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 چكیده
بعد از کیخسرو آغاز می شود و با پادشاهی داراب بهه پااهان مهی رسهد       یفردوس ی شاهنامه در بلهراس خاندانی مایس       

 ناه ا زمان در کهی اتفاقات  است شده انیب اوستا جمله ازی خاتار ریاساط سیمای اان خاندان در شاهنامه به گونه ای متفاوت از 
ای ها بینش و فراز خاندان ناازندگی و حکومت افراد  در  است ربتد و توجه درخوری ادب وی خاتار نظر از ،داده رخ خاندان
سهخن مهی رود     هایلهراسه   دوره انحطها   عنهوان  بهه  آن از و بوده لهراسب زمان در کهی انحطاط ،جمله از  است داشته وجود
 رای بهه  ناد کهی کس و کینی پادشاه عنوان به را او زرتشت  است توجه قابل شاهنامه و اوستا در گشتاسب دوگانه تیشخص

    است ستوده داده گسترش
 واژگان کلیدی: اوستا، لهراسب، گشتاسب، زرتشت

 
  مقدمه  
 و تلهخ  حهااد   کهه  استی پادشاهان کارنامه و انیرانیای حماس سرگذشت وی ریاساط خیتاری فردوس شاهنامه

 بهر  آن خاانهدن  کهه  انهد  شهده ی مسهالل  ریدرگ و اند سرگذارده پشت رای نامافق و مافقی ها تجربه و نیریش
زنهدگی   بها  شهدن  آشنا. است تاجه خار در شاهنامه در زین ها داستان نیا انیب زمان. دینما یم نیریش خااننده
ی هها ی ورز طمه  ی تهاان بهه   مه  جمله از .قابل تاملی استی خااندن نكات دارای ریاساط دوران در پادشاهان
در ایهن   و ستندیای م پدر مقابل در پسران اشاره نماد. گاهی اوقات تخت و تاج آوردن دسته بی برا پادشاهان

 مشهكتت  بهه  تاجهه  با و زمان نیا در را شاهنامهی فردوسیی گا بین مادر در میان پدر و پسر میانجی می شاد.
 نیا که آن باور است ذهن ازی خال کهی ا خااننده بر دیشا و است تهناش و نیاز جامعه ی ایران آن روزگار روز
 .  دینما سخت باشد درآمده ریتحر رشته به شیپ ها قرن در داستان
فردوسی در معرفی این پدیده و بازگا کهردن آن   و ریشه در روزگاران پیشین دارد. رانیا در ریاساطیی دایپ      

 . است گذاشته ادگاری به شاهنامه در آن کردن بازگا در شگرف بسی ارک در شاهنامه جایگاه واالیی دارد و
 خااننهده بهر  ی ا اسهواره ی هها  چههره و  کنهد ی مه  هیتك منظامهی داستان جنبه بر شتریبی فردوسی قا انیب     

در شاهنامه جنبه های داستانی نیرومند است، مقدمه ی آن درون مایهه ی کلهی آن را تیسهیر     .شادی م شناسانده
کند و از کیییت حاادثی که در طی آن روی خااهد داد آگاهی می دهد از این قبیل است مقدماتی کهه بهر    می

داستان های رستم و اسیندیار، رستم و سهراب و نیمه داستان یزگرد می بینیم. این مقدمات هم خاد به خاد بهه  
 میزان آگاهی خااننده یا شنانده نسبت به ماجرای داستان می افزاید.   

 ایهن  انیه م از .اسهت  شهاهنامه  در هها  داستانی برا درخاری گیتارها خلق در ،یفردوس کار گرید عظمت      
و حجهاب   شهاد ی مه  انیه نما اسهت،  ارتبها   در آن بها  کهی افراد ای و شخص آنی مایس و تیشخص گیتارها

 بهی فردوسی تاانا لمق مدد به شاهنامه در پهلاانان وی ا اسوارهی ها چهره شخصیت خایش را از هم می درد.
ی مه  خها  ی ماضهاع  باب در رای قهرمان سخن که حال نیع در مخاطب و شاندی م شناسانده ماهرانهی طرز
 مقالهه  نیا در. شناسدی م شتریب را او و شده آشنا بیشتر قهرمان آن با رهگذر نیا از که کندی م احساس ،خااند
از دیگر مساللی کهه در   .گردد و واکاوی بازگا اوستا و شاهنامه در لهراسب خاندانی مایس که است آن بری سع

این پژوهش به آن پرداخته شده است، بحث نهاد خانااده که یكی از ارکان اساسی جامه آن روزگار باده اسهت  
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و برای ایرانیان در اعصار گاناگان مرکز تاجه. ولی در این خاندان به گانه ای که شرح آن در مقاله آمده است 
 تاجهی از سای فرزندان این خاندان قرار گرفته است.مارد بی 

گمان بر این است که اگر این دودمان درگیر این مسالل خاناادگی نمی شدند، یكی از خاندان های نام آور و با 
 آوازه بلند می بادند که مارد تاجه بسیاری از پژوهش گران باده و خااهد باد.

 اوستا، در اما. است او پسر «گشتاسپ»ی گرید و «لهراسپ »یكی ه است،از چند کیانی سخن رفت اوستا در       
 .نهدارد  عههده  بر (بادن گشتاسپ پدر جز)ی نقش لهراسپ و .رسدی م سلونت به ظاهراً که است گشتاسپ فقط

 و انیه اداری دارا و( داراب)دارا همها،  بهمهن، ی ماجراهها  و ستینی خبر اوستا در گشتاسپ نانیجانش ضمناً از
 اوسهتا  در بهار  دو تنهها  ریه دل صیت با زین اریاسیند از. استی سنت اتیرو مجماعه بهی بعد اضافات از راسكند
 .  شادی نم ادی یکس دست به او مرگ ازی ول. رودی م سخن
 مربها  ی ها داستان هناز  ،ییاوستای اصلی ها شتی نیتدو عصر در که رساندی میی اوستا اطتعات نیا     
 بهه . کنهد ی مه  فرق شاهنامه گشتاسپ بایی اوستا گشتاسپ و نگرفته خاد بهیی نها شكل اریاسیند و لهراسب به
ی مه  سهلونت  بهه  و گهردد ی مه  باز بعدها و کشدی م اژدها کند،ی م ازدواج صریق دختر انیکتا با رودی م روم
  با گشتاسب اوستا تیاوت فاحش دارد.... رسد
ی هها  مهتن  در گشتاسهپ  کهه ی حهال  در .اسهت  متیاوتی پهلا روایات گشتاسپ با شاهنامه گشتاسپسیمای »

 1 «.دیآی نم شمار بهی محباب تیشخص شاهنامه در. است شده شیستا سختی پهلا ویی اوستا
   لهراسب .1

 کنهاره  سهلونت  ازی وقته  خسهرو یک. باد قبادیک پسر ن،یپشی ک پسر شاه، اروند پسر لهراسب شاهنامه، گیته به»
 2 «.کرد خاد نینشجا رای و زال مخالیت وجاد با گرفت
  شهههاه اورنهههد پهههار بهههد لهراسهههب کهههه
  نیپشههههی کهههه گههههاهر از اورنههههد هههههم

 

  مههههاه و تهههاج  مهههههان ازی بهههد  را او کهههه  
  نیآفهههر نیپشههه بهههر پهههدری کهههرد کهههه
 

   690-691 تیب/ 259   -6 جشاهنامه فردوسی 
 ی  پهلا و اوستا در لهراسب نام .2

 نیهمه « است تند اسبی  دارنده و زاسپیتی معن به و آمده 3 الاروت اسپ صارت به اوستا در واژه لهراسپ»
 فقره در بار کی تنها اوستا در پادشاه نیا نام( آب نگهبان زدانیا از)  "نپات اپم"ی برا است صیتی گاه کلمه
 نهام . کندی م   تیآناه اریاردوس از را گشتاسبی کی اری یتقاضا زرتشت که آنجا است، آمده شتی آبان 105

 و لهراسهب،  وجهاد  اما. است هیشب او زمان ای زرتشت از شیپی میقدی اسام به بیترت ظلحا از اگرچه لهراسب
 ،نخسهت  مهدعا  نیا بر بزرگ لیدال از و است کینزد کمتری خیتار وجاد به ان،یک خاندان افراد شتریب عكس بر

 دنیه نام م،سها  و سهرعت  تینها با شتی آبان در او اسم از گذشتن دوم، و هاست شتی در او نام نبادن مذکار
ی مه  نیچن اگر.  رفتیپذ را او نید و باد، زرتشت معاصر متاخر،ی ها داستان بنابر که آن با. ها گات دری و نام
ی م جهات نیبد. شدی م بردهی نام گشتاسبی ک عصر گرید آوران نام و بزرگان مانند زین او ازی ستیبای م باد،
 خسهرو یک سلونت انیم آنكهی برا» سن، کرستن قال به و استی بعد وی الحاق لهراسب داستان و نام گیت تاان
 4«.است شده آورده لهراسپ داستان باشدی ارتباط پل گشتاسپ و
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 (lohrasp) لهراسپزندگی نامه  .3

. شهد  دهیه گز رانیه ا پادشاه عناان به "لهراسپ "خداوند بارگاه به عروج از شیپ "خسرویک" تیوص بر بنا»    
 و انیه رانیا انبهاه ی كارهها یپ از پهس  و رخ دوازده جنه   در شده آورده نام هنامهشا در او از کهی بار نخستین
 بها  جنه   کهه  بهاد  ناشهته  خهاد ی  نامهه  در گادرز. باشدی م "خسرویک" به "گادرز"ی  نامه در و انیتاران
 از نامهه  همهان  در دارد؛ میبه  لشهكرگاه  بهه  "ابیافراسه " دنیرسه  ازی ول ،تابدی م بر را "هامان" و "رانیپ"
 آشهكار  ،اسهت  فرسهتاده  پاسخ به خسرویک کهی  نامه در. است دهیپرس اشكش و لهراسپ ، رستم کاری گانگچ
 است فرستاده "غز" و "االنان" به را لهراسپ و خاارزم به را اشكش کابل، و ریکشم به را رستم شاه، که شده
 کهه  شهاد ی مه  آشهكار  زیه ن گریدكه ی به "گادرز" و "رانیپ"ی ها نامه از. اند گشته رهیچ دشمنان بر سه هر و

 آغهاز  در. است باده آمده در او اریاخت به "خزر" تا "باختر"ی ها نیسرزم و افتهی دست غز و االن بر لهراسب
 خهاد ی کشهارها  از را پهلاانان و شاهان گرید و لهراسپ ، اشكش ؛ "رستم" شاه زین "خسرویک" بزرگ جن 
 1«.است دیده هیته را ابیراساف بایی نها جن  برنامه و خاانده تختیپا به
 را خهاد ی دعاهها  سروش امیپ با خسرویک کهی هنگام تا. ستین شاهنامه در لهراسپ از ینام گرید پس آن از    
 ژنیه ب طهاس،  و ایگ و رستم به دادن منشار و عهد از پس خسرویک. دید رفتهیپذی خداوند بارگاه به رفتنی برا
 و نههاد  لهراسپ سر بر وتاج برخاست تخت از خادی و دنیرس با ااند؛خ فرا را او و فرستاد لهراسبی  سا را
 "لهراسپ" که گیت و کرد مخالیت "زال" ماندند،ی شگیت در پهلاانانی  همه. خااند رانیای  ندهیآ شاه را او

 میسهت ین آگاه او هنر و نژاد از ما ،یفرستاد االنان جن  به را او و آمد زرسپ نزد به اسب کی با که بادی پهلاان
 .  شدند آواز هم "زال" با پهلاانانی  همه ؛ میا دهیندی پادشاه نیچن تاکنان و
 دادگهر ی پادشاه در و.فر و شرمی دارا و نژاده و ندارید استی مرد لهراسپ که می دهد پاسخ زال به خسرویک

 . است "هاشن "ی  رهینب او که دایافز می و باد خااهد
 زیه ن او کهه  افزود و خااست پازش خادی  گیته از و زد لب بر خاک نگشتا با خسرویک سخنان شنیدن با زال
 سهپس . نبهاد  آشهكار  جزشاهی سکبر گیت خسرو که نكته نیا و. خااندی م رانیا شاه رای و خسرویک یرویپ به
 نگهاه  انیه پردگ کنهار  در شیخها ی  خانه در مرگ زمان تا که سپرد لهراسب به را خاد زکیکن چهار خسرو،یک

 خسهرو یک عهروج  از پس. داد باسه نیزم و رفتیپذ لهراسب. نكند شهیپ ،داد جز: به گیت او به آن از پس. دارد
 رفتنهد  سهتان یس به رستم و زال و نهاد سر بر تاج فرخندهی روز در لهراسپ. بستند عهدی پادشاه به او با دوباره
 .  نگشتند باز لهراسب درگاه به پهلاانان نیا پس آن از است؛ باده رفته اصیهان به زین گادرز ظاهر به و

 بهه ی پادشهاه  روزگهار  در و اسهت.  آزاری ب و نداریدی مرد "لهراسب"بنابر روایت شاهنامه و دیگر مناب        
 "گشتاسهپ  "و "ریه زر"ی ها نام به فرزند دو او. برد می کار به همت ها آتشكده ساختن در کشار ادارهی جا
 هنهد ی سها  بهه  نخست می کند آغازی ناسازگار و دارد پدر تاج و ختت به چشم آغاز همان از گشتاسپ دارد.

 .  می رود. روم به بار گرید ومی آورند  باز را او می گریزد
 در می نشیند. خداوند عبادت بهیی ا آتشكده در خاد و وامی گذارد. پسر به را وتخت تاج انجام سر لهراسپ »
ی هنگهام . دنه گرو می یو به بزرگان و ریزر و لهراسپ پسس گشتاسپ و می کند ظهار امبریپ زرتشت زمان نیا
 و استی زندان دز گنبدان در زین اری اسیند او پسر و رفته زابلستان به گشتاسپ که شد آگاهی تاران ارجاسپ که

 جها  و پهرس  بهه  را جادو ستاه " است مشغال پرستش به باد شهر آن در نابهار پرستشگاه که بلخ در لهراسب
 بهه ی سهپاه  با را "(2) کهرم "خاد پسر "ارجاسب". تنهاست بلخ در لهراسب که آورد می خبر او ؛می فرستد
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ی پهلهاان  ماننهد . مهی رود  نبرد دانیم به و. می پاشد رزمی  جامه دالورانه ،ریپ "لهراسپ" می فرستد. شهر آن
   1«.می شاد کشته انیتاران دست به اینكه تا می جنگد جاان
 آذر نهام  بهی ا آتشكده و برآوردی شارستان بلخ دری و. گرفت رواج رانیا دری رستپ كتای نید لهراسپ عهد در
 .  ساخت نیبرز
 او داسهتان  که اند زده حدس نیمحقق ازی برخ. است امدهین او دربارهی ا تازه مولبی استمی  دوره مآخذ در»

  2.«است آمده نظم به شاهنامه در جا همه از میصلتر او سرگذشت .استی الحاق
 
 ی  استم مارخان آثار درو خاندان آن  لهراسپ .4

 آن نیتهر  میصل کهی ثعالب کتاب موالب اند ناشتهی شتریب لیتیص با را او به مربا ی دادهایروی ثعالب وی طبر
 . است درآمده ریتحر رشته به اختق آمازش قصد به بیشتر ایگا .است شده ناشتهی شتریب نشیب با ،است
 نسهبت  و دانهد ی مه  خسهرو یکی عمها  پسهر  را لهراسب و کندی م ذکر لهراسب را پگشتاس پدری ثعالب»      
 پادشهاهان ی بهرا ی که  عناان او تیروا در آوردی م دونیفر تبار از را قباد خاد و رساندی م قباد به را خسرویک

 3«.است شده نقل گشتاسپ به لهراسب ازی پادشاهی واگذار آثار همه در و .است مذکار
 در کهه  دارد اشهاره  نیه ا بهه ی نارید ،ی بلخ ابن فارسنامهی ثعالب مانند شد ذکر باال در که آثار نیا تمام در     
 شههرها ی آبهادان  و نیزم و آب مانندی کشاورز امار و ها اتیمال وصال افتی سامان اوضاع گشتاسپی پادشاه
 .انهد  بهرده ی مه  سر به شیآسا در مردمی  عامه و آتش،ی برقرار در کاشش فرماندهان به نظم و تیامن وسپردن

 و زرتشهت  ظهار اند کرده تیروا آن از زینی استم مارخان گشتاسپی زندگ در کهی عیوقا نیتر مهم از یكی
   4.باشدی م او به گشتاسپ گروش

 
 مقایسه خاندان لهراسپ در اوستا و شاهنامه .5

 را دخترانی آزاد اوستا دری ول. است گرفته صارت اریاسیند بدست گشتاسپ، دخترانی آزاد شاهنامه در      
   :دیآی نم اریاسیند ازی اسم و دهدی م نسبت گشتاسپ به  
 شیپ در کهیی ها جن  در تا کرد درخااست و ایتی دال رود کنارهُ در شتاسپیوی کا را، درواسپ زدیا بستاد»

 از را دختهرش  ود و شهده  روزیه پ انیه تاران از گهر یدی سهرداران  و ،ی تاران ارجاسپ با جن  در ژهیو به دارد،
 5.«شده ابیکام و بخشد؛ی رها آنان اسارت
 اتیخصاصه  تمامی دارا و ، فیشری انسان. شادی می معرف پرور، نید پادشاه کی عناان به گشتاسپ اوستا در
 .  کندی می معرف شاخص کی عناان بهی پدر وی پادشاه هم جهات همه در را او ،یبشری عال
   :آوردی م گریدی جا در
 زرتشهت  نید برابر  کهی کس. باد شتاسپیوی کا به استهیپ که...  مییستای م را دهیآفر مزدا و رومندینی انیک فر
 نگهاه  امهان  در سهنان یاید بیآسه  از را آن و نمهاد ی بانیپشت آن از. کرد رفتار و گیت سخن آن برابر و دیشیاند

 .  بادی زرتشتیی اهارا نید نیای برا تاانایی بازو چان کهی کس کرد، منتشری خاب به را آن و داشت

                                                           
 به تصحیح، حمیداان، سعید  6شاهنامه فردوسی، جلد 6

 378ص  ،1369ااحقی، محمد جعفر، فرهنگ اساطیر در اشارات داستانی و ادبیات فارسی، انتشارات سروش، چاپ اول،  7
  125، تاراخ اساطیر ااران، ص ااحقی، محمد جعفر 8
 210صفا، ذبیح اهلل، حماسه سراای در ااران، ص  9

 371رضی، هاشم، اوستا ص  10



 5/        نگاهی به شخصیت لهراسب در اوستا و شاهنامه 

ی مهان یا بهرادران  انجمن انیم که آن ستیک تا،ی برا است نیدوستر پاکروان انیم در که آن ستیک زرتشتی ا»
ی بسه ی منش پاک وی راست راهی برا مانشیا سرانجام که. است( گشتاسپ شاه) شتاسپیو گا او دارد، استاارتر

   1«.دیسرای م شیراب را خاد کینی ها سروده زرتشت و است متیغن
 از تنهها . دیه آی نمه  انیم بهی حرف ،از آن ها در شاهنامه صحبت شده که ، گشتاسپی کارها مارد دردر اوستا 

 .  است صحبت اوی راست راه وی ریپذ نید
. خااهمی می ایز شاد وی ایرزید تای برا. گشتاسپ پسرمی ا میگای م نیآفر تا به هستم زرتشت که من»     
   2«.دیبپا تا نسل و ابندی درازی زندگ تا خاندان که خااهانم و
 .  کرد اشاره می تاان به ماارد زیر گشتاسپ مارد در
 کهامت  برداشهت  دو ادیه ز احتمال به که شاهنامه و اوستا در گشتاسپ گانه دو تیشخص به مربا  نیقاان: الف»

ی زردشتی نید اتیروا در زین و اوستا رد. کندی م منعكس را ارتشتاران و مابدانی عنی مختلف طبقه دو متیاوت
. اسهت  شهده  نماده بزرگ زین اوی جنگاور وی ریدل جنبه شده،ی معرف کین شاه مظهر نكهیا بر عتوه گشتاسپ ،
 پسرش به. اند داده نسبت گشتاسپ به اوستا در کهیی هایی ایکارک و های پهلاان همه شاهنامه در کهی صارت در

 شهده ی معرفه  نابهنجار و نابكار گاه وی منیی تیشخص صارت بهی ادیز اندازه تا او خاد و گشته منتقل اریاسیند
 3 «.است
ی مابهد  – شهاه  جنبهه  وی معرفه ی نه ید اقتهدار  مظههر  و جامعه اول طبقه به وابسته را گشتاسپ کهی نیقرا »:ب

 در نانكهه چ سهروش  و گشتاسهپ ی همسان به مربا  اشارات. است جمله آن از. کنندی م دیتاک را او تیشخص
 نیه ا. انهد  دانستهی كی گشتاسپ با رایی اوستا متن Sroosa مااردی برخ دری گاهانی ها سرودی پهلا گزارش
 نیه ا وی اجتمهاع  گانه سه ارکان به مربا  معتقدات چارچاب در سروش ژهیوی شكاریخا به تاجه با ماضاع
ی دارا اسهت  شهده  منتقل سروش به اول، قشن ندهینما زدیا دو ازی كی مهر فیوظا از اریبس نایمزدس نییآ در که
ی سا از. دهدی م نشان نمانه شاه عناان به را گشتاسپی مایسی اساسی ها جنبه ازی كیو استی خاص تیاهم
 و زردشهت  "نیشهت  درون" دربهاره ی پهلها ی  رساله و درب بهرامی  "نامه زراتشت" در مذکار اتیروا گرید

 و جاماسهب  و گشتاسهپ  بهه  انهار  و ریشه  بای و وی می عنی "درون" آن خا  زیچ چهار از کی هر دنیبخش
 کرده اشاره ماله که همچنان شاد،ی م خا ی ماهبت از آنان از کی هری برخاردار سبب که اریاسیند و پشاتن
 چههار  نیه ا از گشتاسهپ  سهم که نیا جالب و است شده پرداختهی اجتماع گانه سهی نقشها به تاجه با است،
 خهاد  و شهاد ی مه  محسهاب  اول نقش مزر و نماد که است، باده هام ای یم ات،یروا نیا موابق ،ییجادو زیچ
 اسهت  کیه نزد رابوه نیا وجاد علت بهی شاه – مابد فیوظا با گشتاسپ کینزد ارتبا  از استی گرید نهیقر
 در کهه  انهد  کرده مشخص "یگشتاسب" اصوتح با نایمزدس سنت در رای نید سلونتی عنی یشاه ژهیو ناع که
 4«. است شده ادی آن ازی دیجمش صیت با که دارد قرار نید از جدا سلونتی عنی یپادشاه گرید ناع مقابل
 گنهاه  ویی نارسا وی نادرست گرد کمتر که است هیپا بدان تای زردتشتی ها تیروا نیا در ارانیشهری گانگ خدا
ی به  د،یه آ انیه م بهه  آنهان  ازی کسی  یکنش بد وی دژمنش ازی سخنیی جا در هم اگر و ندینشی م آنان دامان بر

 کردار ای شهیاند و کاشدی می تراش پازش به ت،یروای  پردازنده و شادی م دهیکش آن بر شیبخشا قلم درن 

                                                           
 185همان کتاب، ص  11
 195رضی، هاشم، اوستا ص  12
 92 ص ، شده شکاری ها هاساسرکاراتی، ،بهمن،  13
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 بهد  و شیانهد  بهد  اریشههر  در جهاودان  و اانیدی گذار ریتاث به ای( ریتقد/ سرناشت) بادن به ناروا و دهینكاه
 .  دهدی م نسبت کردار

 نیه ا دری کله  طار به»یادنانی از فراسای هزاره ها اینگانه بیان می کند: -تخااه در کتاب ایرانآقای جلیل دوس
 از. خهارد ی نمه  چشم بهی دنینكاه ارانیشهر به نسبت زیآم نكاهش لحن وی انتقاد نگرش ازی نشان ها تیروا
 وی کهامگ  خاد و تاسی سر رهیخ وی آزکامگ و ناذری کار تباه ویی را سست و آزمند تار و سلمی کش برادر

 کیه  شهماره  دشمن به اوشیسی پناهندگی  نهیزم آوردن فراهم در او نقش و کاووسی باز هاس وی سبكسار
 فرسهتادن  مهرگ  دامگاه به و گشتاسپی پرست جاه وی یتگیش خاد و دادیرو آن اندوهبار و نیخان انیپا و رانیا

یی گها . شهاد ی نمه  دهیه دی زرتشتی ها متن ردی اثر نیتر کاچک خاد، تخت و تاج داشتن نگاهی برا پسرش
 بهاده  دهینرس ثبت به انیرانیای قامی  خاطره لاح بر و نانیای زندگی  کارنامه دریی ها کنش و دادهایرو نیچن
 1«. است

 پسهر  ، زال پسهر  لهراسهب »آقای مهرداد بهار در کتاب بندهش خاد اینگانه شخصیت لهراسب را بیان می کند: 
 بهرادران  گهر ید و ریه زر و گشتاسپ لهراسبی ک از و است قبادیک پسر اه،یاپی ک پسر ن،یتسی ک پسر ، بهناش
 گهران ید و شیتر مهر و شیتر آذر و بهمن اریاسیند از و شدند زاده پشاتن و اریاسیند گشتاسپ از. شدند زاده
 2 .«شدند زاده
 
   سال هزار هددواز به انیتاز شمار سال درباره .6

. است سال كهزاری شمار( کردندی شاه) سالی س نید آمدن تا گشتاسپی ک ل،سا ستیب و كصدی لهراسبی ک
 شهاه  گشتاسپ (.آمد شاه گشتاسپ به هرمز دادار ازی امبریپ به تمانیسپ) زردتشت. آمد بز بهیی خدا هزاره پس،
 . است سالی س دخت – بهمنی هما ، سال دوازده و كصدی اریاسیند پسر بهمن سال، ناد نید رفتنیپذ از پس
 را ابیافراسه  خسهرو ی ک هزاره همان در. آمد رانشهریا به باد او خاندان و لهراسپ هزاره در کهی گزند درباره
 بهه  هزاره باد، کردهی شاه سالی س شاه گشتاسپ چان. داد لهراسب به رای شاه و شد دژ کن  به خاد کشت
 گشتاسهپ . آورد و رفتیپهذ  مهزد  هر از را نید زردشت هزاره آن در. شد آغاز چهارمی  هزاره پس، دیرس سر
 در. رفتنهد  انیه م از رانیه ان و انیرانیا ازی اریبس. کرد شگرفی کارزار ارجاسب با. دیبخش رواج و رفتیپذ شاه
 از. شهدند  نهاباد  خاد دست به انیرانیا. شد رانیو(رانشهریا. )دیرس ارانیاسیند بهمن بهی شاه چان هزاره همان
 گشتاسهپ ی پادشهاه  در. نشاندندی شاه به را بهمن دخت ،یهما شانیا. کند یشاه که نماندی کسی شاه تخمه
 کهه  چنهان . شد نشانده انیکار نیسرزم به کاه روشن به خاارزم از( فرنبغ آتش) دیآی م بر نید از چنانكه شاه،
 . است ماندگار آنجا زین اکنان
 روان اناشهه  چهان  کردی می پاسبان .دیورزی م جهان در گانه همان به شاه گشتاسپی پادشاه مهرتا نیآذربرز»

 زدانیه ا نیه د بهه  تها  یو فرزنهدان  و گشتاسهپ  کردن گمانی ب نید دنیبخش رواجی برا و آورد نید زردتشت
 گشتاسهپان  پشهته ( را آن) کهه  اندیر کاه به( را آتش نیا) گشتاسپ کرد و نمادی آشكارگ به زیچ پس. ستندیا

 3 «.دنینشا دادگاه به خاانند،

                                                           
  47ص  ،1380،، انتشارات آگاهاادنانی از فراسوی هزاره ها-ماسه ااراندوستخواه، جلیل، ح 15
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 در و آمهده  ایه دن بهه  زرتشهت  حضرت.  دارد نام روز خرداد که نیفرورد ششم روز در انیزرتشت دهیعق به بنا»
 خااههد  واقه   روز نیهمه  در زین زیرستاخ و رفتهیپذ را او نییآ گشتاسپ و شده دهیبرگزی غمبریپ به روز نیهم
 1 «.شد
 
 شجره نامه ی کیانیان .7

 ،یطبر از جملهی استم مارخانروایات ملی و دینی در آثار تبارنامه و شجره نامه ی خاندان لهراسب بر اساس 
   2به شرح ذیل گزارش شده است. گرانید وی اصیهان ی حمزه ،ی مسعاد ،یرونیب ،یعقابی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  45و  44ص  ،1335انتشارات راستی،  ،سرگرد م اورنگ، جشنهای ااران باستان 18

تاکید بر شاهنامه فردوسی، پااان نامه کارشناسی  باخ اساطیری ااران بر م نای متون زرتشتی و منابع دوره اسالمی کرمی پور، حمید، تارا 19

 1374ارشد، دانشگاه تهران 

 (بستور) نستور (شوتنیپ بشوتن،) فشوتن اریسفندا

 (گشتاسپ ) گشتاسپی ک

 (وهمن) بهمن مهرترسه ترسه آذر

 (اوز یکی )اوجی ک
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 ارش بهی ک
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 وهیاب
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 نتیجه گیری .8
. در خاندان لهراسب طم  وجاد دارد، طم  بدست آوردن تاج و تخت. گشتاسپ از پهدر خهایش لهراسهپ،    1

کند و در پی آن اسیندیار نیز به پادشاهی پدر طم  می ورزد و درگیر پیامهدهای آن مهی   پادشاهی را طلب می 
 شاد.
. در این خاندان هر کس به دنبال خااسته خایش است و برای رسیدن به آن خااسته از ابزاری کهه در اختیهار   2

ت کمک   مهی گیهرد.   اوست ساء استیاده می کند. گشتاسب برای باقی ماندن در پادشاهی از دین بهی و سیاس
حال آنكه با این ابزار باعث مرگ فرزندش می شاد تا او به پادشاهی نرسد. اسیندیار نیز از رولین تنی و قدرت 
خایش استیاده می کند تا به تاج و تخت برسد، قصد او فقط رسیدن به قدرت است و در این راه بارها بازیچهه  

 دست پدر خایش قرار می گیرد.  
دان به جز لهراسب که از وی هم در شاهنامه و هم در اوستا به نیكی یاد شده است. افراد دیگر از . در این خان3

 جمله گشتاسب،اسیندیار و بهمن نام نیكی از خاد در شاهنامه به یادگار نگذاشته اند.
ده . در خاندان لهراسپ رعایت هیچگانه اصال خاناادگی و احترام پدری که همان پادشاه است رعایهت نشه  4

است. این بهم خاردن تاازن در مارد گشتاسپ که در حق پدر خایش جیای بسیار کرد و گرفتار بلند پهروازی  
 های پسر خایش در به دست آوردن تاج و تخت شد، مصداق بیشتری دارد.

. قاانین مربا  به شخصیت دوگانه گشتاسپ در اوستا و شاهنامه، برداشت کهامتً متیهاوت دو طبقهه مختلهف     5
ی مابدان و ارتشتاران را منعكس می کند. در اوستا و نیز در روایات دینی زردشتی، گشتاسپ عتوه بر اینكه یعن

مظهر شاه نیک معرفی شده، جنبه دلیری و جنگاوری او نیز بزرگ نماده شده است. در صارتی که در شهاهنامه  
اند به پسرش اسهیندیار منتقهل گشهته و    همه پهلاانی ها و کارکیایی هایی که در اوستا به گشتاسپ نسبت داده 

 خاد او تا اندازه ی زیادی به صارت شخصیت منیی و گاه نابكار و نابهنجار معرفی شده است.
. گشتاسپ دارای ناع ویژه ای از شاهی یعنی سلونت دینی کهه در سهنت مزدیسهنا بها اصهوتح گشتاسهبی       6

از دین قرار دارد که با صهیت جمشهیدی از آن    مشخص شده و در مقابل ناع دیگر پادشاهی یعنی سلونت جدا
 یاد می شاد.

. در متن ها و ناشته های زردشتی نشانی از نكاهش شاهان به چشهم نمهی خهارد. از رفتارههای فریبكارانهه      7
گشتاسپ در حق فرزند خایش و حیله های جاماسپ و کمک هایی که به گشتاسپ برای دور کهردن اسهیندیار   

 خنی به میان نمی آید. گایا هیچ گانه خوایی از جانب اینان نباده است.  از تاج و تخت می کند س
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