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نکتهایتازهدر فرزندکشی گشتاسب

دکتر علی حیدری* ـ دکتر قاسم صحرائی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان ـ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده
گشتاسب در متون دینی زرتشتی شخصیتی موجه و حتی مقدس دارد ،اما در شاهنامة فردوسی
و بیشتر کتابهای تاریخی بعد از اسالم ،پادشاه منفور و تبهکاری است که پسر دالور خود
اسفندیار را آگاهانه به کام مرگ میفرستد .اغلب منتقدان معاصر نیز در تحلیل شخصیت
گشتاسب ،نظر فردوسی را پذیرفته و تکرار کردهاند .در این مقاله ضمن نگاهی گذرا به
شخصیت گشتاسب و اسفندیار در متون دینی قبل از اسالم و شاهنامه و دیگر متون تاریخی
بعد از اسالم و همچنین تحلیل نظر منتقدان معاصر ،سعی شده است از منظر قصه که با اسطوره
ارتباطی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد ،شخصیت دوگانة گشتاسب در ارتباط با اسفندیار تحلیل و
توجیه شود .در یکی از مناسک و سنتهای قصه که در سراسر جهان نمونههای فراوانی دارد،
قربانی شدن پسر ارشد برای حفظ و بقای تخت و تاج پدر است .در این آیین پسر با طیب
خاطر خود را قربانی پدر و تخت و تاج او میکند و به افتخاری بس بزرگ نائل میشود و پدر
نیز مستوجب هیچ سرزنش و نکوهشی نمیشود.
کلیدواژهها :گشتاسب ،اسفندیار ،قربانی ،شاهنامه ،نخستزاده.
تاریخ دریافت مقاله1423/11/11:
تاریخ پذیرش مقاله1428/44/14 :
*

(نویسندة مسئول)Email: aheidary1348@yahoo.com
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مقدمه
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل دربارة گشتاسب ،ارتباط دوگانة او با پسرش
اسفندیار ،در شاهنامه و متون دینی زرتشتی است .گشتاسب در متون دینی
زرتشتی ،چهرهای مقدس دارد و از مبلغان آن دین به حساب میآید .اسفندیار نیز
برای ترویج این دین و فرمانبری از پدر ،کمر خدمت بر میان بسته است؛ اما در
شاهنامة فردوسی ،گشتاسب نه تنها چهرهای مقدس ندارد ،بلکه پادشاهی حریص
است که برای از دست ندادن پادشاهی ،آگاهانه پسرش اسفندیار را که مدعی
تخت و تاج او است ،به کشتن میدهد .بسیاری از محققان درصدد توجیه و
تحلیل این نقیضه و تضاد برآمدهاند و از منظرهای مختلف در این باره بحث
کردهاند؛ اما یکی از مواردی که بدان پرداخته نشده است ،تأثیر خویشکاریهای
قصه بر داستان گشتاسب و اسفندیار در شاهنامه است .مطابق باورها و آیینهای
قصه ،کشتن فرزند (بهویژه نخستزادة مذکر) برای بقا و تداوم پادشاهی پدر،
امری ناگزیر و پذیرفتهشده و تقریباً مقدس محسوب میشده است؛ لذا اگر از این
زاویه به موضوع نگاه کنیم ،نه گشتاسب پدری بیرحم و فرزندکش محسوب
میشود ،نه اسفندیار پهلوانی خام و بیتدبیر.

در این مقاله ابتدا به بعضی از جنبههای دینی و محبوبیت گشتاسب در اوستا
اشاره میکنیم و به اجمال ،نظر فردوسی و کتب تاریخی و بعضی از آرای محققان
معاصر را که با اوستا همخوانی ندارد ،نقل میکنیم ،سپس به پیوند قصه و
اسطوره خواهیم پرداخت و در پایان رابطة گشتاسب و اسفندیار را از منظر قصه،
بهویژه «قربانی نخستزادگان» برای بقای سلطنت شاهان ،که از مناسک رایج قصه
و آیینهای تاریخی جهان بوده است ،بررسی خواهیم کرد و بین شخصیت
دوگانة گشتاسب در اوستا و شاهنامه و دیگر متون تاریخی بعد از اسالم،
صلحگونهای برقرار خواهیم کرد .هر چند معتقدیم که تعارض و دگردیسی
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باورهای یکسان در ادوار مختلف ،حتی در اسطورهها موضوع غیر منتطرهای
نیست« .ارزشهای قهرمان اسطورهای کهن ،گاه در تعارض جدی با باورها و
اعتقادات قهرمان مدرن واقع میشود( ».طاووسی و درودگر )111 :1424

بحث و بررسی
شاید هیچکدام از پهلوانان مشهور عصر اساطیری و پهلوانی شاهنامه ،به اندازة
اسفندیار ریشه در کتب تاریخی و دینی قبل از اسالم نداشته باشند .از طرف دیگر
همین شخصیت دارای ویژگیهایی مانند رویینتنی است که بیشتر خاص
قهرمانان صرفاً اساطیری است« .اسفندیار را به صورت معمایی مییابیم که برخی
کردارها و برخی از زوایای زندگیاش در هالهای از ابهام و پیچیدگی قرار دارد».
(ربیعی  )122 :1458به نظر میرسد شخصیت اسفندیار و داستانهای مربوط به او،
با گذشت زمان دچار دگردیسیهای جزئی و کلی شده است و به مناسبتها و
دالیل مختلف ،پذیرای جریانهای مختلف و بعضاً متضاد و متناقض گشته است.
بهار معتقد است« :ظاهراً برمیآید که در ایران دو سنت داستانی دربارة گشتاسپ
وجود داشته است :یکی سنتی است که موبدان زردشتی حافظ و ناقل آن بودهاند
و بنا بر آن او شاهی نیرومند و دادگستر بوده است .روایت دوم به ظاهر متعلق به
مردم بوده است که در شاهنامه منعکس است و بر اساس آن گشتاسپ نه چندان
عادل که ستمگر بوده است .او مردی حسود ،خودخواه و نیرنگباز بود و در برابر
تورانیان قادر به دفاع از میهن نبود و فرزند خود ،اسفندیار ،را آگاهانه به کشتن
داد( ».بهار  )126 :1461به طور کلی وقتی که شخصیتی دینی یا شبهتاریخی با یک
یا چند شخصیت اساطیری و افسانهای درمیآمیزد و تشکیل یک داستان واحد
میدهد ،چنین اتفاقی دور از انتظار نیست؛ در چنین حالتی یا باید شخصیت
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اساطیری و افسانهای ،پا به عرصة تاریخ بگذارد و دارای هویت و شناسنامة
تاریخی شود ،یا شخصیت تاریخی جنبة اساطیری و افسانهای به خود بگیرد .بنا
به دالیل فراوان ،بشر نوع دوم را بیشتر برگزیده است؛ لذا بسیار طبیعی به نظر
میرسد که وقتی اسفندیار مانند رستم به توران یورش میبرد ،از هفتخان
میگذرد و در نهایت با او شباهتی تام دارد ،باید از شکل و شمایل دینی و
تاریخگونة خود به درآید و بسیاری از خویشکاریهای اساطیری و حماسی را
بپذیرد .داستانهای فراوان و بیاساسی که در مورد شاهعباس صفوی ،در قصهها
و افسانههای عامیانه آمده است ،مؤید این معنی است .نبردهایی که بین حضرت
علی (ع) و رستم در حماسههای دینی متأخر آمده است و در جای جای ایران
اسالمی در بین عوام مشهور است ،نمونهای دیگری از این موضوع است.

()1

گشتاسب و اسفندیار در اوستا و متون دینی قبل از اسالم
گشتاسب در باورهای زرتشتی و حتی بعد از آن ،در زمان ساسانیان ،دارای فرّة
ایزدی است( .بویس )187 :1451 1حتی برای او معراجگونهای مانند ارداویراف ذکر
کردهاند.

()1

در قطعات فراوانی از اوستا ،گشتاسب به نیکی و بزرگی ستوده شده است .از
جمله :در یسنا  15قطعة  ،7زرتشت خواستار است که گشتاسب به آرزوی خود
برسد .در یسنای  35قطعة  13زرتشت از اهورامزدا میخواهد که گشتاسب را با
خود محشور گرداند .در یسنای 81قطعة  ،16/8 ،14/1 ،11/7 ،84/1 ،16آبان
یشت ،فقرة  25و  ،148گوش یشت ،فقرات 12الی  ،41و ...زامیاد یشت ،فقرة53
الی  ،57گشتاسب دارای فرّة کیانی است و( ...یشتها 1477 ،ج )1در فقرة  41از
1. Boyce
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گوش یشت (درواسپ یشت) از شکست گشتاسب و به اسارات بردن دخترانش
از زبان گشتاسب صحبت شده است که به فکر آزادی دخترانش(همای و
بهآفرید) از دست تورانیان است« :که من تثریاونتِ (ارجاسب) زشتنهاد را
براندازم که من دگرباره «همای» و «واریذکتا» را از مملکت خیونها به خانه
برگردانم که من مملکت خیون را براندازم( ». ...یشتها  ،1477ج )421 :1زرتشت
نیز آرزو میکند که خواستة او مستجاب شود .حتی در بعضی از دعاها (آفرین
بزرگان) که برای شادی روح گذشتگان یا سالمتی زندگان خوانده میشده است،
نام اسفندیار وجود دارد( .همان )115 :در فقرة  144فروردینیشت به روان
اسفندیار(سپنتودات) درود فرستاده شده است( .همان)157 :

در ارداویرافنامه هنگامی که از مردگان صحبت شده است« ،فرَوَهَر» فقط به
افراد بزرگ ،دینی و اهل بهشت نسبت داده شده ،که گشتاسب یکی از آن افراد
است« :دیدم فروهر کیومرث و زرتشت و کی گشتاسب و فرشوشتر و جاماسب
و دیگر انجام دهندگان و پیشوایان دین را( ».ارداویرافنامه 87 :1471؛ نیز ر.ک .بهار

 )185 :1461بهار مینویسد :در گاهان از گشتاسپ یاد شده است و برمیآید که
شخصیتی تاریخی بوده است .بنا به یشتها ،او از خاندان نوذریان است (یشت ،8

بند  )25که به دین زردشت میگرود( .بهار  )146-148 :1461او کسی است که با
نیرومندی برای گسترش دین میکوشد( .یشت  ،14بند  )144-22ضمناً نسکی
مستقل به نام و در ستایش او موجود بوده که در آن از زندگی و صفات وی یاد
شده بوده است .در یادگار زریران (بخش هجدهم) نیز از او و خاندانش و نبرد
وی در راه دین بهی یاد شده است( .بهار  )126 :1461با توجه به آنچه به اختصار
از کتب دینی زرتشتی نقل شد ،گشتاسب چهرهای موجه دارد و از فرزندکشی او
خبری نیست.
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گشتاسب و اسفندیار از نظر فردوسی ،مورخان و منتقدان معاصر
-1گشتاسب و اسفندیار از نظر فردوسی :آنچه را دربارة گشتاسب و اسفندیار
در شاهنامه آمده است ،میتوان به سه بخش دستهبندی کرد.
مطالب یادگار زریران :قسمتی از گشتاسبنامه مطابق با یادگار زریران است.
پایان مطالب یادگار زریران در گشتاسبنامه ،انتقام اسفندیار از قاتالن زریر است.
مطالب گشتاسبنامه :بازگشت اسفندیار به بلخ ،بدگویی گرزم از اسفندیار و
زندانی شدن او ،رفتن گشتاسب به سیستان و لشکرآرایی ارجاسب به قصد حمله
به گشتاسب مطالبی است که در گشتاسبنامه آمده است و سخن دقیقی در اینجا
پایان میپذیرد.
مطالب شاهنامه :ارجاسب به ایران حمله میکند ،لهراسب ،فرشیدورد و سی و
هشت پسر گشتاسب کشته میشوند( .فردوسی  ،1453ج )132 :6ثعالبی پسران
کشتهشدة گشتاسب را در این جنگ ،بیست نفر دانسته است( .ثعالبی )141 :1453

اسفندیار از گنبداندژ آزاد میشود و گشتاسب برای بار دوم به او قول تخت و
تاج میدهد:
که چون من شوم شاد و پیروز بخت

سپارم تو را کشور و تاج و تخت
(فردوسی  ،1453ج)187 :6

اما پس از بازگشت فاتحانة اسفندیار ،گشتاسب به قول خود عمل نمیکند و
پس از درخواست اسفندیار نیز ،موضع میگیرد و از جاماسب میخواهد تا پایان
کار اسفندیار را به او بنمایاند و از او میپرسد:
که

او

را

بود

به

سر

بر

نهد

زندگانی
تاج

دراز

نشنید به شادی و آرام و ناز

شاهنشهی

بر او پای دارد بهی و مهی؟
(همان)112 :

جاماسب پس از اظهار ناراحتی ،میگوید:
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ورا

هوش

در

زاولستان

بود

به

دست

تهم

پور

دستان

بود

(فردوسی  ،1453ج)114 :6

سپس گشتاسب به اسفندیار میگوید:
اگر تخت خواهی ز من با کاله

ره

سیستان

گیر

برکش سپاه
(همان)116 :

اسفندیار به درستی میداند که گشتاسب دنبال بهانه میگردد:
سپهبد بروها پر از تاب کرد
ترا نیست دستان و رستم به کار

به شاه جهان گفت زین باز گرد
همی راه جویی به اسفندیار
(همان)116 :

کتایون هم به اسفندیار میگوید که پدر تاج و تخت را به تو نمیدهد و تو را به
کام مرگ میفرستد؛ زیرا رستم زورش به هفتاد پیل دمان میرسد( .ثعالبی :1453
)185

گشتاسب و اسفندیار از نظر مورخان
ذبیحاهلل صفا مینویسد« :دربارة جنگ رستم و اسفندیار همة مورخین متحدالقولند
مگر دینوری که آن را نتیجة مخالفت رستم با گشتاسب در پذیرفتن دین زرتشت
میداند( ».صفا  )822 :1462مورخانی از قبیل جریر طبری (طبری  :1481ج354 :1و
 ،)351ابناثیر (ابناثیر ،)415 :1474ثعالبی (ثعالبی  ،)185 :1453دینوری (دینوری :1454
 17و 15و )32مؤلف تاریخ سیستان (تاریخ سیستان  ،)73 :1466گردیزی (گردیزی
 ،)84 :1464خواندمیر (خواندمیر  ،1444ج )144 :1به تصریح ،گشتاسب را مقصر
اصلی قتل اسفندیار دانستهاند.

گشتاسب و اسفندیار از نظر منتقدان معاصر
1ـ کتب :تقریباً تمام محققان معاصر نظر فردوسی را دربارة گشتاسب پذیرفته ،به
نوعی تکرار کردهاند و معتقدند که گشتاسب آگاهانه قصد از بین بردن اسفندیار
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را داشته است .آرتور کریستنسن میگوید« :گشتاسب خواست قدرت رستم را
در هم شکند« :به همین سبب پسر را به جنگ او گسیل کرد؛ ولی در حقیقت
قصد او از این کار از میان بردن اسفندیار بود ،چه بنا بر پیشگوئی جاماسبِ
حکیم ،میدانست که اسفندیار در جنگ با رستم کشته خواهد شد( ».کریستنسن

 )178 :1488در ادامه او را جباری ضعیفالنفس میخواند که پسر را به پیشواز
مرگ حتمی میفرستد و از او به عنوان شخصیتی دینی که مقرون مالمت گردیده،
یاد میکند( .همان )151 :اشپیگل گشتاسب را دروغگویی توطئهگر میداند که برای
نگهداری تاج شهریاری خود ،مشتاق به قربانی کردن پسر پهلوان خویش است.
(کویاجی )126 :1471
مسکوب که انگیزة جنگ اسفندیار با رستم را دینی میداند( ،مسکوب 41 :1453و

 )44از گشتاسب به بدی یاد کرده است« :در تمام شاهنامه تبهکارتر و دلآسودهتر
از این فرزندکش نیست( .همان )16 :او عالوه بر گشتاسب ،اسفندیار را نیز
مستوجب سرزنش میداند و او را خام و بیخرد میخواند( .همان )41 :راشد
محصل (راشد محصل  ،)55 :1458غالمحسین یوسفی (یوسفی  ،)68 :1846صفا (صفا
 ،)825 :1462زرینکوب (زرینکوب  52 :1451و ،)24اسالمی ندوشن (اسالمی ندوشن

 ،)164 :1473رستگار فسایی (رستگار فسایی )14 :1454نیز فرزندکشی گشتاسب را
تأیید کردهاند.
کزّازی اگر چه تا حدی نظر دیگران را تأیید میکند ،با تعمق بیشتری به
موضوع نگاه میکند« .گشتاسب از سویی ،چونان پدر ،از فرجام تلخ و اندوهبار
اسفندیار اندیشناک و اندوهگین است ،و از دیگر سوی ،چونان پادشاهی که در
پیری هنوز به مُهر و دیهیم نازان است و سوی گنج یازان ،فرزند برومند را به کام
مرگ میفرستد( ».کزّازی )14 :1462
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شمیسا به جای بدگویی از گشتاسب به ذکر دالیل شکلگیری شخصیت منفی
گشتاسب در شاهنامه و دیگر متون میپردازد و احتمال میدهد که ثعالبی داستان
رستم و اسفندیار را از شاهنامه گرفته است؛ زیرا آخرین تحریر شاهنامه در سال
 344ه.ق تمام شده است و وفات ثعالبی در  312بوده است( .شمیسا  )11 :1476اما
ملک معتقد است با توجه به همعصر بودن ثعالبی و فردوسی ،داستان گشتاسب و
اسفندیار را از منبعی واحد اخذ کردهاند( .ملک  )68 :1454الزم است یادآوری شود
که قراینی در شاهنامة ثعالبی وجود دارد که نظر شمیسا را تأیید میکند؛ از جمله
این که بارها ثعالبی به شاهنامة فردوسی ،به عنوان یکی از منابع خود ،اشاره کرده
است( .ر.ک .ثعالبی  )111 :1453شمیسا معتقد است این داستان به شکلی که در
شاهنامه آمده است ،یک داستان ضد زرتشتی است و دالیل این تبدیل و تغییر را
چنین ذکر میکند1 :ـ تبدیل تاریخ به تراژدی از سوی فردوسی؛1ـ فردوسی (در
دوران اسالمی) نمیخواهد رستم را زرتشتی و بددین معرفی کند( .شمیسا :1476
14و)13

سجاد آیدنلو در مبحث «قلب یا تبدیلِ» اشخاص اساطیری به حماسی ،از
گشتاسب به عنوان مشهورترین نمونة این قلب یا تبدیل یاد میکند« .نام و
شخصیت این پادشاه کیانی در اوستا و ادب زرتشتی درخشانتر و پرتکرارتر از
دیگر شاهان و پهلوانان است و نظر به همین اعتبار ،یشتی به نام «ویشتاسب
یشت» نیز در اوستا ویژة او است .اما همین پادشاه برگزیده ،در شاهنامه به هیأت
انسانی آزمند دروغزن و فریبکار ظاهر شده است که بر سر تخت و تاج شاهی
فرزندش را به کشتن میدهد( ».آیدنلو  )38 :1455در ادامه علت این قلب را چنین
میداند« :احتماالً چون در سنت زرتشتی ،گشتاسب پادشاه همروزگار زرتشت و
پیرو و گستراننده آیین او دانسته میشده ،در اوستا و متون زیر نفوذ موبدان
شخصیتی نیک و محبوب تلقی شده است؛ اما در روایات حماسی که بیشتر بر
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مذاق طبقة جنگجویان پرداخته شده ،تشخص وی با حضور فرزند پهلوانش،
اسفندیار ،رنگ باخته و با انتقال بعضی کارها و ویژگیهای او به اسفندیار حتی
سیمایی نکوهیده نیز یافته است( ».همان)36 :

2ـ مقاالت :عالوه بر آنچه گذشت ،مقاالتی نیز در این مورد به چاپ رسیده
است .حبیب یغمایی در مقالهای تحت عنوان «داستان رستم و اسفندیار» مانند
دیگران معتقد است :با اینکه گشتاسب از ستارهشناسان شنیده بود که اسفندیار به
دست رستم کشته میشود ،عالماً و عامداً فرزند را به سیستان میفرستد( .یغمایی

 )135 :1448آسیه ذبیحنیا عمران ،بنا بر همین فرزندکشی گشتاسب ،او را ستمگر،
حسود ،خودخواه و نیرنگباز میداند( .ذبیحنیا عمران  )141 :1457قبادی و صدیقی
معتقدند« :گشتاسب برای رهایی مزاحمتهای اسفندیار او را به مسلخ میفرستد».
(قبادی و صدیقی  )183 :1458امیرقاسمی در مقالة «گشتاسب از اوستا تا شاهنامه» ،به

بیان جایگاه گشتاسب در اوستا و شاهنامه

پرداخته است( .امیرقاسمی )84-35 :1472

وی تغییر و تبدیل شخصیت گشتاسب و اسفندیار را عکسالعمل جامعهای
میداند که از خلفای بعد از صدر اسالم ،یا سالطین سرسپردة خالفت بغداد و یا
بسیار دورتر از آنها ،از موبدان متفرعن حکومتی دوران ساسانی دلآزرده و
خشمگیناند( .همان )35 :رقیه همتی در مقالهای با عنوان «حماسة دقیقی و یادگار
زریران» (مقایسة گشتاسبنامه دقیقی و نوشتههای پهلوی) برافزودههای دقیقی و
فردوسی را به داستان گشتاسب مشخص کرده است( .همتی  )138-115 :1452اگر
چه اختالافات فراوانی در این دو متن وجود دارد ،مهمترین اختالفی که در مورد
گشاسب و اسفندیار قابل ذکر است ،چنین است :در یادگار زریران گشاسب
وعده میدهد که هر کس قاتل زریر (بیدرفش) را بکشد ،دخترش همای را به او
خواهد داد .در این میان بستور (پسر زریر) برای انتقام پدر و ازدواج با همای،
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راهی جنگ با بیدرفش میشود .اما در شاهنامه اسفندیار است که به ندای پدر
لبیک میگوید( .همان)131 :

تحلیل فرزندکشی گشتاسب از منظر قصه
روشن است که بین شاهنامة فردوسی ،متون تاریخی بعد از اسالم و همچنین
نظر منتقدان معاصر دربارة گشتاسب با آنچه در اوستا و متون دینی آمده است،
تفاوت اساسی وجود دارد .ما برای توجیه و تحلیل این نقیضه ،از زاویة دیگر به
این موضوع نگاه میکنیم و به مسلخ فرستادن اسفندیار را از سوی پدر ،برای
بقای حکومت خود ،تابع قواعد و سنتهای مرسوم قصه و آیینهایی میدانیم که
در این دگرگونی ،چهرة ایزدی و محبوب گشتاسبِ اوستا را در شاهنامه و در نظر
مورخان و منتقدان معاصر مخدوش کرده است .اما قبل از آن الزم است به
صورت مختصر دربارة پیوند قصه و اسطوره مطالبی ذکر شود؛ زیرا اسطورة
فرزندکشی به شیوة گشتاسب (نه به شیوة رستم) ،اگر چه در نظر شاهنامه و
منتقدان شاهنامه به حق مذموم و نکوهیده است ،در قوانین قصه ،اصلی ناگزیر و
پذیرفتهشده است و پادشاهی که پسر را برای بقای حکومت به کشتن میدهد یا
میکشد ،نه از نظر خود و نه از نظر دیگران مستوجب نکوهش نیست؛ بلکه
مطابق اصلی پذیرفتهشده ،باید چنین کاری را انجام دهد و پسر قربانی شده نیز،
به افتخاری بزرگ و جایگاهی رفیع دست مییابد.
این همه اختالف سلیقه در جریانی واحد که در اسطوره و قصه آمده است،
شاید به آن دلیل باشد که ذاتاً «اسطوره بدبینانه اما قصه خوشبینانه است( ».بتلهایم

1

1. Bettelheim
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 )64 :1453چنانکه فرزندکشی رستم با توجه به کتمان نام که از اصول اسطوره
است ،باعث بدنامی رستم نشده است و به قول فردوسی:
یکی داستان است پر آب چشم

دل نازک از رستم آید به خشم
(فردوسی  ،1453ج)184 :1

یعنی فقط دلهای نازک از رستم به خشم میآیند و کسانی که به مسائل ،بهویژه
قوانین اسطوره آگاهی دارند ،از رستم به خشم نمیآیند بلکه بر او چونان قهرمان
تراژدی ،فقط دل میسوزانند.

قصه و اسطوره
1

م .لوفر دالشو معتقد است که ارتباط قصه با اسطوره جدی و قطعی است( .دالشو

 )42 :1466پراپ 1معتقد است که قصه و اسطوره یکی هستند و البته وی اذعان
میکند که «ما میدانیم که از نقطه نظر دانش معاصر اندیشة کامالً کفرآمیزی بیان
میداریم( ».پراپ  )66 :1471در جای دیگر میگوید :از نظرگاه تاریخی ،این بررسی
نشان میدهد که قصة پریان به صورت بینابینی ریختشناسیش با اسطوره یکی
است که از نظر اسطورهشناسان این کفر محسوب میشود و به طور کلی از نظر
آنها این نظریه مطرود است( .پراپ )151 :1465

به نظر میآید قصهها در رشد و تکامل خود جنبة آیینی و تقدس مییابند و به
اسطوره منجر میشوند؛ اما نباید فراموش کرد که هرگاه همین قصههای اسطوره
شده ،راه انحطاط بپیمایند و از تقدس آنها کاسته شود و گرد و غبار کهنگی بر
آنها بنشیند ،بعید نیست دوباره به دامن قصه بغلطند .کزازی میگوید« :آنگاه که
اسطورهای فرو میمیرد و از هم میپاشد ،پیکرهای است که پارههای گونهگون آن،
2. Prop

1. Delachaus
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گسسته از یکدیگر ،چونان افسانههایی بسیار و پراکنده در متن فرهنگ بر جای
میماند( ».کزّازی )4 :1476

به نظر میرسد تقدم اسطوره بر قصه یا برعکس ،مانند جریان مرغ و تخم مرغ
حل ناشدنی است( .برای اطالع بیشتر ر.ک .پراپ 127 :1471؛ پراپ  :1465سه؛ بتلهایم
)41 :1456

در نتیجه میتوان گفت که هنوز اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد و هر
منتقدی از زاویة دید خود یکی را بر دیگری مقدم دانسته است .اما حداقل چیزی
که میتوان به آن باور داشت ،وجود تفکرات ،آیینها و خویشکاریهای مشترک
و مشابهی است که در قصه و اساطیر وجود دارد ،یا از یکی به دیگری سرایت
کرده است .اگر چه بعضی از این موارد ،در یکی زنده و پویا و در دیگری مرده و
کمرنگ و حتی غیرمنتظره باشد .طبیعی است که بسیاری از این خویشکاریها به
عنوان مواد خام مشترک ،مورد استفادة اقوام مختلف قرار گرفتهاند و متناسب با
باورها و اعتقادات هر قوم ،همچنین همگام با پیچیدگیها و پیشرفتهای آنان ،به
صورتهای مختلفی عرضه شده است .یا «احتمال دارد بر اثر انتقال مکانی روایت
یا آیینی ،عناصری از آن نیز در قیاس با شکل نخستین و اساطیری خویش دچار
دگرگونیهایی شود( ».آیدنلو )12 :1455

با وجود تشابه ظاهری زیادی که قصه با اسطوره دارد ،و با اذعان به اینکه در
بسیاری از موارد ،هر دو از مواد مشترکی تغذیه کردهاند ،اما وجوه ممیزة فراوانی
نیز با هم دارند که آنها را برای متخصصان قصه و اسطوره از هم جدا ساخته
است .با اینکه هر دو تراوش ذهن ناخودگاه جمعی ملل هستند ،قسمتی که بخت
با آن یار بوده است و بنا به ضرورتهای غیر قابل انکار ،در قرون قدیم مکتوب
شده است و قبل از کتابت تغییراتی تدریجی پذیرفته است و شکل کاملی به خود
گرفته ،اسطوره گردیده است و آن بخشی که تغییرات غیر اساسی و ناگهانی و
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نامنظم در آن راه یافته است و در زمان مورد نیاز مکتوب نگردیده ،قصه شده
است .طبیعی است که لحن بیان اسطورهها که فخیم و مطنطن و غالباً شاعرانه
است ،جنبة تقدس آنها را افزونتر کرده است.
بسیار طبیعی است که اسطورهها بنا به دالیل مختلف از هستة اصلی و مرکزی
خود دور شدهاند .تشخیص هستة مرکزی و شاخ و برگهای اضافی در اساطیر
مانند قصه ،تقریباً کاری ناممکن است« .ترکیب این داستانها ،آمیختهای از
رویدادهای متفاوت است که گاه بدون پیوستگی زمانی و مکانی ،آرایش و
پیرایش تازه یافته و شکل واحد گرفته» است( .راشد محصل  )8 :1458مرتضوی بر
این باور است که باید اسطوره را چون صندوق جادو و انبانة افسانه و افسونی
دانست که وقایع و حوادث قدیم و جدید و قضایای متضاد را در خود جا داده
است و انطباق آنها با واقعیات گوناگون بر حسب تمایل و دانش و تخیّل و
عقاید هر نسل و هر عصری از اعصار میتواند متفاوت باشد( .مرتضوی :1471

 )133لذا به نظر میرسد بسیاری از اساطیر مشهور ،مجمع جریانهای فراوان
فکری و اعتقادیاند و همچنین در برگیرندة شکلهای مختلفی از قصه ،آیینهای
مذهبی و مناسک دینی هستند .شاید به همین دلیل است که «هوگو میگوید:
وظیفة شاعر حماسی آن است که سیر جامعة بشری را در مراحل مختلف زندگی
نشان دهد( ».زرینکوب )17 :1451

با توجه به آنچه گذشت ،میتوان نتیجه گرفت که اسامی ،خویشکاری،
موضوع ،مضمون قصه و اسطوره ،در همدیگر تأثیر گذاشته و میگذارند؛ لذا بعید
نیست ،موضوع «قربانی کردن فرزند» از قصهها و آیینهای رایج ،به داستان
گشتاسب و اسفندیار پس از آنکه اسطوره شده ،وارد شده باشد یا ورود این
موضوع و مباحثی دیگر ،این داستان دینی-تاریخی را اسطوره کرده باشد.
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قربانی کردن نخستزادگان
اگر پیوند اسطوره و قصه و یا حداقل شباهت ظاهری آنها را بپذیریم ،به نظر
میرسد داستان گشتاسب و اسفندیار با یکی از مناسک قصه ،یعنی کشتن
پسر(پسر ارشد) که در آیینهای دینی نیز سابقه دارد ،در ارتباط باشد .نمونههای
دینی متأخر این آیین را نیز در مراسم کامالً تغییر یافتة (قربانی حیوانی به جای
قربانی انسانی) ذبیح ابراهیم و عبداهلل پدر پیامبر اسالم(ص) میتوان دید( .سپهر

 )185 :1454تورات یکی از قدیمترین اسناد مکتوب دربارة قربانی کردن
نخستزادگان است .پس از قربانی حیوانی هابیل (به عنوان اولین قربانی) در
تورات ،مهمترین قربانی حیوانی که رسماً قربانی انسانی نیز به آن افزوده میشود،
مربوط به زمان حضرت موسی(ع) است .بر اساس تورات ،اسرائیلیان برای در
امان ماندن از خشم خداوند ،درِ خانههایشان را رنگ کردند ،تا فرزندانشان از
عذاب در امان بمانند( .خروج )5-3 :11 ،بعد از تحقّق وعدة خداوند و تنبیه
مصریان ،که شب هنگام خداوند از میان آنان عبور کرد و همة نخستزادگانشان
را کشت ،به موسی دستور داد تا به مناسبت این رویداد ،جشن بگیرند .پسران
ارشد و همچنین نخستزادة نر حیواناتشان را وقف خداوند کنند ...آنان مجازند
به جای نخستزادة االغ ،بره وقف کنند .یا باید گردن االغ را بشکنند .اما برای
پسران ارشد خود حتماً باید عوض دهند( .خروج )16-14 :14 ،خداوند دستور
جایگزین کردن قربانی حیوانی به جای انسان ،یا حیوانی به جای حیوانی دیگر و
وجه نقد به جای حیوان را صادر میکند .چنانکه خواهیم گفت ،عالوه بر
نمونههای دینی ،نمونههای باستانی فراوانی نیز در بین ملل مختلف وجود دارد.
بسیاری از این قربانیها ،به نوعی بالگردانی از پادشاهان محسوب میشد« .از
این رو هیچکسی برای قربانی شدن به جای فرمانروا ،و از طریق او ،به خاطر
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همة مردم ،مناسبتر از پسر فرمانروا نبود( ».فریزر )414 :1451 ،1در «بویوتیا» 1نیز
مرسوم بود که پادشاهان باید برای «زئوس الفیستی» 4قربانی میشدند که بعدها
ترفندی بهکار بردند و پسر ارشد را به جای خود روانة قربانگاه کردند .با گذشت
زمان این آیین و تخفیف یافت و به جای قربانی شدن شاهزاده ،قوچی قربانی
میشد ،به شرط آنکه آن پسر به تاالر شهر پا نگذارد( .همان )416 :فریز دربارة این
سنت رایج در ادوار پیشین ،مینویسد« :میتوان به جرئت گفت که مجاز بودن
شاه به کشتن پسرش ،به عنوان قربانی جایگزین یا نیابتی ،حداقل در سرزمینهای
سامی که ظاهراً در دورهای مذهب این دستور یا حق را به هر کسی میداد که به
عنوان وظیفهای در برابر خدا جان پسر ارشدش را فدا کند ،به هیچ وجه
نمیتوانست استثنایی یا شگفتانگیز باشد( ».همان)441 :

فریزر یکی از دالیل کشتن و قربانی کردن پسر ارشد را چنین آورده است :از
آنجایی که پادشاه خود را مسئول آب و هوا و محصول کشاورزی میدانست ،در
مواقع قحطی باید از جان خود یا فرزندانش تاوان این کار را میداد( .همان)416 :

به عنوان نمونه؛ «فریکسوس» 3پسر شاه «تسالی» 8که میخواستند او و خواهرش
را برای دفع خشکسالی دروغین قربانی کنند ،با راهنمایی و کمک قوچی
زرینپشم ،فرار کرد .او بعدها آن قوچ را برای «زئوس» یا «زئوس الفیستی»،
قربانی کرد .اما آنها پس از مدتی هنگام ورود به تاالر شهر دستگیر و قربانی
شدند .این جریان را هنگام عبور خشایار شاه در تسالی برای او نقل کردهاند.
(همان )413 :در بین اقوام سامی غرب آسیا نیز به هنگام بحرانهای ملی و خطرات

2. Boyotya
4. phrixos

1. Frazer
3. Zeus Lufisti
5.Thessaly
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بزرگ پادشاه پسرش را برای نجات مردم قربانی میکرد( .همانجا) ابوطیب متنبی
شاعر پرآوازهی عرب در قصیدهای که در وصف سیفالدولهی همدانی سروده،
پس از کشتن «قسطنطین» پسر«دُمُستُْق» سردار رومی ،توسط لشکر سیفالدوله ،به
طور ضمنی به این ماجرا اشارهای ظریف دارد:
وَمــــا طَلَبَــــت زُرقُْ اـَسِـــنَّةِ غَـــیرَهُ

ولکِــــنّ "قُْســـطَنطینَ" کـــانَ لـــهُ الفِـــدَا

لِــذلک سَـمَّى "ابـن الدُّمُسـتُْقِ" یَومَــهُ

ماتــــًا وسَــــمَّاهُ "الدُّمُســــتُْق" مَولِـــدا
(متنبی )111 :1347

(نیزههای کبود فقط در جستوجوی «دمستق» بودند اما «قسطنطین» قربانی و
فدیة پدر شد .به همین دلیل بود که «قسطنطین» آن روز را مرگ خود نامید و
دمستق آن را حیات دوبارة خود خواند).
فرمانروای «موآب» وقتی به محاصرة اسرائیلیان درآمد ،پسر ارشد و جانشینش
را از روی بارو در آتش افکند( .فریزر  )418 :1451کرونوس (اسرائیل) نیز تنها
فرزندش را به نام «یئود» (تنها فرزند) به هنگام جنگ که کشور سخت در معرض
خطر بود ،جامة شاهی پوشاند و به قربانگاه فرستاد( .همانجا) در میان قوم سامی
قربانی کردن در مواقع سخت ،فقط خاص شاهان نیست و عامه نیز برای «بعل»
یکی از اعضای خانواده را قربانی میکردند( .همان )417 :در بین اقوام عبری فقط
سوزاندن فرزند نخست الزم بود( .همان )415 :در حبشه پسر اول را به انحاء
مختلف میکشتند( .همان« )444 :اگزیمانا»1ها و «ککسانا»1ها فرزند نخست خود را
خواه پسر و خواه دختر میکشتند( .همانجا)

یکی از مهمترین دالیل کشته شدن پسر ارشد پادشاه ،برای نرسیدن او به تخت
و تاج پدر بوده است .در اوگاندا اگر فرزند اول پسر میبود ،قابله او را خفه

2. Keksana

1. Eexymana
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میکرد؛ زیرا معتقد بودند که پسر اول به زودی جای پدر را میگیرد؛ بهویژه اگر
پدر ،رئیس قبیله باشد .در روس نیز پسر بزرگ را برای خدای خود موسوم به
«پِرون» 1قربانی میکردند( .همان )444 :بومیان ایرلند و فلوریدا نیز نخستزادگان
از فرزندان ذکور خود را قربانی میکردند( .همانجا) یکی از دالیل کشته شدن پسر
اول در بین بعضی از قبایل مانند «وایدا»( 1ساحل بردگان) آن بود که میگفتند که
پسر نخست پادشاه ،همان پدر پادشاه است که رجعت کرده و میخواهد دوباره
به پادشاهی برسد( .همان)441 :

الزم است ذکر شود که در زمانهای بسیار دور بنا به دالیل مختلف ،از جمله
جهل ،ارادت به معبود ،شرط قربانی کننده و ،...قربانی انسانی به شیوههای متنوع
کمکم مرسوم شد و دوشادوش قربانی حیوانی و نباتی انجام میگرفت .در
دورههای بعد ،این رسمِ نه چندان خوشایند ،طی فرایندی طوالنی در ادیان و
اساطیر ،از بین رفت و بشر به همان قربانی حیوانی و نباتی اکتفا کرد .اما به
شیوههای مختلف و رنگباخته تا مدتها بعد استمرار داشته و در قصهها و...
جریان یافته است .فریزر معتقد است به مروزمان ،نخستزادة حیوانات جایگزین
نخستزادة انسان شده است( .همان)415 :

طبیعی است که قربانی کردن و کشتن نخستزادة ذکور به مرور زمان ،به
شیوههای دیگر ،تغییر چهره داده و در قصهها و اساطیر به سایر پسران ،دختران،
افراد دیگر سرایت کرده است .به عنوان مثال در دوران متأخر میتوان از
«هاینریش 4بینوا» اثر شاعری به نام «هارتمان فون آوه» 3نام برد که توسط «گرهارد

2. Wajda
4. Hartmann von Aue

1. -Perron
3. Heinrich

س  11ـ ش  34ـ تابستان  28ـــــــــــــــــــــــــــ نکتهای تازه در فرزندکشی گشتاسب144/

هاوپتمان» 1که در سال 1236برندة جایزة نوبل ادبی شد ،به صورت نمایشنامه در
آمده است .در این داستان شوالیهای صاحب مکنت به جذام مبتال میشود و
درمان او طبق نظر پزشکان ،خون قلب دوشیزهای پاکیزه است که آمادة ازدواج
باشد و با رضایت تن به این کار دهد .سرانجام دوشیزهای به نام «هاینریش» پیدا
میشود که حاضر است فداکاری کند( .زرّینکوب  )125 :1454شبیه به این موضوع،
حکایتی در باب اول گلستان سعدی نیز آمده است( .سعدی  )87 :1462نمونههای
فراوان دیگر ،در تاریخ و اساطیر وجود دارد که انسانی قربانی انسان دیگر شده و
بال و آفات او را از سر ارادت یا اجبار ،به جان خریده است .شاه عباس صفوی
از منجمان شنیده بود که خطری جدی او را تهدید میکند .به همین دلیل یوسف
نامی را که احتماالً مسیحی بود ،جایگزین خود کرد و تخت و تاجش را به او داد
و پس از سه روز به مرگ محکوم کرد و پس از قربانی شدن او ،در سعدترین
ساعت ،مجدداً تاجگذاری کرد( .فریزر  )411 :1451آخرین حربه برای جایگزین
کردن پادشاهان در بابل ،کشتن مجرمانی است که پس از پوشیدن موقت جامة
شاهی بر دار میرفتند( .همان )441 :رسم میر نوروری نیز میتواند بازماندة چنین
آیینی باشد.
در زمانهای قدیم برای درمان بعضی از بیماریها از جمله خنّاق ،برده یا پیری
را اجیر میکردند تا با مکیدن دهان بیمار ،درد را به خود منتقل کند و قربانی فرد
بیمار شود .در بعضی از موارد کسی از نزدیکان بیمار ،این فداکاری را به عهده
میگرفت .محتمالً «بوسه رسم جدیدی بود که برای مکیدن خون به جای برش
کارد وضع شده است .کار دیگر آن آمیزش نفسهاست .بوسه هرگز در تحقق
بخشیدن به هدفی که برای آن در نظر گرفته بودند ،توفیق نیافت .الجرم فقط یک
1. Gerhart Hauptmann
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عمل احساساتی صرف شد( .سرانو  )141 :1465کنایة «درد برچیدن» از این سنت
دیرینه برجای مانده است.
چــــرا دردت نچینــــد جــــان ســــعدی

کــــه هــــم دردی و هــــم درمــــان دردی
(سعدی )614 :1462

به مژگان سیه کـردی هـزاران رخنـه در دیـنم

بیــا کــز چشــم بیمــارت هــزاران درد بــرچینم
(حافظ )153 :1474

بالگردانی به وسیلة حیوانات نیز ،به صورت غیر منتظره و البته ناقص در داستان
اسفندیار نمود یافته است :هنگام لشکرکشی اسفندیار به زابل ناگهان اشتر کاروان
اسفندیار میخوابد و برنمیخیزد و اسفندیار دستور میدهد تا او را سر ببرند و
بدین گونه میخواهد ،آن را قربانی و پیشمرگ خود کند( .فردوسی  ،1453ج:6
)144

حال اگر از این زاویه به داستان گشتاسب و کشته شدن اسفندیار بنگریم،
بسیاری از ناسازگاریها قابل حل و پذیرفتنی خواهد بود .چنانکه نقل شد بیشتر

محققان ،گشتاسبِ شاهنامه را سرزنش کردهاند؛ زیرا مطابق آنچه در شاهنامه
آمده است ،جاماسب برای گشتاسب پیشگوئی کرده بود که اسفندیار به دست
رستم کشته میشود؛ بنابراین گشتاسب نباید از فرط عالقه به تخت و تاج،
اسفندیار را آگاهانه توشهی تیغ رستم میکرد .اما اگر کشته شدن یا قربانی شدن
اولین فرزند پسر را مطابق آنچه گذشت ،اندیشه و باوری رایج بدانیم ،باید
بپذیریم که این سنت در البهالی داستان اسفندیار رنگ باخته و حل شده است.
لذا سرزنش کردن گشتاسب وجهی نخواهد داشت و بین گشتاسب شاهنامه و
گشتاسب مقدس اوستا ،تفاوتی که محققان پنداشته و میپندارند ،وجود نخواهد
داشت.
الزم است یاد آوری شود داستان گشتاسب مطابق آنچه در شاهنامة فردوسی
آمده است ،بیشترین شباهت را با خویشکاریهای قصه دارد .مثالً ازدواج
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گشتاسب با کتایون نیز دقیقاً مطابق سنتهای قصه انجام گرفته است و هیچگاه
یک ازدواج حماسی مانند رودابه و زال ،تهمینه و رستم و ...نیست .عیناً مانند
قصهها ،همة خواستگاران جمع میشوند و کتایون از بین آنها هر کس را دلش
بخواهد برمیگزیند .بار اول از بین نامداران و گردنکشان کسی را الیق خود
نمیبیند تا در صف نعال چشمش به گشتاسب میافتد و بر خالف نظر پدر و
بزرگان ،گشتاسب را که ژندهپوشی بیش نیست برمیگزیند( .فردوسی  ،1453ج:6

 )14مانند سایر قصهها ،قیصر تسلیم دختر و سنت میشود ،اما دختر و داماد را
نفی بلد میکنند ،سر انجام تقدیر و حوادث روزگار (مانند قصهها) چنان پیش
میرود که گشتاسب مقبول درگاه قیصر میشود( .همان)36-32 :

قربانی کردن دختر برای نجات مملکت
عالوه بر قربانی کردن پسر ارشد که به مرور زمان به دیگر فرزند ذکور تغییر یافته
بود ،در جوامع قدیم گاهی قربانی کردن دختر برای خدایان یا فدا کردن او برای
نجات مملکت و پادشاه وجود داشته است .این موضوع از نظر منطق و اصول
قصهشناسی ،باید ریخت دیگری از اسارت دختر به دست اژدها باشد .آگاممنون

1

برای فرو نشاندن خشم آرتمیس ،خدای جنگ و عبور کشتیها از بندر ،دخترش
«ایفیژنی» 1را قربانی میکند .اما آرتمیس بر ایفیژنی رحم میآورد و آهوی
مادهای را جایگزین او میکند( .سوفوکل« )184 :1451 4در بین بومیان لنگوا 3اگر
نخستزاده دختر باشد ،بیچونوچرا کشته میشود( ».فریزر  )444 :1451بخش
2. Ephey Jeni
4. Lengua

1. Agamemnon
3. SoFoucl
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بزرگی از داستان «اورفه» 1اشاره دارد به قربانی کردن دختر باکره در مراسمهای
آیینی( .پینسنت  )21 :1454حتی در مراسم قربانی ،یکی از مشهورترین قربانیهای
انسانی ،قربانی دختر باکره است( .همانجا)

لذا بخشیدن «همای» به کشندة بیدرفش ،در حملة اول ارجاسب و به اسارت
بردن ارجاسب در حملة دوم« ،همای» و «به آفرید» را ،میتواند صورتی دیگر از
این سنت باشد.

نتیجه
با توجه به آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که در متون دینی زرتشتی و
شاهنامه ،از گشتاسب ،دو شخصیت متفاوت ارائه شده است .نظر مورخان بعد از
اسالم و منتقدان معاصر نیز در مورد گشتاسب بیشتر شبیه نظر فردوسی است .به
نظر میرسد شخصیتهای دینی و شبهتاریخی گشتاسب و اسفندیار ،به مرور
زمان به دامان اسطوره لغزیده و رنگ و لعاب اساطیری به خود گرفتهاند و با
توجه به ارتباط اسطوره و قصه ،بسیاری از خویشکاریهای قصه را نیز پذیرفته و
دچار دگردیسی اساسی شدهاند .یکی از مشهورترین مواردی که از قصه و
آیینهای رایج در جهان باستان در داستان گشتاسب و اسفندیار راه یافته است و
بیشترین دگرگونی را ایجاد کرده است ،قربانی نخستزادگان (پسر ارشد) برای
حفظ و بقای تخت و تاج پدر است .این سنت در قصهها پذیرفته شده و اصلی
ناگزیر است که نه فقط موجب بدنامی پدر نمیشود ،بلکه خوشنامی و فداکاری
پسر را به دنبال دارد.طبیعی است که چنین قربانیای که خاص قصه است ،وقتی
وارد دنیای نامأنوس اسطوره میشود ،در ظاهر تبدیل به فرزندکشیای بیرحمانه
1. Urfa
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میشود که بدنامی و تبهکاری پدر و نادانی و بیخردی پسر را متجلی میکند و
باعث میشود تا گشتاسبِ محبوب و مقدس اوستا ،به پادشاهی نیرنگباز و منفور
در شاهنامه تبدیل شود که برای بقای سلطتنت خویش ،پسر رشید و دالور خود
را آگاهانه توشة تیغ میکند .اما اگر از منظر و دریچة قصه به داستان گشتاسب و
اسفندیار نگاه شود ،تفاوتی بین گشتاسب اوستا و شاهنامه نیست و اسفندیار در
ادامة جانبازی و دالوریهای خود برای گشتاسبِ اوستا ،اینبار نیز برای تکمیل
محاسن خود ،قربانی میشود تا بقای پادشاهی پدر را تضمین کند.
قربانی نخستزاده ،به مرور زمان دگردیسیهای فراوانی یافته و عالوه بر پسر
ارشد ،دیگر فرزندان را ،اعم از پسر و دختر ،شامل شده است .در دورههای
متأخر عالوه بر فرزند ،شامل دیگر افراد قبیله شده است و در نهایت جای خود
را به قربانی شدن حیوانات داده است.

پینوشت
( )1به عنوان نمونه در پنجاه کیلومتری جنوب کرمانشاه سنگی بزرگ به نام «سنگ رستم»
وجود دارد که عوام معتقدند حضرت علی(ع) و رستم در این مکان به هم رسیدند و رستم
برای زورآزمایی سنگ را از زمین بلند کرد و حضرت علی(ع) نیز آن را به دو نیم کرد و هر
نیمی را به طرفی افکند.
( )1در متون زرتشتی آمده است که گشتاسب با نوشیدن جام افشرة «هومِ» آمیخته با بنگ که
اردیبهشت به او میدهد؛ بیهوش میشود .در رؤیا ،شکوه و زیبایی مینوی را که در انتظارش
است ،میبیند .پس از به هوش آمدن ،به زرتشت ایمان میآورد ،شهبانو را نیز وا میدارد تا به
کیش زرتشت بگرود( .بویس 453 :1476؛ برای تفصیل بیشتر رجوع شود به :رضی ،1453
ج66 :1؛ رضی  ،1476ج1843 :4و 1848و دینوری  )32 :1454البته بویس در کتاب
آیینزرتشت سخن را وارونه میکند و مطابق یشتها (فروردینیشت ،بند  )144معتقد است
که چون دین زرتشت برای زنان نیز رستگاری در جهان آخرت را نوید میداد ،آتوسا به او
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ایمان آورد و دین باوری آتوسا سبب شد تا شوهر وی (گشتاسب) نیز دین زرتشت را بپذیرد.
(بویس )183 :1424
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