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 چکیده

پردازیم. یمگرشاسب آمده است و مباحثی که در متون پهلوی دربارۀ  روایات به مقالهدر این 

ررسی این پژوهش، به ب .ردیگیضحاک به دست گرشاسب صورت م ینابود ی،متون پهلودر 

ر پردازد. دن زبان پهلوی میدر روایت پهلوی و دیگر متو نامهگرشاسبگرشاسب پهلوان حماسی 

و  ار سالروایت پهلوی، سخن از ظهور موعودان زردشتی است که هرکدام به فاصلۀ هزفصل هشتم 

  «درهوشی» این موعودانیکی از  کنند.زدیسنان، پس از هزار و پانصد سال ظهور میطبق عقیدۀ م

رد، کی را در زمین برقرار کراستی و پا که هوشیدر عدالت،. پس از ایناست از فرزندان زردشت

بر  وانگیزد، جهان را زیر سلطه خواهد برد که باران بر می« ملکوسان»اهریمن با آفرینش دیو 

عمال ست، اَراستی چیره خواهد شد. در روایت پهلوی که متنی بازمانده به زبان فارسی میانه ا

وان رداستان »ست و عنوان آن ا یداستانمانند  ن خود وی، برشمرده شده و تقریباًگرشاسب از زبا

ن آتش بازخواست آزردسبب از روان گرشاسب گناهکار به  یپهلو یهامتن در باشد.می« گرشاسب

 .شودیزردشت بخشوده م یگریانجیو با م شودیم
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 مقدمه -1

رستم  ، جدّشاهنامه یهاتیّپسر اثرط، از شخص یرانی، جهان پهلوان ا1گرشاسب

و  آمده ینید یهاتیروادر  شخص نیمربوط به ا یهاافسانه. 2است شاهنامهپهلوان 

 تیّباعث شده است زمان و شخص هاتیروا نیا .به خود گرفته است یرنگ زردشت

از فرّه  ینباشد. گرشاسب بخش صیتشخ قابل یآسانبه یریاساط خیگرشاسب در تار

 ینابود شود،یم روزیبر ضحاک پ دونیفر کهنیا باو  کندیم افتیرا در دیجمش

دست گرشاسب خواهد  هجهان پس از بند گسستن او ب یانیپا یهاضحاک در هزاره

. گرشاسب به شودیدار آغاز مشاخ یگرشاسب با کشتن اژدها یهایبود. دالور

 ی. اژدها از گرماپزدیدار غذا مشاخ یابر پشت اژده نیآهن یدر ظرف مروزیهنگام ن

نبرد، آتش آزرده  نیو در ا شتابدیم یو گرشاسب هراسان به کنار جهدیآتش م

 کهیماه وقت دریاوش ۀتا در هزار کندیگرشاسب را فروهر محافظت م کریپ .شودیم

پرداخت، امشاسپندان و  یتیگ یهادهیخود را گسست و به آزار آفر ریضحاک زنج

کنند تا او بر ضحاک کوبد و  داریگرشاسب بروند و او را از خواب ب کریبر سر پ زدانیا

  کند. ودشناب

گرشاسب چندان روشن  تیّو شخص تیّموقع زین شاهنامهو  گرید یهاتیروا در

و  شاهنامهاو در  تیّ. شخصرسدیم دینسب او به جمش هاتیاز روا ی. در بعضستین

از گرشاسب  نامهگرشاسبدر  .ستین ینید یهاتیروا یبه برجستگ هاتیروا گرید

 یاری رجیا یخواهنیک ، بهنبرد با سلم و تور منوچهر را در که دیآیم انیسخن به م

 زو، تهماسب است. نیکه پسر و جانش یگریگرشاسب د نیچنو هم کندیم

و گرشاسب گرز خود  رسدیاز سام، زال دستان و از زال، رستم به ظهور م نیچنهم

آزردن  سبب از روان گرشاسب گناهکار به یپهلو یهامتن در .سپاردیرا به رستم م

                                                             
1 - garšāsb 

« ( آمده استkrsasvaو در سنسکریت )  (keresaspaنام گرشاسب در اوستا به صورت کِرِساسَپه )» - 2

 (.413: 1326)معین، 
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  .1شودیزردشت بخشوده م یگریانجیو با م شودیآتش بازخواست م

 االت تحقیقؤله وسأبیان مس -1-1

 تدر اوستا و متون پهلوی به فراوانی از گرشاسب سخن رفته است. شخصیّ

 امن دانست و تمی ایراتمام اساطیر دینی و ملّ ۀاولی ۀتوان مادمیگرشاسب را 

ارهای ها و کرداز پهلوانی اکنون در دست داریم، های پهلوانی کهها و منظومهحماسه

ها و ریخهای مختلف از اوستا و متون پهلوی تا تادر کتاب مایه گرفته است. وی

اند. به دو صورت ذکر کردهب گرشاسب را متون تحقیقی عصر حاضر، سلسله نس

ر درسانند و این همان قول مشهور است. نسب گرشاسب را به جمشید میبرخی 

ز رسد که بسیاری انظر میاند. به خوانده« سام»وی، گاهی گرشاسب را ات پهلادبیّ

پژوهشگر با  در این پژوهش،های مربوط به او به رستم نسبت داده شده باشد. افسانه

ه باد موجود و نظریات مختلف موجود مربوط با مفهوم پژوهش مراجعه به اسن

وهش ال این پژؤترین سپردازد. مهمیکنکاش در نظریات و مطرح کردن آن نیز م

؟ ر متون پهلوی چگونه بیان شده استاین است که اعمال و کردار گرشاسب د

رین تای در کتب متون پهلوی مهماسطورهت دیدگاه و نگاه نسبت به این شخصیّ

ه وی بی متون پهلبحث این جستار است. این تحقیق از دیدگاهی دیگر با بازخوان

ت نسبت به شخصیّبنابراین نگاه متون کهن  پردازد؛ت گرشاسب میشخصیّ

 د. تا به این پژوهش پرداخته شو شده ای است که باعثلهأترین مسای، مهماسطوره

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

ی و داختن به قهرمانان ملّی است. پرملّ ۀپهلوانان نامدار حماسگرشاسب یکی از 

است که از  یاز متون ایران، موضوعی مهم و قابل تأمل است. متون پهلوی، ۀحماس

                                                             
 . اسدی طوسی آثاریهای گرشاسب پرداخته، اسدی طوسی استر پهلوانیی که به ذکیکی از افراد - 1

 حماسی است. اثر یک عنوانبه نامهگرشاسب سرایندۀ وی دارند. یخاصّ تاهمیّ خود نوع در کدام هر که دارد

 شاهنامۀ حماسی سبک از پیروی به که طوسی است اسدی اثر ارزشمندترین و ترینمهم ،نامهگرشاسب
 است. شده سروده ،فردوسی
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به طور نامه گرشاسبکه در گونه همان کند؛یعنی گرشاسب یاد میی این قهرمان ملّ

 ایرانی نامدار ملّ ۀو چهر ایت اسطورههای گرشاسب، شخصیّانیل به ذکر پهلومفصّ 

ی این سرزمین سرآمد در تاریخ ملّ ت پهلوانده است. پرداختن به شخصیّپرداخته ش

 ضرورتی است که باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

 تحقیق ۀپیشین -3-1

 های صورت گرفته عبارت است از: از جمله پژوهش

، «هگرشاسب در اسطوره و حماس تیّل شخصتحوّ»(، 1380) ،ایرج ،مهرکی -

ل تحوّ پژوهشدر این  .(ی)دانشگاه خوارزم یو علوم انسان اتیّادب ۀدانشکد ۀمجل

 است. ه قرار گرفتهو مورد توجّ بررسی  ،ت گرشاسبشخصیّ

گرشاسب در  گاهیو جا ریتصو»، (1398) ،یزیعز یغالمرضا و عل ،مقدم یقربان -

ی. بر اساس اسالم یدر علوم انسان یارشته نیب قاتیتحق یالملل نیب ۀ، کنگر«اوستا

درست برابر است با مقام رستم در  ،ینید ۀدر حماس گرشاسب گاهیجااین مقاله، 

 یناناز جاودا یدارد. و یاژهیو گاهیجا ،یزردشت نی. گرشاسب در درانیا یحماسه ملّ

 اساسبر . زدیخیمبر یموعود زردشت نیآخر انس،یسوش یاریبه  انیاست که در پا

 موعود انس،یکه به سوش یآنچه در اوستا آمده است، گرشاسب به سبب خدمت

 است. انیکرد، محبوب زردشت و زردشت یزردشت نیمان دآخرالزّ 

گرشاسب؛ شبه قهرمانِ حماسه » (،1393) ،منشکین ، ساناز و مهدیانیرجب -

 تیداستان گرشاسب به روا ،جستار نیدر ا .)بوستان ادب( یشعرپژوه ،«یاسد

 ،یگرشاسِب حماس تیّشخص ی. عالوه بر معرفرفته استمورد مطالعه قرار گی اسد

 تیّشخص نیا یتا ضمن معرف هگرشاسب زده شد یِریاساط تِیّهم به شخص گریزی

 نیچنپرداخته و هم یحماسو  یریاساط تیدو روا یهاها و تفاوتشباهت انیبه ب

 شود.  بیانها تفاوت نیت اعلّ

اسدی طوسی با  نامهگرشاسب ۀمقایس»، (1396) فرزانه، ،کلتی نوروزیان -

ی بازشناسی ، دومین همایش ملّ«فردوسی از حیث اصول حماسه سرایی ۀشاهنام
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اسدی  ۀنامگرشاسب ۀبه مقایس این مقاله. یخراسان در ادب پارس مشاهیر و مفاخر

شمیسا  حماسه که در کتاب انواع ادبیه به اصول فردوسی با توجّ  ۀطوسی با شاهنام

ه و سپس به بررسی بیست و سه پردازد، ابتدا دو متن مورد نظر تهیّذکر شده می

اکثر اصول حماسه در هر دو اثر به کار گرفته د. پردازها میویژگی مورد نظر آن

است و  نامهگرشاسببیشتر از  به مراتب شاهنامهها در ا بسامد کاربرد آنامّ ،شده

های مختلف است و شامل ای از حماسهمجموعه شاهنامهت اصلی آن است که علّ

موضوع واحد دارد و در مورد زندگی یک  نامهگرشاسبا امّ ،باشدها میزندگی پهلوان

هیچ نمود یا  نامهگرشاسباصول حماسه در  قهرمان است و به همین خاطر بعضی از

 .فردوسی به کار رفته است ۀشاهناماسه در مصداقی ندارد و بیشترین مختصات حم

 ۀنامفردوسی بر گرشاسب ۀشاهنامبررسی تأثیر »، (1390)وحید،  ،مبارک -

در این پژوهش میزان و  .کرمانشاه ، همایش ساالنه دانشگاه رازی«اسدی طوسی

 بررسی شدهاسدی طوسی  نامهگرشاسب فردوسی بر ۀشاهنام چگونگی اثرگذاری

ات ادبیّ  ۀدر محدود دکوشاست. موضوع اصلی این کار، حماسه و اسطوره است و می

ها با یکدیگر به و تطبیق آن نامهگرشاسبو شاهنامه حماسی با نقد و تحلیل متن 

های ادبی اسدی در شکل، محتوا، زبان و جنبه نامهگرشاسباین نکته دست یابد که 

یا نزدیکی زمان سروده ت کرده است و همسانی منابع فردوسی تبعیّ ۀاز شاهنام

سباب شباهت دو اثر را تنها به مقدار اندکی ا ،یکسان بودن موضوع و شدن دو اثر

  .است کردهفراهم 

  های تحقیقبحث و یافته -2

 گرشاسب و روایت پهلوی

در روایت پهلوی که متنی بازمانده به زبان فارسی میانه است، اعمال گرشاسب از 

داستان روان » است و عنوان آن مانند داستانزبان خود وی برشمرده شده و تقریباً، 

یا ایزد نگهبان آتش به علّت توهینی « ایزد آذر»باشد. در این داستان، می« گرشاسب

شود. سرانجام زردشت ع از رفتن او به بهشت میکه گرشاسب به آتش کرده بود، مان

شود. اکنون به کتاب خیزد و او وارد بهشت میبه شفاعت و پایمردی گرشاسب برمی
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آن را که قسمتی از آن راجع به  م و محتوایافکنینگاهی می« روایت پهلوی»

، داستان روان گرشاسب «روایت پهلوی». در کتاب کنیممی رسیبر ،استگرشاسب 

و پیداست که آتش چنان ارجمند است که هرمزد به زردشت »ن آمده است: چنی

آِن »پسندی، زردشت گفت که گفت که چون بنگری، روان چه کسی را بهتر می

کردارهای خود را بر گرشاسب  (. در اینجا29: 1367روایت پهلوی، )...« گرشاسب را 

دیو آبی، کشتن راهزنان  «گندرو»دار، کشتن جمله: کشتن اژدهای شاخشمارد؛ ازمی

یعنی از « سامان»دراز اندام و نیز رام کردن باد سرکش. بار دیگر گرشاسب با لقب 

 (.57 )همان: سخن رفته است« پر نیرو»خانوادۀ سام یاد شده و از او به عنوان 

و  گوید که زردشت ابتدا دین خویش را به جمشید در ادامۀ سخن می گاهآن

گونه گاه گرشاسب را همینآنکه آن دو نپذیرفتند. عرضه کرد سپس به فریدون 

انگیخت و به پذیرش رسالت خویش دعوت و تشویق کرد. او نیز هرمزد را تحقیر 

« آکومن»کرد و به سبب این تحقیر و خوار داشتی که در حق اهورامزدا انجام داد، 

است، « شانسهدشت پی»)سرکردۀ دیوان(، او را در آشکارترین بلندی که منظور 

امروز این دشت به نام پیشین،  ،(pisinnaga)پیشانسه یا پیشیننگه » (.همان) 1کشت

دشت بسیار وسیعی است که پهنای آن متجاوز از پنجاه کیلومتر و درازای آن 

که از « لورا»های مرغوب است. قسمتی از رود هشتاد کیلومتر است و دارای چراگاه

شود و در بلوچستان به ه نام این دشت خوانده میگذرد، بطرف جنوب غربی آن می

  .(418:1326 )معین،« ریزدمی« آب ایستاد»دریاچه 

ت (، سخن از ظهور موعودان زردشتی اس8در قسمت دیگر روایت پهلوی )فصل

ال، سانصد که هرکدام به فاصلۀ هزار سال و طبق عقیدۀ مزدیسنان، پس از هزار و پ

، که هوشیدرظهور خواهد کرد. پس از این« هوشیدر»م یکی از فرزندان زردشت به نا

« کوسانمل»و عدالت و راستی و پاکی را در زمین بر قرار کرد، اهریمن با آفرینش دی

 هد شد.انگیزد، جهان را زیر سلطه خواهد برد و بر راستی چیره خواکه باران بر می

                                                             
آور یعنی اندیشۀ بد، در رأس شش آفریدۀ اهریمن قرار دارد و دشمن بهمن، پیام (akoman)آکومن  -1

که اکومن گرشاسب را اهورامزدا است. مسکن اکومن در تن کسی است که گناه کند. ظاهراً منظور از این
 شد.   کشت، این است که گرشاسب گناه کرد و گناه در تن او راه یافت و این امر، موجب نابودی و خواری وی 
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)هوشیدرماه(  «اوشیدرماه»پس از هزار سال بعد از هوشیدر، پسر دیگر زردشت 

به جهان خواهد آمد. در آن هزاره، ضحاک که در البرز کوه در بند است، از بند 

قدر عمر گیرد و آنرهد و خدایی و فرمانروایی بر دیوان و مردمان را از سر میمی

خورد و تباه کند که یک چهارم گوسفندان ایران شهر یا کشور ایران را میمی

 . (60: 1367)روایت پهلوی، نماید می

سی سالگی  ، سوشیانس ظهور خواهد کرد و در سنِ «هوشیدرماه»در پایان هزارۀ 

خسرو، گرشاسب، طوس و گیو، ضحاک را رود، سپس به یاری کیبه دیدار هرمزد می

اهد های او، پاک خوخواهد کشت و جهان را برای همیشه از وجود اهریمن و آفریده

بنابراین در ظهور سوشیانس و نیز  (؛60)همان: کرد و رستاخیز آغاز خواهد شد

برقراری پاکی و راستی، گرشاسب نیز سهمی دارد و کشندۀ ضحاک، مظهر پلیدی و 

باشد. این امر یکی دیگر از علل محبوبیّت و بزرگداشت گرشاسب در آیین ناپاکی می

نیز، به یاری و کمک گرشاسب به سوشیانس « روایت پهلوی»زردشتی است. در 

 خوانیم که:می« روایت پهلوی»ره شده است. در این باره در اشا

ضحاک در آن هزاره، از بند برهد و خدایی بر مردمان را فراز گیرد و چنین »

آتش و آب و «. هر که آب و آتش و گیاه نیازارد، پس بیاورد تا او را بخورم»گوید که 

د شکوه کنند و گویند هایی که مردمان نسبت به آنان کنند، پیش هرمزگیاه از بدی

«. فریدون را برخیزان تا ضحاک را بکشد، چه اگر جز این باشد، به زمین نباشیم»که 

برخیز و » :پس، هرمزد با امشاسپندان به نزدیک روان فریدون رَوَد و بدو گوید

من کشتن نتوانم، نزد سامان گرشاسب » :روان فریدون گوید ،«ضحاک را بکش

اسپندان به نزدیک روان سامان گرشاسب رود و سامان پس هرمزد با امش، «روید

رماه، پایان هزارۀ هوشید خیزاند و او ضحاک را بکشد... پس از آن درگرشاسب را بر

خسرو به پذیرۀ وی گاه کیپرسی هرمزد رسد... آنسوشیانس به سی سالگی به هم

کشور شود ه هفت خسرو پادشاآید و دین بستاید. پس در آن پنجاه و هفت سال، کی

گاه گرشاسب با آن گرز خوب گردنده، رود و توس شود. آنموبدان موبد و سوشیانس 

پیش او ایستد و تیر در کمان نهد و به گرشاسب گوید: دین را بستای ]یعنی[ به 

گاهانی یشت کن و گرز بیفکن چه اگر دین نستایی و گرز نیفکنی، پس این تیر را 

توس دین بستاید و گرز بیفکند. همۀ مردم دین  به تو افکنم. گرشاسب از بیم تیر
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ها و پس از ذکر داستان در کتاب روایت پهلوی نیز (.61همان: )...« بُردار شوند 

گرشاسب، به مرگ یا حالت بیهوشی گرشاسب اشاره شده است. در کردارهای 

مرگند: یکی آنان که انوشه و بی»این مطلب چنین آمده است: « روایت پهلوی»

و اسفندیار آمده است و در  در ضمن داستان رستم شاهنامه، نام وی در 1«نپشوت»

 و« ون جد بیش»اه و ناصح اوست، یکی جا وی برادر و وزیر اسفندیار و خیرخوآن

وی برادر افراسیاب دانسته شده است و بر خالف وی  شاهنامه، در 2«گوبدشاه»یکی 

به سبب همین طرفداری وی از  دار ایرانیان بوده است و افراسیابگرسیوز، دوست

است که جان دارند. یکی توس و گیو و  3«فریانیوشت»ایرانیان او را کشت و یکی 

 (.66 همان:)...« ها تن دارند و جان ندارند گرشاسب که، این

شود، نیز نام گرشاسب آمده و از او به نیکی یاد می« مینوی خرد»در کتاب 

شکن و گناهکار خوانده شده سپاس و پیمانتلویحی، وی فردی نا هرچند به طور

پرسید دانا از مینوی خرد که چرا مردمی که در »است. در مینوی خرد آمده است: 

زمان کیومرث و هوشنگ پیشداد و فرمانروایان و حکمرانان بودند تا زمان گرشاسب 

 که[ بیشترشاهنشاه، چنین کامگار بودند و از نیکی بیشتر بهره یافتند؟ ]حال آن

کسانی بودند که نسبت به ایزد ناسپاس بودند و حتی بودند کسانی که بسیار 

ناسپاس و پیمان شکن و گنهکار بودند، پس هریک از ایشان برای چه نیکی آفریده 

اند و از ایشان چه بَر و سودی به دست آمد؟ مینوی خرد پاسخ داد: ... و از سام شده

و « گندرو»که پشن نیز خوانند، و دیو آبی  دار و گرگ کبوداین سود بود که مار شاخ

و دیو بیابانی را بکشت و نیز بسیار کارهای بزرگ و ارجمند دیگر کرد « مرغ کَمَک»

                                                             
ات دینی مزدا پرستان از ورجاوندان و جاودانان ]پشوتن در اوستا )پشوتنو( پسر گشتاسب است که در ادبیّ -1

 (.958: 1389خواه، است[ )دوست

ات پهلوی به اغریرث داده شده است. اصل کلمه ]گوبدشاه یا گوپت شاه عنوان یا لقبی است که در ادبیّ -2

به معنی نگهبان است و بر روی هم به معنی گاوبان یا نگهبان گاو است[ « بد»و و به معنی گا« گو»گوبد از جزء 

 .(921: همان)

اند. آوازة تورانی است که ناموران آن از دوستان زردشت بودههای بلندیان، نام یکی از خاندان]یوشت فر -3

این خاندان که در اوستا از او نام  از نیکی یاد شده است. مشهورترین فرد از این خاندان به 46در گاهان، یسنای 

 (.1025: هماناست[ )« یوشت»یا « یَواشتَ »برده شده 
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ها، یکی باز که اگر خدای نکرده از آن آفت های بسیاری را از جهان بازداشتتو آف

 - 1بند  ،26)مینوی خرد، فصل « شدکردن ممکن نمی« تن پسین»ماند، رستاخیز و می

 (.54 - 49بند  و نیز 7

باشد. او یکی از مرگان میدر آیین زردشتی، گرشاسب یکی از جاودانان و بی

امیرا دان و نمرگی را یافته و جاوکسانی بوده است که ابتدا موهبت جاودانگی و بی

 نظر –عنصر مقدس  –به سبب توهین و خوارداشت آتش  ا بعدهابوده است، امّ

ی باز وا از عنایت و لطف اهورا دربارۀ وی تغییر یافته و اهورا این موهبت بزرگ ر

ای به نام بچهست ترکدشود که او به بب گفته میگرفته است. به همین س

ت ا، علّدر اوست. از طرف دیگر الت بیهوشی ابدی درآمدمجروح شد و به ح« نوهین»

یب و( فرسب این است که او از پری )جادگرشا رانده شدن و مورد غضب قرار گرفتن

 خورده است.

ا، زدمهفتمین سرزمین و کشور نیکی را که من، اهورا »در اوستا آمده است: 

 مد و بهگاه اهریمن همه تن مرگ، بیابد سایه بود. پس آن« وَئِه کِرَِتۀ»بیافریدم، 

ر این ام که دن نای«. را بیافرید که به گرشاسب پیوست« خنَثَئِی تی»پتیارگی، پریِ 

ه دها بعبن کلمه آمده است همان کابل است و ای« وَِئه ِکرَِته»عبارت اوستا به عنوان 

فت. توان یاپری یا جادو را در داستان رستم نیز می کابل تبدیل شده است. مسألۀ

ریب فولی همانند گرشاسب  ،رو شدهرستم در خوان چهارم با جادو یا پری روب

 ناخت و نابود کرد.نخورد و جادو را ش

ت بینیم، سام و گرشاسب در روایکه میچنان»گوید: در این باره می 1دکهنول

در جایی  ،باشنددر جایی جزو جاودانان می دینی، وضع مبهم و مشکوکی دارند؛

دیگر جزو کسانی هستند که گناهشان کمتر از ثوابشان نیست و به بهشت راه 

ولی سرانجام، امر خطیر کشتن ضحاک را  ،فتنداندارند. نخست به رانده شدگی می

  (.17: 1372لدکه، و)ن« گیرند که مقدمۀ رستاخیز استبه عهده می

کریستن سن، در کتاب کیانیان نام جاودانانی را که در کتاب اوستا و متون 

این جاودانان  ساسانی نوشته شده، ذکر کرده است؛ از جملۀ پهلوی و متون دورۀ

                                                             
1- Theodor Nöldeke 
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)تفسیر  سوتگرنسکبرده است:  های زیر از او نامکتاب گرشاسب است که در

و  مینوی خردکتاب هفتم،  دینکرد، داتستان دینیگکتاب نهم،  دینکردپهلوی(، 

 (.97: 1367)کریستین سن،  بندهشن هندی

 گیرینتیجه -3

، مینوی خرد، زند بهمن یسنها و اعمال گرشاسب در روایت پهلوی، پهلوانی

گرشاسب در نزد معتقدان به  مقبول بودن ۀآمده است و نشان بندهشنو  دینکرد

ها و کردارهای گرشاسب، در روایت پهلوی پس از بیان داستان آیین زردشتی است.

نیز نام  مینوی خردیهوشی گرشاسب اشاره شده است. در به مرگ یا حالت ب

هرچند به طور تلویحی، وی فردی  شود؛آمده و از او به نیکی یاد میگرشاسب 

شکن و گناهکار خوانده شده است. در آیین زردشتی، گرشاسب و پیمان ناسپاس

باشد. او یکی از کسانی بوده است که ابتدا موهبت مرگان مییکی از جاودانان و بی

به سبب توهین  ا بعدهادان و نامیرا بوده است، امّمرگی را یافته و جاوجاودانگی و بی

خوارداشت آتش، نظر عنایت و لطف اهورا دربارۀ وی تغییر یافته و اهورا این و 

مورد غضب و  ت رانده شدنست. بر طبق اوستا، علّموهبت بزرگ را از وی باز گرفته ا

در حقیقت  گرشاسب این است که او از پری )جادو( فریب خورده است.قرار گرفتن 

ه زردشت و زردشتیان ب مورد توجّ طبق آنچه در روایات پهلوی آمده است، گرشاس

ت ستودنی و مان خواهد کرد، شخصیّاست و به سبب خدمتی که به موعود آخرالزّ 

 قابل قبولی دارد.
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