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  خي از اسطوره به تاري در حماسه، گذار خود كامگي گشتاسپةدور
  

  1يد مسعود عدنانيس

  

  ده يچك

 طرحي انديشمندانه و بـسامان را نـشان   ،داستانهاي پراكنده به دليل طرز چيده شدنشان در شاهنامه    

نامه شناسـي   ت شاه بر اساس سّن   .دهند و بسيار بيشتر از آنچه كه در ظاهر خود دارند باز مي گويند              مي

ي  هر چند اين تقسيم بندي را خّط.اين كتاب به بخشهاي اساطيري ، پهلواني و تاريخي تقسيم مي شود

      زيرا گذر از بخشي بـه     ،ا قسمتهاي برزخي و بينا بيني نبايد مغفول بمانند        روشن مرز بندي نمي كند ، ام 

رت گيردمه و قفل و بندهاي ضروري صوبخش ديگر نمي تواند بدون تمهيد مقد.  

 تاريخي ساساني ةي از اسطوره به دورگذار حماسه مّل ، گشتاسبي در شاهنامهة دور،به گمان نگارنده

 اجتماع خويشكاريهاي طبقات سه كه  قدرت در حكومت گشتاسبي غير از آنع اشكال متنوتمركز.است

 با حكومت نشان مي دهد ، را در اين)  موبد ، رزميار ، توليد كننده     –شاه  (  تقسيم بندي اجتماعي     گانة

ا به صورت يكي از صفات      اجتماع هدفمند امشاسپندان نيز كه هر يك پيش از تمركزشان در اهورا مزد            

حكيم حماسه سرا  . ساساني خود به تنهايي ايزدي مستقل به حساب مي آمدند همانند استاو در دورة

 تمركـز   ، زمينـة  ز اسطوره بـه تـاريخ     مه ، در گذار ا    با روايت حكومت گشتاسپي در اين بخش از شاهنا        

  .خواهي و خود كامگي ساساني را نشان مي دهد

 خود كامگي ، حكومت متمركز ، امشاسپندان ، خويـشكاري ، حكومـت گـشتاسبي ،                 :ها  كليدواژ

  .ساساني

  

                                                

 m-adnany@mohaddes.ac.ir يث نورامه محد عّلي آموزش عالةسمؤسمربي گروه عمومي  -١
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  مد آدر

 در  چـون بـسياري از نمـود گـان اسـطوره اي       ؛ا ارتباط نزديكي بـا آن دارد       ام ،       حماسه اسطوره نيست  

 چون ممكن است بعضي حوادث ؛ا با آن هم ارتباط دارد ام،حماسه تاريخ هم نيست   .حماسه تظاهر مي يابد   

هاي تـاريخي  تماننـد بعـضي از رويـداد هـا و شخـصي      .و اشخاص تاريخي در شكل حماسه روايت شوند   

كويـاجي،  ( ده اند   روزگار اشكاني كه در بخش پهلواني شاهنامه ، به ويژه حوادث مربوط به گودرز وارد ش               

اك و ضح )  وبعد   2,7همان ،   ( ت حماسي رستم و زال      ؛ احتمال تاريخي بودن شخصي    ) و بعد    186 : .138

ها ميـان اشـخاص   قي مطلق هم به وجـود بعـضي هماننـدي   آقاي خال.نيز مطرح است)  و بعد 219همان،  ( 

و كيكـاوس اعتقـاد     يخـسرو   هاي حماسـه ماننـد ك     تو شخـصي   مانند كوروش ، ديـاكو و كياگـسار          تاريخي

 بنياد تاريخي بعضي حماسه هـاي غيـر ايرانـي    . )279و271و257و255و253 : 1381خالقي مطلق ،  (دارند

اقوام ژرمن نيز ثابـت شـده اسـت     Nibelugenاسپانيايي و  El cid فرانسوي ، Chanson de Rolandمانند 

  . ).8و79 : 1378سركاراتي ، (

ـتگان ، غيـر مـستقيم ، در        .ان است ي پيشيني ا تجلي آرمانه  ،حماسه  انديشه ها ، باورها و جهان آرمـاني گذش

   .روايات حماسي از نسلي به نسل بعد منتقل مي شود

بسياري از حوادث حماسي اگر در جهان تاريخي واقع نشده باشند در جهان انديشه وقوع يافته اند و به اين 

 .ر ايراني را روايـت مـي كنـد         سرگذشت تفّك  ،ي ايران  مّل ةحماس. تاريخ است   ، به نوعي  اعتبار، حماسه خود  

 در جهان حقيقي انديشه ايراني     ق نيافته باشد ، قطعاً    رويداد هاي آن اگر در جهان عيني خارج از انديشه تحّق          

  .ي مي تواند ناب ترين تاريخ باشد مّلةحماس.ق شده استمحّق

ـ  .قابل آن دو بوده اسـت   يكي از دغدغه هاي هميشگي ايراني دادورزي ، خود كامگي و ت            ـتانهاي مّل ي و داس

روايات اصيل مردمي نشان مي دهد كه چگونه ايراني با انديشيدن به داد ،در جهان آرماني ناخود آگاه خـود        

  .،دشواري زيستن در خود كامگي را بر خود آسان كرده است

  : دهدبه اين پرسشها پاسخنشان و اين مختصر مي كوشد گذار خود كامگي را در ايران از اسطوره به تاريخ 

  ؟ساالري ديني در خودكامگي ساسانيان نقش داشت آيا ديوان -

 ؟ت و قداست داده شودتا به خودكامگي مشروعيتالش شد  ساساني ةآيا در دور -
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 تـاريخي ساسـاني انتقـال داده    ةاسطوره و حماسه به دوراز ت مطلقه را  ه چگونه حركت حاكمي   شاهنام -

 است ؟

   تحقيقةپيشين

ـ               بخش   ت دارد كـه شـاهنامه پژوهـان        بندي شاهنامه به اساطيري ، پهلواني و تـاريخي نـشان از ايـن واقعي

  . ساساني همگون ديده ا ندةتاريخي دوراوضاع پادشاهي بهمن و بعد را با 

 شـكل سـه     ة، دربار » ملي ايران  ةبنيان اساطيري حماس  «ندگار خويش ،     ارجمند و ما   ةدكتر سركاراتي در مقال   

چهـارم   دوشن گيمن هم در انتهـاي فـصل     .استان و حكومت گشتاسبي به اجمال سخن گفته         بني نزديك 

  . به اين مطلب اشارتي دارددين ايران باستانكتاب 

  روش تحقيق 

 آثار مكتوب فراهم شده اسـت و در ايـن ميـان شـاهنامه               ةبر اساس روش كتابخانه اي و مطالع      اين تحقيق   

ون متني نيز پرداخته شد تا پلي باشد ميان آنچه كه شاهنامه مي گويد و ا به بررسي بر ام،اساس مطالعه است  

  .آنچه تاريخ آن را گواهي مي كند

  هدف تحقيق

دست يافتن به پاسخ پرسشهاي پيش گفته و رسيدن به اين نكته است كه به بخش پهلـواني شـاهنامه مـي                      

 و اگـر  .اي اسطوره اي با آرايشي حماسيا تاريخي آميخته با پنداشته   ام ،شود به مثابه تاريخي ناب نگريست     

اليه هاي اساطيري آن كاويده و رمز گشايي شود تصويري از حيات تاريخي ايران و ايراني را نمـايش مـي       

تهـاي   بخش پهلواني شاهنامه پلي است كه سرگذشت اسطوره اي و سپس حماسي ايـران را بـا واقعي               .دهد

 ايـن  .ل جامعه هند و اروپايي سـاختماني سـه بخـشي داشـت     دومزيةبر اساس نظري   .تاريخ پيوند مي دهد   

ـ   فرمانروةتماع ايزدي جاري بود و به سه طبق زميني هم در اج  ةساختار سه بني هم در جامع       ةايي بـا دو جنب

  .) خدايان سه كنش ، مقالة1379اري ، سّت( موبدي ، جنگاوري و توليد كنندگي تقسيم مي شد  –شاهي 

 انساني بر اساس بنيادها و تشكيالت زميني بنـا مـي شـد و جهـان                 ةدي جامع شكل بن  ،  در اعصار كهن  

   از شكل اجتماعي زمينـي اقتبـاس شـده          ي بود و نظام سه بخشي آسماني قطعاً       علوي بازتاب جهان ماد 

  . هرچند ذهن اسطوره پرداز انسان كهن عكس اين مي پنداشت.بود
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انعكاسـي از  ل اجتماع ايزدان بـود كـه خـود     اوة طبقة ، نمايند1 اشه–  در ايران و در آغاز زوج وهومنه   

ـ       2 ميثره –ا بعد زوج اهوره      ام ،است  زميني ةفرمانروايي دو جنب   ه  جاي جفت قديمي تر را گرفت كـه البّت

  نـاگزير تـا حـد      ، ايزدان دو طبقه جنگاوري و توليد كننده       .ل شد  او ة مطلق طبق  ةبعد تر اهورا مزدا نمايند    

  بنونيـست ،  -- 163:1377ويـدن گـرن ،  (تـا اهـورا بـه برتـري مطلـق برسـد          اهريمن سقوط كردنـد     

35:135.(.  

 زنـر معتقـد اسـت    .  به نظر مي رسد افول ايزدان غير روحاني حاصل اصالح ديني موبدان زرتشتي بود            

اين مطلـب دور از      .)43:1375زنر ،   (ت مبارزه مي كرد     ل با شد   او ةزرتشت خود نيز با خدايان غير طبق      

او در سـرودهاي   .)256،25،21:1376بـويس ، ( روحاني بـود  ةمال نيست چون زرتشت خود از طبق   حتا

ن هـم روحـاني كامـل و        آ) 6 ،بند   33يسنا  (دهد   مي خواند كه روحاني معني مي      zaotar  اگاهان خود ر  

 athravan او  94 ، بنـد  24همچنـين در فـروردين يـشت ، كـرده        .)256:1376بويس ،   (رايط  جامع الّش 

  .اميده مي شود كه به معني پيشواي ديني استن

  آن ة موبدان بعد از پيـامبر ، در نتيجـ         توسط پيامبر صورت گرفته باشد خواه       ةاصالح ديني خواه به وسيل    

 از برخـورد    . ديو سـقوط كردنـد     ل تضعيف و طرد شدند و بسياري از آنان نيز تا حد            او ةايزدان غير طبق  

ه در ونديداد كه انتساب آن به مغان و موبدان قطعي اسـت نتيجـ   Nanghithyaو   Indraدستگاه ديني با 

– 162:1377ويـدن گـرن ،   ( دوم و سوم آگاهانه تبديل به ديو شدند      ةگرفته مي شود كه ايزدان دو طبق      

  .)74:1376بويس ، 

زيـر دسـت    ه با فروغي كمتـر      آن دسته از غير اهوره ها كه در دستگاه ديني بعد از پيامبر باقي ماندند البّت               

239:1375دوشن گيمن ، ( فرمانروا قرار گرفتند –ل يعني ايزدان روحاني ايزدان گروه او(.  

 يـا   اشـه يـا همـان رتـاي هنـدي     . موبد بودنـد – زوجي  فرمانروا 4 همراه با وهومنه3  گفته شد كه اشه 

 تبـديل   ت هندي  رتا در سّن   .)19:1376بويس ،   ( نظم حاكم بر كيهان و گيتي است          پارسي باستان  5آرتاي

شايگان (معني مي دهد ...... .شد كه نظام جهاني و اخالقي ، عدالت ، شريعت ، فضيلت و آيين،  Darmaبه 

                                                

1. vohu mana - asha 
2. ahura - mithra 
3. asha 
4. vohu mana 
5. arta  rta 
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و به ) 16و12 : 1368هينلز ، (اشه در ايران به معني راه راستي ، حقيقت و پارسايي است      .)26 و   21:1275،

  .)249:1375شن گيمن  ، دو( درست به جاي آوردن مناسك نيز آمده است ةمعني شيو

 خود مي تواند آدمي را بـه       ةو اين اشه است كه با معاني گسترد        نيك است    ةوهومنه يا بهمن به معني انديش     

گر آن است كـه اشـه راه         ه به معاني آنها ، نشان      ارتباط ديرينه اشه با بهمن ، با توج        . نيك هدايت كند   ةانديش

مي توان بـه كمـال ،جـاودانگي و         ) انديشه نيك  (وهومنه و )ي   راست  ( با كمك اشه   .دستيابي به بهمن است   

  .)14 و12 : 1368هينلز، (شهرياري دست يافت 

 .دهـد   آنها گروه امشاسپندان را شكل مي     ةاست و مجموع    مفاهيمي كه ذكر شد به نوعي بر بنيان اشه استوار         

م يكي از صفات او محسوب      د گرد اهورامزدا جمع شده اند و ه       رّاي كه همچون فروزه هايي مج      مجموعه

  . اصالح ديني را نشان مي دهد آن جهت گيري خاصليل مجموعه اي كه تح.مي شوند

    :1امشاسپندان

جهت گيري امشاسپندان فرايند تمركز نيروهاي پراكنده و تراكم قدرتهاي چندگانه در يك فرد ديده مي                  در

 اهورا مزدا به شمار مي      ةآفريد ) 25مزد يشت، بند    هر( ستا   او ةس به گفت  امشاسپندان يا بي مرگان مقد     .شود

 در  . هرمـزد سـخن مـي گويـد        ةود از آفرينش امشاسپندان به وسيل      بندهشن نيز در نخستين بخش خ      .روند

ا اين نامها شكل مجموعه و عنوان امشاسپند نيافته          ام ،دات وجود دارد  گاثاها هر چند نام هر يك از اين مجرّ        

صطالح امشاسپند به كار  در سرودهاي يسناي هفت فصل براي نخستين بار ا.)175 : 1381آشتياني ، (است  

 – 85 : 1375زنـر ،  ( شش تن اسـت      ،ا آفريده شده  د ام س مجرّ  تعداد اين جاودانان مقد    .)همان (رفته است 

  ) :71 : 1377 پور داود ، – 71 : 1368هينلز ، 

  ؛نوع ت به هم نيك ، عشق و محبة انديش)بهمن (وهومنه  -١

 ؛ ، قانون و نظام طبيعتراستي ، پاكي ، نظام حقّ) ارديبهشت( 2اشه وهيشته -٢

  ؛ شهرياري مطلوب ، فرمان روايي و قدرت) شهريور ( 3خشثروئيريه  -3

 
 
 

                                                

1. amasha  spanta 
2.   asha  vahishta 
3. xshasra  vairya 
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 ؛ اخالص ، فروتني ، تواضع ، ايمان و پارسايي) سپندارمذ ( 1سپنته ارمئيتي   -4

 ؛ كمال و تندرستي)خرداد ( 2هوروتات  -5

 .گي و جاودانگير بي م) مرداد( 3امرتات    -6

بنونيست ،  (ل و نيرومند بودند     به نظر بنونيست هر يك از اين امشاسپندان قبل از اصالح ديني ايزداني مستّق             

135. : 77(.  

 ايـزدان  ةه خداياني نيرومنـد بـوده و در زمـر   د نيز امشاسپندان را همان آديتيا هاي هندي مي داند ك  وپور داو 

   .)75 : 1377د ، وپور داو( موبد به شمار مي آمدند –قرار داشتند و فرمانروا ل  اوةطبق

روا محسوب مـي دارد كـه بازتـاب كيهـاني            ها را خدايان فرمان    خود آديتيا  ةدومزيل در تحليل نظام سه گان     

اري ، سّت(ند  مي نشا  ) (Vasuو    )  Rudra( كاهنان و شهرياران زميني اند و آنان را باالتر از دو طبقه ديگر ،               

1379 : 5(.  

 خـود  ق است كه با قدرت گيري مغان و موبدان و در روزگار اصالح ديني آنان با جهت گيري خاص   محّق

  و با توج    ل ت مـستّق ه به سياست ايجاد تمركز و وحدت نيروهاي پراكنده ، آديتياها ديگر نمي توانستند حيثي

دينـي، قابـل حـذف كامـل  نيـز            ةان آنان در مدار انديش     حضور نماي  ا به دليل   ام ،خدايي خود را حفظ كنند    

  . ديني باقي ماندندةنوان يكي از صفات اهورا در انديشو باخويشكاري تازه به ع بر اين با نامي نو؛ بنانبودند

                     هرچند پديد آمدن موضوع امشاسپندان در زرتشتي گري غير گاهـاني ، حركـت از چنـد خـدايي بـه رب 

ا اين فرايند نـاظر بـر        ام ،لي عظيم در دين آوري به شمار مي رود         است كه خود تحو    االربابي و يكتا پرستي   

 بويس ودوشن گيمن نيز معتقدند كه در آيين مزديسني كوشيده شده    .هدفي غير ديني نيز مي توانست باشد      

  .)253 : 1375 دوشن گيمن ، – 3,5 : 1376بويس ، (است تا امشاسپندان زير دست اهورا قرار گيرند 

 امـشاسپندان همـراه بـا       ، بعد از پيـامبر    گفته شد كه در سرودهاي گاهان نامي از امشاسپندان نيست و ظاهراً           

در گاهـان    مولـه    ة به گفت  .اهورا مزدا مجموعه اي پديد آوردند كه پديد آورندگان آن موبدان زرتشتي بودند            

ـ ،)94 : 1365مولـه ،   ( يك موبد يا زوتر انجـام مـي شـود            ةآيين نيايش فقط به وسيل     ةا در مناسـك دور  ام 

                                                

1. spanta  armaiti 
2. haur  vatat 
3.am ratat  
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 ة انجام مـي دادندكـه نـشان از مجموعـ           آيين يزش را   ،ساساني يك موبد اصلي همراه با شش موبد دستيار        

  .امشاسپندان است

  :).2 و 19 : 1379اري ، سّت(انه را در تجزيه وتحليل امشاسپندان به كار گرفت گدومزيل هم طبقه بندي سه 

   ؛ل اوة ، نمايندگان طبق) نيكةشراستي و اندي( وهومنهـاشه 

   ؛ دومة طبقة ، نمايند)شهرياري(شهريور

  . سومة ، نمايندگان طبق)كمال و بي مرگي(خرداد و مرداد

 به صورت جلوه هايي از اهورا مزدا در آمدنـد  ،ل آشكارا هر يك از ايزدان مستّق   ،در شكل بندي امشاسپندان   

ون ننيك ، راستي و قا     ة عبارتي ديگر، مفاهيمي چون انديش     به .و چون صفتي از صفاتش در او تحليل رفتند        

جهـان   ودر دجاودانگي در اهورا مزدا متمركز ش      ، ايمان و پارسايي ، كمال و بي مرگي و            روايي حقّ  ، فرمان 

ي نيز نماينده و پيامبر او جامع هر سه كنش اجتماعي به شمار آمدماد.  

 ، از زرتشت به عنوان نخـستين آتروبـان ، نخـستين رزمـي و      و بعد88 ، بند  24در فروردين يشت ، كرده      

 همين يشت از سه فرزند او نام برده شده كه هر يك        98نخستين كشاورز ستور پرور ياد مي شود و در بند           

د و دو پـسر كهتـر ، نخـستين    فرزند مهتر او موبدان موبدبو: از آنان پيشواي يكي از طبقات اجتماعي است         

 بـه گـزارش   ه ، شكل اين طبقـه بنـدي اسـت ؛         توج ة شايست ةا نكت  ام .في شدند ر معرّ نخستين برزگ رزمي و 

ازهمسر رسمي او بـه   يعنيپادشا زن   كه موبدان موبد بود از       ترين فرزند زرتشت    بزرگ  بندهشن ،  .2بخش  

 ،صلياو از همسر اترين فرزند از چكرزن بودند و اين بسيار پر معني است كه بزرگ         پسر ديگر    دنيا آمد ودو  

 آن چه به پيامبر نسبت داده مي شود ناظر بر       قطعاً . موبدي است كه از طبقات ديگر برتر است        ةپيشواي طبق 

ت دين گرايانه و نيز تمركز خواهي آنان در ها در روزگار ساساني به دليل ماهي اينةسياسي است و همهدفي 

  .)183 : 1381آشتياني ، ( ديني به نام پيامبر رواج يافت  –قدرت سياسي 

 ساسانيان در آغاز با جنبشي مذهبي كـار خـود را    .حكومت ساساني حكومتي مبتني بر ايدئولوژي ديني بود       

  .)335 : 1375دوشن گيمن ،   – 59 : 1383يي ، دريا(ا بعد به قدرتي سياسي تبديل شدند  ام،آغاز كردند

ي در ايران منصبي الهي محسوب مـي         شهريار ، حكومت در آسياي غربي    ة شايد به تأثير شيو    ،از زماني دور  

ا اين خداگونه پنداري آنان تبديل به ايـدئولوژي          ام ، شاهان خود را فرزند و نماينده خداوند مي دانستند         .شد

ـين بـه                 ولي .سياسي و مشي حكومتي نمي شد         شاه ساساني اين ويژگي را داشت كه هم فرزند خدا بر زم
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  نقـش رجـب  ة شاپور در كتيبـ .ي مي شدرا مزدا بر زمين تلّقشمار مي رفت و هم شهرياري او سلطنت اهو    

 خود را مزدا پرست ، آسماني نژاد و  ) .26و259و87 : 1375 كريستن سن ،– 1/159 : 1375ابوالقاسمي ، (

آشتياني ، (و در كتيبه اي ، اردشير خود را بغ مي خواند ) 441 : 1381آشتياني ،  (منتسب به خدايان مي داند      

1383 : 6.(.  

ه نشان از برگزيـدگي  كدر نقش برجسته هاي اين دوره ، اهورا خود نشان شهرياري را به آنان اعطا مي كند       

 شـاهي را بـه   ة حلقـ ، به ويژه در نقش رجب كه اهورا سـوار بـر اسـب         . طبيعي آنان است   ء ويژگي ماورا  و

 پـاي ديگـري اردوان       در زير پاي يكـي اهـريمن و در زيـر           .اردشير مي دهد كه او نيز سوار بر اسب است         

 شهرياري اهورا بـر عـالم   ة كه شهرياري اردشير بر زمين قريناشكاني افتاده اند و آشكارا نشان داده مي شود        

 پهلواني ة حكومتي كه دور-وايفي اشكاني بودند  ساسانيان اگر چه در آغاز وارث حكومت ملوك الّط   .است

 نـشاه  شاه،د تا با تخفيف قدرت خاندانهاي شاهي كوچكا كوشيدن ام-شاهنامه نشانه هاي بسيار از آن دارد    

گيرشـمن ،  (ق يافـت   شاهي شاپور دوم تحّقةم در دور اين مه  ساساني به قدرتي مطلق تبديل شود و ظاهراً       

و در اين كشمكش دين به عنوان ابزاري سهمگين دستگاه سياسي ساسـاني را يـاري         ) 372 و   371 : 1372

  .مي كرد

 دولت ساساني را تبديل به حكومتي متمركـز         ،در واقع قدرت سياسي شاه و اقتدار معنوي موبدان حكومتي         

 نمي توانـست بـا       حركت از حكومت غير متمركزاشكاني به حكومت متمركز ساساني قطعاً          .و مقتدر نمود  

ـتم  ي كه ريشه هايي ژرف در خاندان و عشيره خود د  آرامش صورت گرفته باشد و بزرگان محّل       اشتند به ح

ـ            .)361 : 1377ديا كونوف ،    (در حفظ قدرت خود كوشيدند       ا هفتـان    جنگ با كردان شـاه مـادي ، نبـرد ب

سـر خـدايان بخـش      "يري با ملوك طوايف وجنگ هرمز با         و درگ  هاي بي حد  بوخت كرمانشاه ، خونريزي   

  .ا دارد كارنامك اردشير بابكان نشان از آن كشمكشه13 و 11 ، 6 ، 5 در بخشهاي "بخش

 آن هـم نظمـي      .با وابستگي شديد دين و دولت ، شاه ساساني هم پاسدار شريعت بود و هم نظم اجتماعي                

دين عين پادشاهي و بنيان هر   در دينكرد ، پادشاهي همان دين است و       .كه سو گيري ديني و طبقاتي داشت      

  .)77 : 1383دريايي ، (يك بر ديگري نهاده شده است 

توده ،ا به ظاهر  ام    ة بـه نظـر مـي رسـد در دور          .ي با دين رسمي و دولتي در چـالش بودنـد           هاي مردم عاد 

 ،دين رسمي و حكومتي ، دين عاميانه مبتني بر جـادو و خرافـه             : كر ديني وجود داشت     ساساني سه نوع تّف   
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ـ          .)91 :1383دريايي ،   (دين عمومي    ت داده شـد تـا بـه    به شهادت دينكرد در زمان اردشير به تنـسر مأموري 

ا از   ام ،پراكندگيهاي ديني انتظام بخشد و ديني رسمي براي امپراطوري اعالم شد كه اگرچه مخالفاني داشت              

 ةدر زمان كرتير ، موبدان موبد دور       .)62 : 1383دريايي ،   (سوي روحانيان درباري حمايت و ياري مي شد         

 ـ .به راه راست در آيند    مخالفان دين رسمي و حكومتي آزار مي شدند تا با شكنجه             ل ، بهرام او ي پيـروان  حّت

ساالري موبدان  در زمان شاپور دوم ديوان  .)71 و   .7 : 1383دريايي ،   (اديان ديگر نيز تعقيب و آزارمي شدند        

شمن مي پنداشـت و  مزدايي به اين دليل كه روم به طور رسمي دين مسيحي را پذيرفته بود ، مسيحيان را د           

  .)343 : 1375دوشن گيمن ، ( آنان مي كوشيد ةدر تعقيب و شكنج

 با خطابه اي در لزوم عدالت گستري،        . شاهان ساساني رفتاري موبد گونه دارند      ،در بخش ساسانيان شاهنامه   

 بر تخـت مـي نـشينند و بـا خطبـه اي هماننـد ، در       ،تر اطاعت مطلق مردم از شاه رفتار ديني و از همه مهم 

  اساسـاً . تجربه و رفتار پهلواني ندارند،ير از يكي دو استثنا    شاهان ساساني غ   .نصيحت فرزند از دنيا مي روند     

  . مگر در بخشي از داستان بهرام چوبينه،رنگ است درونمايه هاي اصيل پهلواني در اين بخش شاهنامه كم

 ةرا دنبال مي كند ، انتقال از دور   ي ويژه   ي شاهنامه كه خّط   ه به طرح كّل   با توج  پهلواني با ويژگيهـاي خـاص  

مه امكان پذير نبود و بايد بر اسـاس ارتبـاط    بدون تمهيد مقد   ، تاريخي يا شبه تاريخي ساساني     ةه دور خود ب 

ن بخـش   تري نامه دقيقي در مناسب     و فردوسي با جاي دادن گشتاسب      .منطقي ميان رويداد ها استوار مي شد      

 دقيقـي ، روال منطقـي    با افزونيهايي بـر گفتـه هـاي   ، گشتاسپية حوادث دورةشاهنامه و پرداخت هنرمندان   

  . ديگر حفظ كرده استة را در انتقال از يك دوره به دورشاهنامه

يسني در اين دوره واقع شـد و بـا ديـن پـذيري               دين آوري پيامبر مزد    .اي است   ويژه ة دور ،گشتاسبيةدور

  .گشتاسب حكومت او رنگ ديني يافت

در آنها ندارد بايـد بـه پايـان مـي            كيولوژي نقش ايدئ  -در معناي واقعي  - دين ه هاي پهلواني كه معموالً    قص 

ـتن        . پهلـواني اسـت    ةرف آن روزگار، پايان دور     كيخسرو با تمام پهلوانيهاي شگ     ة دور .رسيد  بـا از ميـان رف

     ت افراسياب و اتمام جنگهاي كين خواهي سياوش ، پهلوانان ايرانشهر يـا در كوهـساري پربـرف ، در ابـدي

 بخشي از اين سرزمين به آنان از مركز حكومت و قـدرت كنـار نهـاده            يا با واگذار شدن    جاودانه مي شوند  

 فقط خاندان پهلواني سيـستان بـاقي        . با ناپديد شدن خسرو پهلوانان شاهنامه نيز ناپديد مي گردند          .شوند مي

  .ماند تا كمي بعد تر پاسدار حرمت نهاد پهلواني شود مي
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نشهر شد و پس از او گشتاسب كـه بـا فـراز و نـشيب                 شهريار ايرا  ،لهراسب بدون هيچ كار نمايان پهلواني     

ـبب     . آورده بود  فراهم  آن را كيخسرو   ةپديد آورد كه زمين   بسيار به شهرياري رسيد حكومتي متمركز         بـي س

  . سلطنت ياد مي شودةت از خسرو به عنوان استوار دارند رام يش23نيست كه در بند 

ماسه را ازدوره پهلواني آماده انتقال به دوره تاريخي يا  با تمهيدي هوشمندانه جريان ح،حماسهخرد حاكم بر

اگر خاندان پهلواني سيستان جايي در سايه روشن حماسـه بـاقي ماندنـد بـدان                 شبه تاريخي آن مي كند و     

ي را در مواجهه بـا خـود كـامگي      اصيل پهلواني و تمايل مّل     ةاي انديش  بايست آخرين تقّل    مي جهت بود كه  

   .نشان دهند

ـيد     ة هـزار ، در سي سالگي گـشتاسب    . قرار دارد  ، در مرز ميان دو هزاره     ياسب گشت ةدور  سـوم بـه پايـان رس

كـه    دوره اي تازه و دينـي نـو       .و با دين آوري زرتشت دوره اي تازه آغاز شد         ) 96 : 1381كريستن سن ،    (

 ةرد و هـم بـه دور       پهلواني پيونـد دا    ة نوين كه هم با دور     ة دور .ناگزير دگرگونيهاي بنياديني به همراه داشت     

 دوره اي بينابيني كه هم .ت است دّقة و شايست ساساني ، دوره اي بسيار خاصةتاريخي شاهنامه ، يعني دور

د  دينـي و مـستب     ة يك حكومـت بـست     ةنوز كمابيش حيات دارند و هم زمين       ه  درآن الگو هاي كهن پهلواني   

ة  بـه حماسـ    ، آميخته با اسطوره   ة از حماس   گشتاسبي تاريخ  حماسي ،     ة در دور  .ايدئولوژيك فراهم مي شود   

ـپوتيك ساسـاني        ، دوره  ايـن  ،كه  آنتر آميخته با تاريخ منتقل مي شود و مهم        ـ  ، الگـوي حكومـت دس ه در   البّت

  .آرايشي حماسي است

دگرگونيهاي طبقات سه گانه در اصالح ديني بـاز نمـوده        دومزيل و  ة نظري ، اين مختصر  تدر قسمت نخس  

 – داشت و به تمركز قدرت در دستگاه سياسي          ي جهت گيري خاص   ،ه اصالح ديني  شد و نشان داده شد ك     

 -كه از برساخته هاي موبدان زرتشتي بود نـه شـخص پيـامبر            - جهت گيري امشاسپندان نيز      .ديني انجاميد 

آشكارا در يك دستگاه    ،   قدرتهاي چند گانه   ، در حكومت گشتاسبي   .سويه و تمركز طلب داشت     تي يك ماهي

 ة و نمونبدومتي متمركز سامان يابد و با تزريق دين اين حكومت وجاهتي الهي يا       كافتند تا طرح ح   اجتماع ي 

به نوع )   vistaspagih(ت زرتشتي ،  اصطالح حكومت گشتاسبي  در سّن.شودحكومت اهورا مزداي يكتا 

 كه سه آتش  در واقع اين حكومت گشتاسبي بود.)93 : 1378سر كاراتي ، (حكومت ديني اطالق مي شود      

  . بابك افروختةگشنسب و آذر برزين مهر را در خانآذر فرنبغ ، آذر 
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  ساختمان سه بني دستگاه گشتاسبي 

ـين نيـز             .گفته شد كه اصالح ديني موبدان سبب تمركز قدرت در اهورا شد             نماينده و پيـامبر اهـورا بـر زم

 شـهرياري گـشتاسب رخ داد و        ةر دور  ظهور زرتـشت  د      ، ت بر اساس سّن   .اجتماعي از اقتدار سه گانه بود     

ايماني كه موجب جنگهـاي  ، من به اوستؤمي زرتشت در نشر انديشه هايش و م      ترين حا  گشتاسپ بزرگ 

 در  ، پس دور از ذهن نيست كه همان تمركز قدرتهاي پراكنـده در اهـورا و پيـامبر او                  .خيونان شد  خونين با 

 ورود زرتشت به دربـار      .عي از طبقات سه گانه است      اجتما ، حكومت گشتاسبي  .حامي پيامبر نيز ديده شود    

 به گشتاسب  كتاب دينكرد هفتم ، با بخشيدن قدرت ديدن جهان مينو2گشتاسپ ، بر اساس گزارش فصل 

 گويـا   .مرگي و جاودانگي بـه پـشوتن همـراه بـود           ين تني به اسفنديارو بي    ئ دانشها به جاماسب ، رو     ةو هم 

 ، خرداد و امرداد طبق گزارش دينكرد هفتم         .ارديبهشت اسپندان بهمن ،  زرتشت اجتماعي را كه با ياري امش      

لد در وجود خويش داشت به گشتاسبيان هبه كـرده   به هنگام تو 47 و 46 ، 42 تا   32 ، 19 ، بندهاي    2، فصل   

جاماسب ، گشتاسب ، زرير ، اسفنديا ر و پـشوتن           :  حكومت گشتاسبي    ةجسترتهاي اصلي و ب    شخصي .بود

ـتگاه گـشتاسبي مم         دوشن .هستند ثـل مـي شـود     گيمن نيز معتقد است كه شكل سه بني اجتمـاعي در دس

 موبـدي را نـشان مـي    – شهرياري ة وظيفل و اوةگشتاسب و جاماسب ، طبق  .)4,3 :1375دوشن گيمن ،    (

پـشوتن ،  . جنگـاوري را بـر عهـده دارنـد      ة دوم و وظيفـ    ة پس از كشته شدنش اسفنديار ، طبق       زرير و .دهند

  . سوم اجتماعي استة طبقنماينده

ن و  وئيري به معني جوشن است كه ب از دو جزء زئيري به معني زري      مرّك ،زرير يا  زئيري وئيري اوستايي     

  55 ، 49 ، 14 در ياد گار زريران در بندهاي        .)287 : 1377د ،   وپور داو (ين جوشن مي شود   معناي تركيب زر 

........  ، 541 ، 288 ، 211 ، 53 شاهنامه نيز در بيتهاي      .نيو ياد مي شود   از او با القاب سپاهبد ،تهم و        .....  ، .7 ، 64،

داستان پادشاهي گشتاسب و جنگهاي او با ارجاسب ، از زرير به عنوان سپهدار و نبـرده نـام مـي بـرد كـه                     

ـتن و تـاج  .او به نهاد سلحشوري است  اينها نشان وابستگيةگمان هم  بي بخـش و جهـان     اسفنديار نيز تهم

  .استپهلوان 

     وجاهت قدسي اش را در شاهنامه نيز محفوظ داشته اسـت     س ديني است و   پشوتن هم از چهره هاي مقد. 

 . ، او از جاودانان ، همتاي ايزدان و بي نياز از خوراك و بدون پيري است       13بر اساس زند بهمن يسن ، بند        

شاسپندان گذشت م در بحث ا.)381 : 1356د ، وپور داو(مرگ ناميده مي شود  در گشتاسب يشت نيز او بي  
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 سوم جامعه ةق به طبق و هر دو ، طبق تحليل دومزيل ، متعّلهستندمرگي  كه خرداد و مرداد نشان كمال و بي

ايد  سوم اجتماعي مي شود فقط شباهت ش       ة نكته اي كه سبب پيوند او با طبق        ه البّت .ايزدان به شمار مي روند    

ـتم و                   بي  سوم در  ة با امشاسپندان طبق   ،اقي او اتّف ـتان رس مرگي نيست ، بلكه رفتار پـشوتن بـه ويـژه در داس

 درشتي او با گـشتاسب و جاماسـب ، نزديكـي او بـا اسـفنديار ، عـدم                    .اسفنديار موجب اين داوري است    

گار بهمـن    ي در روز  شركت او در جنگ و جانبداري پيوسته اش از رستم بلكه خاندان پهلواني سيستان حّت              

ت ديني  مرگي او در سّن     دوم و سوم اجتماعي مي ماند و نيز بي         ةيكي و پيوند ايزدان طبق    كه به نزد  اسفنديار،  

 برخورد پشوتن بـا گـشتاسب و جاماسـب ، مـي توانـد      . سوم استةاهنامه ، نشان وابستگي او به طبق     و ش 

  .من با دين رسمي حكومتي به شمار رودؤرهاي ديني اصيل توده هاي مردم مبرخورد باو

سـاالري    ديوان ةسوي  اگر حركت يك   .كنون بيان شد در داستان رستم و اسفنديار نمود مي يابد           آنچه تا    ةهم

 گشتاسبي نيز نظام  ةاشت ، در دور   ق و مطلق شدن اهورا مزدا د      ديني نظر بر تضعيف ايزدان متفرّ       –سياسي  

ـتگاه مـستّق    د .ل كنـد  د قدرت را تحم    نمي توانست كانونهاي متعد    ،نويني كه ايدئولوگش جاماسب بود      لس

 سيـستان بايـد از ميـان مـي رفـت چـون       . قدرت مركزي منتقل مي شد  ةجهان پهلواني بايد به درون پوست     

 جـز   ،ازدسرزميني جهان پهلوان پرور بود وگرنه  چه لزومي داشت بعد از مرگ رستم ، بهمن به سيستان بت                  

  .دولتي از ميان بر دارد  –ه ديني د نهاد جهان پهلواني را در برابر دستگاكه احتمال شكل گيري مجد آن

 تاريخي هدايت مي كنـد و الگـوي خـود كـامگي         ةاسه را از شكل پهلواني آن به دور        گشتاسبي ، حم   ةدور

 تاريخي در ةدر دورها بي قرار مي گيرد تا بعد پهلواني در آغوش حكومت گشتاس  ة ايران دور  .ساساني است 

  .استبداد ديني ساساني فشرده شود

اسه ، قرباني سرافراز و شكست ناخورده انحصار طلبي گشتاسپيان است ، بهرام چوبينه تاريخ              اگر رستم حم  

   .نيز ، قرباني سر افراز و بي شكست مطلق طلبي ساسانيان است

  ه نتيج

ه هاي پريان و ديوان نيـست    كه شاهنامه به هيچ روي كتابي از سنخ قص         شود     از آنچه گذشت استنباط مي    

 حاوي مفـاهيمي رمـزي اسـت كـه بايـد از ظـاهر             )دگر بر ره رمز معني برد     (د مي گويد    گونه كه خو   و آن 

  .روايات استنتاج شود
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 ديگر طرح سنجيده و بسامان شاهنامه است كه منطقي خاص را در چينش روايات نشان مي دهد و به ةنكت

ا پيچيده در هزار     ام ، ناشده اعتبار آنچه كه گفته شد ، شاهنامه مي تواند تاريخ باشد ، تاريخي ناب و تحريف               
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