
 
  
  
  
  
  
  

    
  اسفنديار مرگشكني در ماجراي  قش پادافره پيماننبررسي 

  
  ٭پرستليال حق

    دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي
  دخت پورخالقي چتروديدكتر مه
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشيار 

  
  چكيده

بـه آن توجـه   كه تـاكنون   پردازدميته در مرگ اسفنديار تأثير عاملي ناگف به بررسياين پژوهش 
مهـر   ايـزد  ةشود كه تقدير چگونه با پشـتوان  بر اين اساس، به اين سؤال پاسخ داده مي .استنشده

بـاني از   مهـر نگـاه   هاي ايزد يكي از خويشكاري .كند در تعيين سرنوشت اسفنديار ايفاي نقش مي
. كنـد  سـختي مجـازات مـي    كننـد، بـه   هاي خود وفـا نمـي  هاست و او كساني را كه به عهد پيمان
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ش را از ، ايزد مهر فرزند برومند و جـوان مهريشتاين پادافره است كه طبق متن  ةبندد، شايست مي
 نـاگزيرِ  گيرد و رستم بـه  مياسفنديار نبردي دريان رستم و به همين دليل است كه م. دبستانْ يو
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  مقدمه - 1
بيان ملموس و روايي اساطير و باورهاي كهن مردم ايران اسـت كـه    شاهنامههاي  داستان

 ملي ايران، سينه به سينه گشته و در هر ةسرايش حماس هاي بسيار دور تا عصر از گذشته
و متـون كهـن    شـاهنامه ممكن است ميان ظاهر روايات . است ، صيقلي نو پذيرفتهيوايتر

هـايي   ـ تفـاوت  اند هاي اساطيري و حماسي ايران باستان ـ كه حاوي اشاراتي به شخصيت 
 ،اسـت رسـيده  شـاهنامه كه به  مايه و باورهاي آييني و مذهبي ايجاد شده باشد، اما در بن

   .شود هاي چشمگيري ديده مي شباهت
گنجد، داستان گشتاسب و فرزند او اسفنديار  هايي كه در اين قاعده مي يكي از داستان

و در وصف آنها  شوندميهاي مزدايي ايرانيان مقدس دانسته  اين هر دو تن در نوشته. است
ي از پادشاهان كياني اسـت كـه زرتشـت در    گشتاسب يك. است هايي آمده سرودها و روايت
شود و فرزندش اسفنديار براي تبليغ  او حامي و پشتيبان زرتشت مي ؛كند عصر او ظهور مي

نام . كوشد تحت حاكميت ايران بسيار مي هايسرزمينو گسترش دين زرتشتي در سراسر 
ك و پيرو راستي پادشاهي ني او كرات آمده و و متون پهلوي به اوستا و ستايش گشتاسب در

  .استشدهمعرفي 
يـاوري زرتشـت و    به پـاسِ  شودمياست كه بيان  به حدي  ها گاتدر  گشتاسپمقام 

خـود جـاي    د بخشيده و او را در سراي يگانـة حمايت از او، اهورامزدا به وي زندگي جاوي
 سـت ااو داراي فـرّ كيـاني مزداآفريـده    همچنـين   ؛)13- 14، بنـد  46يسناي  :اوستا(است  داده

گوياترين تصوري كه از گشتاسب در متون ديني باستان هست،  ).84زامياديشت، بند  :همان(
  :شود خالصه مي زامياديشتعبارت  ايندر 

سـان كـه او    بـدان . كه ديني انديشيد، كه ديني سخن گفت، كه ديني رفتار كـرد ... كي گشتاسپ
   .)همان(را از اشونان براند  ]خوي[اين دين را بستود، ديوانِ دشمنْ

 »آفرين پيامبر زرتشـت «و  »يشت ويشتاسب«هاي  دو نوشته به زبان اوستايي نيز به نام
  ).75: 1357پورداود، (است  گشتاسب  در دست است كه حاوي درود زرتشت به كي

بـه  اوسـتا   كـه در  او نـام . اسفنديار نيز در متون مزدايي، اعتباري كمتر از پـدر نـدارد  
هر دو به  (Spanddāt)و در پهلوي به شكل سپنددات  (Spento Dāta)صورت سپنتودات 

او در  ةاهميـت ويـژ   ، خـود نشـانة  )436: 1383عفيفـي،  ( استآمده» آفريدة مقدس«معني 
 شـده سـتايش  » ديـن  دلير و پاك«، فروهرِ اسفنديارِ يشت فرورديندر . اساطير ايران است
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گسـتر اسـفنديار در    نيك و ديـن ها و اعمال  و بيشترين شرح رشادت )285: 2536پورداود، (
  . است آمده يادگار زريران

 ،اختصاص دارد؛ با اين حالبه كردارهاي اين پدر و پسر  شاهنامههاي مفصلي از  بخش
 ،بـا متـون دينـي زرتشـتي     شـاهنامه  ترين برش داستان گشتاسب و اسـفنديارِ  ايد شبيهش

يقـي شـامل چگـونگي    روايـت دق . اسـت  كه فردوسي از دقيقي نقـل كـرده   استهزاربيتي 
كه پس از آن بـه دسـتور او،    به دين زرتشتي استگشتاسب  گرويدنآوري زرتشت و  دين

هايي  تفاوت شاهنامههاي  ساير بخش. بندد اسفنديار به گسترش و تبليغ دين بهي كمر مي
شود  گشتاسب شاهي خودكامه تصوير مي شاهنامهدر  .با متون ديني باستاني ايرانيان دارند

، اسـت  هاش نرسـيد  او هنگامي كه هنـوز نوبـت فرمـانروايي   . مسند پادشاهي است ةكه تشن
و خود نيز با نيرنگ پيمان دروغين، مـانع   )7: 1386فردوسي، (شود  خواستار سلطنت پدر مي

اسفنديار نيـز بـرخالف روايـات دينـي، در نقـل      . گردد يابي فرزند به تخت شاهي مي دست
عاصي است كـه بـراي كسـب قـدرت حاضـر اسـت بـه        طلب و  اي قدرت شاهزاده شاهنامه

  .بسته بردن او به دربار نبرد كند دست سيستان برود و با رستم بر سرِ
ايجـاد شـده و    گشتاسـپ و اسـفنديار  بنابراين ميان تصويري كه در متون باستاني از 

ها به داستان رسـتم   اين تفاوت .وجود داردهاي اساسي  ملي، تفاوت ةوصف آنها در حماس
هـاي دينـي و    گيـري  موضـع  مغـاير بـا  يابد و ظـاهر داسـتان را    اسفنديار نيز انتشار ميو 

اما آنچه موضوع اختصاصي پژوهش ماست، اثبات اين امر . دهد اي كهن نشان مي اسطوره
هـا در اسـاطير   كلي با تصوير آن ها به وصف شخصيتاست كه حتي در چنين داستاني كه 

اگـر سرنوشـت   . ردي يافت شاهنامه قدات آييني پيش ازتوان از معت ايران مغاير است، مي
بررسي كنيم، بـه   خورد اش با گشتاسب رقم مي رابطه اسفنديار را براساس اتفاقاتي كه در

كند اگرچه ظاهر داستان، چندان مشابهت يا  خوريم كه بيان مي توجهي برمي نكات جالب
هـايي هسـت    خي اجزاي آن نشانهدهد، در بر اي با باورهاي كهن ايرانيان نشان نمي رابطه

تـرين   يكـي از برجسـته  . كنـد  كه تأثير انكارناشدني اين باورهـا را بـر روايـت آشـكار مـي     
او به فرزند خود چنـدين  . شكني اوست ، پيمانشاهنامهدر  هاي متفاوت گشتاسب خصلت

امـا  گيري كند،  و خود از سلطنت كناره گذارددهد كه تاج شاهي را بر سر او ب بار وعده مي
خصـلت   نيـز اصلي اين پـژوهش   ةحيط. زند اي از وفا به اين پيمان تن مي هر بار به بهانه

در ادامه با استناد بـه معتبرتـرين متـون كهـن ايرانـي و از      . استشكني گشتاسب  پيمان
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هـاي   خويشـكاري و  )ايزد مهر( يكي از تأثيرگذارترين ايزدان باستانيبه هايي  طريق اشاره
بـا   ،اسفنديار مرگيجواناد كه داستان گشتاسب و اسفنديار و خصوصاً او نشان خواهيم د

يعني پيمان و وفـاداري بـه    ،او  ترين مفاهيم مرتبط با خويشكاري ايزد مهر و يكي از مهم
  . در ارتباط است ،پيمان
  

  موضع راويان و پژوهشگران - 2
برانگيـز   عين حال بحـث  هاي ماندگار، تأثيرگذار و در داستان رستم و اسفنديار از داستان

هاي  گيري هاي گوناگون اين داستان، گاه با موضع در روايت. ملي ايرانيان است ةدر حماس
انـد، گـاه در اعطـاي     متون گوناگوني كه از اين داستان ياد كرده. شويم متفاوتي مواجه مي

 تفاوتن اي. اند هايي داشته تفاوت ،دانستن ديگري و ناراستاز دو سوي ماجرا حق به يكي 
. آيـد  به ميان مي شاهنامههاي  روايت اختالف ةكشد و مسأل ديدگاه حتي به رستم هم مي

نقاط كشـور اسـت، و رسـتم      ترويج دين زرتشتي به اقصي ةاسفنديار نمايند ،عد دينيب زا
و بـا اعتـراض از دربـار     )50: 1381دينـوري،  (ماند  پهلواني است كه بر آيين پدران خود مي

امـا ايـن   . )26: 1376شميسا، : ؛ نيز نك32- 33: 1314تاريخ سيستان، (گرداند  مي گشتاسب روي
شـكني گشتاسـب و    دوسـتي و پيمـان   تـاج  :عد ديگري نيز قابل بررسي اسـت داستان از ب

هاي متعدد اين داستان، نسبت به ايـن دو   در روايت .خواهي اسفنديار طلبي و سلطنت جاه
عوامـل مـؤثر در سرنوشـت    مورد راويان در هريك از و  ه شدهئزاويه نظريات گوناگوني ارا

رخي حسادت گشتاسـب بـه   ب .اند هاي نبرد او و رستم، داليلي برشمرده اسفنديار و انگيزه
اسفنديار را به اميد اين كه كشـته شـود، بـه     اواند كه براساس آن،  دانستهعاملي فرزند را 

 ؛)681 /1: 1352طبـري،  ( اسـت هفرسـتاد  مـي  ،از جمله جنگ با رسـتم  ،هاي گوناگون جنگ
طلبـي، فكـر    كه با غرور و جـاه اند دانستهگناهكار اين واقعه را خود اسفنديار برخي ديگر 

است؛ هرچنـد گشتاسـب نيـز بـا مشـورت       پرورانده تصاحب تاج و تخت پدر را در سر مي
چـه  «شود فرزند را به جنگ رستم بفرسـتد كـه اگـر كشـته شـد       وزيران خود بر آن مي

برخي منابع نيـز عامـل اصـلي مـرگ اسـفنديار را سرنوشـتي       . )206: 1363انجوي، (» !ربهت
تـاريخ سيسـتان،   (به گواه جاماسب براي او رقم خـورده بـود    ،اند كه از همان نخست دانسته
  ).52: 1318التواريخ،  ؛ مجمل33: 1314
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 هـاي  برداشت هكچنان ؛ادبيات حماسي نيز راه يافته ةبه پژوهشگران حوز نظر اين اختالف
گشتاسب  - هريك از اين دو تنة و به اشكال گوناگون دربار است متعددي از داستان كرده

الگـوي پسركشـي    برخـي ايـن اتفـاق را تكـرار كهـن     . انـد  به داوري پرداخته -  و اسفنديار
را  ]اسـفنديار [شـر او  «كه ند كه گشتاسب براي ايناآن و بر )232: 1379مختـاري،  (دانند  مي

. فرسـتد تـا از ميـان بـرود     ، او را به نبرد با رستم مـي )38: 1355همايي، (» ده باشددفع كر
بـودن،    افكنند و هر دو را در عـين نـاحق   برخي ديگر نيز به پدر و پسر نگاهي دوگانه مي

بعضـي از   ).224: 1351؛ اسالمي ندوشن، 6: 1379؛ كزازي، 30: 1369مسكوب، (شمارند  حق مي به
شـمارند تـا    تقـدير مـي   ازپيروي از روايـات داسـتان، گنـاه را بيشـتر     به هم پژوهشگران 

  ).148: 1350ماسه، ( گشتاسب و يا اسفنديار
است  نيز مشهود است، سرنوشت اسفنديار از آغاز آن بوده شاهنامهكه در روايت چنان

كـه بـه دسـت     اسـت اما چرا تقدير اسـفنديار چنـين   . رودبه كام مرگ فرو كه در جواني،
اگرچـه غمگـين   ، ر سيستان كشته شود و چرا گشتاسب پس از آگـاهي از تقـدير  رستم د

گريـزي   ،شـنود كـه از ايـن نـاگزير     از جاماسـب مـي   دارد،تقدير را  تغييرِشود و قصد  مي
راستي اگر گشتاسب تاج پادشاهي را به اسـفنديار   به ).297- 298 /5 :1386فردوسي، ( نيست؟

اسـفنديار بـر دسـت رسـتم     » هوش«ستاد، آيا باز هم فر سپرد و او را به سيستان نمي مي
قـدر اطمينـان و    گـويي كـرده، آن   رسد در تقـديري كـه جاماسـب پـيش     بود؟ به نظر مي
روسـت    شايد از اين. نهادن بدان ندارد است كه گشتاسب راهي جز گردن محتوميت نهفته

ا بـه گـردن   شدن اسفنديار، از زبان پشـوتن، بخشـي از گنـاه ر    فردوسي پس از كشتهكه 
  :اندازد جاماسب مي

 بگفــت ايــن و رخ ســوي جاماســب كــرد
ــز دروغ    ــخن جـ ــداني سـ ــي نـ  ز گيتـ
ــي   ــمني افكنــ ــان دشــ ــان كيــ  ميــ
 تــــو آمــــوختي شــــاه را راه كــــژ   

ــل    ــوش ي ــه ه ــي ك ــو گفت ــفنديار ت  اس
  

ــي    ــدكيش  ب ــوم ب ــه اي ش ــرد ك راه م
ــي  ــژي گرفت ــه ك ــروغ  ب ــركس ف ز ه

ــي  ــدين برزن ــدان آن ب ــن ب ...همــي اي
و كوتــــاه كــــژراه  ايـــا پيــــرِ بــــي 

بــــود بــــر كــــف رســــتم نامــــدار
)429- 430/ 5 :همان(  

خـواهي   زنـد، طمـع و زيـاده   دوستي گشتاسب و حسـادتش بـه فر   بخل و تاج بر افزون
 مـرگ اسـفنديار  اي ديگـري را نيـز بـراي     توان دليل پايـه  و ناگزيري تقدير، مي اسفنديار
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تـرين منـابع و    كه اصلي آيد اين دليل از طريق واكاوي متون كهني به دست مي. برشمرد
  . كهن ما هستندملي هاي  تانهاي خلق داس سرچشمه

  
  ايزد مهر و اهميت پيمان - 3

ناكام منتهـي   ةشدن شاهزاد داستان رستم و اسفنديار را به كشتهكه فارغ از تمامي آنچه 
دهـد يكـي از داليـل مـرگ      مهمي اشـاره كـرد كـه نشـان مـي      ةتوان به نكت كند، مي مي

نكـردن   شكني گشتاسـب و اجـرا   پيمان - ترين عامل مرگ او  اگر نگوييم مهم -  اسفنديار
بنابه اين نظر، كـردار گشتاسـب تقـدير    . واگذاري پادشاهي به اسفنديار است دراش هوعد

است كه او در جواني و ناكـامي توسـط رسـتم     اي پيش برده و رقم زده گونه اسفنديار را به
  . به قتل برسد

او ابتـدا  . ان رستم و اسفنديار، بلعمي بيان نسـبتاً متفـاوتي دارد  در ميان راويان داست
داند و تنها به ذكر ايـن نكتـه    مطابق با موضع مزدايي، گشتاسب را تقريباً از عيب مبرّا مي

» گشتاسپ چون آن كارها به دست اسفنديار برآمده بود، از او بترسـيد «كند كه  اكتفا مي
اسـب بـه   شـود كـه گشت   اين احتمال و نظر ذكر نمي ميتاريخ بلعدر . )609: 1386بلعمي، (

، بلكـه  فرسـتد مـي او را به جنگ رستم  ،شرّ اسفنديار براي كوتاه كردنناگزيري تقدير يا 
. شود كـه بايـد بـراي دفـع آن اقـدام شـود       رستم به صورت يك مشكل واقعي تصوير مي

بـه حكـم   «ديار نيـز  كند و اسـفن  خواهد با رستم نبرد گشتاسب از اسفنديار مي ،درنتيجه
تـر، او را هـوس بيشـتر     كه مردانه بودي و هر رزمي كه نام آن بيشتر بودي و با حصـول آن

پـس   ).610: همان(» تر داشتي، او را اجابت كرد برخاستي و از ملك و از همه كامي دوست
ترسد  گشتاسب به سبب باليي كه بر سر اسفنديار آورده، از خدا مي نيز اسفنديار مرگاز 
كـه در اثـر    -  شود تا براي جبران عهدشكني خود، تاج پادشاهي را بـه بهمـن   بر آن ميو 

 »عهدي به جاي او راسـت كنـد   نيك«بسپارد و  -  است دانسته شدهاسفنديار بلعمي برادر 
  ).611: همان(

به سبب وفا نكردن به عهـد  خداوند او را كه  هراسد طبق روايت بلعمي، گشتاسب مي
ايـن پـادافره را از    ،كوشد تا با اعطاي تـاج و تخـت بـه بهمـن     مي ،رو كند، از اينمجازات 

اي اسـت كـه براسـاس آن، در صـورتي كـه       اينجا سخن از قاعـده  در .خويشتن دور سازد
ايـن  . هـايي بـود   ، بايد در انتظار عواقـب و مجـازات  نگرددبدان عمل  و پيماني بسته شود
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اندازد كـه از وظـايف اصـلي او     ايراني مي و دترين ايزدان هن قاعده ما را به ياد يكي از مهم
  .هاست؛ يعني ايزد مهر داري از پيمان پاس

هـا   يشتي اختصاصي به نام ايزد مهر موجود است كه در آن از صفات، ويژگي اوستا در
مهريشـت،  : اوسـتا (هاي فراخ  دشت ة، دارندمهريشتاو در . شود هاي او ياد مي و خويشكاري

بهـروزي،   ةو بخشند) 30بند : همان(مطلوب  ةزندگاني نيك و خانواد ة، دهند)5 و 4، 3، 1بند
هاي ايزد مهـر، آنچـه بيشـتر     اما در ميان ويژگي. )65بند : همان( شود گله و رمه خوانده مي
ترين اركان اخالقي مزديسنا كه  يعني يكي از مهم :است او با پيمان ةمد نظر ماست، رابط

آموزگـار،  (اسـت   تصور شـده ) منثره(دويي كالم مقدس نيروي سترگ آن همانند نيروي جا
ياوري در جنگ و نظارت بر نگاهداري : مهر دو خويشكاري مهم و برجسته دارد. )9: 1379
و بر آنان كـه او   رساند كنند، در نبردها ياري مي كه از وي اطاعت مي او به كساني . پيمان

 ،10يشـت   :اوسـتا (دهـد   شان مـي گيرد و در مبارزات شكست كنند، خشم مي را خشنود نمي
دارندگان پيمان و شـكنندگان آن نيـز    نگاه ةهمين برخورد دربار. )87 و 37، 26، 21بندهاي 

   .كند صدق مي
سرزميني است كـه پيمـان    ةكنند مهر طرفدار كشوري است كه پيمان را بپايد و نابود

وش و ده هزار چشم، هـزار  اورمزد با بخشيدن هزار گ .)105: 1367روايت پهلوي، (نگاه ندارد 
اسـت   داري از عهد و پيمان مردمان كـرده  ادراك و ده هزار جاسوس، او را مأمور پاس ةقو
پايي مهر حتي در جهان پـس   خصلت پيمان. )143و  141، 123 ،119 ،112 ،91 هايبند: همان(

سه ايزدي هسـتند كـه در جهـان پسـين بـه       ،مهر، سروش و رشن. از مرگ نيز ادامه دارد
در اين ميـان، مهـر از آن جهـت كـه نگاهبـان تمـامي       . پردازند داوري روان درگذشته مي

زمان برقـراري حيـات دنيـايي و فرارسـيدن جهـان پسـين ـ        تها ـ حتي پيمانِ مد  پيمان
يافتن عمر بشر ـ كه آن نيز تحت  پردازد كه آيا پس از پايان است، به بررسي اين امر مي بوده

  .است يا خير به راستي و نيكي پرداخته ،درستي قرر است ـ روان بهاي م هـاندازه و پيمان
بـا   ودا ريـگ و ميتره در  مهريشتهاي مهر در  اند كه ويژگي پژوهشگران بر اين عقيده
بـا عنـوان پيمـان    . او درواقع تشخص نقش پيمـان اسـت  «: يكديگر در تطابق كامل است

حتـي  . دهـد  شكنان را كيفر مـي  انكند و پيم است كه او وفاكنندگان به عهد را حفظ مي
آيد و حتي اگر دوستي پيمان را  اگر دشمن پيمان را نگاه دارد، مهر با او از در صلح درمي



١١٢   

 

  

  
 

  دخت پورخالقيپرست و دكتر مهليال حق       
 

  
 1391بهـار   ، 19 شمارة             

دار ميثاق و سوگند  مهر پاس وداهادر . )37: 1384تيمه، ( »آورد  بشكند، مهر را به خشم مي
آن را با كيفردادن  به پايبنديهميشه بيدار خود،  است و با كمك جاسوسان و خبرگيرانِ

دادن بـه آنهـا كـه از روي وجـدان آن را نگـاه       شـكنند و پـاداش   كه پيمان مي  به كساني
ايـن خصـلت مهـر در يكـي از     . )459: 1372، و ديگـران  آسموسـن (كند  دارند، ضمانت مي مي

گاه هـيچ پيمـانِ    شود كه هيچ در آنجا به زرتشت امر مي. است نيز آمده مهريشتبندهاي 
  :اي را نبايد بشكند؛ چه با دوست و چه با دشمن دهش  بسته

كـه    پرست و نه آن تو با يك دروغ ]پيماني كه[تو نبايد مهر و پيمان بشكني نه آن ! اي اسپنتمان
پرسـت و خـواه    خـواه دروغ  ،پرست بستي؛ زيرا معاهـده بـا هـر دو درسـت اسـت      تو با يك راست

  ).2بند  ،10 يشت :اوستا(پرست  راستي

انگيـز و گـاه    اي مـواجهيم كـه گـاه بحـث     بـا واژه  اوسـتا بار در براي اولين فوق در بند
كـه زوايـاي مفهـومي آن را در    » مهـردروج «است؛ واژة  تر از معناي لغوي خود بوده شامل
  .بيشتر خواهيم گشود ة بحثادام

  
  شكني مهردروجي، پيمان - 4

بـراي   عاني متعدد اما نزديك به يكديگراي در بافت ديني مزدايي است كه م مهردروج واژه
  : است ترجمه كرده و نوشته »شكن ن پيما«ي خود آن را ها يشتپورداود در . اند آن برشمرده
است و آن صفتي است به معنـي   شكن ترجمه شد، در متن ميثرودروج آمده اي كه به پيمان كلمه
  ).423: 2536د، پورداو(است  گوينده به مهر و از آن عهدشكن اراده شده دروغ

كـه بـا مهـردروج معنـاي      اسـت  ديگـر آمـده   ةنيز دو واژ مهريشتدر دو بند ديگر از 
مهـر و   ةگـو و فريبنـد   بـه معنـي نادرسـت    )104بنـد  ( »ميثرو اَئوجنگهـه «نزديكي دارند؛ 

رساننده به مهر كه پورداود مقصود و مفهوم ايـن دو را   به معني زيان )82بند ( »ميثروزيه«
پـورداود،  (اسـت   دانسـته » ندان و رسم مهر و وفانشناس عهد و ميثاق«و » شكن پيمان«نيز 

2536 :423.(  
 (druh)دروه  ةرا در زبان فارسي باستان و اوسـتايي بـا واژ   (druj)دروج  ةپل تيمه واژ

آسيب رساندن به «و » فريفتن«، »دروغ«داند و هر دو را به معني  در سنسكريت يكي مي
شـود،   مجتمع مـي » پيمان«به معني ) خنثي(كه وقتي با ميتره  شمارد مي» دروغ ةواسط

كـه  يعنـي اين » miθrəm druj«يـا  » miθrəm jam«. دهـد  مـي » شكستن پيمـان «معني 
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بـه دروغ  «يـا  » شخص با شكستن پيمان نشان دهد آنچه در آغاز تعهد كرده دروغ بوده«
  ).23ـ24: 1384تيمه، (» است گشته

شـكن و   ين استنباط كرد كه مهردروج به معناي پيمـان چن توان  از آنچه گفته شد مي
سوي مفهوم مهردروج، پيمان وجود دارد   در يك. پيرو دروغ در مقابل عهد و ميثاق است

راه نباشد كه راسـتي تـا چـه پايـه در      شايد يادآوري اين نكته بي. و در سوي ديگر، دروغ
 بـراي نمونـه  . است شده ته ميان دشمن داشايران باستان اهميت داشته و دروغ تا چه ميز

آيـد و هـم   ميراستي پيش چشم  و اعتبار هم شايستگي ،از روايت پهلويدر عبارات زير 
  :ارجي و نكوهيدگي دروغ بي

، تـن  ...خورشيد: نج چيز را نيكوتر آفريدماين پ«: اين نيز پيداست كه هرمزد به زرتشت گفت كه
 ةار نشسته باشد و آفتاب بـر آن افتـد، مهـر دارنـد    كه باران شده باشد، آب به مرغز ، هنگامي...جم

و مـن از آن  ... داري كند، و آتش سرخ سوزان هاي فراخ كه به كشور رسد، در كشور پيمان چراگاه
را كه آگاهانه و با دانش، چيـزِ راسـت     كسي: تر آفريدم پنج چيز، پس اين چيز را نيكوتر و بايسته

تـر باشـد كـه     پس از آن همه، بر چشم من اين چيز زشت. ...تر ديدم اين پنج چيز را زشت. ويدگ
  ).10بند  :1367 روايت پهلوي،(دروغ گفت   كسي آگاهانه

اسـت؛   داشتن پيمان و وفاداري به عهد در ايران باستان اهميتي چشمگير داشـته  نگاه
ن بندد، توانايي آ اي كه حتي اهريمن نابكار نيز چون در ابتداي آفرينش پيمان مي گونه به

دروجـان   در ديـن باسـتان، بـراي مهـر    . )11- 13: 1379آموزگار، (بتابد  را ندارد كه از آن سر
داويراف در مكاشـفات خـود   ها را اري از آنهاي سختي در نظر گرفته شده كه برخ مجازات

  : است ديده
 پرسيدم كه ايـن .  سپردند ديدم روان مردي كه با مهميز آزاردهنده و تير و سنگ و تبرزين همي

تن چه گناه كرد به سروش پاك و ايزد آذر گفتند كه اين روان آن مرد بدكار است كه بـه گيتـي   
با پاكان و با بدكاران؛ چه هر دو پيمان است هم با پاكان . پيمان دروغ بس كرد، و پيمان شكست

  ).52فرگرد : 1342نامه،  ارادويراف( و هم با بدكاران
  

  و پادافره آن شكني گشتاسب پيمان - 5
. ها و عهـدهاي خـود دارد   تعهدي به پيمان اي طوالني در بي ، سابقهشاهنامهگشتاسب در 

شود، هر بار از اسفنديار درخواست كمك  هاي مختلفي كه دچار مشكل مي در موقعيت او
و ايرانيـان را از   شـاه كنـد كـه اگـر     بندد و سوگند ياد مي كند و هر بار با او پيمان مي مي
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. عطـا كنـد   ويي بخشد، در اولين فرصت تاج و تخت پادشاهي را به رو رهاي پيشِ ةمهلك
بنـدد و سـوگند يـاد     بـار پيمـان مـي    پـنج ، گشتاسب فردوسي ةشاهنامطبق تمامي نسخ 

شايان توجـه آن اسـت كـه گشتاسـب      ةنكت. كند كه تاج و تخت را به اسفنديار بدهد مي
. دهـد  تـوجهي قـرار مـي    بـي  دكند و آنها را آگاهانـه مـور   د را فراموش نميهاي خو پيمان

كند تاج و تخت را به اسفنديار ببخشد و خـود كـنج    نخستين باري كه گشتاسب عهد مي
است كه در نبرد با لشـكريان ارجاسـب، زريـر بـه خـواري كشـته         عزلت گزيند، هنگامي

گويـد كـه هـر     ، شاه به سپاه مـي يستدر حالي كه اسفنديار در صحنه حاضر ن ؛است شده
ود و كين زرير را از دشـمن بسـتاند، دختـرش همـاي را بـه پـاداش بـه        كس داوطلب ش
  ):72: 1374يادگار زريران، (دهد  همسري او مي

ــان   ــداي جهـ ــدر خـ ــذيرفتم انـ  پـ
 كه هـر كـز ميانـه نهـد پـيش پـاي      

  

پـــــذيرفتن راســـــتان و مهـــــان    
ــاي   ــرم را همـ ــم دختـ ــر او را دهـ مـ

)134- 135/ 5: 1386فردوسي، (  

تـا اينكـه خبـر بـه اسـفنديار       ،تـازد  ن كار به پيش نمـي كس از سپاهيان براي اي هيچ
اولين پيمـان گشتاسـب در ايـن صـحنه     . شتابد به بازخواستن كين زرير مياو رسد و  مي

  :گيرد صورت مي
ــفنديار    ــو اس ــدا اي گ ــن خ ــه دي  ب

ــه ــر   پذيرفتـ ــاه پيـ ــدر آن شـ  ام انـ
ــازگردم از ايــن رزم  گــاه كــه چــون ب

  

ــر آن گرامـــي    ــان زريـ ــه جـ ــوار بـ سـ
ــ  ــر بخ ــه گ ــتگير ك ــود دس ــيكم ب ت ن

بـــه اســـفنديارم دهـــم تـــاج و گـــاه 
)136- 137/ 5: همان(  

آورد، امـا  را از پـاي درمـي   اوپردازد و  به جنگ مي ،زرير ةكشند ،اسفنديار با بيدرفش
: همـان (دهد  كند؛ او هماي را به اسفنديار مي تنها به نيمي از پيمان خود وفا مي گشتاسپ

  .آورد پادشاهي به ميان نمي اما هيچ سخني از اعطاي ،)150/ 5
تر است؛ گشتاسب در يكي از ديـدارهايش بـا    شكني محتاطانه هاي پيمان اولين نشانه

هنـوزت   كه گويد دهد و در حاشيه مي او را به تبليغ و گسترش دين بهي فرمان مي ،پسر
سـنگيني  شـاه  اما پس از آن، تعهد و ديني كه بر گـردن   ).13/ 5: همان(نيست هنگام گاه 

وقتي قرار است اسفنديار به جرم . شود نمايان مي اوگاه  هاي گاه و بي كند، در فرافكني مي
هاي گرزم به بند كشيده شود، گشتاسب باز ماجراي تـاج و   طلبي و بر اثر بدگويي سلطنت
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 گويي شاه خـود مـدام بـا پيمـان    . ديدي متفاوت ةبار با زاوي اما اين ،كند تخت را مرور مي
هـاي   به صورتو مقدمه  يني و اخالقي اداي آن در كلنجار است كه خود بيو لزوم آي خود

  :كند گوناگون از آن ياد مي
 ندارد پدر جـز يكـي تـاج و تخـت    
ــر    ــر پس ــاج و افس ــي ت ــر يك  ز به
ــهريار  ــاي ش ــد ك ــانش گفتن  گزين
ــاه    ــاي گ ــور جوي ــده و پ ــدر زن  پ

  

...نشسته به ايـوان، نگهبـان رخـت      
ــر    ــد ز س ــاب را دور خواه ــن ب ...ت

يايد خـود ايـن هرگـز انـدر شـمار     ن
تــر نيــز كــاري مخــواه از ايــن خــام

)166- 167/ 5: 1386فردوسي، (

كـه البتـه تـا آن زمـان هرگـز آن را طلـب        - سرانجام اسفنديار به جرم پيمـانِ پـدر   
  .شود است ـ به بند كشيده مي نكرده

بندد  يشود و عهد م گشتاسب در تنگنايي ديگر به پيمان اعطاي پادشاهي متوسل مي
شـاه  . كنـد  كه اگر اسفنديار به ياري او در نبرد با ارجاسب بپيوندد، به عهد خود وفـا مـي  

  :تر كند تا سوگند را محكمگيرد ميگواه  يزدان و جاماسب را نيزبراي سخن خود 
 كنون گر بيايي دل از كينـه پـاك  
 چو آيي سـپارم تـو را تـاج و گـنج    
 بدين گفته يزدان گواي من اسـت 

  

...ان انـدر آري بـه خـاك   سر دشمن  
ز چيزي كه من گرد كردم بـه رنـج  
و جاماسب كاو رهنماي مـن اسـت  

)191/ 5: همان(  

شـوند،   پس از آزادي اسفنديار نيز، هنگامي كه پادشاه و شاهزاده با يكديگر مواجه مي
  :كند گشتاسب مجدداً پيمان و سوگند خود را در مقابل اسفنديار مرور مي

 جهــــانپــــذيرفتم از كردگــــار  
 كه چون من شوم شاد و پيروزبخـت 
 پرستشگهي بـس كـنم زيـن جهـان    

  

آشـــــكار و نهـــــان ةشناســـــند  
سپارم تـو را كشـور و تـاج و تخـت    
ــان  ــاج و تخــت مه ــو را ت ســپارم ت

)204/ 5: همان(  

رو بـه   ل پيشِئبا پدر بر سر مسا ،وقتي اسفنديار اوپس از نبرد با ارجاسب و گريختن 
شود و براي بار پـنجم   بند بودن خواهران اسفنديار را متذكر مي پردازد، پدر در رايزني مي

كند كه اگر اسفنديار به توران رود و خواهران را از بند ارجاسـب   پيمان خود را تجديد مي
  :كند رها سازد و به سالمت به ايران بازگردد، او را به پادشاهي كشور منصوب مي
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ــد   ــار بلنــ ــذيرفتم از كردگــ  پــ
ــوي در دم    ــردي ش ــه م ــا،ب  اژده

 ســـپارم تـــو را تـــاج شاهنشـــهي
  

گزنـد،  كه گر تو به توران شـوي بـي    
ــا،   ــان ره ــواهران را ز ترك ــي خ كن

رنـج و تخـت مهـي     همان گـنج بـي  
)217/ 5: 1386فردوسي، (  

يمـان  ها مشهور است، درنهايـت گشتاسـب بـه پ    كه در داستان پيدا و در روايتچنان
شنود كه تقـدير مـرگ اسـفنديار را در     كه از جاماسب ميكند و پس از آن خود عمل نمي

فرسـتد تـا    بستن دست رستم بـه سـرزمين او مـي    ةاست، وي را به بهان سيستان رقم زده
  .كشته شود

در چنـد  . بخشي است هاي ايزد مهر به پيروان و دوستداران خود فرزند يكي از كرامت
وهرهـاي  ، فرمهريشـت در بنـد سـوم   . استبه اين خصلت اشاره شده مهريشتقسمت از 

بخشـند آن اسـت    نيك تحت امر مهر، پاداشي كه به پيروان مهر و پايبندان به پيمان مي
  : كنند كه به آنان فرزندان نيكو عطا مي

كه بـه مهـر دروغ نگويـد      فروهرهاي مقدس و نيك و تواناي پاكان، فرزندان كوشا دهند به كسي
  )3بند  ،10يشت  :اوستا() پيمان نشكند(

هاي مهـر چنـين برشـمرده     يكي از خويشكاري نيز مهريشتين بند وپنجم در شصت
كننـد، فرزنـد پسـر     كه به پيمان خود عمل مي شود كه به پيروان خويش و به كساني  مي

  : كند عطا مي
در ميـان   ؛تـرين  وفاشـناس  ،)شناسـان  پيمان(در ميان وفاشناسان  ؛ترين چاالك ،در ميان چاالكان

 ،دهنــدگان  در ميــان گشــايش  ؛آورتــرين آوران، زبــان بــاندر ميــان ز ؛دليرتــرين ،دليــران
شـهرياري بخشـد، كسـي كـه     كـه    كه گله و رمه بخشد، كسـي  كسي . ترين است دهنده گشايش

  )65بند : همان(... پسران بخشد

هاي با اهميت ايزد مهر عطاي فرزندان نيكو به  ها و توانايي طور كه يكي از نقش همان
 دستورات مهر اطاعت نكردن وست، در صورت شكست پيمان وفاكنندگان عهد و پيمان ا

و  110اين خويشكاري مهر خصوصاً در بند . ها را بستاندفرزندان نيكوي آن تواندنيز او مي
كه مهردروجـان را مجـازات    است، به صراحت درمورد پادشاهاني ذكر شدهمهريشت 111
ناخوشي و مرگ به ارمغان  يشانشوند كه ايزد مهر برا آن مي ةدرنتيجه شايست كنند،نمي
  .و فرزندان نيكويي را كه به آنها عطا كرده، بازپس گيرد آورد
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هـا و   او به پيروي از ايزد مهر، حفاظت از پيمان ةوظيفگشتاسپ پادشاه ايران است و 
خود پيمـاني را كـه بارهـا بـا پسـر بسـته،       اما است، ) شكنان پيمان(مجازات مهردروجان 

كـم بـه پيمـان خـود وفـا       پردازد، يا دسـت  خود به مجازات خود نمي اواگر . استشكسته
از آنها يـاد شـده و بـه دليـل      مهريشتگيرد كه در  پادشاهاني قرار مي ةكند، در زمر نمي

آنـان را بـه   »  ةفرزنـد برازنـد  «مهـر   شوند كه ايزد مهردروجان محكوم مينكردن مجازات 
رخ هاي متوالي گشتاسب  ها و شكستن مرگ اسفنديار پس از پيمان بستن .هالكت رساند

گـذارد،  مـي نيز كه جاماسب تقدير اسفنديار را بـا گشتاسـب در ميـان      هنگامي .دهدمي
با ديـدگاه منطـق ممكـن    . كه اين تقدير اوست و هيچ گريزي از آن نيست كندتأكيد مي

بـه   توانست اسفنديار را به سيستان نفرستد تا است اين نظر مطرح شود كه گشتاسب مي
 .نـك ( استنيز تا حدي بدان اشاره كرده شاهنامهكه  ايمسألهدست رستم كشته نشود ـ   

ملـي   ةـ اما با يادآوري نقش گريزناپذيري كه تقدير در حماس) 429- 430/ 5: 1386فردوسي، 
شكني گشتاسب را در پيشـاني   جاماسب سرنوشت پيمان گفتتوان  كند، مي ايران ايفا مي

چون گشتاسب پـيش   ،بازگشت اين تقدير ميسر نيست. است ان كردهاسفنديار ديده و بي
كه جاماسب بـه  بنابراين چنان. است شده» مهردروج«از آن بارها پيمان خود را شكسته و 

   :گويد پادشاه مي
 گمـــان بباشـــد همـــه بـــودني بـــي

  
نجسته سـت از او مـرد دانـا زمـان      

)298/ 5: همان(  

عـاطفي آن   ةو اسفنديار هست كه اگرچه جنبچند بيت هم در انتهاي داستان رستم 
 .رود گريزي نيز به عامليت مهردروجي پدر در كشتن اسفنديار بـه شـمار مـي   غلبه دارد، 

  :گذرد گويد و درمي پيش از مرگ، سخني مي ةاسفنديار در واپسين لحظ
ــزدم    ــي تي ــرزد يك ــن و ب ــت اي  بگف

 گه برفت از تـنش جـان پـاك    هم آن
  

سـتم كه بر مـن ز گشتاسـب آمـد      
خـاك  تنش خسته افكنده بـر تيـره  

)423/ 5: همان(  

هـاي متنـاوب پـدر در عمـل بـه       كه كوتاهيتواند بدان معنا باشد سخن اسفنديار مي
است كه جـان اسـفنديار در    اي به پيش برده گونه را به )مرگ/ تقدير( »زمان«خود، ة وعد

  .جواني به ناكام ستانده شود
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افتد، رستم را دلـداري   با تير رستم بر زمين ميديار اسفنكه  هنگامي  نيز پيش از اين
  :است نقشي نداشته، بلكه پدر باعث كشتن پسر شده مرگشگويد كه او در  دهد و مي مي

ــان   ــد زم ــدر ب ــودي پ ــو ب ــه ت  بهان
  

نه رستم، نه سيمرغ و تيـر و كمـان    
)419/ 5: همان(  

ن قتل اسـفنديار اشـاره   تر از دو شاهد پيشين به پادافره بود ديگري كه برجسته ةبارق
د كـه  كنـ  او را سرزنش مي ،با گشتاسب در ديدار كند، ابياتي است كه طي آن پشوتن مي

. )429/ 5: همـان (اسـت   گيـر او شـده   گريبـان » پادافره ايزدي«و   پسر بوده مرگخود عامل 
مجـازات   ةدهنـد  نشان ،او» پادافره ايزدي«گشتاسب و » برگشتن بخت«پشوتن به  ةاشار

ة ملي پنهان شده و به شـكلي  هاي متأخرتر حماس وجي گشتاسب است كه در اليهمهردر
دوسـتي   نخست پنداشته شود كه اسفنديار فداي تـاج  ،تر است كه در نگاه سطحي درآمده

  .است پدر شده
  

  گيرينتيجه - 6
 توان ساية تأثيرگذارِ در بررسي نقش باورهاي اساطيري در داستان رستم و اسفنديار، نمي

بـر ايـن اسـاس، در وقـايع زنـدگاني      . ترين خويشكاري ايزد مهـر را ناديـده انگاشـت    مهم
داشتن پيمان حضوري مكـرر دارد و يكـي از عوامـل     اسفنديار، باورِ مبتني بر اهميت نگاه

بـر اسـاس   . شـكني اسـت   گيري سرنوشت نهايي اسفنديار نيز پادافره پيمـان  مهم در شكل
 شـده،  تعيين كند كه در صورت اداي شرايط يار عهد ميبار با اسفند پنج، گشتاسب شاهنامه

اي سـوگند و پيمـان خـويش را     واگذار كند، امـا هربـار بـا بهانـه     اومسند پادشاهي را به 
مانـد و   است، دور نمـي » نشدني پاسباني فريفته«چنين كرداري از نظر مهر كه . شكند مي

. پردازد ن است، به مقابله ميشك و پيمان» مهردروج«طبق خويشكاري ازلي خود، با او كه 
مجازات گشتاسب آن است كه فرزندش اسفنديار در جواني از او ستانده شود؛ اتفاقي كـه  

  .شود به دست رستم بازنموده مياسفنديار شدن  كشته ادر داستان ب
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  .اميركبير :تهران ،اي بر رستم و اسفنديار مقدمه ،)1369(مسكوب، شاهرخ 

دفتـر   :، تهـران فردوسـي شـاهكار سـخنوري و سـخنراني     ةشاهنام ،)2535( الدين همايي، جالل
 .انتشارات راديو تلويزيون ملي ايران

از دكتـر يحيـي    شـاهنامه ترجمة فارسي و آوانويسـي و سـنجش آن بـا     ،)1374( يادگار زريران
   .اساطير: تهران ،ماهيار نوابي




