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  ∗كتايون از اوستا تا شاهنامه/ گشتاسب، هوتوس

  
  دكتر رضا ستاري     

   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران ياراستاد
   ∗مرضيه حقيقي
  ∗∗ زهرا مقدسي

 چكيده
 دين بهي ه منابع زرتشتي، گسترندبر اساساو . گشتاسپ، از پادشاهان نامدار كياني است

همسر او در اوستا و متون پهلوي، هوتس نام دارد كه . و پادشاهي پسنديده است
 ميان شخصيت آشكارياما تفاوتهاي .  ايراني و از نژاد نوذر دانسته شده استدختري

 اين ه فردوسي دربارهگشتاسپ و همسرش در اوستا و متون پهلوي با آنچه در شاهنام
همچنين . اي منفي دارد در شاهنامه، گشتاسپ چهره. شخصيتها آمده است، وجود دارد

ه، كتايون است كه طي سفر گشتاسپ به روم متون، نام همسر او در شاهناماين برخالف 
در اين مقاله سعي شده است تا ضمن معرفي . گيرد ماجراي پيوندشان شكل مي

شخصيت گشتاسپ و همسرش به بررسي دوگانگيهاي ميان متون مختلف از اوستا تا 
  .شاهنامه پرداخته شود

  
  .گشتاسپ، كتايون، هوتس، اوستا، شاهنامه: ها كليد واژه

                                                 
  14/4/1388 :         تاريخ پذيرش مقاله    23/1/1388:   تاريخ دريافت مقاله 
  نشگاه مازندراندانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دا ∗
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران ∗∗
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  مقدمه 
شده  روايات اساطيري و حماسي ما از دير باز به صورت شفاهي و سينه به سينه نقل مي

 زبان و حفظبا گسترش اسالم و نفوذ زبان عربي، كساني چون فردوسي به منظور . است
فرهنگ ايراني به پا خاستند و براي حفظ اين روايات كه بخشي از زندگي مردم به 

ردوسي نمونه كاملي از حماسه پردازيهايي است كه ف شاهنامه.  كوشيدند،رفت شمار مي
به باور پژوهشگران، . شده است گشته و روايت مي در آن روزگار، دهان به دهان مي

فردوسي در تدوين شاهنامه عظيم خود از منابع مكتوب موجود در روزگار خود سود 
وايتهاي هاي او بر گرفته از ر اما مسلم اين است كه بخش اعظم سروده. جسته است

هاي مشترك هند و اروپايي يا هند و ايراني  شفاهي است كه برخي از آنها، در اسطوره
  .دهد ملي ما را تشكيل مي هاي اساسي حماسهدارد كه بنمايهريشه 

پيداست .  كهن به وسيله خنياگران روايت مي شده استهاي دورهاين داستانها در 
 تحوالت و دگرگونيهايي صورت مي پذيرفت به مرور زمان كه در روند نقل اين روايتها

و تا زمان سرايش شاهنامه، بسياري از آنها از شكل نخستين خود خارج گشته و 
 كه ميان برخي داستانهاي آشكارياختالفات .  استدستخوش تغييرات اساسي شده

اگرچه شاهنامه بر . شود، مؤيد اين ادعاست شاهنامه با اوستا و متون پهلوي ديده مي
 زردشتي به بيان مهرداد بهار هايبا نيست و هم شاهنامه و هم كتمبتني زردشتيبهاي اكت

 كه در اواخر عصر ساساني شروع به كتابت مبتني استبر روايات بسيار كهن حماسي 
توان ناديده   ميان آنها را نميآشكار تفاوتهاي ،)149ص :1376بهار، (آنها شده است 

تفاوت، روايت مربوط به گشتاسپ و همسرش از جمله اين روايتهاي م؛ انگاشت
  .كتايون است/ هوتوس 

كتايون در شاهنامه، همسرگشتاسپ و دختر قيصر روم است كه در روند داستان 
اما در اوستا و متون پهلوي، . كندگشتاسپ و ماجراي اسفنديار، نقش مهمي ايفا مي

اي مثبت دارد و رهگشتاسپ نيز در اوستا چه. همسر گشتاسپ هوتوس ناميده شده است
اي منفي  پادشاهي آييني است اما چهره او در شاهنامه دستخوش دگرگوني گشته و چهره

  . به خود گرفته است
توانند يكي پنداشته شوند؟ اگر اين دو  آيا هوتوسِ اوستا با كتايونِ شاهنامه مي

 شود از كجا سرچشمه شخصيت يكي هستند، تفاوتهايي كه در ميان آنها ديده مي
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 موجب مغايرت شخصيت ،هاي شخصي شاعر در اين داستانگيرد؟ آيا اعمال سليقه مي
  گشتاسپ در شاهنامه با شخصيت گشتاسپ در اوستا شده است؟

  داستان ازدواج گشتاسپ در شاهنامه
گشتاسپ، فرزند كي لهراسب است كه به سبب توجه بيش از حد پدرش به نوادگان 

  :كيكاوس از پدر ناراضي است
 اه سرافراز و دو نيك پيدو ش

  

 نبيره جهاندار كاوس كي   
  

 بديشان بدي جان لهراسپ شاد
  

 وز ايشان نكردي ز گشتاسپ ياد   
  

 كه گشتاسپ را سر پر از باد بود
  

 وزان كار لهراسپ ناشاد بود  
  

  )9ص: 6، ج 1376فردوسي،   (                                                
ج و تخت پادشاهي بود ولي چون پدرش اين خواسته او را گشتاسپ خواهان تا

در روم ابتدا براي دبيري نزد اسقف رفت، اما اسقف . نپذيرفت به سوي روم رهسپار شد
سپس براي كار، نزد . و دبيران با ديدن بر و يال پهلواني او فهميدند كه دبير پيشه نيست

اي   نبود چرا كه با ضربهگشتاسپ در آهنگري نيز موفق. آهنگري بوراب نام رفت
گشتاسپ پس از آن با . كردخودداريسنگين، سندان را شكست و بوراب از پذيرفتن او 

  . دهقاني آشنا شد و نزد او ماند
رسيد،  چنان بود كه چون دخترش به سن ازدواج ميروم در آن روزگار، رسم قيصر 

شدند تا او از ميان  كساني كه شايستگي همسري دخت قيصر را داشتند، فرا خوانده مي
كتايون شبي در . دختر بزرگ قيصر، كتايون نام داشت. آنان، شوهر آينده خود را برگزيند

خواب ديد كه مردان شهر جمع شدند و در آن ميان، مردي غريب، دسته گلي به او داد 
گشتاسپ هم . در همين روزها، قيصر بزرگان را دعوت كرد. و دسته گلي از او گرفت

وقتي چشم كتايون به گشتاسپ افتاد، همان .  مرد دهقان به تماشاي مراسم رفتبه همراه
  : پس او را برگزيد؛را يافت كه در خواب ديده بود

 چو از دور گشتاسپ را ديد گفت
  

    كه آن خواب سر بركشيد از نهفت  
  )23ص : همان (

دي قيصر با اين انتخاب دخترش مخالفت كرد ولي چون اين فرمان با رسم آزا
دختران در انتخاب همسر مغايرت داشت، اسقف، شاه را هشدار داد كه فرمانش 

  :  بنابراين قيصر به ناچار با اين پيوند موافقت كرد. نادرست است
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 با او برو هم چنين«: بدو گفت
  

 »نيابي ز من گنج و تاج و نگين  
  

  )24ص: همان (
 پس از 1.گزيند رميكتايون كه در دوستي شوهر ثابت قدم است، گشتاسپ را ب

ازدواج كتايون با مردي بيگانه، قيصر آن رسم را برانداخت و براي خواستگاران دو 
براي يكي از آنان كشتن گرگي پيل پيكر و براي . دختر ديگرش شرايط سنگيني گذاشت

آنها از عهده اين كار بر نيامدند ولي از . ديگري كشتن اژدها در كوه سقيال را شرط كرد
رسد و سه كار بزرگ انجام  ان شنيده بودند كه مردي نامدار از ايران فرا مياخترشناس

از . كشداول با دختر قيصر ازدواج مي كند و دوم و سوم دو حيوان درنده را مي: دهد مي
خواهند اين كار را براي آنها انجام دهد و يابند و از او مياين روي گشتاسپ را مي

 به افتخار اين دو داماد خود مجلس بزمي ترتيب داد و قيصر. كند گشتاسپ نيز چنين مي
كتايون از گشتاسپ خواست تا به اين بزم . بزرگان را براي بازي چوگان دعوت كرد

قيصر وقتي تواناييهاي گشتاسپ را در . برود و تواناييهاي خود را به قيصر نشان دهد
فهميد كه او، همان داماد سواركاري و تيراندازي ديد، جوياي نام و نشان او شد و وقتي 

خواهد  بيگانه اوست و كشتن گرگ و اژدها هم كار او بوده است از گشتاسپ پوزش مي
  .خواندو كتايون را با احترام به ايوان شاهي فرا مي

 ،بعد از سركوب الياس. شودگشتاسپ، پس از آن جزو برگزيدگان دربار قيصر مي
ت به او تا بدانجا رسيد كه به پشتوانه او شاه خزران توسط گشتاسپ، اعتماد قيصر نسب

لهراسپ وقتي فهميد كه . اي به نزد شاه ايران فرستاد و خواستار باج شدفرستاده
 زرير، برادر مهتر گشتاسپ را به روم ،گشتاسپ در پس اين باج خواهي قرار دارد

ه گرفت و فرستاد و او و همسرش كتايون را به ايران فرا خواند و خود از پادشاهي كنار
  .گشتاسپ را بر تخت پادشاهي نشاند

  دوگانگي شخصيت گشتاسپ در اوستا و شاهنامه
به  had از ريشه -viŠta آمده كه مركب از -vіŠtāspaگشتاسپ در اوستا به صورت 

دارنده اسبان از كار افتاده « به معني اسب و بر روي هم به معني -aspaمعني نشستن و 
  آمدهviŠtāp اين نام در پهلوي به صورت .)1473ص:1961،ومهبارتول(است » نا كارآمد/ 

بر پايه پژوهشهاي  « و پورداود )196ص:1386بهار،(» دارنده اسب آماده«كنت معناي . است
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را » دارنده اسب چموش و رمو« معناي )514ص : 1380كوياجي،(» شماري از اوستاشناسان
  .)269ص: 1377پورداود، ( .اندبراي آن پذيرفته

هرتل و . رانشناسان درباره شخصيت تاريخي گشتاسپ اختالف ديدگاه دارنداي
هرتسفلد با بررسي و مقايسه نامهاي اوستايي با نامهايي كه در گزارشهاي تاريخي دولت 

 كه ويشتاسپ، پشتيبان زرتشت و ويشتاسپ، پدر هستندهخامنشي آمده است، بر آن 
 ماركوارت، گشتاسپ را به صورتي كه در .)75ص: 1379هنينگ، (اندداريوش، يك تن بوده
: 1371بارتولد، (دهد  شود با شخصيت تاريخي بالش اول مطابقت مي حماسه ملي ديده مي

داند كه در دوره هخامنشي  بارتولد، او را پسر داريوش و از جمله كساني مي.)39ص 
 داليلي چند،  هنينگ با.) همان(نامشان به داستانهاي حماسي پيشين راه پيدا كرده است 

 همچنان كه بنونيست ؛)60 – 84: 1379هنينگ، (كند سخنان هرتل و هرتسفلد را رد مي
 .)27ص : 1377بنونيست، (داند  ديدگاه اين دو ايرانشناس و پيروانشان را پذيرفتني نمي

ادوارد ماير، انديشه باورمندان به يكي بودن گشتاسپ و پدر داريوش را يكي از 
و تنها اين نكته را به اثبات «داند كه در پژوهشها راه يافته است ناهنجاريهايي مي

توانند از درك تاريخ و تفكر تاريخي به رساند كه بسياري از لغويون تا چه حد مي مي
  )10ص : 1381كمبل، (» .دور باشند

برخي پژوهشگران ايراني، چون پورداود و مهرداد بهار، بدون مطابقت گشتاسپ با 
: 1377پورداود، (اند  خاصي، او را شهرياري واقعي و تاريخي دانستهشخصيت تاريخي

   .)98ص : 1376؛ بهار، 283ص
به هر روي، گشتاسپ، در اوستا و متنهاي پهلوي پادشاه فرهمند لغزش ناپذير 
نيرومندي است كه به سبب پشتيباني از آيين زرتشت، بازو و پناه دين خوانده شده 

 او تباه كننده ديوان و دروجان و خشنود كننده اورمزد و .)86 – 84زامياد يشت، بند (است 
، ايزدان مينوي در خوشي و آسايش به سر  اوامشاسپندان است و در زمان پادشاهي

نقش چشمگير گشتاسپ در گسترش و استوارسازي  .)47ص : 1379مينوي خرد، (برند  مي
  ،كرد آمده است در اوستاي كهندين زرتشتي تا بدان اندازه است كه بر پايه آنچه در دين

ارج و مقام او  .)1045ص : 1382اوستا، ( نسكي به نام او در ستايش او وجود داشته است
توان با مقام سليمان در آيين يهود و كانيشكا در آيين بودايي و  را در اين آيين، مي

، كه به  همچنين او.)284 – 283ص : ب1384كزازي، (كنستانتين در آيين مسيحيت سنجيد 
اصفهاني، ( اند، صد و بيست سال پادشاهي كرد  استناد بيشتر متنهايي كه از او سخن گفته
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هاي بسياري را   و آتشكده)193ص: 1355؛ يعقوبي، 85ص: 1381؛ مسعودي، 10ص: 1346
ص : 1381؛ مسعودي، 92 – 91ص : 1385؛ دادگي، 55 و 26ص: 1366روايت پهلوي، (افكند  پي

گردد رسد و زرتشت، موبد موبدان وي ميهان دوباره به شهرياري مي در پايان ج)604
   .)146بند : 1347ترجمه چند متن پهلوي، (

چهره گشتاسپ در شاهنامه با آنچه در اوستا و متنهاي پهلوي و حتي ديگر اما 
اين پادشاه نيرومند . متنهاي پس از اسالم آمده نه تنها متفاوت است، بلكه تعارض دارد

ه پيروز اوستا، كه ارجاسپ را نيز شكست داده بود در شاهنامه در نبرد دوم و هميش
گريزد و در پي شود، از برابرش ميخود با ارجاسپ وقتي از شكست دادن او ناتوان مي

او . بازدبي تدبيري اوست كه پدرش، لهراسپ پير در اين يورش خيونان به بلخ جان مي
گناهي به گفت  ه فرزند دلير خود، اسفنديار را بيبيني است ك  پادشاه دهن،در شاهنامه

كشد و سرانجام نيز به سبب دلبستگي ديوانه وارش به بدخواهي چون گرزم به بند مي
گناه ديگري چون رستم، كه همه عمرش را به  تاج و تخت با فرستادن او به جنگ بي

،  استآنان گذراندهپاسداري از مرز ايران و تاج و تخت شاهان كياني و نبرد با دشمنان 
  .دهد تا چندگاهي بيشتر پادشاهي كنداو را به كشتن مي

هاي گوناگوني را دوگانگي چهره گشتاسپ در متنهاي ديني و حماسه ملي، ديدگاه
به باور اسالمي ندوشن، كه گشتاسپ را بدنامترين . ميان پژوهشگران پديد آورده است

كاري حتي روي كيكاوس را نيز سفيد كرده داند كه در سياه شهريار ايراني شاهنامه مي
تواند نمودار تفاوت  در روايتهاي ديني و ملي مي«است، دوگانگي چهره گشتاسپ 

. نظري باشد كه در ادبيات مزديسنا، بر سر پادشاه ديني و غيرديني وجود داشته است
» ]است[جمشيد و نمونه پادشاه ديني گشتاسپ ) داستاني(ي پادشاه غير ديني نمونه

مهرداد بهار، اين دوگانگي را بر آمده از دو سنّت . )169 – 168ص : 1356اسالمي ندوشن، (
 حافظ و ناقل ،يكي سنّتي است كه موبدان زرتشتي«: داند داستاني درباره گشتاسپ مي

روايت دوم به ظاهر متعلق . بنابر آن، او شاهي نيرومند و دادگستر بوده است. اند آن بوده
 در حالي كه )196ص : 1386بهار، (» 2است كه در شاهنامه منعكس استبه مردم بوده 

ص : 1372حميديان، (داند  خداينامك ميه ساخت، چهره گشتاسپ را در شاهنامه،يارشاطر
به « اي از گشتاسپ  حميديان با رد اين ديدگاه بر اين باور است كه چنين چهره.)322

 و حتي عصر فردوسي است و به طور كلي هاي اوليه اسالمي اقوي احتمال پرداخته سده
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غير زرتشتيان، همچنين به گمان ما خود فردوسي هم در تشديد كيفيت منفي چهره او 
       .)همان(» تأثير نبوده است بي

به تحقيق، روايات شاهنامه موجود در اعصار كهن به اين شكل نبوده و به مرور 
  . زمان تغيير و تحول بسيار يافته است

شـود، ايـن نكتـه را ثابـت          يي كه ميان اوستا و متون پهلوي با شاهنامه ديده مـي           تفاوتها
كند كه در كنار روايات حماسي تبلور يافته در اوستا و متون پهلـوي زرتـشتي دوره                  مي

سرايي از همان عصر اوستايي و قبل از آن در ميان مردم، خود زنـدگي               ساساني، حماسه 
سرايي كه محققاً با سنّت بسيار كهن حفظ          حماسه ، اين طي روزگار مستقلي داشته و در     

و انتقال شفاهي روايات اساطيري، حماسي و قصصي همراه بوده است، عناصـري را از               
دست داده، عناصر بسيار ديگر را كه قبالً وجود نداشته، پذيرفته و علي رغم ايـستايي و       

شـد بـسيار بـه عـصر        تبلور روايات حماسي در متنهاي اوستايي و پهلوي با پويايي و ر           
 بـه   اينكـه ، شاهنامه، بـيش از      واقعدر  .  است شدهاسالمي رسيده و در شاهنامه منعكس       

سنّت اوستا و متنهاي پهلوي زرتشتي وابسته باشد، بـه سـنّت زنـده و پويـاي روايـات                   
شفاهي و گاه مكتوب شرق ايران وابسته است و دليل تفاوتهـاي جـدي آن بـا متنهـا و                    

  .)83ص : 1376بهار، (ي و زرتشتي پهلوي همين است مطالب حماسي اوستاي
توان اين گونه فرض كرد كه كليات حماسي مشتركي وجود داشته كه طبق سنّت  مي

از اين رو اوستا تنها كهنترين منبع . شده است آن روز به صورت سينه به سينه نقل مي
له هنوز اين دهد كه در آن مرح  نشان مياست كهمكتوب در مورد اين روايات بوده 

اي از  وجود اين روايات در اوستا، تبلور مرحله،در واقع. روايات شكل نهايي نيافته بود
رسد  سرايي در ايران است كه با شاهنامه فردوسي به كمال مي پديد آمدن و رشد حماسه

   .)101ص : همان(
د، كنن اختالف در توصيفاتي كه فردوسي و دقيقي از شخصيت گشتاسپ ارائه مي

 ؛ زرتشتي است،دقيقي بنا بر گفته خود. داشته باشد ريشهتواند در دين آنها نيز  يم
در اين هزار بيت . كندچنانكه قسمتي از شاهنامه كه سروده اوست، اين ادعا را ثابت مي

 كه گشتاسپ و حكايت شده استسروده دقيقي، دين نو آوردن زرتشت و جنگهايي 
پيداست براي . )46ص:1357نولدكه،(شوند زه متحمل ميپهلوانانش براي انتشار اين كيش تا

خواهد از آغاز كار زرتشت سخن گويد، كسي كه خود بر دين زرتشتي است و مي
شود تا چه   اين دين و دوست زرتشت خوانده ميةندانكسي مانند گشتاسپ كه گستر
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اي دقيقي اثري از ويژگيه از اين روست كه در سروده. اندازه مقدس و ستوده است
  .شود منفي گشتاسپ ديده نمي

توان ناشي از  علت ديگر مغايرت ميان گشتاسپ اوستا با گشتاسپ شاهنامه را مي
زدگي شديد مردم از دين و موبدان و مقامات مذهبي در زمان ساسانيان دانست كه با دل

تيره كردن چهره معتمدان مذهبي روايات پهلواني و ملي، تنفر خود را نسبت به آنان 
رنگ حماسي ندارد و بيشتر رواياتي است  «روايت گشتاسپ در اوستا . اند ن دادهنشا

 اما در ؛)104ص: 1376بهار، (» كند مقدس و ديني كه تاريخ آغاز دين زرتشت را بيان مي
هاي گوناگون پادشاهي و شود و بيشتر به جنبهشاهنامه، چهره ديني او كمرنگ مي

ر وجود تفاوتهاي اساسي ميان داستانهاي شاهنامه با مهرداد بها. پهلواني او نظر دارد
دهنده زندگي و رشد مستقل روايات حماسي از مراكز ديني زرتشتي  اوستا را نشان

  . داند مي
هـاي ديـن و اوسـتاي        بايد بپذيريم كه از همان ايام كهن در كنار رواياتي كه بـه نوشـته              

ران رايج بوده يا به وجود آمـده و         جديد و پهلوي راه يافته، روايات بسيار ديگري در اي         
 »ها از اختيار و نظارت محافل زرتشتي بـه دور بـوده اسـت              اين حيات و تحول حماسه    

  .)101ص: همان(
اطالعات اوستايي نيز مؤيد اين .  به اوستا راه نيافته استياد شدهبنابراين، روايات 

اي مربوط به در عصر تدوين يشتهاي اصلي اوستايي هنوز داستانه«نكته است كه 
لهراسپ و گشتاسپ و اسفنديار شكل نهايي به خود نگرفته و گشتاسپ اوستايي نيز با 

بسيار ... كند و رود با كتايون ازدواج مي كند به روم مي گشتاسپ شاهنامه كه قهر مي
  .)97ص : همان(» متفاوت بوده است
به . كندا نميه اشاره شد، تنها به بعد مذهبي شخصيت گشتاسپ اكتفكفردوسي، چنان

هاي اصلي روايتهاي شاهنامه، يكي دربار و آتشكده است كه  بيان دوستخواه سرچشمه
روايتهاي آن از راه اوستا و متون ديني زرتشتي به دست ما رسيده و ديگري روايتهاي 

روايتهاي زرتشتي و مذهبي به طور عمده كارنامه شهرياران و مبلغان . ي مردم استتوده
تنها از اين گروه كه از چيره دستان جامعه هستند، ستايش و تمجيد شده مذهبي است و 

آميز نسبت به شهرياران نكوهيدني اثري  است و از نگرش انتقادي و لحن نكوهش
گذرد و در اين روايتها، هر چه هست در فراسوي زندگي مردم و جامعه مي. نيست
وه، ايرج، زال، رستم، هاي مردمي و پهلوانان محبوب مردم، كساني چون كا چهره
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در اين روايتها يا حضور ندارند يا حضورشان كمرنگ است، ... سياوش، اسفنديار و
بدون اينكه به سرگذشت اندوهبار آنان و بيدادي كه از نوذرها، كاوسها و گشتاسپها بر 

   ؛)50 - 46ص :1380دوستخواه، ( اي شده باشدآنها رفته، اشاره
بـرخالف روايتهـاي دربـار و آتـشكده، نـه تنهـا سـتايش               «،  اما در روايتهاي توده مردم    

خورد، بلكه شـهرياران، هـم       آميزي از شكوه و قدرت فراانساني آنها به چشم نمي          اغراق
آفرينان رويدادها در داستانها به  چون پهلوانان و سپاهيان و ديگر مردمان، بخشي از نقش

شكوهمندترين شهرياران اوسـتا و     ترين و   در همين راستاست كه ستوده    ... آيند شمار مي 
 مرداني پر نخوت و غرور و غرق در زر و گوهر، اما             ،ديگر متنهاي زرتشتي در شاهنامه    

 - 52ص  : همـان (انـد   درون تهي و فرومايه و سبكسار و آزكامه و بيدادگر وصف شـده            
53(.   
ده ش ويي و تضاد آشكار ميان شهرياران با پهلوانان آرماني مردم باعث ر در اين رو

چنانكه اشاره شد، شاهنامه فردوسي، . كه دو رشته روايتهاي متقابل داشته باشيماست 
  . تنها  نامه شاهان نيست
خواسـتهاي   هـا و  كـه انگيـزه    ...اديـسه و   هايي چون مهابهاراتا، ايلياد و    برخالف حماسه 

ملـي  اي ملي است كه تنها براي اينكه جنگ و صلح تاريخ            ديگر دارند، شاهنامه حماسه   
هـا، دفترهـاي باسـتان و       پيش از اين نيـز خداينامـه      . ايران را بستايد، سروده نشده است     

نبوغ فردوسـي داسـتانها و      . گونه نداشتند  ها بودند، اما نماندند؛ زيرا اثري از اين       شاهنامه
گزارشهاي گوناگون را چنان در هـم پيوسـت كـه سراسـر تـاريخ ايـران را در سراسـر                     

  .)132ص : 1384مسكوب، (گي ـ نه سياسي در برگرفت جغرافياي ايران فرهن

  كتايون يا هوتوس؟ : همسر گشتاسپ
 ،بنا بر روايت دقيقي، همسر گشتاسپ، دختر قيصر روم و موسوم به ناهيد بود كه شاه

  : خواند وي را كتايون مي
 پس آن دختر نامور قيصرا

  خواندي گرانمايه شاه كتايونش
  

  كه ناهيد بود نام آن دخترا  
 دو فرزندش آمد چو تابنده ماه

  )67ص: 6، ج 1376فردوسي، (                                                  
فردوسي نيز، همه جا از كتايون به عنوان همسر گشتاسپ و مادر اسفنديار نام 

  : برد مي
 پس پرده قيصر آن روزگار

  

 سه بد دختر اندر جهان نامدار  
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 به نامن كتايويكي بود مهتر 
  

 خردمند و روشندل و شادكام  
  

  )21ص : همان                     (                                      
  :به عنوان همسر گشتاسپ ياد شده است » هوتوس«اما در اوستا و متون پهلوي از 

 نيـك و  هوتوسـاي   مرا كاميابي ارزاني دار كه      ! اي تواناترين ! اي نيك ! اي درواسپ ... ـ
...  ديني سخن گويد و دينـي رفتـار كنـد   ؛بزرگوار را بر آن دارم كه هماره ديني بينديشد     

  .)26 – 25گوش يشت، بند (
 دارنده برادران بسيار از خاندان نوذر برتخت زرين بر بالش زرين بر فـرش               هوتوسا«ـ  

ي انـدرواي  ا: و از وي خواستار شد... زرين در برابر برسم با دستان سرشار او را بستود         
مرا اين كاميابي ارزاني دار كـه در خانـه كـي گـشتاسپ، گرامـي و دوسـت                   ! زبردست  

اندرواي زبردست، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و          .داشتني و خوب و پذيرفته باشم     
  .)37 – 35رام يشت، بند (  كامروا شدهوتوسا

  : در روايت پهلوي آمده است
 آمد و دو سال به انگيختن گشتاسپ ايستاد و به   زرتشت پس از آن به نزديك گشتاسپ      

 زيرا اراده هرمزد وامشاسپندان چنين است كه تو بر ديـن         ؛دين بپذير  گشتاسپ گفت كه  
هرمزد نيريوسنگ را فرستاد كه نزد ارديبهشت برو و اين را بگو كه منگ را در                ... ايستي
خـورد در   ) گـشتاسپ (چون  . گونه كرد  ارديبهشت همين . كن و به گشتاسپ فراز ده      مي

 بانـگ كـرد كـه       هوتـوس وقتي از بيهوشي به هوش آمد، آنگاه بـه          ... جاي بيهوش شد  
  .)58 – 56ص : 1366روايت پهلوي، (زرتشت كجاست تا دين بپذيرم 

  : خوانيمدر يادگار زريران نيز مي
و شـاهزادگان مـن، كـي       ) ان(و برادر ) ان(پس گويد كي گشتاسپ شاه كه اگر همه پسر        

) تـن ( كه مرا خواهر و زن است كه از پسر تا دختر سي هوتسشاه و نيز آن،     گشتاسپ  
اند، همه بميرند، آنگاه اين دين پاك مزديسني را كـه از هرمـز پـذيرفتم،                 از او زاده شده   

   .)63ص : 1374يادگار زريران، (بنهلم 
نام » هوتوسا«شود در اوستا و متنهاي پهلوي، همسر گشتاسپ چنانكه مالحظه مي

گشتاسپ و همسرش در اوستا به اين خاندان . اشت كه دختري بود از خاندان نوذرياند
به عنوان همسر گشتاسپ ذكر شده » هوتوس«در متون بعد از اسالم نيز .  هستندمنسوب

  : آيد و نامي از كتايون به ميان نمياست 
ل و زنـان     لهراسپ پدر بشتاسب كه پيري فرتوت و از كار افتاده بود با خـزائن و امـوا                

هـا و شـهرها حملـه        بر دهكده ... خزراسف...  بانوي حرم در بلخ بماند     خوطوسشاه و   
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ها و دختر بشتاسف را كـه يكـي خمـاني و    لهراسف و هيربدان بكشت و آتشكده ... برد
  .)479ص : 1375طبري، (ديگري باذافره نام داشت اسير كرد 

تن از تركـان نگـاه داشـتي و         و نشست گشتاسپ به بلخ بودي تا پادشاهي خويـش         ...  ـ  
و گشتاسپ  با خزراسف بـه  ... ملك تركان بدان وقت برادر افراسياب بود نام خزراسپ   

و زني بود گشتاسپ را به ) آيد در ادامه داستان نبرد گشتاسپ با ارجاسپ مي   (صلح بود   
ها و خزاين و گوهرها بدو سپرد و لشكر كـشيد           خواسته. حوطوسمحل اعتماد، نام او     

...  خزراسپ   ،چون گشتاسپ از نواحي مملكت خويش دور افتاد       . كرمان و پارس  سوي  
را بكـشت و دو دختـر   حوطـوس  ... و آن زن گشتاسپ،    ... تاختن آورد به بلخ شايگان    

گشتاسپ را از آن زن يكي نام هماي و يكي باافره چون مـاه و آفتـاب هـر دو را بـرده                  
  .)657 – 654ص : 1352بلعمي، ( ... كرده و بداشت

حوطوس به عنوان  آنچه در تاريخ بلعمي در داستان تازش دوم ارجاسپ درباره
، همانندي به اشاره فردوسي به همسر گشتاسپ در همان  استهمسر گشتاسپ آمده

كتايون در شاهنامه، بعد از آمدن به ايران، نخستين بار در جنگ گشتاسپ . داستان دارد
 شجاعت و فداكاري ،نگ است كه كتايوندر اين ج. كندآفريني مي با ارجاسپ نقش
هنگام حمله ارجاسپ به بلخ، در زمان غيبت گشتاسپ، او از . دهدخود را نشان مي

تفاوت . رساندكند و خبر تاخت و تاز ارجاسپ را به گوش گشتاسپ ميمعركه فرار مي
ال  است كه در روايت شاهنامه، نام اين زن نيامده، حاينروايت بلعمي با فردوسي در 

گويد كه او در كه بلعمي ميايناست و ديگر » حوطوس« در تاريخ بلعمي نام او اينكه
طور كه گفته شد، او خبر رسان   همان،شود؛ اما در روايت شاهنامهاين يورش كشته مي

  .اين يورش به گشتاسپ است
همسر گشتاسپ در شاهنامه از خانداني غير ايراني و اهل روم است و اين روايت 

ون بعد از اسالم تا آنجا كه جستجو شد، جز در غررالسير در هيچ منبع ديگري در مت
   :نيامده است 

چون لهراسب فرزندان كيكاوس را بر گشتاسپ برتـري داده و آنـان را بـه فرمانـداري                  
كتـايون دختـر    . شهرها فرستاده بود، گشتاسپ ناراحت و ناشناخته به روم رهسپار شـد           

بيند و در آيـين همـسرگزيني او را از ميـان خواسـتگاران        قيصر روم او را در خواب مي      
  .)160ص : 1372ثعالبي، (گزيند برمي

اي به رفتن گشتاسپ به روم و گرفتن  در متون زرتشتي، چنانكه مشاهده شد، اشاره
همسر او هوتس است كه به شرافت و نيكي ستوده شده و . دختر قيصر نشده است
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اينكه چگونه روايت شاهنامه به  3.تي خاص داشته استگرايش او به آيين مزديسنا اهمي
به عقيده صفا، روايت مذكور متعلق به . مشخص نيستاست داستان گشتاسپ راه يافته 

اواخر دوره ساساني و بعد از دوره خسرو پرويز است كه نخستين وصلت ميان خاندان 
ه پهلوي كه به همين سبب در نسخه خداينام. سلطنتي ايران و بيزانس صورت گرفت

متعلق به عهد يزگرد آخرين پادشاه ساساني است، روايت مذكور در داستان گشتاسپ 
 كوياجي بر پايه پژوهشهاي قوم شناسان در اين باره .)533ص : 1363صفا، (راه يافته است 

آسياي كوچك و شمال (نمايد كه مهاجرت گشتاسپ به روم  ميچنين« :نويسد مي
ار آهنگري در آنجا و بازگشت پيروزمندانه وي به ايران، و اشتغال او به ك) سوريه

»  4هاي شمال خاوري فالت ايران باشدهاي ايراني از جلگهالگويي از مهاجرت گروه
  .)169 – 168ص  :1371كوياجي، (

، همسر گفته شدگونه كه پيشتر در شاهنامه نامي از هوتوس در ميان نيست و همان
ختر قيصر روم است و بنا به سروده دقيقي، ناهيد است و گشتاسپ كتايون نام دارد كه د

  : كزازي معتقد است. خوانده استگشتاسپ او را كتايون مي
تواند بود كه در اين روايت، كتايون با بانوي ديگر گشتاسپ كه هوتس نام داشـته و                 مي

يگر بوده نمايد كه ناهيد نامي د چنان مي. در اوستا از او يادي رفته است در آميخته باشد      
 را؛ زيرا از اين پـيش سـخني از ناهيـد نرفتـه اسـت و از ديگـر       5باشد هوتس يا آتوسا     

  كه نامي ايراني داشته بـوده باشـد        نمايدسوي، كتايون شاهدختي رومي است و دور مي       
   .)381ص : ب1384كزازي، (

شده به نظر او، كتايون نامي رومي و غير ايراني است كه جايگزين نام ايراني ناهيد 
در مورد غير ايراني بودن نام كتايون، بايد گفت كه در بندهش كتايون و برمايون . است

 كتايون را ،از اين رو، پورداود .)150: 1385دادگي ،. ك.ر(اند دو برادر فريدون خوانده شده
  .)267ص : 1377پورداود، (داند نامي ايراني مي

. توانند يكي پنداشته شوند يبه هر ترتيب، هوتوس ايراني و كتايون رومي، نم
هر گاه بر اين انگاشت باشيم كه گشتاسپ دو بار زناشويي «: كوياجي معتقد است كه

در دوران جوانيش با شاهزاده كتايون و شايد پس از مرگ نخستين شهبانو، (كرده است 
 .)508ص : 1380كوياجي،(» هيچ دشواري پيش نخواهد آمد) با هوتوس، شاهزاده نوذري

  : دهدواه به اين نظر اين گونه جواب ميدوستخ
آنكـه يـادي از مـرگ او       كتايون در شاهنامه پس از مرگ اسفنديار، نقش ورز است، بـي           

رود و مـرگ او در زمـاني نـه          شده باشد و در همان زمان، سخن از پيري گشتاسپ مي          
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توان انگاشت كه گـشتاسپ     پس چگونه مي  . دهدچندان دور از مرگ اسفنديار روي مي      
   .)516ص: همان( پس از مرگ كتايون با هوتوسا زناشويي كرده باشد

كزازي، داستان رفتن گشتاسپ به روم و به زني ستاندن كتايون را داستاني نوآيين و 
داند كه در روزگاران سپسين بر داستان كهن گشتاسپ افزوده شده است  برساخته مي

 و بعداً ،ست كه اين داستان نسبتاً نو پورداود نيز بر اين باور ا.)522ص: ب1384كزازي، (
  ؛به داستان گشتاسپ افزوده شده است

در كتب ديني ايرانيان، كتايون يا كي تايون نامي زن گشتاسپ ذكـر نـشده و ايـن خـود        
در عروسـي كتـايون بـا گـشتاسپ و دو خـواهرش بـا               . دليل نو بودن اين داستان است     

البـد  . قـد و نكـاح بـه جـاي آورنـد     شاهزادگان ديگر از اسقف سخن رفته كه مراسم ع   
بايستي اين داستان پس از نفوذ دين عيسي به وجود آمده باشد كه پيـشوايان ايـن ديـن         

  .)268ص : 1377پورداود، (مراسم زناشويي به جاي آورند 
» ضيافت سوفسطاييان«آتنه، نويسنده و مورخ يوناني قرن سوم ميالدي، مؤلف كتاب 

اي در ايران تشريفات دربار اسكندر از داستان عاشقانهرئيس » خارس متيليني«از قول 
در اين قصه، . اي رايج بوده استكند كه در زمان هخامنشيان به صورت منظومهياد مي

. پندارند زريادرس و هستاسپس دو برادر زيبايند كه آنان را پسران آفروديت مي
ينهاي شمال درياي هستاسپس برادر بزرگتر، شاه مديا و زريادرس، فرمانرواي سرزم

امرتس همسايه او، دختري به نام اداتيس دارد كه در خواب شيفته زريادرس . خزر است
شده است و پس از ماجراهاي بسيار، اين دو دلداده در يكي از مجالس مهماني به هم 

هانري .  داستان اين عشق در آسيا بسيار مشهور است.)123ص : 1363صفا، (رسند  مي
  : نويسد ره ميماسه در اين با

رفتند، شنيدند كه ايرانيان داسـتان عـشق خيـال انگيـز            يونانياني كه به دنبال اسكندر مي     
اين شعر به قدري معروف و محبوب بود كه . خواننداوداتيس و زريادرس را به آواز مي     

شـان  هـاي شخـصي   ايرانيان اين داستان را در ديوارهاي معابد و كاخها و حتي در خانه            
   .)26ص : 1375ماسه، ( بودند مجسم كرده

به عقيده صفا، اين قصه، پايه و منشأ داستان گشتاسپ و كتايون است كه به حماسه 
: كندهاي ديگر نيز اين حدس را تأييد مي نشانه.)123ص: 1363صفا، (ملي راه يافته است 

تواند شكل يوناني شده زرير، گشتاسپ و هوتوس زريادرس، هستاسپس و اداتيس مي
  .شدبا
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او . اي به نام زريادرس و زرير چاپ كرده است مقاله1995در سال » مري بويس«
 تاسپ از داستان معاشقهش كه منشأ داستان كتايون و گ،در اين مقاله، اين پندار را

انگارد و داستانها را كه يكي بكلي اساطيري و  زريادرس و اداتيس است، نادرست مي
تشت، تاريخي است از حيث زمان و مكان دو داستان اش با زر  پيوستگيدليلديگري به 

داند جداگانه و نامهاي ظاهراً همانند را در دو نام جدا با دو ريشه و بن مختلف مي
اما ميان داستان كتايون و گشتاسپ در شاهنامه با داستان ؛ )15ص : 1374يادگار زريران، (

اداتيس مانند كتايون، در . معاشقه زريادرس با اداتيس همانندي بسياري وجود دارد
خواب، دلباخته زريادرس گشت و باز مانند كتايون، مطلوب خود را در يكي از مجالس 

محقق است كه داستان معاشقه گشتاسپ با كتايون از «بنابراين . جشن و ضيافت يافت
: 1363صفا، (» سازد  زيرا اشارات تاريخي، قدمت آن را مدلّل مي؛اين داستان مأخوذ است

  .)534ص
نولدكه در اسم كتايون، دختر . ات مختلفي ارائه شده استيدر باب نام كتايون، نظر

را مستتر دانسته كه نام خواهر تئودورا، فرمانرواي بيزانس در قرن » كِمِتو«قيصر روم، 
در مجمل التواريخ و القصص از شخصي  .)19ص: 1357نولدكه، (ششم ميالدي بوده است 
نخستين دختر ملك كشمير صور به «: ند كه همسر بهمن استكبه نام كسايون ياد مي

كسايون  .)53: التواريخ مجمل(»  به خواهندگي و فرمان رستمكسايونزن كرد، نام او 
تواند شكل ديگري از كتايون باشد كه نام همسر بهمن و عروس كتايون گرديده  مي

  ) 307ص: ب 1384كزازي، (است 
  : كند اي را مطرح ميتهكوياجي نيز در پژوهشهاي خود، نك

كنـد، رويكـرد مـا را بـه منطقـه           كتايون، شاهزاده بانويي كه با گشتاسپ زناشـويي مـي         
خوانـد كـه نـام ناحيـه        بوده اسـت، مـي    »  كيسو ودنا  –كيزوانا  «كه نام پيشين    » كاتائونيا«
در سرزمين هيتيها و نيز مركز بر آوردن سنگ آهن از كان در آن كشور بوده               ) ورجاوند(
گيـرد كـه در      را دربرمـي  » هاني گالبـات  / هاني  «كاتائونيا ايالت كوچكتري به نام      . تاس

بر ... كرد بر آن فرمانروايي مي   » شتوره«تاريخ هيتيت مشهور است و زماني شاهي به نام          
ــاز عناصــر ايرانــي را    ــا از ديرب چنــين بنيــادي زمــان دســتگاه فرمــانروايي بــر كاتائوني

 كتـايون، بـا يـك شـاهزاده     ، شاهزاده بـانوي كاتائونيـايي    پس پيوند . گرفته است  دربرمي
رازآميـز خـواب و     گشتاسپ به آساني دريافتني است و نيازي بـه سـازه         ،پناهنده ايراني 

كند تـا    انگيزد و رهنموني مي    يا نيست كه بر پايه روايت حماسه شاهزاده بانو را برمي          ؤر
شود، بيابـد و بـه همـسري         ميمردي را كه به گونه يك خطر پيشه در زادبومش پديدار            
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شناساند كـه    عالوه بر اين در داستاني كه يكي از دلير مردان ايراني را به ما مي              . برگزيند
 طبيعي است كه اين شاهزاده      ،با شاهزاده بانويي از اين منطقه پيوند زناشويي بسته است         

پـدر خـويش    هاي ايراني، بايست بـه قلمـرو فرمـانروايي           ها و تاريخنامه  بانو در سروده  
  .)503ص : 1380كوياجي، (خوانده شده باشد 

 اگر بر اين باور باشيم كه گشتاسپ با كتايون دختر قيصر روم ازدواج كرده است، 
اما نكته قابل توجه اين . نخواهيم بودرو  روبهدر نامگذاري همسر گشتاسپ با مشكلي 

 به سفر گشتاسپ به است كه در اوستا و متون پهلوي و حتي برخي متون بعد از اسالم
اي نشده است و متون ياد شده، هوتوس ايراني را به عنوان همسر گشتاسپ روم اشاره

يكي از پژوهشگران با توجه به شواهد و قرائن بر اين باور است كه سفر . ذكر كرده اند
 تقليدي از داستان رايج معاشقه زريادرس و اداتيس و توجيهي بر ،گشتاسپ به روم

جويي و  هايي از جفتگويد كه اين سفر نشانهو ميا. عنوان ويژه اوستدالوريها و 
اي دارد و حوادث داستان را نيز الزمه رسيدن به مقام قهرماني و  ازدواج برون قبيله

  .)859ص : 1357راشد محصل، (داند  اثبات شايستگي گشتاسپ مي
خوريم كه رمي  اگر بخواهيم روايت شاهنامه را مالك قرار دهيم به اين نكته ب

آفرين و اثرگذارند، غير ايراني  پيشينه زنان پر آوازه، كه در روند داستانها و حوادث نقش
  . است و اين يكي از شگفتيهاي شاهنامه است

اي در درون قبايـل  ازدواجهايي كه در شاهنامه ياد شده، معرف نوع ازدواج برون طايفـه   
اي ديگـر از همـان قبيلـه         زنـان طايفـه   بدوي است كه بر اساس آن مردان يك طايفه با           

سفر خواستگار، مخالفت خانواده دختر با خواستگار و اغلب، ماندن          . اند كردهازدواج مي 
عاملي كه در تمـام ايـن       . داماد در خاندان عروس از مشخصات اين گونه ازدواجهاست        

 ص: 1376بهـار،   (ازدواجها مشترك است از يك خانواده نبودن عـروس و دامـاد اسـت               
30- 31(  
كه در اوستا، گشتاسپ و همسرش هوتوس، هر دو از خاندان نوذر دانسته اين حال 

شاهزادگان و دالوران ايراني در بيشتر .  استمخالف  شاهنامهاند و اين با هنجارشده
ازدواج پسران فريدون با دختران شاه يمن، . كنندموارد با زناني غير ايراني ازدواج مي

دابه و با مادر توراني سياوش، ازدواج زال با رودابه، رستم با تهمينه، ازدواج كاوس با سو
بيژن با منيژه، سياوش با فرنگيس و دختران پيران ويسه و سرانجام ازدواج گشتاسپ با 

  . اي است اين گونه ازدواجهاي برون طايفهبرجستههاي  كتايون، دختر قيصر روم، نمونه
   :كنددر شاهنامه، دو ديدگاه مطرح ميكزازي براي توجيه اين نوع ازدواج 
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شـناختي فرهنگهـاي    شناسانه است كه بر اساس آن در بنيادهاي مـردم         يكي ديدگاه مردم  
توانند با زناني از همان تيره ازدواج كنند كه          باستاني، مردمان يك تيره به هيچ روي نمي       

اني است كه علت ديدگاه دوم، باورشناسي باست. به اين هنجار، برون همسرگزيني گويند
نرينگـي بـا    . گـردد  اين امر به نرينگي و مادينگي و ارزش و كـاركرد نمـادين آن برمـي               

بر همين پايـه    ... يي و اثرگذاري در پيوند است و مادينگي با كارپذيري و اثر ستاني            اكار
است كه در نمادشناسي كهن، هفتان يا هفت اختـر كـه آبـاء علـوي هـستند بـا چهـار                      

توان بر آن بود كه زنان شاهنامه        بر اين اساس مي   . آميزند ت اربعه درمي  آخشيجان يا امها  
هاي وابستگي بـه  نيز از آن روي كه در باورشناسي باستاني، كانونهاي آميختگي و پايگاه 

 زيـرا در نمـاد شناسـي        ؛انـد اند از تبارهاي غير ايرانـي و اهريمنـي         شده گيتي شمرده مي  
اي آن، ايران سـرزمين سـپند و اهـورايي و             اسطوره شاهنامه و جغرافياي باورشناختي و    

در برابر، توران و سـرزمينهاي غيـر ايـران، سـرزمينهاي گجـسته              . روشني و پاكي است   
كـزازي،  (تيرگي و ناپاكي است و نماد آفرينش آلوده و در تنگناي خـاك مانـدن اسـت                  

   .)17 – 14ص :  الف1384
انجامد، فاجعه  پيوندها به فاجعه ميبه بيان ايشان، از همين روي است كه همه اين 

پيوند رستم با تهمينه، مرگ زود هنگام سهراب به دست رستم است و فاجعه ازدواج 
  .)407 ص 1385كزازي ، (گشتاسپ با كتايون، مرگ اسفنديار 

  گيري نتيجه
  :گونه نتيجه گرفت كه توان اين با توجه به مباحث ياد شده مي

تركي در ايران وجود داشته و متون زرتشتي و حماسي  از ديرباز، كليات حماسي مش.1
  .ما بر اساس آنها شكل گرفته است

 روايتهاي حماسي، هر چند از آيين زرتشتي تأثير پذيرفت در نهايت به شكلي كه در .2
ه شد مستقل از روايتهاي زرتشتي و بدون نفوذ دربار و آتشكده مدون ،شاهنامه آمده

  .است
مندي از منابع زرتشتي از روايتهاي شفاهي توده مردم نيز بهره  هره فردوسي همراه با ب.3

  .برده و بيشتر بدانها گرايش داشته است
منابع زرتشتي فقط به شرح محاسن و نيكوييهاي پادشاهان و مبلّغان دين زرتشتي  .4

هاي پهلوانان ملي و مردمي ديده  پرداخته است و در آنها كمتر اثري از چهره
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در منابع زرتشتي كمتر نامي برده ... ين روي است كه از رستم يا زال واز ا. شود مي
  .شده است

 به .اند  در نظر توده مردم، پهلوانان ملي از پادشاهان و موبدان اهميت بيشتري داشته.5
اي مقدس و ستوده از پادشاهاني چون  روايتهاي آنان ترسيم چهره همين دليل در

  . استاي نداشته گشتاسپ جايگاه ويژه
ه اشاره شد تا زمان تدوين يشتها، هنوز داستان لهراسب و گشتاسپ و ك چنان.6

 از طرفي تا زمان تدوين شاهنامه فردوسي، .اسفنديار، شكل نهايي خود را نيافته بود
از . فردوسي نيز از اين منابع بهره جسته است. روايات حماسي و نوي شكل گرفت

تان معاشقه زريادرس و اداتيس اشاره كرد كه به توان به داس جمله اين داستانها مي
 و به احتمال زياد، اساس داستان كتايون و گشتاسپ قرار ،دوره هخامنشيان مربوط

  .گرفته است

  

  پي نوشت 
شود كه انتخاب دختر با مخالفت شديد  نمونه اين پيوند در داستان بيژن و منيژه هم ديده مي. 1

وت كه قيصر در پذيرش هشدار اسقف متأمل است و با اين تفا «؛شود  ميرو روبهپدر 
كه  حالي  داري پدر، بردباري نشان مي دهد در كتايون در ثبات مهر همسري در عين حرمت

دهد و  افراسياب با بيژن سخت كماني دارد و در حق فرزند نيز سختي بيشتري نشان مي
كاري و گذشت را به منيژه نيز به همان نسبت كه عشق را در اوج لذت يافته است، فدا

به طور خالصه بر اعمال او و پدرش جوشش و طغيان و بر كتايون و قيصر . رسانداعتال مي
  .)73: 1365دبير سياقي، (» متانت و دورنگري حكمفرماست

   .1046ص : اوستا:  نك؛ دوستخواه نيز بدون اشاره به ديدگاه بهار، چنين باوري دارد.2
  .195ص : 1347شتها، ي. ك. براي مطالعه بيشتر ر.3
اي از رواج صنعت آهن در روم و  كوياجي، شغل گشتاسپ را كه آهنگري است، نشانه.4

شكستن آهن و سندان را با ضربه محكم گشتاسپ، نشانه عدم آشنايي ايرانيان آن زمان با 
او همچنين شغل دوم گشتاسپ، تربيت اسب را نشانه رواج كاربرد . داند آهن و آهنگري مي

 – 168ص : 1371كوياجي، (انگارد  براي سواري به دست مهاجران ايراني در روم مياسب 
169(  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

144

شايد «: گويد  از جمله پورداود مي؛دانند  برخي پژوهشگران، آتوسا را شكل ديگر هوتس مي.5
 شده و شاعر يوناني اشيلُس در كتاب تياتر Atossaهمين اسم باشد كه نزد يونانيان اَتُسا 

برند كه دختر كوروش و زن داريوش بزرگ بوده و هرودت از او اسم مي» نايرانيا«خود 
    .)268: 2، ج 1347پورداود، (» است
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