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چكیده
سیمای خاندان لهراسب در شاهنامه ی فردوسی بعد از کیخسرو آغاز می شود و با پادشاهی داراب بهه پااهان مهی رسهد
سیمای اان خاندان در شاهنامه به گونه ای متفاوت از اساطیر تاراخی از جمله اوستا بیان شده است اتفاقاتی که در زمان ااهن
خاندان رخ داده ،از نظر تاراخی و ادبی درخور توجه و تدبر است در زندگی و حکومت افراد اان خاندان فراز و نشیب هاای
وجود داشته است از جمله ،انحطاطی که در زمان لهراسب بوده و از آن بهه عنهوان انحطها دوره لهراسه یها سهخن مهی رود
شخصیت دوگانه گشتاسب در اوستا و شاهنامه قابل توجه است زرتشت او را به عنوان پادشاهی نیک و کسی که دان بههی را
گسترش داده ستوده است
واژگان کلیدی :اوستا ،لهراسب ،گشتاسب ،زرتشت

مقدمه
شاهنامه فردوسی تاریخ اساطیری و سرگذشت حماسی ایرانیان و کارنامه پادشاهانی است کهه حهااد تلهخ و
شیرین و تجربه های مافق و نامافقی را پشت سرگذارده اند و درگیر مسهاللی شهده انهد کهه خاانهدن آن بهر
خااننده شیرین می نماید .زمان بیان این داستان ها نیز در شاهنامه در خار تاجه است .آشنا شهدن بها زنهدگی
پادشاهان در دوران اساطیر دارای نكات خااندنی قابل تاملی است .از جمله مهی تهاان بهه طمه ورزی ههای
پادشاهان برای به دست آوردن تاج و تخت اشاره نماد .گاهی اوقات پسران در مقابل پدر می ایستند و در ایهن
بین مادر در میان پدر و پسر میانجی می شاد .گایی فردوسی شاهنامه را در این زمان و با تاجهه بهه مشهكتت
روز و نیاز جامعه ی ایران آن روزگار ناشته است و شاید بر خااننده ای که خالی از ذهن است باور آن که این
داستان در قرن ها پیش به رشته تحریر درآمده باشد سخت نماید.
پیدایی اساطیر در ایران ریشه در روزگاران پیشین دارد .و فردوسی در معرفی این پدیده و بازگا کهردن آن
در شاهنامه جایگاه واالیی دارد و کاری بس شگرف در بازگا کردن آن در شاهنامه به یادگار گذاشته است.
بیان قای فردوسی بیشتر بر جنبه داستانی منظامه تكیه مهی کنهد و چههره ههای اسهواره ای بهر خااننهده
شناسانده می شاد .در شاهنامه جنبه های داستانی نیرومند است ،مقدمه ی آن درون مایهه ی کلهی آن را تیسهیر
می کند و از کیییت حاادثی که در طی آن روی خااهد داد آگاهی می دهد از این قبیل است مقدماتی کهه بهر
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.
عظمت دیگر کار فردوسی ،در خلق گیتارهای درخار برای داستان هها در شهاهنامه اسهت .از میهان ایهن
گیتارها شخصیت و سیمای آن شخص و یا افرادی که بها آن در ارتبها اسهت ،نمایهان مهی شهاد و حجهاب
شخصیت خایش را از هم می درد .چهره های اسواره ای و پهلاانان در شاهنامه به مدد قلم تاانای فردوسی به
طرزی ماهرانه شناسانده می شاند و مخاطب در عین حال که سخن قهرمانی را در باب ماضهاعی خها مهی
خااند ،احساس می کند که از این رهگذر با آن قهرمان بیشتر آشنا شده و او را بیشتر می شناسد .در این مقالهه
سعی بر آن است که سیمای خاندان لهراسب در شاهنامه و اوستا بازگا و واکاوی گردد .از دیگر مساللی کهه در
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
مارد بی تاجهی از سای فرزندان این خاندان قرار گرفته است.
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.
در اوستا از چند کیانی سخن رفته است ،یكی« لهراسپ» و دیگری «گشتاسپ» پسر او است .اما در اوستا،
فقط گشتاسپ است که ظاهراً به سلونت می رسد .و لهراسپ نقشی (جز پدر گشتاسپ بادن) بر عههده نهدارد.
ضمناً از جانشینان گشتاسپ در اوستا خبری نیست و ماجراههای بهمهن ،همها ،دارا(داراب) و دارای دارایهان و
اسكندر از اضافات بعدی به مجماعه رویات سنتی است .از اسیندیار نیز با صیت دلیهر تنهها دو بهار در اوسهتا
سخن می رود .ولی از مرگ او به دست کسی یاد نمی شاد.
این اطتعات اوستایی می رساند که در عصر تدوین یشت های اصلی اوستایی ،هناز داستان های مربها
به لهراسب و اسیندیار شكل نهایی به خاد نگرفته و گشتاسپ اوستایی با گشتاسپ شاهنامه فرق مهی کنهد .بهه
روم می رود با کتایان دختر قیصر ازدواج می کند ،اژدها می کشد و بعدها باز مهی گهردد و بهه سهلونت مهی
رسد ...با گشتاسب اوستا تیاوت فاحش دارد.
«سیمای گشتاسپ شاهنامه با گشتاسپ روایات پهلای متیاوت اسهت .در حهالی کهه گشتاسهپ در مهتن ههای
1
اوستایی و پهلای سخت ستایش شده است .در شاهنامه شخصیت محبابی به شمار نمی آید».
 .1لهراسب
«به گیته شاهنامه ،لهراسب پسر اروند شاه ،پسر کی پشین ،پسر کیقباد باد .کیخسهرو وقتهی از سهلونت کنهاره
2
گرفت با وجاد مخالیت زال وی را جانشین خاد کرد».
کهههه او را بهههدی از مهههههان تهههاج و مههههاه
کهههه لهراسهههب بهههد پهههار اورنهههد شهههاه
کهههه کهههردی پهههدر بهههر پشهههین آفهههرین
هههههم اورنههههد از گههههاهر کههههی پشههههین
 /259بیت 690-691
شاهنامه فردوسی ج -6
 .2نام لهراسب در اوستا و پهلای
3
«واژه لهراسپ در اوستا به صارت الاروت اسپ آمده و به معنی تیزاسپ و دارنده ی اسب تند است» همهین
کلمه گاهی صیت است برای "اپم نپات" ( از ایزدان نگهبان آب) نام این پادشاه در اوستا تنها یک بار در فقره
 105آبان یشت آمده است ،آنجا که زرتشت تقاضای یاری کی گشتاسب را از اردوسیار آناهیت می کند .نهام
لهراسب اگرچه از لحاظ ترتیب به اسامی قدیمی پیش از زرتشت یا زمان او شبیه است .اما وجهاد لهراسهب ،و
بر عكس بیشتر افراد خاندان کیان ،به وجاد تاریخی کمتر نزدیک است و از دالیل بزرگ بر این مهدعا نخسهت،
مذکار نبادن نام او در یشت هاست و دوم ،گذشتن از اسم او در آبان یشت با نهایت سهرعت و سهام ،نامیهدن
نام وی در گات ها .با آن که بنابر داستان های متاخر ،معاصر زرتشت باد ،و دین او را پذیرفت  .اگر چنین مهی
باد ،می بایستی از او نیز مانند بزرگان و نام آوران دیگر عصر کی گشتاسب نامی برده می شد .بدین جهات می
تاان گیت نام و داستان لهراسب الحاقی و بعدی است و به قال کرستن سن« ،برای آنكه میان سلونت کیخسهرو
4
و گشتاسپ پل ارتباطی باشد داستان لهراسپ آورده شده است».
 1بهار  ،مهرداد ،جستاری چند در فرهنگ ااران  ،ص 90
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 .3زندگی نامه لهراسپ ()lohrasp
« بنا بر وصیت "کیخسرو" پیش از عروج به بارگاه خداوند" لهراسپ" به عناان پادشاه ایهران گزیهده شهد.
نخستین باری که از او در شاهنامه نام آورده شده در جنه دوازده رخ و پهس از پیكارههای انبهاه ایرانیهان و
تارانیان و در نامه ی "گادرز" به "کیخسرو" می باشد .گادرز در نامهه ی خهاد ناشهته بهاد کهه جنه بها
"پیران" و "هامان" را بر می تابد ،ولی از رسهیدن "افراسهیاب" بهه لشهكرگاه بهیم دارد؛ در همهان نامهه از
چگانگی کار رستم  ،لهراسپ و اشكش پرسیده است .در نامه ی که کیخسرو به پاسخ فرسهتاده اسهت ،آشهكار
شده که شاه ،رستم را به کشمیر و کابل ،اشكش را به خاارزم و لهراسپ را به "االنان" و "غز" فرستاده است
و هر سه بر دشمنان چیره گشته اند .از نامه های "پیران" و "گادرز" به یكهدیگر نیهز آشهكار مهی شهاد کهه
لهراسب بر االن و غز دست یافته و سرزمین های "باختر" تا "خزر" به اختیار او در آمده باده است .در آغهاز
جن بزرگ "کیخسرو" نیز شاه "رستم" ؛ اشكش  ،لهراسپ و دیگر شاهان و پهلاانان را از کشهارهای خهاد
1
به پایتخت خاانده و برنامه جن نهایی با افراسیاب را تهیه دیده است».
از آن پس دیگر نامی از لهراسپ در شاهنامه نیست .تا هنگامی که کیخسرو با پیام سروش دعاههای خهاد را
برای رفتن به بارگاه خداوندی پذیرفته دید .کیخسرو پس از عهد و منشار دادن به رستم و گیا و طهاس ،بیهژن
را سای لهراسب فرستاد و او را فرا خااند؛ با رسیدن وی خاد از تخت برخاست وتاج بر سر لهراسپ نههاد و
او را شاه آینده ی ایران خااند .همه ی پهلاانان در شگیتی ماندند" ،زال" مخالیت کرد و گیت که "لهراسپ"
پهلاانی باد که با یک اسب به نزد زرسپ آمد و او را به جن االنان فرستادی ،ما از نژاد و هنر او آگاه نیسهتیم
و تاکنان چنین پادشاهی ندیده ایم ؛ همه ی پهلاانان با "زال" هم آواز شدند.
کیخسرو به زال پاسخ می دهد که لهراسپ مردی است دیندار و نژاده و دارای شرم و فر.و در پادشاهی دادگهر
خااهد باد و می افزاید که او نبیره ی "هاشن " است.
زال با شنیدن سخنان کیخسرو با انگشت خاک بر لب زد و از گیته ی خاد پازش خااست و افزود کهه او نیهز
به پیروی کیخسرو وی را شاه ایران می خااند .و این نكته که خسرو گیت برکسی جزشاه آشهكار نبهاد .سهپس
کیخسرو ،چهار کنیزک خاد را به لهراسب سپرد که تا زمان مرگ در خانه ی خهایش در کنهار پردگیهان نگهاه
دارد .پس از آن به او گیت :به جز داد ،پیشه نكند .لهراسب پذیرفت و زمین باسه داد .پس از عهروج کیخسهرو
دوباره با او به پادشاهی عهد بستند .لهراسپ در روزی فرخنده تاج بر سر نهاد و زال و رستم به سیسهتان رفتنهد
و به ظاهر گادرز نیز به اصیهان رفته باده است؛ از آن پس این پهلاانان به درگاه لهراسب باز نگشتند.
بنابر روایت شاهنامه و دیگر مناب "لهراسب" مردی دیندار و بی آزار اسهت .و در روزگهار پادشهاهی بهه
جای اداره کشار در ساختن آتشكده ها همت به کار می برد .او دو فرزند به نام های "زریهر" و" گشتاسهپ"
دارد .گشتاسپ از همان آغاز چشم به تخت و تاج پدر دارد و ناسازگاری آغاز می کند نخست بهه سهای هنهد
می گریزد او را باز می آورند و دیگر بار به روم می رود..
« لهراسپ سر انجام تاج وتخت را به پسر وامی گذارد .و خاد در آتشكده ایی به عبادت خداوند می نشیند .در
این زمان زرتشت پیامبر ظهار می کند و گشتاسپ سپس لهراسپ و زریر و بزرگان به وی می گرونهد .هنگهامی
که ارجاسپ تارانی آگاه شد که گشتاسپ به زابلستان رفته و پسر او اسیند یار نیز در گنبدان دز زندانی است و
لهراسب در بلخ که پرستشگاه نابهار در آن شهر باد به پرستش مشغال است " ستاه جادو را بهه پهرس و جها
می فرستد؛ او خبر می آورد که لهراسب در بلخ تنهاست" .ارجاسب" پسر خاد" کهرم ( ")2را با سهپاهی بهه

 5جیحونی  ،مصطفی  ،حماسه آفرانان شاهنامه ،ص 220
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آن شهر می فرستد" .لهراسپ" پیر ،دالورانه جامه ی رزم می پاشد .و به میدان نبرد مهی رود .ماننهد پهلهاانی
1
جاان می جنگد تا اینكه به دست تارانیان کشته می شاد».
در عهد لهراسپ دین یكتا پرستی در ایران رواج گرفت .وی در بلخ شارستانی برآورد و آتشكده ای به نهام آذر
برزین ساخت.
«در مآخذ دوره ی استمی مولب تازه ای درباره او نیامده است .برخی از محققین حدس زده اند که داسهتان او
2
الحاقی است .سرگذشت او میصلتر از همه جا در شاهنامه به نظم آمده است».
 .4لهراسپ و خاندان آن در آثار مارخان استمی
طبری و ثعالبی رویدادهای مربا به او را با تیصیل بیشتری ناشته اند موالب کتاب ثعالبی که میصل تهرین آن
است ،با بینش بیشتری ناشته شده است .گایا بیشتر به قصد آمازش اختق به رشته تحریر درآمده است.
« ثعالبی پدر گشتاسپ را لهراسب ذکر می کند و لهراسب را پسهر عمهای کیخسهرو مهی دانهد و نسهبت
کیخسرو را به قباد می رساند و خاد قباد را از تبار فریدون می آورد در روایت او عناان کهی بهرای پادشهاهان
3
مذکار است .و در همه آثار واگذاری پادشاهی از لهراسب به گشتاسپ نقل شده است».
در تمام این آثار که در باال ذکر شد مانند ثعالبی فارسنامه ابن بلخی  ،دیناری بهه ایهن اشهاره دارد کهه در
پادشاهی گشتاسپ اوضاع سامان یافت وصال مالیات ها و امار کشاورزی مانند آب و زمین و آبهادانی شههرها
وسپردن امنیت و نظم به فرماندهان کاشش در برقراری آتش ،و عامه ی مردم در آسایش به سر مهی بهرده انهد.
یكی از مهم ترین وقایعی که در زندگی گشتاسپ مارخان استمی نیز از آن روایت کرده اند ظهار زرتشهت و
4
گروش گشتاسپ به او می باشد.
 .5مقایسه خاندان لهراسپ در اوستا و شاهنامه
در شاهنامه آزادی دختران گشتاسپ ،بدست اسیندیار صارت گرفته است .ولی در اوستا آزادی دختران را
به گشتاسپ نسبت می دهد و اسمی از اسیندیار نمی آید:
«بستاد ایزد درواسپ را ،کای ویشتاسپ در کنارهُ رود دالی تیا و درخااست کرد تا در جن هایی که در پیش
دارد ،به ویژه در جن با ارجاسپ تارانی  ،و سهردارانی دیگهر از تارانیهان پیهروز شهده و دو دختهرش را از
5
اسارت آنان رهای بخشد؛ و کامیاب شده».
در اوستا گشتاسپ به عناان یک پادشاه دین پرور ،معرفی می شاد .انسانی شریف  ،و دارای تمام خصاصهیات
عالی بشری ،او را در همه جهات هم پادشاهی و پدری به عناان یک شاخص معرفی می کند.
در جای دیگر می آورد:
فر کیانی نیرومند و مزدا آفریده را می ستاییم  ...که پیاسته به کای ویشتاسپ باد .کسی که برابر دین زرتشهت
اندیشید و برابر آن سخن گیت و رفتار کرد .از آن پشتیبانی نمهاد و آن را از آسهیب دیایسهنان در امهان نگهاه
داشت و آن را به خابی منتشر کرد ،کسی که چان بازویی تاانا برای این دین اهارایی زرتشتی باد .

 6شاهنامه فردوسی ،جلد6به تصحیح ،حمیداان ،سعید
 7ااحقی ،محمد جعفر ،فرهنگ اساطیر در اشارات داستانی و ادبیات فارسی ،انتشارات سروش ،چاپ اول ،1369 ،ص 378
 8ااحقی ،محمد جعفر ،تاراخ اساطیر ااران ،ص 125
 9صفا ،ذبیح اهلل ،حماسه سراای در ااران ،ص 210
 10رضی ،هاشم ،اوستا ص 371
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«ای زرتشت کیست آن که در میان پاکروان دوسترین است برای تا ،کیست آن که میان انجمن بهرادران ایمهانی
استاارتر دارد ،او گا ویشتاسپ (شاه گشتاسپ) است .که سرانجام ایمانش برای راه راستی و پاک منشی بسهی
1
غنیمت است و زرتشت سروده های نیک خاد را برایش می سراید».
در اوستا در مارد کارهای گشتاسپ  ،که از آن ها در شاهنامه صحبت شده ،حرفی به میان نمهی آیهد .تنهها از
دین پذیری و راه راستی او صحبت است.
« من که زرتشت هستم به تا آفرین می گایم ای پسرم گشتاسپ .برای تا دیرزیای و شاد زیای می خااهم.
2
و خااهانم که خاندان تا زندگی دراز یابند و نسل تا بپاید».
در مارد گشتاسپ می تاان به ماارد زیر اشاره کرد.
«الف :قاانین مربا به شخصیت دو گانه گشتاسپ در اوستا و شاهنامه که به احتمال زیهاد دو برداشهت کهامت
متیاوت دو طبقه مختلف یعنی مابدان و ارتشتاران را منعكس می کند .در اوستا و نیز در روایات دینی زردشتی
 ،گشتاسپ عتوه بر اینكه مظهر شاه نیک معرفی شده ،جنبه دلیری و جنگاوری او نیز بزرگ نماده شهده اسهت.
در صارتی که در شاهنامه همه پهلاانی ها و کارکیایی هایی که در اوستا به گشتاسپ نسبت داده اند .به پسرش
اسیندیار منتقل گشته و خاد او تا اندازه زیادی به صارت شخصیتی منیی و گاه نابكار و نابهنجار معرفهی شهده
3
است».
ب «:قراینی که گشتاسپ را وابسته به طبقه اول جامعه و مظههر اقتهدار دینهی معرفهی و جنبهه شهاه – مابهدی
شخصیت او را تاکید می کنند .از آن جمله است .اشارات مربا به همسانی گشتاسهپ و سهروش چنانكهه در
گزارش پهلای سرود های گاهانی در برخی ماارد  Sroosaمتن اوستایی را با گشتاسپ یكی دانسته انهد .ایهن
ماضاع با تاجه به خایشكاری ویژه سروش در چارچاب معتقدات مربا به ارکان سه گانه اجتمهاعی و ایهن
که در آیین مزدسینا بسیار از وظایف مهر یكی از دو ایزد نماینده نقش اول ،به سروش منتقل شهده اسهت دارای
اهمیت خاصی است ویكی از جنبه های اساسی سیمای گشتاسپ را به عناان شاه نمانه نشان می دهد .از سای
دیگر روایات مذکار در "زراتشت نامه" ی بهرام برد و رساله ی پهلهای دربهاره "درون شهتین" زردشهت و
بخشیدن هر یک از چهار چیز خا آن "درون" یعنی می و بای و شهیر و انهار بهه گشتاسهپ و جاماسهب و
پشاتن و اسیندیار که سبب برخارداری هر یک از آنان از ماهبتی خا می شاد ،همچنان که ماله اشاره کرده
است ،با تاجه به نقشهای سه گانه اجتماعی پرداخته شده است و جالب این که سهم گشتاسهپ از ایهن چههار
چیز جادویی ،موابق این روایات ،می یا هام باده است ،که نماد و رمز نقش اول محسهاب مهی شهاد و خهاد
قرینه دیگری است از ارتبا نزدیک گشتاسپ با وظایف مابد – شاهی به علت وجاد این رابوه نزدیهک اسهت
که ناع ویژه شاهی یعنی سلونت دینی را در سنت مزدسینا با اصوتح "گشتاسبی" مشخص کرده انهد کهه در
4
مقابل ناع دیگر پادشاهی یعنی سلونت جدا از دین قرار دارد که با صیت جمشیدی از آن یاد شده است» .
خدا گانگی شهریاران در این روایت های زردتشتی تا بدان پایه است که کمتر گرد نادرستی و نارسایی و گنهاه
بر دامان آنان می نشیند و اگر هم در جایی سخنی از دژمنشی و بد کنشی ی کسی از آنهان بهه میهان آیهد ،بهی
درن قلم بخشایش بر آن کشیده می شاد و پردازنده ی روایت ،به پازش تراشی می کاشد و اندیشه یا کردار

 11همان کتاب ،ص 185
 12رضی ،هاشم ،اوستا ص 195
 13سرکاراتی، ،بهمن ،سااه های شکار شده  ،ص 92
 14سرکاراتی، ،بهمن ،سااه های شکار شده ،ص 93
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نكاهیده و ناروا به بادن (سرناشت /تقدیر) یا به تاثیر گذاری دیاان و جهاودان در شههریار بهد انهدیش و بهد
کردار نسبت می دهد.
آقای جلیل دوستخااه در کتاب ایران-یادنانی از فراسای هزاره ها اینگانه بیان می کند« :به طار کلهی در ایهن
روایت ها نشانی از نگرش انتقادی و لحن نكاهش آمیز نسبت به شهریاران نكاهیدنی به چشم نمهی خهارد .از
برادر کشی سلم و تار آزمند و سست رایی و تباه کاری ناذر و آزکامگی و خیره سری تاس و خاد کهامگی و
سبكساری و هاس بازی کاووس و نقش او در فراهم آوردن زمینه ی پناهندگی سیاوش به دشمن شهماره یهک
ایران و پایان خانین و اندوهبار آن رویداد و خاد شییتگی و جاه پرستی گشتاسپ و به دامگاه مهرگ فرسهتادن
پسرش برای نگاه داشتن تاج و تخت خاد ،کاچک ترین اثری در متن های زرتشتی دیهده نمهی شهاد .گهایی
چنین رویدادها و کنش هایی در کارنامه ی زندگی اینان و بر لاح خاطره ی قامی ایرانیان به ثبت نرسیده بهاده
1
است» .
آقای مهرداد بهار در کتاب بندهش خاد اینگانه شخصیت لهراسب را بیان می کند« :لهراسهب پسهر زال  ،پسهر
بهناش  ،پسر کی تسین ،پسر کی اپیاه ،پسر کیقباد است و از کی لهراسب گشتاسپ و زریهر و دیگهر بهرادران
زاده شدند .از گشتاسپ اسیندیار و پشاتن زاده شدند و از اسیندیار بهمن و آذر تریش و مهر تریش و دیگهران
2
زاده شدند».
 .6درباره سال شمار تازیان به دوازده هزار سال
کی لهراسب یكصد و بیست سال ،کی گشتاسپ تا آمدن دین سی سال (شاهی کردند) شمار یكهزار سال است.
پس ،هزاره خدایی به بز آمد .زردتشت (سپیتمان به پیامبری از دادار هرمز به گشتاسپ شاه آمد ).گشتاسپ شهاه
پس از پذیرفتن دین ناد سال ،بهمن پسر اسیندیار یكصد و دوازده سال  ،همای بهمن – دخت سی سال است.
درباره گزندی که در هزاره لهراسپ و خاندان او باد به ایرانشهر آمد .در همان هزاره کی خسهرو افراسهیاب را
کشت خاد به کن دژ شد و شاهی را به لهراسب داد .چان گشتاسپ شاه سی سال شاهی کرده باد ،هزاره بهه
سر رسید پس ،هزاره ی چهارم آغاز شد .در آن هزاره زردشت دین را از هر مهزد پهذیرفت و آورد .گشتاسهپ
شاه پذیرفت و رواج بخشید .با ارجاسب کارزاری شگرف کرد .بسیاری از ایرانیان و انیهران از میهان رفتنهد .در
همان هزاره چان شاهی به بهمن اسیندیاران رسید( .ایرانشهر)ویران شد .ایرانیان به دست خاد نهاباد شهدند .از
تخمه شاهی کسی نماند که شاهی کند .ایشان همای ،دخت بهمن را به شاهی نشاندند .در پادشهاهی گشتاسهپ
شاه ،چنانكه از دین بر می آید (آتش فرنبغ) از خاارزم به روشن کاه به سرزمین کاریان نشانده شد .چنهان کهه
اکنان نیز آنجا ماندگار است.
«آذربرزین مهرتا پادشاهی گشتاسپ شاه به همان گانه در جهان می ورزید .پاسبانی می کرد چهان اناشهه روان
زردتشت دین آورد و برای رواج بخشیدن دین بی گمان کردن گشتاسهپ و فرزنهدان وی تها بهه دیهن ایهزدان
ایستند .پس چیز به آشكارگی نماد و کرد گشتاسپ (این آتش را) به کاه ریاند کهه (آن را) پشهته گشتاسهپان
3
خاانند ،به دادگاه نشانید».

 15دوستخواه ،جلیل ،حماسه ااران-اادنانی از فراسوی هزاره ها ،انتشارات آگاه ،1380،ص 47
 16بهار  ،مهرداد  ،بندهش-فرن غ دادگی ،انتشارات توس ،1369 ،ص 151
 17بهار  ،مهرداد  ،بندهش  ،ص 91

نگاهی به شخصیت لهراسب در اوستا و شاهنامه

7 /

«بنا به عقیده زرتشتیان در روز ششم فروردین که خرداد روز نام دارد  .حضرت زرتشهت بهه دنیها آمهده و در
همین روز به پیغمبری برگزیده شده و گشتاسپ آیین او را پذیرفته و رستاخیز نیز در همهین روز واقه خااههد
1
شد».
 .7شجره نامه ی کیانیان
تبارنامه و شجره نامه ی خاندان لهراسب بر اساس روایات ملی و دینی در آثار مارخان استمی از جمله طبری،
2
یعقابی ،بیرونی ،مسعادی  ،حمزه ی اصیهانی و دیگران به شرح ذیل گزارش شده است.

کی قباد

کی ابیوه

ابیوه
کی فاشین

کی به ارش

(کی پیشین)

(کی بیرش)

کیارش

کیکاوس

کی منوش
کی سیاوش
کی اوجی (کی اوز)

کی خسرو

کی لهراسپ

کی زریر

کی گشتاسپ ( گشتاسپ)

زریر
زریر
بستور)
نستور (

فشوتن (بشوتن ،پیشوتن)

اسفندیار

زریر
آذر ترسه

مهرترسه

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

بهمن (وهمن)

 19کرمی پور ،حمید ،تاراخ اساطیری ااران بر م نای متون زرتشتی و منابع دوره اسالمی با تاکید بر شاهنامه فردوسی ،پااان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه تهران 1374
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 .8نتیجه گیری
 . 1در خاندان لهراسب طم وجاد دارد ،طم بدست آوردن تاج و تخت .گشتاسپ از پهدر خهایش لهراسهپ،
پادشاهی را طلب می کند و در پی آن اسیندیار نیز به پادشاهی پدر طم می ورزد و درگیر پیامهدهای آن مهی
شاد.
 .2در این خاندان هر کس به دنبال خااسته خایش است و برای رسیدن به آن خااسته از ابزاری کهه در اختیهار
اوست ساء استیاده می کند .گشتاسب برای باقی ماندن در پادشاهی از دین بهی و سیاست کمک مهی گیهرد.
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.
 .3در این خان دان به جز لهراسب که از وی هم در شاهنامه و هم در اوستا به نیكی یاد شده است .افراد دیگر از
جمله گشتاسب،اسیندیار و بهمن نام نیكی از خاد در شاهنامه به یادگار نگذاشته اند.
 . 4در خاندان لهراسپ رعایت هیچگانه اصال خاناادگی و احترام پدری که همان پادشاه است رعایهت نشهده
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.
 .5قاانین مربا به شخصیت دوگانه گشتاسپ در اوستا و شاهنامه ،برداشت کهامتً متیهاوت دو طبقهه مختلهف
یعن ی مابدان و ارتشتاران را منعكس می کند .در اوستا و نیز در روایات دینی زردشتی ،گشتاسپ عتوه بر اینكه
مظهر شاه نیک معرفی شده ،جنبه دلیری و جنگاوری او نیز بزرگ نماده شده است .در صارتی که در شهاهنامه
همه پهلاانی ها و کارکیایی هایی که در اوستا به گشتاسپ نسبت داده اند به پسرش اسهیندیار منتقهل گشهته و
خاد او تا اندازه ی زیادی به صارت شخصیت منیی و گاه نابكار و نابهنجار معرفی شده است.
 . 6گشتاسپ دارای ناع ویژه ای از شاهی یعنی سلونت دینی کهه در سهنت مزدیسهنا بها اصهوتح گشتاسهبی
مشخص شده و در مقابل ناع دیگر پادشاهی یعنی سلونت جدا از دین قرار دارد که با صهیت جمشهیدی از آن
یاد می شاد.
 . 7در متن ها و ناشته های زردشتی نشانی از نكاهش شاهان به چشهم نمهی خهارد .از رفتارههای فریبكارانهه
گشتاسپ در حق فرزند خایش و حیله های جاماسپ و کمک هایی که به گشتاسپ برای دور کهردن اسهیندیار
از تاج و تخت می کند سخنی به میان نمی آید .گایا هیچ گانه خوایی از جانب اینان نباده است.

مناب و مراج
 .1استمی ندوشن ،محمد علی ،داستان داستان ها -رستم و اسیندیار در شاهنامه ،انتشارات نشر آثار ،چاپ هیهتم،
زمستان 1380
 .2استمی ندوشن ،محمد علی ،مرگ و زندگی پهلاانان در شاهنامه ،انجمن آثار ملی1348 ،
 .3باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم ،شاهنامه آخرش خاش است ،انتشارات عوایی ،چاپ اول1372 ،
 .4بهار ،مهرداد ،بندهش  -فرنبغ دادگی ،انتشارات تاس ،چاپ اول1369 ،
 .5بهار ،مهرداد ،پژوهشی در اساطیر ایران ،انتشارات آگه ،چاپ اول ،ویراسته دوم ،تهران1375 ،
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 .6بهار ،مهرداد ،تاثیر حكمت کاشان ها در تشكیل حماسه ملی ایران ،مجله ایران-استویكا ،چاپ مسكا ،شهماره
17
ایران ،انتشارات فكر روز ،تهران1376 ،

 .7بهار ،مهرداد ،جستاری چند در فرهن
 .8پارداوود ،ابراهیم ،یشت ها ،جلد ،2چاپ بمبئی1310 ،
 .9پیرنیا ،حسن ،ایران باستان (جلد  ،) 3،2،1دنیای کتاب ،تهران1362 ،
 .10جیحانی ،مصویی ،حماسه آفرینان شاهنامه ،انتشارات شاهنامه پژوهی ،اصیهان1381 ،
 .11حمیدیان ،سعید ،شاهنامه فردوسی ،جلد ششم ،نشر قوره ،چاپ هیتم ،1384 ،از روی چاپ مسكا
 .12دوستخااه ،جلیل ،حماسه ی ایران  -یاد نانی از فراسای هزاره ها ،انتشارات آگاه ،تهران1380 ،
 .13ذبیحی ،مرتضی ،اساطیر همسان ایران و یانان ،ناشر مالف ،تهران ،چاپ اول1375 ،
 .14سرامی ،قدمعلی ،از رن گل تارنج خار -شكل شناسی داستان ههای شهاهنامه ،انتشهارات علمهی و فرهنگهی،
تهران ،چاپ نخست1368 ،
 .15سرکاراتی ،بهمن ،رستم یک شخصیت تاریخی یا اسواره ای ،نشریه دانشكده فردوسی مشههد شهماره  ،2سهال
 ،12تابستان 1355
 .16سرکاراتی ،بهمن ،سایه های شكار شده ،نشر قوره ،تهران 1385،
 .17سرگرد م .اورن  ،جشن های ایران باستان ،انتشارات راستی1335 ،
 .18سعیدی سیرجانی ،علی اکبر ،بیچاره اسیندیار ،نشر پیكان ،تهران1377 ،
 .19شریعت ،محمد جااد ،دیاان دقیقی طاسی ،انتشارات اساطیر ،چاپ اول1368 ،
 .20شعبانی ،رضا ،مبانی تاریخ اجتماعی ایران ،ناشرقامس1369 ،
 .21صیا ،ذبیح اهلل ،حماسه سرایی در ایران ،چاپ خادکار ایران ،تهران 1324 ،
 .22قریب ،مهدی ،تراژدی و ماقعیتهای تراژیک در حماسه ملی ایران ،فیروز نشر سپاهان ،نشر زنده رود چهاپ اول،
1370
 .23کارنای ،جی ،اساطیر ایران ،ترجمه احمد طباطبایی ،انتشارات علمی فرهنگی
 .24کرمی پار ،حمید ،1374 ،تاریخ اساطیری ایران بر مبنای متان زرتشتی و مناب دوره استمی با تاکید بر شهاهنامه
فردوسی ،رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
 .25کریستین سن ،آرتار ،کیانیان ،ترجمه ذبیح اهلل صیا ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم1368 ،
 .26کریستین سن ،آرتار ،کارنامه شاهان در روایت ایران باستان ،ترجمه محمد باقر امیرخهانی و بهمهن سهرکاراتی،
تبریز1350 ،
 .27کزازی ،جتل الدین ،نامه باستان  -ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی ،انتشارات سمت ،جلد ششهم ،تههران،
1384
 .28مختاری ،محمد ،حماسه در رمز و راز ملی ،نشر قوره ،تهران1368 ،
 .29مسعادی ،اباالحسن ،التنبیه و االشراف ،ترجمه اباالقاسم پاینده ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران1365 ،
 .30مسكاب ،شاهرخ ،تن پهلاان و روان خردمند ،طرح نا ،تهران1374،
 .31واحد دوست ،مهاش ،نهادینه های اساطیری در شاهنامه ،انتشارات سروش ،تهران1387 ،

 .32یاحقی ،محمد جعیر ،فرهن
1369

اساطیر در اشارات داستانی و ادبیات فارسی ،انتشارات سروش ،چاپ اول ،تهران،
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 .33یعقابی ،احمدبن ابی یعقاب ،تاریخ یعقابی ،ترجمه محمد ابراهیم آیتی ،بنگهاه ترجمهه و نشهر کتهاب ،تههران،
1342
 .34هاشم زاده ،زهرا ،1389 ،سیمای تاریخی و ادبی خاندان لهراسب در اساطیر تاریخی و شاهنامه فردوسی ،رسهاله
کارشناسی ارشد .کرج ،دانشگاه آزاد استمی کرج

