجمررنم گفررت شرریر او  

 چرا دست یازد به من تو  کیست؟

 نگین، گرز و مغفر، کراله مرن اسرت   

 برره آوردگرره بررر سررر افشرران کررنم    

 دو برررررازو و دل شرررررهریار مننرررررد 

 «امیکررررررری بنررررررردۀ آفریننرررررررده 
 

 تهمرررررتن برآشرررررفت برررررا شرررررهریار

 همرره کررارت از یکرردگر برردتر اسررت  

 نکرر  دار رزنررده برر   را سررهراب   تررو 

 و تر  دسرت  دسرت برر   تند یرک  بزد 

 ز بررراال نگرررون انررردر آمرررد بررره سرررر  

 به در شد به خشم اندر آمد بره رخرش  

 کراوو  کیسرت؟  چو خشم آورم شراه 

 زمررین بنررده و رخررش گرراه مررن اسررت 

 شرررب تیرررره از تیرررغ رخشررران کرررنم   

 سرررررر نیرررررزه و تیرررررغ یرررررار مننرررررد 

 امهچرررره آزاردم او نرررره مررررن بنررررد   
 ججج           

 (19: 2: ج1271)فردوسی، 

نهاد  های یاد شده به روشنی قهرمان خودمختاری و آزادی خویش را به رخِدر بیت
، تنها و مستقل از خوانیم که وی فردی آزادکشد. در توصیف گرشاسب هم میقدرت می

 کسی است:هر
 که جنگ آمد اکنرون پدیرد   ،پایم چه

 

 مرا ایزد  از   بهر   جنگ   آفرید       
 ج

 (221: 1217)اسدی، 
و  کردگیرد، با ایزدِ باد، که ویرانگری میرشاسب حتی با ایزدان نیز کُشتی میگ  

زند و با هر دو پای بر روی شود، بر زمینش میگالویز میپراکند، های اورمزد را میآفریده
هیبتِ ورزایی »کند: گونه توصیف میایستد. سرکاراتی این پهلوان را اینشکمش می

چرد و یوغی نداده و در فراخیِ مرغزاری دور، آزاد و سرکش میمغرور، که گردن به هیچ 
این پهلوانان  معموالی .(226: 1271)سرکاراتی،« .نگردگاه برگشته ما را با خشم و حیرت می

با نظام جامعه سازگاری ندارند. سلحشوران به اقتضای کارکرد خویش، سرشتی سرکش و 
نمایی را در برابر دین و شاه یعنی نوعی قدرت ناسازگار دارند. به سخن دیگر این دالوران،

کارکرد نخست دارند؛ البته این سرکشی را نباید با براندازیِ دین و حکومت اشتباه گرفت. 
که سلحشور با انجام سه بزه، در  کاری، مفهومی مهم استدر اساطیر هند و اروپایی، بزه
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)باروری و تولید( به  .ج)نیرو و جنگاوری( .)خدا و دین( ب .حق سه کارکرد: الف
دموزیل چند قهرمان را با  .(92-92: 1212دومزیل، ن.ك: )شودسرنوشتی ناگوار دچار می

 کنیم:این الگو بررسی کرده است که در این جا دو نمونه اکتفا می
 مردانگی و قهرمانِ و نماد روم باستانو  ای یوناناسطورهنام بزرگترین پهلوان  «هراکلس» 

زئو  بود،  میرایآخرین پسر  اکلس،زیرزمینی بود. هر برندۀ اژدهایو از بین نشینانالمپ
داشت، اما مانند بیانگیز و شجاعتی شگفت او قدرتِ. پس از مرگش تبدیل به خدا شد که

های ایرانی جمشید و چنانکه بنا به روایتهمچندانی نداشت.  ۀاز دانش و خرد بهر
 .(224: 1271گریمال،ن.ك: )شدندگرشاسب هم از خرد بهره نداشتند که مرتکب گناه می

 گیرند:قرار می« سه کنش»شود که در ساختار سه گناه مرتکب می او در زندگی خود،
گناه نخستِ هراکلس، ریشه در کنش شهریاری دارد؛ او در انجام فرمان  کنش نخست:

پدر که خدای خدایان است و نیز نسبت به درخواستِ ایزدانِ معبدِ دلفی، شک و تردید 
ر این بزه، دیوانگی و از دست کند، که همگی نمودهایی از کنش نخست هستند. کیفمی

 کشد.دادن سالمت روان است. هراکلس بر اثر این جنون، فرزندان خود را می
گناه دوم وی، در پیوند با جنگاوری است؛ او در نبرد با یک قهرمان یا  کنش دوم:
گوید، که با اخال  پهلوانی سازگار نیست. پادافرهِ این گناه، گناه، دروغ میشاهزادۀ بی

 شود.دادن نیروی جسمانی است که این نیز به کنش دوم مربوط میدستاز
کند و در پی خواهی میوری دارد، او زیادهگناه سوم هراکلس ریشه در پیشه کنش سوم:

که این زن حالیکند؛ درآید. او با زنی به نام دیانیرا )دژانیر( نزدیکی میرانی برمیشهوت
ن.ك: ) مادی( هراکلس را به همراه داردگی )شوهردار است؛ این عمل پایان زند

 .(72-62: 1292پور، نامورمطلق و عوض
دالوری بزرگ، مربوط به اقوام شمالی یا همان ژرمنی در  (Stārcātherūs) ستارکاذرو 

شود: نخست اروپا است. او نیز مانند بسیاری از دالوران خودمختار سه بزه را مرتکب می
کشد؛ که ریشه در هریاری نروژی است؛ سَروَرِ خود را میآنکه هنگامی که در خدمت ش

کنش نخست دارد. کشتن شاه با کنش شهریاری در ارتباط است. گناه دوم، فرار از میدان 
انجامد. فرار از رزم گهارد که به مرگ پادشاه میجنگ است. او پادشاه خود را تنها می

در خدمت شهریار دانمارکی  ریشه در کنش قهرمانی دارد. هنگامی که ستارکاذرو 
گیرد. این گناه ریشه در کنش سوم دارد؛ پوند، جان سرور خود را می 121است؛ در ازای 

:  1292پور، نامورمطلق و عوضن.ك: )هی و طمع، نمودی از کنشِ سوم استزیاده خوا
72). 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
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 .پيشينة پژوهش9-2
اند و ان گفتهدر مورد شخصیت و خویشکاریِ گرشاسب، به قدر کفایت پژوهشگر

شناسی گرشاسب در گهار از اسطوره به حماسه و کردار»چون هایی هماند؛ مقالهنوشته
مهدخت »و « محمدرضا راشد محصل»، «نقیب نقوی»، «حمید طبسی»نوشتۀ « تاریخ

ت گرشاسب از اسطوره به حماسه و تاریخ ل شخصیّ، که به سیر تحوّ«پورخالقی چترودی
بقایای بازشناسی افسانۀ گرشاسب »( مقالۀ 171: 1219و همکاران، طبسین.ك: پردازد. )می

نیز ردپای شخصیت گرشاسب را در « بهمن سرکاراتی»نوشتۀ « های حماسی ایراندر منظومه
نوشتۀ « گناه گرشاسب»مقالۀ   .(221: 1271سرکاراتی، ن.ك: کند)متون مختلف بررسی می

باقری ن.ك: پردازد)ین قهرمان با پری میبه گناه آمیختن ا« کیادهمعصومه باقری حسن»
گانۀ وی و تطبیق آن با سه کنشِ دومزیل، ولی در مورد گناهان سه .(97: 1214،کیاده حسن

پژوهشی انجام نگرفته است. به همین سبب در این جستار به سه گناه یا سه کنش این پهلوان 
 پردازیم.یم« ژرژ دومزیل»شده توسح هئبر مبنای ساختار اساطیریِ ارا

 پژوهش .ترورت و اهميت9-3
تواند گرهی از ابهام ویژه گناهان وی، با روشی تطبیقی میپژوهش در مورد گرشاسپ، به

بین سه  ،از لحا  ساختاری و کارکردیه و تطبیق مقایسکند.  ای بازاین شخصیت اسطوره
ترید وپایی، بیگانۀ گناهان سلحشوران، در اساطیر هند و ارگناه گرشاسب و ساختار سه

 فایده نخواهد بود. بی
 
 .بحث و بررسی2

گانۀ دومزیل گانۀ گرشاسب نیز، با ساختار سهسه شود که گناهِتال  می در این بحث،
 است.جاودانگی را از دست داده ،دادهانجامانی که به دلیل گناه، گرشاسبشود. تطبیق داده
تا در رستاخیز دوباره برخیزد و  ،هان استپن زیر برفدر کابل  انسۀدر دشت پیشکالبد وی 

ن.ك: رهایی بخشد ) بکشد و جهان را از وی است، سستهگ خویش از بندضحاك را که 
بسیار وی  انِچگونگی گناه و اودربارۀ روایات به جا مانده  .(96: 1214کیاده،حسنباقری

 ها صحبت شده است.به طور کوتاه و رازآلود از آن خالصه است و
 .کنشِ نخست2-9
 کردن دین مزدیسنا:خوار داری، بزهِکنش شهریاری و دین   

سات و زیر پا توهین به مقدّشمردن دین مزدیسنا است. ، خواراز گناهان گرشاسب یکی
نهادن ساختار اجتماعی، به صورت برترین مرتبۀ آن، یعنی تحقیر اورمزد، مایۀ از دست 

گرشاسب، دینِ مزدیسنا را خوار شمرد، از  هنگامی کهشود. رفتن جاودانگی قهرمان می
تیری که بر او زدند بیهو  شد و اینک خفته مانده است. به هنگام رستاخیز، نخست مردۀ 
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آفرینش هرمز بر جای  ،بودکنند؛ چون اگر کردارهای گرشاسب نمیگرشاسب را زنده می
پردازد. ایزدان، د میهای اورمزماند. در هزارۀ هوشیدر ماه، ضحاك به بلعیدن آفریدهنمی

آورند و گرشاسب، ضحاك را است، به هو  میهو  خفتهگرشاسب را که بی
و پس من اوهرمزد ئی داذارئو سرو  و نیرییوسنگ » .(222: 1211بهار،ن.ك: )کشدمی

: 1214)زند وهومن یسن،« ئی سامان کرساسپ بجمبانینیه، اندا اورآخیزد.یزد گویم: کو تن
116). 

هش، مینوی خرد و برخی دیگر از منابع، همان گرشاسب است. سام، نامِ سام در بند
تن سام »شود. خانوادگیِ گرشاسب است و گاهی این پهلوان به این نام خوانده می

)گرشاسب( در دشت پیشانسه نزدیک کوه دماوند است... و امشاسپندان برای تن سام 
  .(71: 1211مینوی خرد، ن.ك: )« فروهر پارسایان را به نگهبانی گماشته اند 99999
جرم گناهی کره  به ولی» ،نسته استعمر جاودان دا را دارای گرشاسبش، سام یا بنده

 نرام به ،تورانی و به دست جوانی دهدمیا  را از دست جاودانگی شود،مررتکب می
 ژرف خروابی برف بره زیر خروارها در ،کابل پیشین شتدو در  گرددمی زخمی «هیننرُ»

ن.ك: .« )کنندمراقبت می فروهر 99999 تا روز رستاخیز از جسم گرشاسب .رودفرو می
 ( 97: 1214،کیاده باقری حسن

مرگ بود. بدانگاه که خوار شمرد دین مزدیسنا را، سام )گرشاسب( را گوید که بی»
به تیری که به شد، هنگامی که سام به خواب رفته بود، ترك پسری که نهین خوانده می

سوی او، به دشت پیشانسه بیفکند، بر او آن بوشاسپ بد را فرا برد. میان کوه چالی افتاده و 
 .(121: 1211)بندهش« است.او را برف بر زبر نشسته

در روایت پهلوی آمده است که آن هنگام که زردشت پیش از گشتاسپ دین را به سه 
کنند؛ آن سه نفر جمشید، فریدون و تحقیر می کند، آنها دین رانفر از بزرگان عرضه می

 گرشاسب هستند:
)دیوِ « استویهاد»اورمزد جمشید را به دین انگیخت او نیز اورمزد را تحقیر کرد که: »... 

 مرگ( به من نرسد و به سبب آن تحقیر، پس دیوان و مردمان او را بریدند؛ 
به سبب آن تحقیر، پس زرمان )دیوِ و فریدون را انگیخیت او نیز اورمزد را تحقیر کرد و 

 پیری( بر او افتاد... 
و گرشاسب را همین گونه انگیخت او نیز اورمزد را تحقیر کرد و به سبب آن تحقیر، پس 

)روایت پهلوی، « اکومن )دیوِ اندیشۀ بد( او را بر آشکارترین بلندی )دشت پیشانسه( زد.
1291 :211) 
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است که گرشاسب حتی در روز رستاخیز و پس از در روایت پهلوی و مینوی خرد آمده 
کشتن ضحاك، تمایلی به پهیرفتن دین مزدیسنا ندارد و تنها از تر ِ تیرِ تو ، است که 

 پهیرد:دین را می
و آنگاه گرشاسب با آن گرز خوب گردنده )پیش( رود و تو  پیش او ایستد و تیر در »

یعنی با گاهان یشت کن، )مراسم یسنا را دین را بستای، »کمان نهد؛ به گرشاسب گوید که: 
با گاهان انجام ده( گرز را بیفکن، چه اگر دین را نستایی و گرز را نیفکنی، پس تو را با این 

بردار تیر بشکافم. گرشاسب از بیم تیر تو  دین را بستاید و گرز را بیفکند. همۀ مردم دین
 .(217: 1291یت پهلوی،)روا« چشم باشند.به یکدیگر دوست و نیکشوند؛ نسبت 

رود و او را به دین در همین زمان تو  به نزد گرشاسب می»در مینوی خرد آمده است: 
 «پهیرد.افکند و دین را میگرز خود را به زمین می ،خواند و گرشاسب از بیم تیر تو می

کردن دین وی توسح روشن است که تحقیر اورمزد و خوار .(11: 1211)مینوی خرد،
خوارداشتِ دین و زیر پا نهادن ساختار ، با کنش شهریاری در پیوند است. گرشاسب

اجتماعی به صورت واالترین مرتبۀ آن یعنی خدا و دین او، کنش نخست نظریۀ دومزیل را 
 دهد. به خوبی پوشش می

 .کنش دوم2-2
 «:آتشِ بهرام»کنش جنگجویی یا پهلوانی، بزهِ خوار کردنِ 

که در  ؛و توان جسمی استیروی پهلوانی، جنگجویی، دلیری دومین کنش در پیوند با ن
ها شده است. های مربوط به آنپهلوانان و آیین گیریسبب شکل ،آریایی کهنِ ۀجامع

همانگونه که گفته شد گاهی کنش سلحشوری در میان هند و اروپاییان با سه بزه یا گناه در 
های مربوط به جنگاوری دارد. در روایتارتباط است؛ گناهِ دومِ پهلوان، ریشه در کارکرد 

  :بود« آتشِ بهرام»آزردن  خوانیم که یکی از گناهان ویگرشاسب می
کرد، که ای کا  در به همین دلیل او به بهشت راه نیافت. روانِ وی، پیوسته نزد زردشت شکوه می

که راهی به بهشت یابد ینماندم. پس برای اپهیرفتم و از دوزخ رها میزیستم تا دین میروزگار تو می
ها، بهشت را درخواست شمنرَد و در پادا  آنهنرهای پهلوانی و کردارهای بزرگ خود را برمی

بخشد؛ پس گرشاسب ولی آتش بهرام، که پروانۀ ورود به بهشت با اوست، گرشاسب را نمی ،کندمی
 وز زمانش فرا نرسیده است.خواهد، تا دوزخ را از دیوان، پاك کند، ولی آن هم هنزندگی دیگر می

 ( 222: 1211)بهار،
 خوانیم:در روایت پهلوی می

این فصل که: دربارۀ ارجمندی نشاندن آتش بهرام )پیروزگر(. جایی پیداست که اورمزد  .1-الف
 از زردشت پرسیدکه جهان بهتر است یا آتش بهرام؟ 

 اورمزد گفت که آتش بهرام از جهان بهتر است. .2-الف
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 زردشت پرسید چرا؟ .2-الف 
بود. بود جهان را نظم و ترتیب نمیاورمزد گفت که بدین سبب که اگر آتش بهرام نمی .4-الف

جا و زمان آتش بهرام بنشان. به گشتاسب شاهنشاه گفت که: در هرو جایی پیداست که زردشت 
 ...خویش را از آتش بهرام باز مدار

ورمزد به زردشت گفت که روان، کنش، و پیداست که آتش چنان ارجمند است که ا .1-ج
 بوی، جان، فروهرِ چه کسی را اگر ببینی، تو را بهتر پسند آید؟

 و زردشت گفت که: آنِ گرشاسب. .2-ج
 اورمزد روان گرشاسب را خواست و روان گرشاسب پدیدار شد... .2-ج

ا آتش، و اورمزد گفت که: بایست! ای روان گرشاسب، چه به چشم من زشت هستی. زیر .4-ج
 مرا خامو  کردی و مراقبت نکردی. پسر
مان )بهشت( دو مرا آن بهترین جهان و گرومرا بیامرز ای اورمزد...  :روان گرشاسب گفت .2-ج
چند  ۀاو را دندان به انداز ؛مرد اوبارید، که اسب اوبارید، بکشتمرا اژدهای شاخدار  چه من ؛ده

 ۀشاخ او به انداز ۀ چرخی بود وچشم او به انداز ؛بودد نمچهارده ۀ بازوی من بود و گو  او به انداز
 د...بو ایشاخه باالی
و اورمزد گفت که: بایست! ای روان گرشاسب، چه به چشم من زشت هستی. زیرا آتش،  .6-ج
 مرا خامو  کردی و مراقبت نکردی. پسر

کرده بود؛  پس از درخواستِ گرشاسب و یادآوریِ کارهای مهمی که وی در حق دنیا و اورمزد
 ور خواند:ای، سخت بگریستند و زردتشت اورمزد را کینهایزدانِ مینوی و ایزدان گیتی

زمانی که گرشاسب کارهای خویش را بدین آیین گفته بود، ایزدان مینوی و ایزدان  .29-ج
ای، سخت بگریستند و زردشتِ سپیتمان، بگریست و گفت که: گرچه فریفتار نیستی، نسبت گیتی
ان گرشاسب، به چشم من، فریفتار هستی. ای اورمزد چه اگر گرشاسب تنومند و جانمند به رو
 بود. بود، هیچ یک از آفریدگانِ تو را به گیتی هستی نمینمی
کاریِ گرشاسب زمانی که زردشت دوباره خامو  شده بود، آتش به پای ایستاد و گناه .21-ج

 هشت نهلم.را نسبت به خویش، گفت و گفت: من او را به ب
پس از این، زردشت، پهیرفت که چون آتش، گرشاسب را بیامرزد، پرهیز آتش را به جهانیان 

 (264: 1291بیاموزد. )روایت پهلوی،
کند. با کنش دوم دموزیل تطبیق می سب که با آتش بهرام در پیوند است،بزه گرشا

نگجویی بیشتر بررسی متون گوناگون تعلق این آتش را به کنش دوم یا پهلوانی و ج
کند. این آتش چنان با روح پهلوانی و جنگجویی آمیخته شده که آن را آتش مشخد می
ای است و با صفت جنگجو توصیف   و احترام ویژهاند. آتش دارای تقدّبهرام نامیده

ها را آتش را به نام بهرام از آن روی خوانند که همۀ آتش»شود. بنا بر گزار  بندهش: می
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« درپنشتی از بهرام و پاسبانی از سرو  است و ایشان را با هم همکاری است.در جهان، 
 خوانیم: در شرح دالوری آتش بهرام می .(91: 1211)بندهش،

آتش بهرام چنان ارجمند است زمانی که آن را به نیمه شب بیفروزند اهریمن را بزند و »
بوی نهند، از آن سوی که بوی  فرزند را بزند. زمانی که آتش بر 99999از فرزندان اهریمن 

: 1291)روایت پهلوی، «آید، آن آتش بهرام هزار دیو و دو برابر جادو و پری را بزند و...
224). 

دانستند که نه فقح در سطح ها را جنگجویانی میدهند که همۀ آتشر نشان میمتون پهلوی مت خّ
مینوی و مقابله با نیروهای شر و جهل به ای و به صورت مقابله با سرما و گرما، بلکه به صورت گیتی

« پیروزی»ترین آتش را به نماید که بزرگجنگند. از این رو طبیعی میبخش میسود آفرینشِ فزونی
شود که چرا هنگام سان به آسانی درك مییعنی به مینوی دلیری و امید اختصاص دهند و بدین

 .کردندوزی را پیشاپیش سپاه، زردشتیان حمل میدینان، اخگرهایی از آتش پیرعزیمت به نبرد با بی
 (414)همان:
-ناپهیرِ پیروزی که به صورتو تعبیری است از نیروی پیشتازِ مقاومت است خدای جنگ بهرام

های اوست او به ها، نمایندۀ یکی از تواناییکدام از این صورتیابد. هرم میهای گوناگون تجسّ
شاخ، اسب سفید با ساز و برگ زرین، شتر ردگو  زرینهایی چون تندباد، گاو نر، زصورت

-رود، گراز تیز دندانی که به یک حمله میکوبد و پیش میبارکش تیزدندانی که پای بر زمین می

می از باز است پروازی که احتماالی تجسّپرندۀ تیز سالگی،کشد، جوان زورمندی به سن آرمانی پانزده
 یابد.یر که شمشیر زرین تیغه در دست دارد تجسم میو سرانجام به صورت مردی دل [...]

 (26: 1212)آموزگار، 
اعراض  ایبینیم که آتش بهرام از آمدن به دنیای مادی و گیتیدر روایت پهلوی می

دهد و کند و گرزی به او میاو را پادشاه بهشت میبندد، کند ولی اهورا با وی پیمان میمی
)روایت « او خوشنود نیستی با این گرز به دوزخ افکن.هر کس را از »گوید: به وی می
کردن این آتش به صف روشنافزون بر آن، هنگامی که موبدان، برای  .(221: 1291پهلوی،

گیرند و آتش را در گرزها و شمشیرها را که نشانۀ ایزد بهرام است در دست می» ،شوندمی
-شمشیری و گرزی بر دیوار آن می گهارند؛ پس از آننهایت احترام در اتا  ویژۀ آن می

گرز، شمشیر، از لوازم پهلوانی و های ذکر شده ( در عبارت121: 1211)بهار،« آویزند...
 خوانیم: در مورد پهلوانی آتش بهرام می« صددربندهش»در  جنگجویی است.

یک بار  ( و به شب2( اینک آتش بهرام را که در شهری یا دهی نهاده باشند نیکو باید داشتن )1) 
کس از ( چه اندر دین پیداست که اگر آتش بهرام نبودی هیچ2باید بر افروختن و به روز دو بار )
ها کس بر کس زیادتی زیرا که خورۀ آتش بهرام است که در راه ،شهری به شهری نتوانستی شدن

ه را از نتواند کرد. )صددربندهش، در سی و نهم( چه آتش بهرام چون پاسبانی است که آن جایگا
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دارد... و آتش که در خانه باشد هزار دیو نیست شوند و دو چندان جادو و پری. بال و آفت نگاه می
 )همان: درِ هفدهم( 

 دِداستان نبر« یشتزامیاد»از دیگر نمودهایِ پهلوانیِ آتش، نبردِ وی با اژیدهاك است. در 
ین روایت اژیِ بدآیین برای است. در ا، هیوالی سه پوزۀ بدآیین آمده«اژیدهاك»آتش با 

گیر، آتش فرّ را کند. در یک نبردِ نفسایزدی با آتش مبارزه می «ِفرّ»به دست آوردن 
هیوالی سه پوزه بازگرد! که اگر آن فرِّ »گوید: دهد و خطاب به اژیدهاك مینجات می

که ؛ چوناننیافتنی را فراچنگ آوری، بر پشت تو زبانه کشم و در کامِ تو شعله افکنمدست
گونه است که این .(29، بند19)اوستا، یشت « در زمین مزدا آفریده، گام زدن نتوانی.

 ماند.کشد و فرّ ایزدی دست نیافتنی میدهاك پا پس میاژی
تازد و او را شکست کند، میآتشِ جنگجو، بارها به هیوالیی که ابرها را سترون می 
به همین سبب وی را در دعاهای زردشتی  جنگددهد. آتش در پیروی از نیک میمی
ها، خوانند. هنوز هم زردشتیان در دعاهای خود، سپندترین آتشمی« گُندآورِ نیکِ دلیر»

سالی که با دیوان تاریکی نیز خوانند که نه تنها با دیوهای خشکیعنی آتش بهرام را می
 .(92: 1219هینلز،ن.ك: )کندنبرد می

شود که ه خاستگاهی مشترك با اساطیر ایران دارد، روشن میبا نگاهی به اساطیر هند ک
در آن بستر فرهنگی نیز، آتش نمودهای قهرمانی و دالوری بسیاری در خود دارد. آگنی 

ای زرین توصیف شده است. )آتش( با لباسی سیاه و پرچمی و طیلسانی دودآلود و نیزه
کشند در حال مبارزه با آن را می هایی قرمزای که اسبآگنی دارای چهار دست، با ارابه

کند و به دشمنان های خود را تیز میدشمن است. هنگامی که به او قربانی تقدیم شود نیزه
کند. او فرزند نیرو است و نگاهدار همه چیز؛ او پشتیبان تازد، بدخواهان را هالك میمی

که خود نمودی از  بخشدناپهیر است. او به نیایشگران خود پسر میآوران و شکستجنگ
کند تا راه خود را به سوی ثروتی که ها را در جنگ یاری میجنگاوری است. وی آریایی

ماند؛ شغل او کشد، به تبر میشود باز نمایند. آگنی وقتی که زبانه میبا نیرومندی حفظ می
جنگ است؛ او با هزار شاخ توصیف شده، شاخ از لوازمات جنگاوری است. هنگام هجوم 

هایش تیز و نعرۀ او پرندگان بیم دارند. صورتش زیبا، زبانش شیرین، زلفانش مجعّد، فک از
-111: 1212ودا، ریگن.ك: )ها آهن را بجودتواند با آنهایش طالیی است که میدندان
144).   

هایی دارد که آتش را به نام بهرام چه ویژگی« ایزد بهرام»در ادامه باید دید که 
ساخته شده؛ بخش نخست به معنی حمله، « غن»و « وِرِثرَ»اژۀ بهرام از دو بخش اند: وخوانده

هجوم و پیروزی و بخش دوم به معنی کُشنده و زننده است. این واژه در تفسیر اوستا به 
مرحوم پورداوود بر این باور است که آتشِ بهرام مناسبت پیروزگری ترجمه شده است. 
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ندارد و در اینجا بهرام تنها به معنی اصلی خود به کار  ، ایزد پیروزی«بهرام»مخصوصی با 
ولی بر اسا  متن بندهش  ،(112: 1277ها،یشتن.ك:)یعنی آتش پیروزمندبرده شده، 

آتش را به نام »گوید: توان بین آتشِ بهرام و ایزد بهرام، مناسبتی قایل شد آنجا که میمی
ان، درپنشتی از بهرام و پاسبانی از سرو  ها را در جهبهرام از آن روی خوانند که همۀ آتش
افزون بر آن، هنگامی که  .(91: 1211)بندهش،« است و ایشان را با هم همکاری است.

کنند؛ گرزها و شمشیرها را که نشانۀ ایزد بهرام است در موبدان، آتش بهرام را روشن می
 ند.گهارگیرند و آتش را در نهایت احترام در اتا  ویژۀ آن میدست می

به هر حال، بهرام در ادبیات پهلوی با ستارۀ مریخ برابر شده است که خود، نمادی از 
ه اند بکنایه از برج حمل دانسته را «بهرام ۀآتشکد» های فارسیدر فررهنگجنگجویی است. 

رنگ  ،آتش .(112: 1277پورداوود،ن.ك:)اسرت )مرریخ( خانۀ بهرام ،سطۀ آن که حملاو
بسیاری از  نام. رودشمار میه ایزد بهرام ب از لوازمِت، پیروزی و... نخشو ،سرختی ،سررخ
هایی مانند تیغ، خنجر، شمشیر، نقاره، جوشن، قبضه، کمر شده؛ سالحو منسوب ه اب هاسالح
  .(427: 1227یاحقی،ن.ك:و... )

 این عیهای یک ایزد جنگجو و جنگاور است که به نودارای ترمامی ویژگی در اوسرتا ورثررغنه
شود. او یک ، ناشی از قدرت و نیرویی است که در مقابل هر حمله یا مقاومتی پیروز میشخصیت
هایش آشکار سرسخت است که قدرت و توان جنگاوری او در حمله و یور نیرویِ و  مهاجم
« فرّهمندترین»و  «نیرومندترین»، «ترین ایزدانمسلّح» ،«پیروزگر» دلیل او به عنرروان همین . بهاست

مقابل  در عرنوان مروجودی همیشه پایدار ها بهایزدان مورد ستایش قرار گرفته است. او در جنگ
-بهرام .نمایان شده است هاو کَرَپن هاهای گمراه، اهریمنان، جادوان، پریان، کَویدشمنان، انسان

بدل ره الگوی مردانگی ها بدر عصر آریایی ، کهرزمی بسیار کهن استهای بخشیکی از  ،یشت
 (22-24: 1291، نژاد)روشنیشد.

ترین و زیناوندترین این ایزد چنان مهم است که یشت چهاردهم به نام اوست. او مسلح
آورد. او ها به ارمغان میشتابد و درمان و نیرو را برای آنایزد است که به یاری مردمان می

ل تندباد، گاو نر، اسب سپید، شتر گشن، گردد؛ ایزدی است که به شکبر دیوان پیروز می
 آید.گراز، جوان، مرغ وارغنه و دیگر باشندگان درمی

آورد. اگر گوسفندی یک به هنگام نبرد سپاهی که او را بخواند پیروزی به دست می» 
رنگ را برای او قربانی کنند بر آن سرزمین دشمنی فرود نخواهد آمد. البته این عمل قربانی 

ها فرود خواهد ها بر آنران سودی ندارد، زیرا در پی این قربانی همۀ عهاببرای تبهکا
 .(71: 1211)بهار،« آمد.
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با این توضیحات، روشن شد که گناه دوم گرشاسب ریشه در کنش دوم یا کارکرد 
سلحشوری دارد. او آتش را که نمودی از پیروزگری و قهرمانی است، خوار و خامو  

 شود.ن، از ورود به بهشت منع میکند و به پادافره آمی
 .کنش سوم2-3

خواهی، حرص، طمع، شهوت وری، خواسته، باروری؛ نوع منفی آن، زیادهکنش پیشه
 .و... است

ای به نام سومین گناه که به گرشاسب نسبت داده شده، آمیختن یا پیوستن وی به پری
 پری دو بار در اوستا آمده است:باشد. نام این در کابلِ بد سایه، می (Xnāθāiti)« تیخنثئ»
را بیافرید./ که به « تیخنثئ»پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی/ پری»

زرتشت به اهریمن پاسخ داد:/ ای اهریمن »یا:   ،(661: 1211)اوستا،« پیوست گرشاسب
کوبم./ من می ی دیو آفریده را فرو«نسو»کوبم،/ من کار! / من آفرینش دیو را فرو میتباه

این نوع توصیف از این پری، در  .(162: 1211)اوستا،« کوبم.را فرو می« تیخنثئ»پریِ 
 کند. اوستا، هر چه بیشتر، اهریمنی بودن سرشتِ وی را آشکار می

های اهریمنی انگاشته شده است و بازتاب سان یکی از مظاهرِ شر، از دامهدر آیین مزدیسنا، پری ب
ادبیات زردشتی چنان است، که از پری، همیشه به زشتی سخن رفته است. در اوستا این باور در 

پریان گروهی از باشندگان پلید اهریمنی هستند، که در فریفتن پهلوانان و در زیان رساندن به دنیای 
 که از ای اهریمنی استباشنده های فارسی میانه نیز پریکوشند. در ادبیات دینی و نوشتهاهورایی می

نیروی جادو برخوردار است و نیروی تغییر شکل دارد و در تال  است تا پهلوانان را بفریبد و 
شمار های باستان، نماد زایندگی بههای اهورایی را آسیب برساند. البته پریان در زمانآفریده
کردند. یای نزدیکی مرفتند و از بهر بارور شدن و زاییدن، با ایزدان، شاهان، و یالنِ اسطورهمی

 (91: 1271)سرکاراتی،
یابد و پیوندد و در روان او راه میمی« تیخنثئ»گرشاسب یکی از یالنی هست که با پری 

شود و او را در خواب بوشاسپی، فریبد و در نتیجه، بوشاسپ دیو، بر وی چیره میاو را می
با  کامالیهای پریان ویژگیبرد. میادامه خواهد یافت فرو« ماههوشیدر »که تا پایان هزارۀ 

. به هر حال هماهنگی داردگیرد، که در کارکردِ سوم جای می ،خصلت باروری و زایندگی
نمایی، و زایندگی پریان، بر انسان و به ویژه بر پهلوانان و به دنیا خویشکاری اساطیری، جلوه

شود؛ میهای گوناگون در فرهنگ و ادبیات ایران دیده آوردن فرزند، در قالب داستان
 باشد.سام می ۀکه شیفته و دلداد ،است «افروزعالم» ای با نامنامه هم پریدر سامبرای نمونه 

کوهی پر از  رباید و به باالیرا می و سام آیداز چشمه بیرون می «افروزعالم» نامه،در سام
 حسناقریب ن.ك:)است تیپری خنثئ داستانی همتای ،افروزعالم برد.آتش می ۀشرار
نامه، دختر اسلم، فرمانروای پریان، دلدادۀ بهمن، پادشاه یا در بهمن ،(97-91: 1214،کیاده
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های پریان شود و او را به سرزمینایران است. در سمک عیار نیز پری عاشق آدمی می
آورد و خواستار ازدواج با اوست. در داستان همای و همایونِ خواجوی کرمانی، پری، می

ای است. برخی پژوهندگان با رویکرد به سرشت ایزدی پریان، و خویشکاریِ عاشق هم
  .(62: 1211آیدنلو،ن.ك:) اندبه شمار آوردهها، حتی مادر سیاو  را هم، پری باستانی آن

وری دارد. کارکرد سوم به شهوت جنسی گناه سوم گرشاسب ریشه در کنش پیشه
رده و در پی شهوت برآمده به همین دلیل خواهی کمربوط است؛ او مانند هراکلس زیاده

 محکوم به خوابی شده که تا رستاخیز ادامه دارد. 
 
 گيری.نتيجه3

در اساطیر هند و ثابتی  ارساختتوان نتیجه گرفت، با توجه به آنچه پرداخته شد، می
رغم گستردگی ها باقی مانده و بهدر این فرهنگ ،هاکه در طی قرن اروپایی وجود دارد؛

با  است.پیدا ها سالاز چنان پس همها، ردپای آن ، و اصالحات ادیان مختلف،رافیاییجغ
های و آیین موارد، ایزدان و پهلوانان و دیگر که شودروشن می« کنشسه»نظریۀ بررسی 

که  ،ندیآبه شمار می ی، بلکه بخشی از ساختارنیستند جداگانهوابسته به آنها دیگر عناصری 
« سه کنش»سه بزه گرشاسب در الگوی رد. را دا یشکاری ویژۀ خویشخوهر یک در آن 
، دین مزدیسنا و آتش «کارانهکنش بزهسه»این قهرمان طبق الگوی گیرد. دومزیل قرار می

هندی، « ایندرۀ»او را همتای  گونه آمیزد و اینمیکند و با یک پری درجنگاور را خوار می
-اندیناوی و قهرمانان دیگر هند و اروپایی قرار میاسک« ستارکاذرو »یونانی، « هراکلس»

 دهد.
گانۀ سلحشور، به دست های گناهانِ سهمهمتری که با توجه بررسی نکتۀافزون بر آن، 

آید، این است که جنگجو حتی اگر ایزد هم باشد، به خاطر سرشت خویش، دستخو  می
ن ارتکاب به بزه سرانجام به بینیم که ایها میکاری است. اما در پایان این روایتبزه

رسد، که آسایش دیگران را به همراه دارد. جنگجو با کارکردِ خود خویشکاری مهمی می
بنیم، که وظیفۀ و برای آسایش دیگران ناگزیر به ارتکاب به بزه است؛ چنانکه سرانجام می

 د. آیکس برنمیشود که از عهدۀ هیچاکی میگرشاسب، کشتن ضحّ
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